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[nummer 186]
Muziek van onze eeuw door Prof. J. van Ackere

Het corpus van dit nummer - andermaal een muzikaal onderwerp, eenparig door de
redactie onderschreven wegens de verheugende belangstelling voor muziek van
zovele lezers, bevat eerst een proeve van synthese vervolgens een aantal aspecten
van de muziek in de eerste helft van onze eeuw met, evenwel, enkele in- of excursies
over haar kunstmatige grens. Wat nu in de laatste kwarteeuw? De elektronische en
andere hedendaagse muziekvormen en, meteen, de hedendaagse muziek in Vlaanderen
zouden het dubbele onderwerp van een later nummer kunnen uitmaken dat wij, ter
afwisseling, liever aan een paar andere medewerkers wensen toe te vertrouwen.
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Eerste deel
Panorama op de twintigste-eeuwse muziek
Terugblik ± 1900-1950...
Het mag verlokkelijk schijnen, wanneer men zich voorneemt de muzikale productie
van 1900 tot 1950 in ogenschouw te nemen, voor dit symmetrische kader ook een
eigen stijl te onderstellen en de ‘nieuwe’ muziek, klaar afgebakend en tot een mooi
geheel afgerond, met de eeuwwende te laten beginnen. Maar deze voorstellingswijze
zou een kunstmatige zijn en de feiten geweld aandoen. Kunst en kunstenaars zijn
steeds grensschenders geweest, in de ruimte en in de tijd. Kan men tot op zekere zin
van de stijl van het ‘quattrocento’ of van een achttiende-eeuwse stijl gewagen, het
is niet mogelijk, althans zeker niet wat de toonkunst betreft, van een
‘twintigste-eeuwse’ stijl te spreken.
Enerzijds verliep de ontwikkeling zo snel, ontwikkeling waarin zelfs de beide
oorlogen geen adempauze konden brengen, dat het beeld zich meer dan eens in deze
tijdsspanne grondig heeft gewijzigd. Het voortvarend dynamisme van onze eeuw
sleept ook de kunstvormen mee. Er zijn nauwelijks een paar decennia nodig om wat
revolutionnair aandeed reactionnair te maken. Traditie en breuk lopen voortdurend
over en door mekaar. Het best wellicht kan als uitgangspunt van een nieuwe muziek
en als breuk met de oude tijd veeleer het approximatieve jaartal 1910 gegeven worden.
Na 1900 tieren nog welig de post- en laatromantische invloeden rond de nieuwe
aspecten en schieten uitlopers tot ver in onze eeuw. De belangrijke figuren die
schrijlings over de eeuw verschijnen, hoezeer ze, als Mahler, Skriabin of Debussy,
vernieuwingskrachten bergen, zetten nog de negentiende-eeuwse lijn voort.
Het is om dit jaartal 1910 dat drie belangrijke werken een revolutie uitlokken
tegelijk in de concertzaal, bij hun eerste uitvoering, en in de geest en de opvatting
van de muziek zelf op dat ogenblik. De uitvoering, in 1911, van Bartóks Allegro
barbaro, een echt onafhankelijkheidsmanifest, onthult zowel een nieuwe techniek
als een nieuwe esthetica: tegenover de Préludes die Debussy het jaar daarvoor in het
licht gaf, met wazige titels als Brouillards en Ondine, wordt hier de piano als een
slagtuig behandeld. Het contrast van de titel, hoe sprekend ook, betekent nog niet
veel; de nieuwe esthetica staat in verband met de volontaire, koele geest, radikale
antipode van de impressionistische houding. Reeds hadden in 1908 Bartóks Bagatellen
algemene hoon en afwijzing verwekt: alleen Kodály en Busoni die, hoewel geen
merkwaardig componist, een
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‘Hommage à Debussy’, schilderij van Adolf Hartmann.

Stravinsky, tekening van Picasso (1920).
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buitengewoon receptieve en helderziende geest was die niet alleen Bartók maar ook
Schönberg en anderen vermoedde en bijstond, beseften de betekenis van die schijnbaar
onbenullige kleinigheden.
Dan breekt, in 1912, het schandaal van Schönberg's Pierrot Lunaire uit en meteen
de openbaring van een nieuwe klankenwereld, die der atonale muziek. Bij de
uitvoering te Regensburg vroeg de toondichter het joelend publiek om stilte terwille
van de drie of vier mensen die zich aan het werk mochten interesseren. Maar niemand
ging op zijn voorstel van rembours in, zó was men getroffen door de wilskracht en
de onverbiddelijkheid die uit dit rustige, zelfzekere gelaat sprak.
De derde revolutie eindelijk was, het jaar daarop, die van Stravinsky's Le Sacre
du printemps, een revolutie die zich zowel in de concertzaal als op het podium voltrok
en de toehoorder in zijn zetel voorgoed uit zijn hedonische behaaglijkheid wekte.
Het was voor de toonkunst werkelijk een ziedende, gistende tijd rond 1910. Ringsom
ziet men tendenzen en proeven mekaar kruisen, stromingen verzanden, nieuwe
opvattingen t' allen kante duchtig wortel schieten: het is de tijd der grote balletten

Arnold Schönberg, zelfportret.

die de invloed van Wagner hebben opgeheven en de aandacht van het dramatische
en filosofische in het muzikale toneel naar het plastisch en ritmisch aspect van het
spektakel verleggen, conceptie die zelfs op de symfonische muziek haar merktekens
zal laten; de tijd dat het impressionisme uitbloeit in zijn laatste feesten en spelen
terwijl anderen een onaantastbaar klassiek ideaal blijven huldigen; de tijd dat,
tegenover het kaleidoscopische kleurenspel van het Russische halfvastenfeest of op
de vleugelen van L'oiseau de feu, Schönberg de schrale lijnen van de Kamersymfonie
op. 9 door vijftien solistisch spelende instrumentisten laat tekenen; de tijd dat Haba
te Praag met zijn kwarttonen experimenteert terwijl Italië nog in het verisme van de
Fanciulla del West blijft steken; de tijd ten slotte dat het mistige kasteel van Golaud
plaats maakt voor de bloedige burcht van Bartóks expressionistische Hertog
Blauwbaard.
En dan zet de eerste wereldoorlog de eeuw in laaie. De muziek is hier als 't ware
het sociologisch bestel vooruit geweest. Ze kende haar oorlog vóór die van de
slagvelden. Reeds had de kunst kort na 1900 de bevingen geregistreerd die voorboden
van de katastrofe waren, toen de sociale structuur van de burgerlijke wereld in haar
zelfzeker hedonisme nog onaangetast was, het Edwardiaanse tijdperk, de gelukkige
tijd van Frans-Jozef door Karl Kraus gehekeld, laatste tijd van het liberalisme door
Toynbee in ‘A study of history’ betreurd en waarin de kunstenaar reeds aan het pure
genot van de impressie het onrustig zoeken naar een nieuwe expressie voegt: bevingen
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van Debussy's dissonanten, eerste ritmische krampen van de jazz, de mars uit Bergs
Orchesterstücke op. 6, het scherzo uit Bartóks opus 12, de daverende Scythische
suite waarmee Prokofiev zijn motorische, slagvaardige muziek inzet. De oorlog heeft
voorgoed gebroken met de bourgeoiswereld die haar oppervlakkig welbehagen in
werken als Elgars symfonieën zowel als in de walsen van Strauss had uitgedrukt. De
evolutie gaat verder. Reeds zijn de faun en de nimfen van Debussy's Prélude
weggevlucht en we horen nu, in plaats van hun verlokkelijke arabesken, het ritmische
stampen van de jongelingen uit Le Sacre. De zwervende gezel, de romanticus van
Mahler, dezelfde die ook nog in Das Lied von der Erde in zijn eigen leed zwelgt,
heeft plaats gemaakt voor de ruw-realistische soldaat uit L'histoire du Soldat en
Wozzeck, de nieuwe mens die de oorlog heeft gekend. Heeft deze eerste wereldoorlog
op het karakter of de richting van de muziek een onmiddellijke invloed? In schijn
niet. Stravinsky schrijft lichte werkjes als de Suites die als een compendium van het
muzikale groteske konden gelden. Les Noces zetten het vooroorlogse Le Sacre voort
en de olijke Renard laat evenmin als l'Histoire du Soldat iets van dramatisch
oorlogsgebeuren doorschemeren. De enige invloed hiervan op het laatste werk is de
keuze van een klein instrumentarium (slechts zeven spelers), door economische
oogpunten bepaald; maar Stravinsky zal van zijn nood niet de minste romantische
bekentenis in zijn muziek laten overgaan.
Het is de tijd van volkomen onberoerde werken als Busoni's Rondo Arlecchinesco
en Poulencs Rapsodie nègre. Delius, afgezonderd in het molenhuis van Bradford,
schrijft het sprookjesstuk Eventyr of landelijke idylles. Naamloos als een der vele
duizenden valt bij een of andere betwiste barricade op de oorlogsvlakten, de schoonste
belofte van de Duitse muziek, Rudi Stephan, wiens Musik für Orchester de klank
zijn expressief vermogen niet ontzei en toch de a-programmatische tendenzen en de
vooruitstrevende harmonie van de toekomst aanvaardde. Zo valt ook,
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aan de overkant, de jonge dichter Wilfred Owen wiens protest later, via een tweede
wereldoorlog, in Brittens War Requiem zal doorklinken. Een ander gebroken leven:
G. Apollinaire, zoals Picasso en Satie, een der hoeken van de ‘cubistische’ kunst,
inspirator van menige onder de muzikale beloften van de naoorlogse tijd, aan wie
Honegger zijn Alcools, Poulenc zijn Calligrammes en vele andere liederen ontleent.
Beter dan die van Verlaine zal zijn ziltere, soms werkelijk wrange poëzie een
resonantiebodem bieden aan deze jongeren van wie de gestalte symbolisch in Bleuet
is getekend: de ontnuchterde aan wiens vrolijkheid een ‘mémoire ensanglantée’ kleeft
en die soms een kreet van spijt heeft: ‘O douceur d'autrefois!’, een kreet die nog vaak
in de naoorlogse muziek zal natrillen.
Het is echter na de oorlog dat de merktekenen van de crisis in de muziek uitbraken,
een crisis die alles heeft beroerd maar waarvan wij, die een andere wereldbrand
hebben doorstaan, nog nauwelijks de schokkende invloed kunnen registreren.
Enerzijds kwam het tot dit pessimistisch expressionisme dat reeds op de humus en
de lijkresten van de wouden uit Verklärte Nacht en Erwartung tierde en zijn rauwste
ontlading zal hebben in Alban Bergs Wozzeck, type van de kleine schamele man in
de oorlogsellende gegroeid, tegenbeeld van de romantische held en die Berg, zelf
opgeroepene uit de eerste oorlog, met een liefde en een humaniteit heeft behandeld
die hem naast de Dostojewski van ‘Arme lieden’ stellen. Hier wordt de muziek
spiegel van de ontreddering en de tragiek van een tijd waartegenover de romantische
periode van een paradijselijke welzaligheid was. Maar reeds had deze welzaligheid
uitgediend in Hertog Blauwbaards burcht terwijl ook nog na Wozzeck dit
expressionisme voortleeft in tal van werken van Honegger en, op een bedekte manier,
in een oeuvre als Kodály's Psalmus Hungaricus die, zij het onrechtstreeks, toch zijn
drukkend accent aan de naoorlogse ontreddering ontleent. Een andere uitweg was
dan het welig uitwassen van gedachtenloze, oppervlakkige pleziermuziek. De
ritmische roes, uitdrukking van de genotzucht zoals hij uitslaat in Ravels La Valse
(1919) - veel meer dan oppervlakkige pleziermuziek - is een beeld van het naoorlogse
Wenen eerder dan van het keizerlijke. Bijna terzelfdertijd als de expressionistische
angst verschijnt de glimlach van Poulenc in de muziek. Cocteau's Le coq et l'Arlequin,
het breviarium van deze nieuwe esthetiek, verschijnt in 1918. Gedaan met de

Karikatuur van Michel Lationov. V.l.n.r. Igor Stravinsky, Serge Diaghilev, Jean Cocteau, Erik Satie.

‘Colloque sentimental’ waarin de schaduwen uit Debussy's lied van vervlogen tijden
en gevoelens murmelen. Men wil elke ontroering weren, elke melancholie wegwissen,
al zullen beide nog in menige bladzijde van Milhaud, in menig lied van Poulenc
kunnen schuilen, als een kostbare dauwdroppel in de vouwen van een bloemkelk.
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Maar het woord is aan de pleziermuziek, de musiquette, foor-, sport- en circusklanken.
Een schaterlach vaart over de muziek zowel in instrumentale werken als Milhauds
Boeuf sur le toit en Waltons Façade als in talrijke humoristische liederen; een van
zijn laatste echo's klinkt nog in Stravinsky's Circuspolka voor een jonge olifant.
Zover wil men van het gevoel weg naar de objectieve muziek, dat R. Chalupt in 1919
uitroepen durft: ‘Enfin, nous voilà débarrassés de l'expression’! De bijzonderste
uiting van deze ritmische, hedonische muziek is wel de jazz, diffuse, zeer algemene
term die iedereen begrijpt maar niemand definiëren kan. De jazz in de complexe
weg, die zij heeft gevolgd vanaf het Afrikaanse erfdeel dat leeft in de zangen, dansen
en tromritmen van allerlei stammen (b.v. in het huidige Zaïre) tot haar zeer
uiteenlopende hedendaagse vormen heeft, we moeten het toegeven, op de toonkunst
van deze eeuw een merkelijke invloed gehad en zelfs in zekere mate onze zing- en
speelmethoden beïnvloed. Zij bracht nieuw leven in het ritme en hielp de aandacht
vestigen op de slagwerksectie van het orkest; ze bracht Milhaud tot de vondsten van
Les Choéphores, van La Création du Monde, van L'homme et son désir en tot zijn
Concert voor slagwerk en orkest. Ze bleek een middel tegen vals pathos en
langdradigheid. Reeds voor de oorlog deelden haar eerste ritmische accenten zich
mee aan sommige bladzijden van Debussy (Minstrels, Golliwogg's cake-walk). Na
de oorlog wervelt ze Europa rond en bereikt in de jaren 1922-26 haar hoogste roes;
ontelbare composities bekennen haar invloed: niet alleen de Noord-Amerikaanse
symfonische muziek of de Zuid-Amerikaanse Choros van Villa-Lobos of specifieke
werken als Constant Lamberts Rio Grande; maar ook een merkelijk deel van
Stravinsky's oeuvre: de dansvormen van L'Histoire du soldat, de ragtime's van het
Oktet en van Mavra, de ritmen van Les Noces en het Ebonyconcerto, ook al zullen
specialisten verklaren dat b.v. dit laatste werk ver van de ‘echte’ jazz staat. Milhaud,
behalve in voornoemde werken, nog in de Rag-caprices, vooral het laatste van de
drie en ook in Un Français à New York, pittige parodie op An American in Paris van
de melodisch zo begaafde Gershwin. Bij Honegger sluipt de jazz in zo traditionele
vormen als het pianoconcertino en
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Sergei Prokofier, door Matisse

het celloconcert. Bij Poulenc ook en bij Ravel in de ‘Blues’ van de vioolsonate, in
de fox-trot van L'enfant et les sortilèges, in zijn pianoconcerten.
Zelfs Hindemith doet mee in zijn pianosuite op. 22, in zijn Kammermusik op. 24,
in Neues von Tage. Alban Berg ook, in zijn cantate Der Wein, in zijn opera Lulu.
Bartók in het eerste pianoconcert en meer algemeen in tal van ostinato- en
staccatoritmen uit het pianowerk. Terwijl ook Kurt Weill in de schlagers van Die
Dreigroschenoper en Mahagonny van sommige jazzvormen heeft geproefd heeft E.
Krenek in het slot van zijn opera Jonny spielt auf (1927) de overrompeling van de
‘oude wereld’ door jazz en amerikanisme uitgebeeld en visionair de vloed van
genotzucht en oppervlakkigheid gezien die over de nieuwe tijd golft.
Het hele menselijk gedoe, dat hebben ook Huizinga en vele filozofen aangetoond,
reduceert zich tot spel. Dat is ook steeds in de muziek tot uiting gekomen. Het is
goed te volgen in de Franse muziek, deels ook als (naoorlogse) reactie. Als uitdrukking
van de ‘gekke jaren twintig’ (1929-1929) werd heel wat pleziermuziek bedreven.
Florent Schmitt in zijn Petite suite sans esprit de suite, Jacques Ibert in Le petit âne
blanc, Gabriel Pierné in Cydalise et le chèvre-pied, Francis Poulenc in zijn Aubade,
Jean Françaix in zijn charmant Concertino voor hobo, L'horloge de Flore, Jean-Michel
Damase in zijn Silk Rapsody hebben enkele voorbeelden gegeven van die hang naar
muzikaal kleingoed, musique(tte) zonder pretentie.
En meteen dringt de muzikale Muze zonder complexen circus, foor en kroeg
binnen. Stravinsky's soldaat speelt op zijn duivelsviool en zijn circus-polka kon voor
het doek van Bonnard (Au cirque) gedanst worden. De fratsen uit Satie's Relâche
vervolledigen het decor. Milhaud pakt uit met zijn Boeuf sur le toit, een lawaaierig
stuk dat eerst amuseert maar spoedig op de zenuwen werkt.
Ook de musici die zich aan de grote ‘genres’ begeven - het enkelvoud zou hier
pejoratief klinken - zien er soms niet tegen op hun motieven van de straat te rapen
of ze zelfs in de cabarethuizen te gaan plukken. Meer dan een meesterwerkje kleedt
zich aan in een caféconcertwalsje, getuige de wals van Satie Je te veux of Poulencs
Les chemins de l'amour. En Auric waagt zich in Gloxinia aan een caricatuur van de
slechte smaak.
Op een andere manier getuigen Les forains van Sauguet van die soms vertederende
aandacht voor het schamele motief, antidotum van het emfatische, grootsprakerige
in vele muziek. Gedaan met heldenverering. Maar in Sauguets ballet is ook een
droeve ondertoon, de toon die uit het mooie vers van Gautiers gedicht op de
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giechelende klown opklinkt. (‘Et son coeur dévoré d'amour alla rouler dans les
étoiles’).
Maar naast en doorheen jazz, spel en pleziermuziek aan de ene kant en
expressionisme aan de andere kant - de overkant -, kwam ook in de kunst de grote
crisis van 1929 (met, economisch, een daverende inflatie) tot uiting. Ze bracht een
bezinning voor de geest die in de muziek aanleiding werd o.m. tot een religieus
renouveau. De jaren '30 zijn ook de tijd van Stravinsky's Symphonie de Psaumes,
van Kodály's Te Deum, van Messiaens Offrandes oubliées en van zijn Ascension.
Een ander toonverschijnsel dat reeds tijdens de oorlog aan 't kiemen ging, bij
Stravinsky, bij Satie, bij anderen: de terugkeer naar een classieke eenvoud in vorm,
inhoud, expressie: die simpele, oeroude Alberti-bassen in het Andante van Honegger's
Concertino voor piano van 1924 te midden van de jazz- en ritme effekten waarmee
het werkje is doorspekt en die zich tegen de moderne wendingen van het melos en
van de begeleidende orkest-stemmen handhaven: ze lijken als een symbool van die
band met de traditie.
Is het een teken van de ontreddering van de tijd? Maar er is een zo sterke hang
naar het classieke verleden over de negentiende eeuw heen, een hang die hier de
vorm van een weemoed om een verloren paradijs neemt, elders als een vlucht uit het
ontzenuwend-dynamische van de ‘moderne’ muziek lijkt, dat men van een
Renaissance kon spreken: een Renaissance die in haar kort bestek, evenzeer als de
Italiaanse Renaissance van de vijftiende eeuw, aanleiding werd, naast vruchtbare
hernieuwingen, tot dorre academismen. Het is niet te tellen wat al werken verschijnen
die of in hun onderwerp of in hun vorm het classieke ideaal huldigen. Over de
negentiende eeuw heen. We moeten het bekennen: het is ontstellend hoe weinig deze
eeuw van de jaren dertig af nog met de vorige meevoelt; en hoe ze deze laatste telkens
onverschillig voorbijgaat en naar de achttiende of zelfs vroeger bodem of voedsel
gaat zoeken.
De minste uiting van deze terugkeer is nog de leefbaarheid der oude thema's
waaraan een modern kleed wordt aangetrokken en die zich de meest verrassende
omvormingen gelegen laten: Hindemiths Metamorphosen op thema's van Weber,
Casella's gewrichtsrijke Scarlattiana, Milhauds sonaten op onuitgegeven en naamloze
achttiende-eeuwse thema's; het zijn maar enkele voorbeelden, de eerste die te binnen
schieten. Maar het zit hem dieper. De vorm en de geest zijn het, waarin het classicisme
is betrokken van zo verscheiden werken als het concerto van de Falla of dat van
Martinu, het Capricorn-concert van Barber of het Concerto grosso van Bloch, Ravels
Tombeau de Couperin, of de solovioolsonate van Bartók. Vanaf Pulcinella zal dit
classicisme Stravinsky's kunst in een andere richting omslaan en bij Hindemith zal
het van in den beginne zijn richting bepalen.
Met het ‘neo-classicisme’ en met de terugkeer, al over de Romantiek naar de
achttiende eeuw houdt ook verband de heropleving van het clavecimbel. De vierde
sonate van de zes die Debussy had ontworpen, de eerste die hij niet meer schrijven
kon, zou voor hobo, hoorn en clavecimbel geweest zijn. In sommige moderne werken
wordt het instrument niet als klankbasis maar als timbre tussen andere gebruikt. Naast
de concerto's van Falla en Poulenc (en bij ons, van Jef Maes) is daar de bekoorlijke
Petite symphonie van Frank Martin, weliswaar met een sterk Bartokiaanse inslag.
Deze ‘retromode’ duurt tot op heden, zoals de Sarabande voor clavecimbel en orkest
van Maurice Ohana getuigt, en ook het inschakelen van het instrument bij de beoe-
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fenaars van ‘concrete’ muziek, nog afgezien van het gebruik ervan door de puristen
voor de oude muziek (voor wie er ook het probleem is in hoeverre het instrument
geen vervalsend nieuwproduct is).
in deze neo-classieke retour blijken ook nog de strengste vormschema's bruikbaar
zoniet leefbaar, aldus de fuga. Als voorbeelden van fugaal denken in de moderne
toonkunst kan gewezen worden op de dubbelfuga in Stravinsky's Symphonie de
psaumes, de fuga in Honeggers La danse des morts met ‘La Carmagnole’ uit
volkswijzen gewonnen, de ouverture van Milhauds Protée, in feite op de fugavorm
gestructureerd. Bij Bartók zijn er de fugato's in de concerto's zowel als in de kwartetten
en, als het ware symbolisch, het twaalfstemmig totaal omvangend fugato in Muziek
voor strijkers, slagwerk en celesta. Het oeuvre van Hindemith is doorplant met fuga's
waarvan de eenvoudigste vormen te vinden zijn - en ook de dorste - in het Ludus
tonalis: geen concertpianist denkt er nog aan dit schoolse werk op zijn programma
te zetten.
Laten we nu ons zoeklicht ietwat nader en langer richten op bepaalde figuren die
de hoofdstromingen hetzij verwekt hetzij gevolgd hebben, vooraleer dan, in een
derde deel, van nog dichterbij enkele aspecten van deze rijke halfeeuw analytisch te
‘benaderen’.

Figuren en stromingen
In 1957 overleed in Helsinki op 92-jarige leeftijd de Finse toondichter Jean Sibelius.
Voor de muziek echter was deze overigens opmerkelijke figuur reeds lang gestorven;
want tijdens de laatste twintig jaar van zijn leven liet Sibelius geen enkele compositie
meer verschijnen; zijn telkens herwerkte 8e symfonie bleef heel die tijd in de lade
geborgen en de componist zelf heeft ze ten slotte vernietigd. Het is alsof hij gevoeld
had dat zijn eenzelvige muziek haar tijd had overleefd. Sibelius was een van de laatste
vertegenwoordigers van een gestorven wereld, een wereld die, voorbijgestreefd maar
steeds bekoorlijk, thans als een ‘verloren paradijs’ mag bestempeld worden: de
Romantiek. Tegenover deze symbolisch naar het verleden gewende figuur kon men
de gestalte van een componist uit dezelfde generatie stellen die in diezelfde tijd als
zevenenzeventigjarige met flinke tred het podium van een Londense concertzaal
besteeg om een concert van eigen werk te leiden, een componist die, resoluut naar
de toekomst gekeerd, zich tot in zijn laatste werken nieuwe problemen stelde en
nieuwe oplossingen zocht, was het ook met behulp van alle aanwinsten uit een
leerrijke traditie: Igor Stravinsky: een figuur die na enkele jaren recul zijn
bewonderaars en zijn verguizers verplicht elkander te ontmoeten om zijn vitaliteit
toe te geven en te erkennen dat hij een van de invloedrijkste geesten van de nieuwe
muziek is geweest.
Nu het stil geworden is rond de volte-faces van de in 1971 overleden Stravinsky
ziet men beter hoe ondanks de vele verschillen en stijlwisselingen die zijn muziek
kenmerken, een ordening aan dit werk ten grondslag ligt en hoe, binnen de
verscheidenheid van onderwerp en schriftuur, steeds de eenheid van een doorlopende
geestelijke en technische discipline is waar te nemen en een uitklarende richting is
te volgen: in het instrumentale ballet b.v. van het bruisend impressionisme van
L'oiseau de feu en het expressionistische Le Sacre langs de klassieke-uitgepuurde
Apollo Musagetes en Orpheus tot de abstracte choreografie van het laatste ballet
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Agon; op een ander plan, in de religieuse verdieping die uit het heidense Les Noces
over de Psalmensymfonie en de Mis naar het Canticum Sacrum en de Threni, de
lamentaties van Jeremias voert.
De drievoudige evolutie die zich in de muziek van de oudere Stravinsky aftekent
is gericht, geestelijk op een overwegend religieuze instelling, stilistisch op een verdere
versobering, technisch op een steeds ruimer gebruik van de dodecafonische methodes.
De verrassende omwending tot de seriële schrijfwijze die de laatste periode van
Stravinsky's compositorische activiteit kenmerkte, werd hem door velen als een
laattijdige bekering zoniet een kwalijke mislukking aangedreven. De ergste
tegenstrevers spraken van een laatste vorm van het epigonendom dat Stravinsky van
de inzet af van zijn loopbaan zou gepleegd hebben, te beginnen met Rimsky-Korsakov
(1e symfonie, de vuurvogel) langs Pergolesi (Pulcinella), Tsjaikowsky (Le baiser de
la fée) Bach (Vioolconcert e.a.) Beethoven (pianosonate), Mozart (The Rake's
Progress) en laatst nog Gesualdo da Venosa (Monumentum) om van Weber, Schubert
en Grieg niet te gewagen en waarbij ook beurtelings op de Russische folklore, de
Amerikaanse jazz, de Weense klassiek of het polyfonische verleden een beroep werd
gedaan. Maar Stravinsky's houdingen hebben niets van de parodie, ook niet in
muziekhistorische zin. Wat de componist in deze werken interesseert of overneemt,
is niet de persoonlijke expressie - de lyrische of dramatische elementen zijn trouwens
in de ‘versie’ van Stravinsky als volkomen ‘doorgezegen’ - maar het stijltechnische
substraat. Hij wil het hoe van het muziek-maken bij anderen achterhalen, confronteren
met zijn vakmanschap, herscheppen in een eigen geestesverhouding gefixeerd in een
eigen instrumentale bekleding die men zó bij Stravinsky thuiswijst.
Het aanwenden van de dodecafonie moest ten slotte een musicus aanlokken voor
wie componeren in de eerste plaats een discipline onderstelt en die zo nauwkeurig
elke noot, elke klankdosis weegt en kiest. De indruk die van de laatste partituren
uitgaat is niet vrij van een zekere kille abstractie, een soort hiëratische verstijving.
Het lijkt of Stravinsky daar van zijn onvoorzichtige boutade: ‘de muziek drukt niets
uit’ een ontgoochelende werkelijkheid heeft gemaakt.
De dynamische krachten die in Frankrijk na de oorlog loskwamen, elke romantische
en impressionistische neiging afzwerend en die hun impuls van Stravinsky hadden
ontvangen, gingen grotendeels uit van de zogeheten ‘Groupe des six’ die weldra
niets meer dan een benaming bleek; elk hierin is zijn eigen weg opgegaan. Drie onder
hen zijn in de schaduw gebleven als ‘poetae minores’. De anderen zijn toondichters
met een universele faam geworden, ieder op zijn eigen, zeer verschillende manier.
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De ‘groep der zes’, karikatuur door Jean Cocteau.

Was Cocteau de vaandeldrager van de muziek ‘à l'emporte-pièce’, haar voorloper
was de deconcertante Erik Satie (1866-1925) wiens invloed zelfs sommige
hedendaagse musici nog bekennen en een stoutmoedig vernieuwer was die zich niet
minder dan driemaal als een revolutionair aanstelde. Eerst had hij de elementen van
een stijl gevonden die Debussy meesterlijk toepaste in Pelléas. Dan toont hij de weg
voor de naoorlogse pleziermuziek, lucht zijn afkeer voor het sublieme en de
hypertropische lyriek in een aantal humoristische stukjes en schept anno 1917, het
jaar dat Busoni in ‘Arlecchino’ zijn theatrale opvattingen opdient, het ballet Parade,
in samenwerking met Picasso en Cocteau. Het is een werk dat in meer dan een opzicht
nieuwlichtend was. Het loodste in de muziek de geruchten door de futuristen als
artistiek element aanvaard. Parade nam de tegenpool van het grootsprakerige
onderwerp en de romantiserende gevoelseffecten.
Had Satie in een eerste periode in het niet oplossen van negenden en andere
harmonische manoeuvers de impressionistische schrijfwijze vermoed, dan vindt men
in sommige stukken van deze tweede periode, de Préludes van 1912 bij voorbeeld,
een superponeren van verafgelegen toonsoorten die een aanwijzing naar de
polytonaliteit geven. Een derde maal dan verzoekt hij een andere stijl. Het uiterst
nuchtere en ontblote Socrate (1920) is een verrassende verwezenlijking van het
nieuwe classicisme waar enkele jaren daarop de meeste musici en onder hen niet de
minste naar streven. Dat noemt Satie een symfonisch ‘drama’: type van decoratieve,
anti-impressionistische ‘ameublementsmuziek’ die een indruk van koelte en
beweegloosheid wekt. Beweegloosheid maar niet zielloosheid. Het drama moet niet
gebeuren, alleen verhaald worden. Het is de opvatting die Stravinsky in vele latere
werken zoals Orpheus en Oedipus-Rex zal overnemen. Daartoe wordt de tekst, een
kleurloos verhaal van Victor Cousin, door een sopraan op een regelmatig syllabisch
debiet voorgedragen. Satie, evenals Koechlin, evenals Busoni, heeft zijn plaats in de
muziekgeschiedenis meer nog door zijn geestelijke invloed dan door de waarde van
zijn muziek zelf veroverd. Er is geen ernstiger muziek soms dan die van de humorist
Satie. Hoe staan we nu tegenover de zes, van wie er één nog in leven (1981) is?
De naam van de vruchtbare, al te vruchtbare Darius Milhaud (1892-1974) blijft
verbonden met het begrip en het gebruik van de polytonaliteit. Het blijkt al een
historisch curiosum geworden, zo snel is de muziek tegenover het begrip tonaliteit
gaan evolueren. Trouwens ‘polytonaliteit’ is in feite een paradox. Men is tonaal of
men is het niet. Het vermengen, simultaan, van verschillende toonaarden geeft een
soort atonale muziek; door vele componisten bij gelegenheid gebruikt, wordt ze door
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Milhaud systematisch aangewend. Dat geeft een dikke, meestal onaangename
klankbrei.
Het is niet het minst in zijn kamermuziek dat men het geweldige vakmanschap
van Milhaud kan merken. Hij voegt twee kwartetten tot een octet samen en... het
klinkt. Zo kan men van hem ook een sarabande met een pavane, een gigue met een
rumba op twee piano's samen of afzonderlijk laten horen. Er zijn wondere momenten
in zijn Dixtuor voor strijkers zoals het mysterieuse centrale koraal gevolgd door een
fuga ingeleid door de contrabassen. Milhaud, net als Hindemith, weet voor ieder
instrument adequate muziek te schrijven b.v. een ‘winterconcert’ voor trombone.
Het klinkt ook goed in de zomer.
Milhaud had zonder veel schade kunnen zwijgen op de leeftijd waarop César
Franck voorgoed begon: wat al nodeloze muziek sinds de Orestie, hoogtepunt dat
hij nooit meer bereikt heeft; dat men ooit het vulgaire Boeuf sur le toit en andere

Erik Satie: Bain de Mer, uit Sports et Divertissements, tekeningen van Ch. Martin.
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dergelijke als een ‘fris’ nieuw geluid heeft opgehemeld is enkel te begrijpen als
reactie tegen muziek in het genre van de symfonie van Chausson of de derde van
Albéric Magnard.
In het én door het genre én wat betreft de kwaliteit veelslachtige oeuvre van Arthur
Honegger is als hoogtepunt op instrumentaal gebied een reeks symfonieën te
vermelden. Na de derde, de liturgische, elders besproken, kwam een vierde, Deliciae
Basilienses, die niet schroomde in haar opgewekter sfeer elementen uit het Bazelse
volksgoed op te nemen; vervolgens een vijfde, Di tre re genaamd, omdat elk deel
met dezelfde noot begon, en waarin ook de angsten van een zware hartziekte waren
verwerkt die beslist overwonnen leken in het luchtige Concerto da Camera. Een
zwaartepunt in het vocale oeuvre vormen een reeks werken met geestelijk-religieuze
inslag, van het oratorium Le roi David die de doorbraak van de componist bewerkte
tot de op de drempel van de dood geschreven Kerstcantate, luik van een
onverwezenlijkt en groots opgevat oratorium, waarin kerstliederen van alle volken
en tijden in een stout contrapunt dooreenwentelen: een reeks getuigenissen van het
spiritueel elan dat, in het bijzonder na de tweede wereldoorlog, in de toonkunst tot
uiting is gekomen, zoals Rouault, Manessier, Ingrand en anderen in de beeldende
kunst een religieus renouveau hebben gebracht.
Francis Poulenc heeft in zijn laatste werken aan zijn muziek meer diepgang
gegeven. Hij was begonnen met plezierklanken en pasticcio. In de schaterlach die
over de muziek was gevaren na de eerste wereldoorlog had hij duchtig meegedaan.
En vele malen, dikwijls met overtuigende accenten, bewees hij in onze cynische
eeuw nog de lust en de eenvoud van het gemoed te kunnen vinden om zijn hele ziel
in een simpel, klein lied te leggen.
Maar het is ook dezelfde musicus die de obscene Chansons gaillardes en de vier
Motets pour un temps de pénitence schrijft, de opéra-bouffe Les Mamelles de Tirésias
en het Stabat mater. Men kan wegens de vele lichte dingen geneigd zijn Poulenc als
een overschatte ‘petit-maître’ te aanzien, maar de naar Bernanos opgevatte opera
Dialogues des Carmélites is, ondanks allerlei invloeden, van Wagner tot Debussy,
een werk met soms onmiskenbaar grootse bladzijden.
Onder de componisten die buiten de groep van de zes tot na de tweede wereldoorlog
doorwerkten, is er o.m. Florent Schmitt (1870-1958) een boeiende, ietwat

Darius Milhaud getekend door zijn zoon.

onderschatte figuur, die als beeldstormer begonnen, in zijn lange loopbaan
(1870-1958) met een krachtige riemslag alle stromingen doorzwom en... Schmitt
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bleef, zodat deze musicus die met zijn jeugdwerken vooruitstrevend aandeed tijdens
zijn lang (over-)leven ten slotte leek achter te blijven.
Eerst opent de leerling van Massenet een waaier van impressionistische kleuren
(La tragédie de Salomé). Dan gaat hij hard slaan zoals een Bartók of een Prokofiev.
En diezelfde Tragédie de Salomé wijst door haar orkestklank meer dan eens op
Stravinsky. De, behalve dan in de intentie, zeer weinig religieuze Psalm 47 toont de
vertolking van het oosten en de exotische modes (niet ‘modussen’ hier).
Rond 1920 slaat Schmitt mee in de maat van de folkloristische ritmiek. In de laatste
werken luistert hij naar Messiaen, maar de dodecafonie laat hem koud.
In zijn laatste werken o.m. het Canticum Sacrum, het ballet Agon, heeft Stravinsky,
gedeeltelijk althans, het dodecafonisme aangewend, een ander aspect van de twintigste
eeuwse muziek dat aan de toonkunst als een nieuwe dimensie heeft toegevoegd. Het
is de wereld van Schönberg die, zoals Picasso zijn blauwe harlekijnen brak en de
stukken tot kubistische en abstracte constructies herstelde, de blauwe maannachten
van de Gurrelieder en de Verklärte Nacht liet varen om tot de zuivere, constructieve
schoonheid van de Variaties op. 31 te komen. Het is de wereld van zijn voornaamste
leerling, Anton Webern, die het hardnekkigst zijn methode heeft doorgezet en streefde
naar een abstracte, algemeen-geldende kunst die het behaaglijke en het
persoonlijk-gevoelige uit de noten zou weren en vervangen door een onpersoonlijke,
zuivere klankexpressie, een muziek die angstvallig het luidruchtige, het
declamatorische, het overtollige schuwt (over Berg, zie verder).
Nog steeds heeft de dodecafonische muziek, waarover we hier niet kunnen
uitweiden1 en die in hoofdzaak steunt op voortdurende variatie van een vrij gekozen
reeks van twaalf tonen, haar onvoorwaardelijke verdedigers zowel als haar
hardnekkige verguizers. Maar de laatsten evenmin als de eersten ontkennen de
machtige invloed die van het stelsel is uitgegaan.
Maar ook voor het dodecafonisme is het hoogtij voorbij en nu is de tegenaanval
ingezet. ‘Genoeg tot twaalf geteld’ riep onlangs een Franse tijdgenoot-componist
uit. Trouwens Schönberg heeft tot in zijn laatste werken geaarzeld tussen de tonale
en de atonale resp. seriële schrijfwijze. Het is een lange, moeizame weg geweest,
van de ruisende stranden waarlangs Waldemar toog en Tove zong tot het dorre
woestijnzand waar, als het ware symbolisch, de abstracte, redenerende Mozes
tegenover de gevoelsmens Aron stond.
Bij de uitvoering van deze opera, Mozes en Aaron, onlangs in Parijs, sprak de
criticus Clarendon in Le Figaro van ‘une musique artificielle en laquelle je ne crois
plus et à qui la plupart des jeunes compositeurs ont dit un adieu sans retour. Je ne
pense pas, voegde hij er aan toe, que Schönberg l'ait inventée de gaîté de coeur, je
vois bien ce qu'il a perdu, sans distinguer clairement ce qu'il a pu gagner’.
En ook rond de stille Webern is het stiller geworden. Er was een tijd, rond de jaren
'60, dat sommige snobs de opname van Weberns volledig oeuvre kochten en het
misschien éénmaal of slechts gedeeltelijk hebben beluisterd. Maar Webern is nooit
teruggekeerd tot de schrijnende taal van de Passacaglia op. 1 of de idyllische sfeer
van Im Sommerwind. Webern, eerst in de schaduw gebleven, werd, na zijn dood,
omstreeks 1955 de hoeksteen van de nieuwe toonarchitectuur. Bij hem werd de
‘reeks’ toegepast op alle elementen van de klank, hoogte, duur, sterkte, kleur enz.,
wat een praxis gaf bekend als seriële techniek. Nog heeft zijn prestige niet af-
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gedaan, al is het misschien meer door de invloed van zijn concepties dan om de
waarde van zijn muziek zelf.
Het dodecafonisme is slechts een aspect van de nieuwe muziek. Zeer belangrijke
figuren bleven volkomen buiten zijn greep: o.m. een toondichter die, eerst miskend
of bestreden, thans hoe langer hoe meer gespeeld en aanvaard wordt en erkend als
de gevoelvolste, zoalniet de sterkste musicus van onze eeuw: Béla Bartók. Dat de
nieuwe muziek meer was dan een artificieel kamerproduct waarbij op een speculatieve,
abstracte manier klanken worden samengebracht; geen schoner voorbeeld dan deze
Béla Bartók die, gewapend met zijn registreerapparaat, Bohemen, Roemenië, Bulgarije
en zijn eigen Hongaarse land afliep en de authentieke boerenzangen optekende om
ze in zijn muziek te verwerken: niet om ze klakkeloos over te nemen, ze in schone
kleuren voor te stellen en er een gemakkelijke schilderachtigheid mee te bereiken
maar om ze, als het bloed in een organisme, tot het voedend maar meestal onmerkbaar
bestanddeel van zijn kunst te maken: een muziek die aldus dicht bij de mens en zijn
bodem blijft. De wonderbare nachtgeluiden in vele van zijn werken, Bartók heeft ze
afgeluisterd van de stille Hongaarse vlakten; zijn ritmische frenesie, het is een
meewentelen in het stof en de wind, opgejaagd door de rondedansen die het landvolk
in Hongarije uitvoert. Met dit lokale element heeft deze grote denker en diepe
gevoelsmens een muziek van universele betekenis weten te scheppen. Werken als
Bartóks 2e Vioolconcert of zijn Concerto voor orkest waar de muziek beurtelings in
een woeste episode opschrikt, in schampere spot uitslaat of in een weemoedig
hunkeren verzinkt, zijn, op dezelfde titel als vroegere partituren voor hún periode,
representatieve documenten van onze tijd, van zijn paradoxale complexiteit, zijn
harde taal en uitdrukkingswijze.
Bartók was ook als musicus een getormenteerde natuur die heel zijn leven geaarzeld
heeft (dat deden ook, op hun manier, Schönberg, Berg, Stravinsky) tussen tonaal en
modaal, geleerde traditie en volkstoon, individuele bekentenis en algemene
uitdrukking, moeilijke en gemakkelijke schrijfwijze, woeste uitvallen (het 4e kwartet!)
en tedere invallen. Maar het was telkens toch muziek, in de echtste zin. Bartók kon
alle problemen vergeten in een werk als Contrasten maar dan doken ze weer op in
het daaropvolgende Vioolconcert (het tweede).2
Ook Bartóks vriend en medewerker Zoltán Kodály (1882-1966) behoort tot de
betekenisvolle componisten van onze eeuw. Deze twee namen verlenen Hongarije
in de twintigste-eeuwse muziek een vooraanstaande plaats. Kodály evenals Bartók
steunt op het volkslied maar verwerkt het op een behaaglijker manier, in een warmer,
kleuriger harmonie waarvan de neerslag is te vinden in zijn bekoorlijke vocale muziek
voor allerlei bezettingen, in instrumentale meesterstukken als de onbegeleide
cellosonate en de symfonische variaties op het volkslied De Pauw is opgevlogen en
ook, op discrete manier, in allerlei geestelijke composities, zoals de Psalmus
Hungaricus, het Pangue lingua, de Missa Brevis, getuigenissen, naast werken van
Honegger, Stravinsky en anderen, van een verruiming en vernieuwing van de
religieuze muziek.
Onder de eerste Duitse componisten die na de tweede wereldoorlog doorbraken
is er één geweest die, hoofdzakelijk met één enkel van zijn werken en dan nog met
een vroeger, een wereldvermaardheid heeft verworven, Carl Orff met zijn Carmina
Burana. Deze bijval die andere, muzikaal gezien ook meerwaardige werken niet
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hebben kunnen verwerven, dankt Carmina Burana aan zijn directe zeggingskracht
die, in tegenstelling met de veelal uiterst gecompliceerde hedendaagse klankvormen,
op een ondubbelzinnige, soms primaire ritmiek en een hoekig-klare, veelal eenvoudige
melodiek berust. Daarbij heeft Orff verdienstelijk werk geleverd en de klankenkunst
nader en in direct contact met de gewone liefhebber gebracht door het schrijven van
gemakkelijk uitvoerbare muziek voor gemakkelijk hanteerbare instrumenten. De
weg was hem hierin al gewezen door zijn uitgeweken landgenoot, Paul Hindemith,
met zijn zogenaamde gebruiksmuziek.
Hindemith roept Bach op, niet alleen door zijn vruchtbaarheid maar ook door zijn
traditionele houding: zijn muziek die hij met een verbluffend gemak schept en met
een onuitputtelijke verbeelding voedt, is doorspekt met fuga's, passacaglia's, variaties,
vaste steunpunten die de klassieke bouwtypes huldigen. Zijn harmonie die verschilt
van de principes van Schönberg en die uitgaat van het akoestisch probleem der
intervalwaarden heeft hij uiteengezet in zijn theoretisch werk Unterweisung im
Tonsatz.
In zijn laatste werken bleek duidelijker dat Hindemith niet van een zeker
maniërisme is vrij te pleiten: hij heeft wat al te veel dezelfde stijlformules opgediend
en zijn muziek werd meer dan eens van een koude, abstracte eentonigheid.
Hindemith verliet in 1933 zijn land. Maar na de politieke dwangstructuur aldaar
en haar uitloper, de tweede wereldoorlog, die er in Duitsland velen tot zwijgen
(sommigen door oorlogsgeweld zoals Edmond von Borck) of tot uitwijken noopte,
kwamen een menigte componisten aan het woord d.i. aan de klank, onder wie de
minsten niet K.A. Hartmann of Hans W. Henze heten, en ontstonden verschillende
haarden van een bloeiend en vooruitstrevend muziekleven: naast het vroeger al actieve
Donaueschingen, München (de Bayerische Rundfunk), Darmstadt, Keulen. Hetgeen
een temperament als Richard Strauss niet belette zijn eigen, romantische, weg,
bezijden of terug, verder te betreden.
In Engeland ontwaakt, na een lange sluimerperiode, met een aantal talenten de
muziek tot een vitaliteit die ons toeliet aan een reeks radiolezingen de titel te geven:
‘En toch is het een land van musici’! Er is plots een overvloed aan muziekmakende
Britten. En men kon bijna het woord van Cabezan uit Shakespeare's Storm herhalen:
‘dit eiland is vol muziek’! Naast een vlijtige beoefening van de traditionele genres,
symfonie, concerto, kamermuziek, krijgen we allerlei evocaties van Engelands
landschappen en zeezichten, in Delius' North Country sketches, in Irelands Mai-Dun,
in Bax' The Fairy hills, in The sea van Bridge, dezelfde zee als die van Debussy, aan
de overkant beluisterd. Maar er zijn daarnaast ook ruigere klanken. Als men bedenkt
dat The Planets in 1914-15 werd geschreven, bijna tegelijkertijd als Stravinsky's Le
Sacre, dan beseft men dat Gustav Holst (1874-1934) niet enkel een van de eersten
was om de Engelse muziek van romantische of impressionistische invloeden te
ontvoogden maar ook een vooruitstrevend musicus. Mars, met zijn onverbiddelijk
martellato-ritme in 5/4, is een van de ruwste bladzijden uit de muziek.
Twee figuren vooral traden na de tweede wereldoorlog op de voorgrond, William
Walton (1902) en Benjamin Britten (1913-1976). Ofschoon Britten niet als een echt
vooruitstrevend componist werd aanzien, en door sommigen ook niet als een
toondichter van eerste rang, toch heeft hij zich een algemene bekendheid afgedwongen
met een persoonlijke schrijfwijze toegepast op de meest verscheidene genres: en
vooreerst op een reeks opera's waarvan de beste, de meest authentieke wellicht de
eerste is gebleven: Peter Grimes, een door en door Engels werk zonder aanspraak
op eigenlijke folklore met als

Vlaanderen. Jaargang 31

10
hoofdpersonages: de zee, het zeevolk, een zeeman. Van de liederencyclussen is de
beste wellicht de Serenade naar oude Engelse dichters geweest, misschien ook wegens
de onberispelijke prosodische behandeling van de Engelse teksten want in de
cyclussen naar Rimbauds Illuminations of Michelangelo's Sonnetten is deze
behandeling verre van feilloos.
Ook in tal van instrumentale composities herkennen we Brittens eigen schrijfwijze:
een zoutige, ietwat zerpe stijl die gemakkelijke charme vermijdt (zoals, in Frankrijk,
die van Roussel, le ‘sel de Roussel’), met een meesterlijk vakmanschap, ook in de
vele composities met religieuze of geestelijke inslag gedomineerd door een
meesterwerk: het War Requiem.
De muzikale figuur die, naast Prokofiev, in de Soviet-Unie de meeste aandacht
trok, in welke zin dan ook, was (en is nog) Dimitri Shostakovitch (1906-1975). Ook
in Amerika was zijn succes zo groot na 1941 dat het de wrevel van Bartók verwekte
die er in zijn Concerto voor orkest op ironiseerde.
Ik beken zonder schaamte dat ik de vijftien symfonieën van Shostakovitch graag
ruil voor de tweede van Borodin of zelfs voor Rimsky-Korsakovs' ‘Sheherazade’, al
doen die werken me niet van Rusland maar van het Oosten en van Azië dromen, van
het ‘andere’ Rusland dan.
In genade of ongenade, geroemd of verguisd, verbruikt of vergooid, men vindt in
die vijftien symfonieën bij Shostakovitch steeds hetzelfde: een bedenkelijke mixtuur
van allerlei invloeden: Glazoenov (zijn leermeester), Tsjaikovsky, Schubert, Mahler,
Strauss, en... Shostakovitch, met, afwisselend, vondsten en gemeenplaatsen. Nooit
heeft Shostakovitch in deze vijftien symfonieën de reüssite en de kernachtige zegging
van de eerste, op 19-jarige leeftijd gecomponeerd, kunnen herhalen. Bovendien is
hij er daar in geslaagd wat ook Walton in zijn 1e symfonie heeft gekund en waarin
zelfs groten als Bruckner en Brahms (behalve in de 4e) faalden; van zijn finale niet
een verzwakking maar een hoogtepunt in de symfonie te maken.
Luisteraars hebben met belangstelling, soms zelf gefascineerd, in de 7e symfonie,
het aanrukken van de nazilegers gehoord en gevolgd. Maar nu stak, volgens Dimitri
Shostakovitch in zijn Memoirs (redactie Volkov, vertaling Bouis, een vervalsing
volgens de Russen), deze symfonie al vóór de oorlog in zijn hoofd.
Het als een invasie aanrukkende thema duidt niet op de Duitse opmars maar op
de agressieve Stalin. Moeten we dan nog geloven dat de 5e op Stalins terreur alludeert,
en de 14e op die van de Goelag? Bewijzen noch leugens kunnen een oninteressante
muziek goed maken. Omgekeerd, kan een echt musicus ook uit gelegenheids- en
zelfs propagandawerk goede waar slaan. Ook Shostakovitch heeft het weleens
bewezen, b.v. in het ‘oratorium’ De zang der wouden, een opdracht, ter gelegenheid
van de herbebossing die in sommige streken van zijn land werd uitgevoerd.
We mogen ons blikveld ook tot de nieuwe wereld uitbreiden. Ook in de muziek
is Amerika tot een zelfstandig, onschatplichtig leven ontwaakt. Maar de Amerikanen
erkennen zelf wel dat hetgeen volksmuziekelementen of allerlei zuivere en onzuivere
jazzvormen aan hun klanktaal bijbrengen, slechts een onbelangrijk deel kan zijn van
de substantie die aan de Amerikaanse muziek, zo niet een eigen stijl, dan toch een
merkwaardige ontwikkeling heeft bezorgd. De grote invloed kwam van
genaturaliseerde émigré's, zoals Schönberg, Bloch, Hindemith, Stravinsky.
Een van de meest vooruitstrevende onder de uitgeweken Europeanen, Edgar Varese
(1885-1965), die al op 30-jarige leeftijd uitweek, gaf met het geweldige Amérique

Vlaanderen. Jaargang 31

als een klanksynthese van het moderne Amerika, radikale antipode van de romantische
evocaties welke Delius via dichters als W. Whitman van de ‘nieuwe’ wereld liet.
Meer en meer belangstelling krijgt in de laatste tijd de muziek van Charles Ives
(1874-1954) die zoal niet de boeiendste is, dan toch eenmaal de meest
vooruitstrevende was onder de Amerikaanse componisten. Het oeuvre steekt vol
citaten om niet te zeggen collages - zo spelen in de Fourth of July symfonie
verschillende ensembles tegelijk verschillende Amerikaanse volkszangen in tegelijk
allerlei ritmen - maar ook vol interessante vondsten.
Ondertussen hebben nog tal van andere namen, b.v. Aaron Copland en Samuel
Barber om er maar een paar te citeren, gezorgd niet alleen voor een authentieke
Amerikaanse muziek maar ook voor een authentieke muziek tout court en hebben
ze voor hun land een eigen hoofdstuk in de geschiedenis van de nieuwe toonkunst
afgedwongen.
Een sterke personaliteit uit Argentinië is wel Alberto Ginastera (1916), auteur van
de meesterlijke Variaciones voor cello en orkest en een grootse cantate op zijn
Zuid-Amerikaanse land waarin de primitieve ritmen van de oorloguitvoerende
bergstammen, de poëzie van de afgeluisterde natuurgeluiden, het spreekgezang van
de overwonnene, ‘Adios tierra’, het geheel tot een pakkend epos van het
Zuid-Amerikaanse land maken.
Het is niet uit de Verenigde Staten dat de musicus stamt die, van alle componisten
uit het nieuwe continent, de grootste roem heeft verworven en wiens muziek over
de gehele wereld inspraak heeft gevonden. Hij is Braziliaan van geboorte en heet
Hector Villa-Lobos (1887-1959). Op een andere manier dan Bartók heeft Villa-Lobos
getracht de zeer verscheidene volksmuziekbronnen van zijn land - zangen en dansen
van de primitieve Indische bewoners, fado's en andere door de Portugese
conquistadors ingevoerde elementen, liederen en ritmen van de geïmporteerde
negerslaven - in de stroming van de Westerse kunstmuziek over te hevelen en daarbij
soms nieuwe vormen bedacht zoals de Bachianas Brasileiros waarin de vormschema's
van Bach aan de Braziliaanse folkloristische substantie worden aangepast. Niet alleen
om haar onderwerp en haar veelkleurige weelde doet deze muziek aan het Braziliaanse
oerwoud denken: er is naast de vruchtbare humus en de levende elementen ook veel
overtollig en dor hout.
Villa-Lobos heeft niets van een ‘vooruitstrevend’ componist maar heel wat musici
van dat laatste soort bezitten niet wat hij wel heeft. Villa-Lobos is het zeldzame geval
van muziek uit onze eeuw waarin bijna elke maat melodie is en klankbehagen.
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Keren we nu terug naar Frankrijk. Tot de in 1936 gestichte groep Jeune France die
zich ten doel had gesteld de muziek opnieuw te ‘humaniseren’ behoren twee van de
markantste figuren uit de nieuwere Franse muziek, André Jolivet, in 1974 overleden,
en Olivier Messiaen (1908). Jolivet studeerde compositie en akoestiek bij Edgar
Varese, een van de grote zoekers naar nieuwe klankmogelijkheden. Hij proefde van
de atonaliteit waarvan de invloed te speuren is in het eerste Strijkkwartet (1934). Hij
oordeelde nochtans dat ze de natuurlijke fenomenen van de resonantie verwaarloosde
en zocht zijn harmonie en zijn moduleringsmethodes te vernieuwen door het gebruik
vooral van de verwijderde harmonieken. In ieder geval, de muziek van de eerste
Sonate voor piano, geschreven ter nagedachtenis van Béla Bartók, houdt zich, in
haar ontketend expressionisme en haar misprijzen voor elke architectuur, aan de
antipode van de wereld van fluisteringen, stilte en pure ijlte waarin Webern leeft.
Vanaf 1935 zocht Jolivet, die niet van intellectuele speculaties houdt, aan de muziek
haar magische en incantatorische betekenis terug te schenken: aldus in de pianosuite
Mana, de vijf Incantations rituelles voor fluitsolo, de Suite Delphique.
Rond 1950 begon Jolivet aan een reeks merkwaardige concerto's: naast het Concerto
voor (radio-elektrische) Martenotgolven, een nieuw instrument dat Jolivet trachtte
dienstbaar te maken aan zijn in de grond lyrische natuur, blijft een van de meest
betekenisvolle het pianoconcert waarvan de onstuimige première in 1951 plaats vond.
Het werk ontketent, vooral in de finale, die ritmische frenesie waardoor de muziek
een incantatorisch accent krijgt dat haar veel dichter bij de primitieve ‘folklore’ dan
bij enige constructie van de geest brengt.
Debussy, Webern, modale en seriële elementen ontmoeten elkaar in de sterke
persoonlijkheid van Olivier Messiaen. Hij verbindt een bijna naïeve neiging om de
muziek gevoelswaarden en schilderachtige betekenissen toe te kennen - wil men hem
althans op zijn titels geloven - met een verbluffende technische vaardigheid in de
orkestratie, de harmonie en vooral het hanteren van ritmen. Hij zoekt - om een woord
aan de orde van de dag te gebruiken - de ‘klankparameters’ te verruimen en te
vernieuwen, b.v. de klankkleur met Oosterse modussen in de Turangalîla-symfonie
(1948) die door haar omslachtigheid en ook door haar afmetingen (75 minuten) de
symfonieën van Mahler oproept. Messiaen vult zijn orkestpalet,

Olivier Messiaen doceert... muziek. (Foto: Pit Ludwig)

waarin het slagwerk een groot aandeel heeft, met allerlei exotische speeltuigen b.v.
de marimba. Daarbij orkestreert hij met zodanig veel kleuren dat zijn muziek ten
slotte monochroom aandoet. Hij raffineert zodanig op allerlei ritmen en metra dat
men feitelijk geen ritme meer waarneemt.
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Messiaen zoekt naar een polydimensionale sonoriteit waar de hoogte, de duur, de
intensiteit, de kleur en de aanslag van de toon evenveel aandacht krijgen. In de korte
studie Mode de valeurs et d'intensités (1950) dient hij ons een stuk op met 36 tonen,
24 duren, 12 aanslagwijzen en 7 dynamische schakeringen. Het is een verbluffende
compositie die met haar synthetische serialiteit veel invloed heeft gehad. Maar wat
resultaat geeft dat als muziek? Men kan geneigd zijn te zeggen dat er meer steekt in
een eenvoudige mazurka van Chopin.
In 1953 laat de musicus de eerste van een reeks composities horen, samengesteld
uit vogelgeluiden afgeluisterd 's nachts en overdag in de wouden en de tuinen van
Frankrijk en met een pijnlijke nauwkeurigheid opgetekend. (Réveil des oiseaux,
Oiseaux exotiques, Chants d'oiseaux.) Het resultaat is nogal eentonig. Wat hebben
wij na vijf minuten nieuwsgierigheid en bewondering om de technische stunt aan
deze lange, benaderende en gecatalogeerde transposities die bovendien de spontane
vrijheid en de resonantie van het natuurmilieu missen?
Tenslotte is het wel typerend dat Messiaen het nodig vond zijn verbluffende
techniek, met haar eigen démarches zelf uiteen te zetten in theoretische werken als
zijn Traité de mon langage musical.
De in 1916 geboren Henri Dutilleux, verkreeg in 1938 de grote prijs van Rome,
wat natuurlijk niets betekent. Priemt in de pianosonate van 1948 nog Ravel door,
dan zijn de twee symfonieën werken van een voldragen persoonlijkheid, de eerste
met een passacaille en een reeks variaties die tonen dat de contrapuntische schrijfwijze
immer nog ook moderne temperamenten kan dienen, de tweede, Le double, met een
soms verrassende Schönbergklank.
De Métaboles (1965) voor orkest bieden een laatste vorm van variatie. Elk stuk
wordt gevarieerd tot een volledige omvorming van het materiaal = mutatie. Ook
Dutilleux neemt deel, zoals velen in Frankrijk, aan het zoeken en experimenteren.
Een voorbeeld: de Studies voor twee piano's (Figures de résonance) verdelen de
klank links op de zwarte toetsen, rechts op de witte.
1950-198... Ondertussen zijn allerlei andere zoekers opgedaagd. Een van de
bedrijvigste is de veelzijdige Pierre Boulez die zijn wortels zowel in Debussy en
Messiaen als in Webern (langs Leibowitz) vindt. Van zijn progressieve opvattingen
getuigt b.v. Le Marteau sans maître (1953). Alle mogelijkheden verdienen aandacht:
in Poésie pour pouvoir (1958) wordt de tekst
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van Michaux door een spreekstem vooraf op band opgenomen terwijl, voor de
confrontatie tussen orkestrale en elektroakoestische elementen, orkest en luidsprekers
in ‘spiraal’ zijn opgesteld.
Met dergelijke werken zijn we zoniet aan een breukpunt dan toch aan een keerpunt
gekomen. Omstreeks de afloop van de eerste eeuwhelft kwamen de eerste pogingen
om de klankwaaier die als ‘muziek’ werd geclassificeerd uit te breiden en het domein
van de componist te verruimen buiten de traditionele klankbronnen d.i. het gewone
instrumentarium. Op 18 maart 1950 had het eerste concert van ‘musique concrète’
plaats. Pierre Schaeffer gaf de eerste voorbeelden van de door hemzelf aldus
genoemde muziek die a priori aan geen enkel geluid een bepaalde ‘muzikale’ waarde
ontzegt en waarin allerlei klanken of geruchten door instrumenten of voorwerpen
voortgebracht worden, mechanisch worden vervormd, gecombineerd, vastgelegd en
heruitgezonden b.v. tot een Étude de bruits of een Symphonie pour un homme seul.
Bij de zogenaamde elektronische muziek worden klanken afkomstig van
elektronische trillingsgeneratoren op magnetofoonband geregistreerd. Meest algemeen
kan men deze muziek, die zich in verschillende richtingen en processussen verder
ontwikkelt en waarvan zelfs de definitie nog uiteenlopend is, kenmerken als die
welke met behulp van luidsprekers geactualiseerd wordt. Hier is de klank beslist
ontdaan van de ideële opvatting die eeuwen lang heerste; en het is de aanwezigheid
van het materieel waarneembare fenomeen die zelf de vorm schept in tegenstelling
met vroeger, toen deze muzikale vorm een ideëel voorafbestaand schema onderstelde.
En we zien de ontdekkingen op akoestisch en elektronisch gebied en de ontwikkeling
en verruiming van een nieuwe ‘estetica’ elkander hand in hand vooruithelpen. De
eerste studio's van elektronische muziek werden in 1951 in Keulen geopend door
Herbert Eimert. Een der bedrijvigste musici aldaar was (en is) Karlheinz Stockhausen.
Sindsdien zijn er studio's en zoekers alover de wereld verspreid, ook bij ons. Het
moge volstaan hier de activiteit te vermelden van het Instituut voor psychoakoestiek
en elektronische muziek toegevoegd aan de rijksuniversiteit in Gent waar Karel
Goeyvaerts, Lucien Goethals, Louis de Meester, Herman Sabbe en anderen werkzaam
zijn.
De nieuwe onderzoekingsvelden zijn veelvoudig. De ‘aleatorische’ muziek b.v.,
waarvan John Cage de voorvechter is geweest, laat het toeval of het onvoorziene
meespelen in de muzikale actualisering. De behandeling van deze en andere nieuwe
vormen van ‘muziek’ valt buiten het bestek van deze beschouwingen. Hiervoor zal
bij een latere gelegenheid liefst beroep worden gedaan op een specialist of specialisten
ter zake, die meteen ook de stand van de muziekproduktie bij ons kunnen opmaken.
Zal de klankkundige immer, ondanks alle mechanische verfijningen, de nostalgie
van het humane en de hang naar expressie behouden? Zal de muziek nooit meer een
plezier zijn zoals bij Poulenc? Zal ze niet meer het mede-lijden van Bergs Wozzeck,
niet meer de angst van Honeggers Cris du Monde uitdrukken? Het is alsof we voor
een impasse staan. Uit het intellectualiseringsproces dat in de muziek al in de jaren
'30 begon geraakten vroeger de enen door de volksmuziek, anderen door de jazz,
nog anderen door terug te keren naar het verleden; en weer anderen leken
contra-revolutionairen luisterend naar stemmen die, ofschoon pas tot zwijgen
gekomen, al uit een ver verleden schenen te klinken omdat we, ook in de muziek,
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zo razend worden opgejaagd dat alwie het nauwst de mode volgt ook het meest kans
loopt verouderd te zijn.
Al te dikwijls, in de laatste tijd, hebben de musici hun psychische ‘affekten’ door
mechanische ‘effekten’ vervangen en ons in plaats van gevonden thema's geciteerde
collages opgediend. En het is toch opvallend hoe vaak even begaafde als hooghartige
‘avant-gardisten’ als b.v. Stockhausen nood hebben aan verklaringen en uitleg over
hun muziek, alsof ze ongerust waren zoal niet over de waarde van die muziek dan
toch omtrent haar communicabiliteit?
Wat met die muziek die zich grotendeels in de laboratoria heeft teruggetrokken?

Luigi Nono
(Foto: Pit Ludwig)

Blijft de muziek met het experiment als middel of als doel een kunstmatig geval,
zoals het diepvriesvoeden, het computerdenken? Maar dan komt een musicus als
Luigi Nono die alles, ook de dodecafonische en elektronische parameters, betrekt in
een muziek die, uit gegevens als brieven van gevangenen, protesten van
veroordeelden, stemmen naar broederlijkheid, met titels waarin ‘Guernica’ en
‘Hiroshima’ vermeld worden, en telkens weer de schreeuw van de mens laat horen,
de mens tegenover het onmenselijke, het geweld, de verknechting. En hij is niet
alleen (vgl. verder het aspect Dallapiccola).
Wat ons betreft, wij zien nog geen reden om de slotvragen die we stelden in Muziek
van onze eeuw, een proeve van synthese waaraan we ons na veel luisteren en veel
nadenken reeds in 1954 waagden, en waaraan we elementen voor deze monografie
hebben ontleend, te herroepen: Zal de toonkunst Malraux's gewaagde bewering uit
zijn Psychologie de l'Art (Le Musée imaginaire p. 82) bevestigen of logenstraffen?
‘...le butin tire à sa fin. L'espoir d'un art nouveau qui s'ouvrait sur un monde ouvert
à l'infini s'arrête... L'esprit européen menacé dans sa force se métamorphose...’
Nu onze tijd in een totale ontvoogding het gebruik en het misbruik van de klank
en zijn combinaties heeft doorgevoerd, na zovele eeuwen muziek is de vraag
misschien: is er nog een boeiende melodie te vinden, is er een nog niet versleten
ritme te graaien, blijft er nog een onverwacht akkoord? De combinaties zijn niet
onuitputtelijk, laat staan diegene die interessant zijn. En toch blijkt er geen nood aan
zoekers en proefnemingen. Morgen komt misschien weer eens een man die men
vroeger ‘genie’ placht te heten. Hij ademt over dat alles en het wordt muziek.

Eindnoten:
1 Zie het nummer van Vlaanderen gewijd aan de Weense school (nr. 164, 1978).
2 Het werk van Bartók heb ik uitvoerig besproken in een vroeger muzieknummer van Vlaanderen
(nr. 168, Muziek, menselijk document).
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Tweede deel
Aspecten
Een overgangsfiguur. Gustav Mahlers latere periode
Tussen de tijd dat een criticus over Mahlers 3e symfonie zei: ‘Voor zoiets verdient
de man twee jaar gevangenis’ en de Mahler-Renaissance - het woord is van de
musicoloog H.K. Jungheinrich - die rond de jaren '60 inzette, is er, ook op muzikaal
gebied, heel wat gebeurd. Maar de term van Jungheinrich vergt enig voorbehoud. In
Frankrijk is er nooit een Mahler-‘Renaissance’ geweest want de cultus voor de
componist is er pas onlangs begonnen. En zoals de Fransen Max Reger nu
schoorvoetend aanvaarden en met veel vertraging een echte ‘Brahmitis’ doormaken,
ondanks de uitlatingen van Milhaud (‘la musique de Brahms m'échappe’) of van
Poulenc (‘c'est un génie qui me laisse totalement indifférent’), zo willen ze nu de
etappes doorbranden om in de voorlinie Mahler zijn recht te geven en hem hun eigen
hulde te brengen.
Het is wellicht onzin te beweren dat men op al te jeugdige leeftijd sommige
componisten niet grondig kan begrijpen. Misschien is er toch een uitzondering.
Vroeger hield ik niet van Gustav Mahler. Nu aanvaard ik hem met al zijn ingewikkelde
ideologische en psychologische implicaties. Ik lijd helemaal niet aan het
antiromantisch complex die bij sommigen een hekel aan elk programma in de muziek
opwekt. Ook bij Mahler moeten ze danig geplaagd worden door die achterdocht die
in feite, evengoed als het romantische oversentiment, een gevoelsuitwas is. Onze
bewondering voor Mahler staat ook los buiten de exclusieve gezichtshoek van waaruit
men in hem een min of meer stoute voorloper ziet van sommige klankfenomenen
die Schönberg, Stravinsky e.a. oproepen.
Wij aanvaarden Mahler als Mahler: hij heeft voor zijn muziek bijna steeds een
ideologische achtergrond of een programma voorzien, ook al werd dit laatste meestal
achteraf geschrapt; nu, programma of cryptogram of niets, het klankbeeld verandert
er niet om.
Mahler is de musicus bij uitstek van de crisistijd: in zekere zin heeft deze tijdgenoot
van Freud aan muzikale psychoanalyse gedaan. Overal zijn er bij Mahler aanduidingen
dat de muziek bij hem een uitlaatklep voor zijn zieletormenten betekent. Als
uitdrukkingsmiddel doet hij herhaaldelijk een beroep op de poëzie en de literatuur.
En vooreerst op Des Knaben Wunderhorn, de verzameling van Brentano en Arnim
die, zeer verschillend onthaald bij haar verschijnen, geestdriftig door Goethe,
afwijzend bij Schlegel, door vele musici dankbaar werd benuttigd. Door deze
verzameling liet Mahler zich inspireren om eigen teksten op te stellen voor zijn Lieder
eines Fahrenden Gesellen. Deze teksten zijn niet zwakker dan die van velen die zich
in de gasthuizen op de levensreis als ‘dichter’ inschrijven.
De eerste symfonieën van Mahler - de zogenaamde Wunderhorn-reeks, ofschoon
ook in latere werken nog de sfeer en zelfs ontleningen uit de liederenschat voorhanden
zijn, - behoren nog tot de vorige eeuw.
Veel minder gekend - ofschoon hierin onlangs een kentering is gekomen, bij ons
in dankbare mate door het Festival van Vlaanderen - zijn de symfonieën uit de
middenperiode, de vijfde, de zesde en de zevende.
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De vijfde symfonie zet in met een geweldige treurmars - als een stoet die over de
brug van de eeuwwende (1902) trekt - vol herinneringen aan het verleden maar ook
met agressieve voornemens, muzikaal wel te verstaan. Het opstijgende viernotenmotto
is een van die vele appéls die Mahler tijdens zijn kinderjaren in het grensstadje
Kalischt moet gehoord hebben van uit de naburige kazernes. Er klinken er ook door
in de reeks liederen die als onderwerp het militaire leven hebben, maar niet zijn
heldhaftig aspect, wel, integendeel, zijn meewarige gelatenheid bezingen (Wo die
schönen Trompeten blasen, Der Tamboursg'sell, Revelge).
Het eerste dat bij de musicus Mahler zo boeiend overkomt is niet zijn ‘filosofie’
maar zijn orkestratie. Er is bij Mahler een denker die musiceert maar ook een musicus
die nadenkt: hoe hij zijn gedachten in de accuraatste klank zal verwezenlijken. Neemt
men een partituur van Mahler ter hand, dan vallen de zeer talrijke aanmerkingen op
ten behoeve van de instrumentisten en zelfs voor de dirigent. Het is alsof de componist
niet gerust is: zal men mij begrijpen, zal het klinken zoals ik het (innerlijk) hoor? En
daar hij nu zelf dirigent geweest is...
Een eerste punt is het overwicht van de blazers. Zij hebben opgaven zo hachelijk
dat slechts orkesten van de hoogste klasse het werk aankunnen. In feite ken ik geen
orkest in Frankrijk dat bekwaam blijkt de 5e of de 6e symfonie van Mahler ‘op punt’
te zetten, nog afgezien van het feit dat deze muziek aan de antipode leeft van wat
men als de Franse ‘geest’ kenmerkt en dus ook van het Franse begrip. Slechts een
zeer ervaren instrumentist kan de solo voor obligaat hoorn in het scherzo van de 5e
symfonie, met zijn steeds maar wisselende nuanceaanduidingen onberispelijk
uitvoeren (zoals b.v. de solist van het Chicago Symphony Orchestra). Dit fantastische
scherzo is een echte studie voor blaasinstrumenten. Een ander aspect in Mahlers
orkest - dat zozeer verschilt van het klankbeeld bij een Debussy of een Ravel b.v. is de onverwachte conjunctie van bepaalde timbres, zoals, in de 3e symfonie, het
expressief samenvoegen van één hobo en één hoorn (blz. 130). In zijn 7e symfonie
laat Mahler horen hoe men een gitaar met een tuba kan doen harmoniëren.
Contrapuntisch kan men de schrijfwijze van Mahler niet noemen maar in vele
episoden is er een dooreenvlechten van een of meer melodische gegevens tot een
soort veelstemmigheid (in de 5e symfonie b.v. blz. 40, 58, 127 enz. Ed. Kalmus).
In het complexe, fantastische scherzo van deze vijfde symfonie zinspeelt Mahler
voortdurend op de ritmen van de Ländler en de wals, soms met duidelijk parodiërende
bedoelingen.
Het min of meer populaire Adagietto, enkel voor snaren (harp inbegrepen) opgevat,
een bladzijde die naar stemming aansluit bij een lied als ‘Ich bin der Welt abhanden
gekommen’ heeft de aandacht van de andere delen van de vijfde afgeleid. De
Rondo-finale, door Mahler ooit ‘Lob des hohen Verstandes’ overschreven, is een
beroezend stuk, allegro giocoso, een der weinige waarin Mahler een echt vreugdige
toon weet te bereiken.
De zesde symfonie werd algemeen afgewezen behalve door de musici van de (2e)
Weense school. ‘Er is toch maar één zesde’ zei Alban Berg. Het eerste deel van die
zesde is een stuk vol geweld en dreiging, in de lijn van de premonitorische
catastrofe-werken, maar ook met heftige lyrische ontboezemingen, soms tot
vertedering en meditatie verinnerlijkend. Ook in dit werk kan men er op wijzen: de
bijzondere samenstelling van Mahlers orkest houdt vaak verband met psychologische
of symbolische inzichten. In de 6e symfonie is de hamer de bijlslag van het noodlot,
de herdersklokken duiden op de vlucht in de eenzaamheid van de natuur. Zweep,
houtkleppers en xylofoon wijzen op de grijnslach van demonische elementen. Mahler
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komt trouwens uit met allerlei eigenaardige voorschriften: ‘grell’ moet de hobo
klinken, de vioolsolist moet ‘schmeichelnd’ spelen in het andante. Op blz. 59 in de
partituur (Eulenburg) vindt men de aanduiding: ‘wie wütend dreinfahren’! Dikwijls
ook schrijft Mahler voor de instrumenten in een ongebruikelijk, lastig om niet te
zeggen ‘pijnlijk’ register, alweer om psychologische redenen, b.v.
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voor het verklanken van kwellende gevoelens. Voor wie b.v. is de klacht van één
cello ‘am Griffbett’ onder het pp geroffel van de pauken in de 5e symfonie? En welke
betekenis moeten we geven aan het gruwelijke akkoord met bovenaan de schriele
trompet in het Adagio van de 10e, een instrumentale schreeuw die als echo de kreet
in Wozzeck heeft?
Zoals in meerdere van zijn scherzo's neemt Mahler in de zesde symfonie een
sarcastische toon aan. In een Altväterisch (Grazioso) op een aarzelend ritme drijft
hij de spot met de oude stijl in brede zin genomen, middels ongewoon schriele
timbre-tegenstellingen b.v. giechelende trillers van de blaasinstrumenten en het
klepperen van xylofoon (blz. 84) of de pijnlijke jankende roulade van de trillers (blz.
120). Op het einde komt als een plotse vertedering wanneer, na de drukkende tonen
van de hoorns, de bastuba en het slagwerk, de vioolsolo nog eens het oudvaderlijke
wijsje met wisselend metrum aanstemt.
Na een zangerig Andante moderato dat zich in een extatisch misterioso verliest
keren we naar de slagvaardige stemming van het Allegro energico terug.
Zoals Redlich zegt, men hoort in deze 6e symfonie de verre donders van de
toekomstige wereldbrand. In toonsymbolen worden hier profetisch de verschrikkingen
van de wereldoorlog opgeroepen, vooral in de finale die, vóór het aanrukkend geweld,
een koraal laat horen. Het is eerst als een lang voorgevoel, maar dan wordt de angst
opgezweept. De climax wordt bereikt met de bonkende hamerslagen, onderbroken
door een grazioso, maar eindigend met het motto. De symfonie sluit aan bij Bergs
orkeststukken op. 6 waar ook de hamer de muziek als het ware afbreekt. We denken
aan de woorden van Trakl in zijn visionaire Menschheit (1913): ‘Ein Trommelwirbel,
dunkler Krieger Stirnen Schritte durch Blutnebel; schwarzes Eisen schellt...
De echte profeten zijn misschien de musici.
De zevende symfonie bevat vijf delen: een centraal scherzo omgeven door twee
nocturnes met, als hoekdelen, een allegro energico door een inleiding voorafgegaan
en een Rondo-finale. Het geeft niet veel de symfonieën - althans met name - van
Mahler van uit de traditionele structuren te beoordelen. Ook afgezien daarvan en
ofschoon er genoeg thematische of motivische elementen zijn die op een zoeken naar
eenheid wijzen (b.v. de terugkeer in de finale van de 1e symfonie van het
‘Wanderthema’ uit het eerste deel, het
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Gustav Mahler naar de buste van Rodin.
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oermotief dat aan de 6e ten grondslag ligt enz.), doet Mahler tegenover Alban Berg
met diens steeds uiterst doordachte vormgeving, als een zwakke architect aan, met
soms nutteloze herhalingen en langdradigheden. Mahler werkt met complexe (soms
zeer brede) contrasten zoals het ook in de aard van zijn psyche lag. Hij gaf het zelf
toe.
In het scherzo, Schattenhaft, schijnt de componist, zoals in de 5e symfonie, een
herinneringsboek te openen, herhaaldelijk op de ritmen van Ländler en wals. Ook
hier kunnen ze een toon van parodie nemen die echter in andere episoden naar
melancholie overslaat.
Twee nachtmuzieken omgeven dit middenstuk. De eerste nocturne begint met een
dialoog tussen twee hoorns (rufendantwortend) die ons in de berglucht brengt zo
hallucinant met woorden opgeroepen in Nietzsche's Also sprach Zarathustra.
Geleidelijk voegen zich daar andere blazers bij om een sfeer te scheppen met allerlei
natuurgeluiden, woudroepen, echo-effekten ‘Wie Vogelstimmen’, herdersklokken
en koebellen ‘in Weiter Entfernung’, Alpenhoorns die de Romantiek uit Des Knaben
Wunderhorn oproepen.
Ook de tweede nocturne, Andante amoroso, verloopt in een Wunderhornstemming.
Hier voegt Mahler een gitaar en een mandoline in de orkestbezetting. Ook hier vraagt
hij van het orkest bijzondere effekten, niet willekeurig maar ingegeven door het
zoeken naar de uitdrukking van zijn steeds wisselende psychische gesteldheid.
De verschillende delen van de 7e symfonie, elk met hun totaal verschillende
orkestratie, konden als een ideale stof dienen voor even zovele
instrumentatiecursussen. Maar terwijl in de louter instrumentale symfonieën van de
middenreeks (van de 5e tot de 7e) en ook de 8e (de ‘symfonie der duizend’) het orkest
een zware, op vele bladzijden verzadigde tuttiklank brengt, komt Mahler, na deze
machtige uitbarstingen soms met onverwacht rauwe, scherpe accenten, in Das Lied
von der Erde, tot een sobere, lineaire, bijna solistisch aandoende orkestratie waarin
de componist, ondanks het feit dat de teksten - vertaald - van Chinese dichters zijn,
geen beroep doet op exotische effekten of Oosterse instrumenten. Het voortdurend
overhevelen van de melodische ductus, het afzonderen van een deel uit een groep,
het onverwacht combineren van een paar of meer timbres, dat alles wijst in de richting
van de ‘Klangfarbenmelodie’ van de Weense school.
Voortdurend sluipen als het ware enkele timbres om of rond de stem, het orkest
is als een doorzichtig netwerk dat de fijnste gevoelsnuances doorlaat. In het laatste
deel, Der Abschied, doet de inzet aan Webern denken: enkele volutes van de hobo,
losse hoorntonen, tamtamslagen, harpgetokkel, pizzicati van de cello en de contrabas
die als in de stilte hangen. De stem begint, omhuld tussen arabesken van de fluit en
een aangehouden donkere C van de celli.
Het verrukkelijk decor van het scherzetto Von der Jugend, wordt door een niet minder
lineair orkest getekend waarin triangel, bekkens, hout, gedempte trompet zich
afzonderen. Maar er is niet alleen het aspect instrumentatie. Das Lied von der Erde
is wellicht het hooglied van de Romantiek en het is van de 20e eeuw (1907). Van de
onverwoestbare Romantiek dan, want de authentieke bewaarde sfeer van de Chinese
poëzie is op een algemeen plan geheven. De roep om vreugde, de pijn van de
weemoed, het één voelen met de natuur zijn van overal en van alle tijden. En de
Fichten (beuken) waarvan sprake in ‘Der Abschied’ konden even goed die van het
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Fichtelgebirge zijn waarin de jonge Goethe zijn Harzreize im Winter schreef. En
ofschoon deze poëzie eeuwen vroeger geschreven werd kon ze even goed door een
Westers dichter uit de tijd van Novalis of Keats gedicht geweest zijn. Er is geen
metafysisch aspect zoals in de symfonie met het Veni Creator Spiritus en het Chorus
mysticus, de slotscène uit Goethe's Faust.
De twee gedichten door Mahler in Der Abschied tot een tweeluik samengevoegd
zijn geen poëzie op de liefde maar op de vriendschap, geen hunker naar het
bovenaardse of het mystieke maar een terugblik op het leven, een weemoed om de
vergankelijkheid van het aardse waarbij Mahler zelfs de tekst van Mong-Kao-Jen
wijzigde, b.v. in het vers ‘O Schönheit! Ewigen Liebens, lebens-trunkne Welt’ (op
de partituur: leidenschaftlich, gevolgd door een wonder interludium).
De stemming van het slot onderlijnt het contrast tussen de telkens opnieuw lentelijk
herbloeiende aarde en de vergankelijke bestemming van de eenzame zwerver. Enkele
losse klanktoetsen, het klateren van de celesta, het nauw hoorbaar rillen van de
mandoline, harparpeggio's, enkele tenuto's van de hoorn of de trombone zweven
tussen het herhaaldelijk door de stem geprevelde woord ‘Ewig’. Dat laatste woord
blijft open op een vragende noot (D in C groot) terwijl ook het laatste akkoord
onopgelost blijft (A in C groot) en, samen met de zwerver, in de verte en in de stilte
verzwindt.
Der Abschied is tegenover Beethovens Ode an die Freude een treurlied op 's
mensen vergankelijkheid, een afscheidszang, ook van de muzikale Romantiek.
Wat kon Mahler nu nog schrijven? Het misterioso uit de 9e symfonie (1e deel) is
opgevat in dezelfde sfeer en met dezelfde solistische orkestratie (en trouwens uit
dezelfde tijd). Deze negende vat nog eens de hoofdgegevens van het hele werk samen:
het worstelende temperament in het thematisch uitrafelen verklankt (I); een beurtelings
opgezweept of vertederd Ländler-ritme (II), een tot sarcasme uitschallende Burleske
(III); een in extase verstervend Adagio (IV). Op een schetsblad van het Adagio dat
een deel van de tiende zou geworden zijn schreef Mahler: ‘Leb' wohl mein
Saitenspiel’. De afscheidssfeer die in het slot van Das Lied von der Erde hing rilt
ook in een van Mahlers laatste liederen, het sublieme Ich bin der Welt abhanden
gekommen, naar een tekst van Friedrich Rückert. Bij het slot vervluchtigt de stem
tussen de schaarse toetsen van een hobo en een engelse hoorn en de extatische zang
van de violen, ‘con beatitudine’ staat op partituur. De laatste woorden omschrijven
de hele esoterische wereld van Mahler: ‘Ich leb' allein in meinem Himmel, in meinem
Lieben, in meinem Lied’.
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Twee laatromantici
De latere Richard Strauss
In 1945 wachtte Richard Strauss in Garmisch-Partenkirchen de komst van de
Amerikanen af, vermoedelijk nadenkend over zijn onvoorzichtigheden. Toen een
officier de deur indeukte stond de musicus recht en zei: ‘ik ben Richard Strauss, de
componist van de Rosenkavalier’, wat hij bevestigde met aan de piano te gaan zitten.
Het volstond. Het is, terloops, het bedenken waard dat, op het ogenblik dat, in een
in bloed en verwoesting ineenstortende wereld, de volkeren elkander nog aan het
afslachten waren, als ‘laissez-passer’ een wals kon voorgelegd worden.
De Rosenkavalier (1910) houdt nog steeds stand, naast en boven de vernieuwingen
in het genre, van Alban Berg, Schönberg, Zimmermann, Dallapiccola, Henze, Britten,
Penderecki en zovele anderen.
In 1910 heeft Strauss de voorbijgaande expressionistische uitspattingen afgezworen
of ten minste laten varen en de ‘moderne’ trant afgeschreven. Hij blikt met onverholen
weemoed terug naar het verleden. In de Rosenkavalier roept hij de frivole en toch
zo fijngevoelige 18e eeuw op, de eeuw van Mozart die als geen andere het leven
zong en dronk. Aan deze opera zijn nogal wat dubbelzinnigheden: de tijd - de 18e
eeuw, op het ritme van de 19e-eeuwse wals geëvoceerd; er is ook een meesterlijke
parodie van de 17e-eeuwse Italiaanse opera met, desondanks, onvervalste
Strauss-intonaties, een 17e-eeuwse aria in een 19e-eeuwse sfeer gedrenkt - de leeftijd
(hoe oud is eigenlijk de Feldmarschallin?), het geslacht (Octavian in Mariandl); ook
de functies: de rozenkavalier wordt de bruidegom zelf; de vulgaire taal van Ochs
klinkt in het meest aristocratische milieu4. Maar de muziek weet alles op te vangen
en te ‘verschonen’. Is deze opera, ondanks de andere die volgen, niet Strauss'
meesterworp in het genre? Niet om de afgetuigde walsenkrans met de ‘süszen Wiener
glissandi’. Dat is juist het minste. Maar om de orkestrale vondsten zo fijnzinnig en
zo talrijk dat men er bij het lezen van de partituur bijna op iedere bladzijde vindt, en
om de schattige melodieën waarvan een der onvergetelijkste al in het voorspel zingt
(cijfer 11, espressivo). Dat voorspel, een kantengeruis in klanken, is nog min nog
meer een bedscène in muziek, in het boudoir van de Marschallin die haar jeugd en
haar jonge minnaar voelt ontsnappen en in haar weemoedige monoloog met het
heerlijkste thema van de opera - heute nicht, morgen nicht - om al het vergankelijke
treurt en huiverig de middernachtsslagen beluistert die hier zo heel anders klinken
dan in Bergs Kammerkonzert (zie verder).
Maar spoedig zullen, na de opvoering van Der Rosenkavalier in Dresden (1911),
de ruisende walsen en de rinkelende bekers overstemd worden door het rumoer van
de nakende oorlogsdrama's. Wat een verschil tussen de monoloog van de grijzende
Feldmarschallin bij haar jonge minnaar voor de spiegel, angstig om de tijd die snelt
en haar schoonheid die verwelkt en - tien jaar later, in 1921, na de slachting
gecomponeerd - de monoloog van het deerniswekkende soldatenliefje Marie uit
Bergs Wozzeck, dat de parabel van de overspelige vrouw leest en, ontredderd om
haar misstap, haar arme kind beklaagt.
In het volle rumoer van een volgende wereldoorlog, in 1942, voltooit Strauss zijn
laatste opera, Capriccio, die ons nog eens in de achttiende-eeuwse atmosfeer brengt
ten tijde van Glucks hervormingswerk op de opera: een ‘Konversationsstück’ van
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een componist, een dichter en een gravin rond de eeuwige, omkeerbare twistvraag:
‘Prima la musica e poi le parole?’ Wat is nu belangrijker? Terwijl de mensen, de
steden en de landschappen verwoest worden zit gravin Madeleine te dubben of ze,
in het sonnet dat door de ene gedicht en door de andere getoonzet is, de woorden
dan wel de muziek verkiest alias de sprekende ogen van Flamand dan wel de pittge
geest van Olivier. Het sonnet zelf is niet zo bijzonder maar wat een klankzalige
muziek wordt daarrond gezongen en gespeeld! En wat een meesterlijk plagiëren van
allerlei tooneffekten van anderen en ook van eigen vroeger werk.
De muziek van Strauss is nooit ongewoon, niet eens erg chromatisch, maar het is
verbazend hoe Strauss telkens, met een onverwachte akkoordentoets of een lichte
wending in het melos, iets bijzonders, iets eigens bereikt.
Terwijl, in Bergs opera, Lulu op het einde een scheurende kreet laat horen, zit, bij
het slot van Capriccio, Madeleine voor haar spiegel narcissistisch en hartstochtelijk
haar eigen naam te zingen: o Madeleine, Madeleine!...
Deze monoloog eindigt met een meditatieve hoornsolo. De gravin heeft niet kunnen
kiezen tussen de muziek van Flamand en de woorden van Olivier en de twist blijft
open. Het antwoord heeft geen belang voor ons want zolang de discussie duurde een Konversation van 120 minuten! - hebben we ons nooit verveeld wegens die
heerlijke muziek. Na deze opera op de opera bekende Strauss zelf: ‘beter kan ik niet
meer’.
De schouwburg in München waar in 1942 de première van het luchtig Capriccio
doorging stortte, nauwelijks een jaar later, onder de bommen tot puin ineen.
De Vier letzte Lieder (1948) zijn ‘ernstige zangen’, zoals de laatste van Brahms,
maar niet naar de dood gekeerd. Het is nu eens niet, zoals gewoonlijk, een treuren
om het verleden maar een dank om het schone leven. Het eerste is een lentelied, het
tweede is getiteld ‘September’ maar het is naar de zomer gewend, niet naar de herfst.
Op de laatste woorden: ‘Langsam tut er die müdgewordenen Augen zu’ laat Strauss
nog eenmaal zijn lievelingsinstrument een prachtige melodie zingen, de hoorn die
ook zo pakkend in de maannacht van Capriccio klonk.
Voor de eerste drie liederen koos Strauss teksten van Hermann Hesse, voor het
laatste een gedicht van Eichendorff die nu nog, in 1948, als de Romantiek sinds lang
uitgestorven is - zou ze wel? - een laatste (?) lied uitlokt: ‘Wir sind durch Not und
Freude gegangen Hand in Hand’: het is alsof de musicus, die ooit de vurigste van
alle Don Juan's componeerde, die woorden richt tot het zangeresje Pauline, die zijn
vrouw werd en bleef. Geen treurnis. Twee leeuweriken fladderen in de fluiten en op
de vraag ‘Ist dies etwa der Tod?’ laat Strauss het thema van de transfiguratie uit het
vroeger symfonisch gedicht Tod und Verklärung in het orkest klinken. Het laatste
woord blijft aan de trillers van de leeuweriken daarboven, op de grens van het land
waarin Strauss ‘Wandermüde’ treedt.
We denken even aan Felix Timmermans; ook de Lierenaar ging zo rustig de stilte
tegemoet. Im Abendrot sluit de boog aan de overkant van het lied Morgen (‘Und
morgen wird die Sonne wieder scheinen’...) dat Strauss meer dan vijftig jaar vroeger,
met drie andere, als huwelijksgeschenk aan Frau Pauline had aangeboden, die het
zo dikwijls zou zingen.
Letzte Lieder. Laatste woorden: het blijkt dat de stervende aan de aanwezigen
zonder spijt of angst als vaarwel sprak ‘Grüsz mich die Welt’.
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De musicus Strauss had geen mode gevolgd, geen evolutie gezocht, geen
experimenten bedreven. Maar steeds wist hij een afspraak te krijgen van die
Assepoester in de zogenaamde ‘moderne’ muziek: de melodie.
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Het laatste werk van Delius
Net als Richard Strauss, en anderen nog heeft Frederick Delius (1862-1934) zijn
laatromantisme tot diep in onze eeuw voortbedreven zonder zich te bekommeren om
de vele stromingen die het muzikaal gebeuren meesleepten en ondanks het feit dat
hij zo dicht bij Parijs en zijn broeiend kunstleven vertoefde, in een land dat hem,
zelfs nu, nog niet waardeert of eenvoudig maar kent5. We willen even stilstaan bij
Delius' laatste werk, alhier nog vrijwel onbekend, de Songs of Farewell, voor dubbel
koor en orkest, kort voor zijn dood voltooid. De teksten zijn ontleend aan de Leaves
of Grass van Walt Whitman, de Amerikaanse dichter van wie Delius ook Sea Drift
en de Idyll op muziek heeft gezet.
De eerste vaarwelzang, How sweet the silent bacward tracings, is een terugblik
op al het schone dat het leven bood, vooral dan de heerlijkheid van de natuur, ‘the
eternal exhaustless freshness of each early morning’. Ook hier treft Delius'
persoonlijke schrijfwijze voor koor: de vocale partijen worden niet veelstemmig of
contrapuntisch behandeld maar schrijden voort in harmonische of akkoordische
volzinnen met de melodische partij al te voortdurend aan de bovensten toevertrouwd,
bijna nooit aan de bassen in tegenstem: in feite wordt het koor vaak orkestraal
behandeld.
De tweede zang is een van Delius' marines, een muzikale vertolking van de
gevoelens die het aanschouwen van de zee wekt, de zee ‘seeking the shores forever’:
de zee onvermoeid de kusten afzoekend, en waarvan de tijdeloze deining hier
aangeduid wordt in het breed wiegend cellothema in 8/4. Ofschoon het orkest hier
even aan Debussy's La mer herinnert is het toch een zeer verschillende muziek.
Delius is de grote zanger van het Noord-Amerikaanse landschap geweest, in
Appalachia, Sea Drift, de suite Florida, de opera The magic Fountain en ook in de
derde Song of Farewell.
De vierde zang is een Nietzscheaanse roep tot vreugde:
Joy, shipmate, Joy!
Vreugde, mijn gezel, Vreugde!
Het is alsof we bij het vers ‘The ship is clear at last, she leaps’ het vaartuig, nadat
de ankers werden gelicht, zien losdobberen. Het is een korte, exalterende hymne aan
de vreugde waartegen die van Beethoven bijna kleurloos lijkt. Men bedenke ook
even dat deze muziek geschreven is door een blinde en bijna volslagen lamme mens
die elke noot welke hij niet kon spelen op zijn vleugel, noch op papier kon zetten,
aan zijn jonge secretaris moest dicteren, wat met de grootste moeilijkheden gepaard
ging. Deze belevenis heeft Eric Fenby, de secretaris in kwestie, verteld in zijn
ontroerend boek Delius as I knew him, een van de boeiendste menselijke documenten
die men lezen kan, ook voor niet muzikaal geïnteresseerden.
In de slotzang, in sterk contrast met de vorige, nodigt de dichter ons uit alles te
verlaten en afscheid te nemen van de vrienden om de eindeloze kruisvaart te
ondernemen. Ofschoon noch Whitman noch Delius gelovig waren en nooit over God
hebben gesproken, wordt hun poëzie en hun muziek als door een eeuwigheidsdrang
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Gustav Klimt: De muziek (detail).

doorhuiverd en gedragen. Ongewoon suggestief is het slot op de woorden ‘Vaar heen
op je tocht zonder einde, oude zeeman’. De muziek wordt rustiger en rustiger van
deining; en het is alsof we het zeil tegen het avondrood zien verdwijnen voor de
symbolische tocht naar het onbekende, terwijl het koor nog eens, bijna onhoorbaar,
het woord ‘Depart’, ‘Vaar heen’ murmelt. De klanken schijnen hier uit onbestemde
verten te komen. Ik ken geen muziek waaruit een zo diepe weemoed spreekt als die
van Delius, een muziek die de vergankelijkheid van alle schoonheid oproept en iets
van het geheim verklankt waarin ons mensenlot is gehuld.

Eindnoten:
4 Uit de briefwisseling tussen Hugo von Hofmannsthal en Strauss merken we hoe nauw hier de
samenwerking tussen musicus en librettrist was en hoe woord en muziek letterlijk
ineengestrengeld ontstonden. Telkens Hofmannsthal een deel van zijn tekst gestuurd had
reageerde Strauss met wijzigingsvoorstellen. De kruisingsplant was een twintigste-eeuwse
rococo.
5 Voor een algemeen beeld over F. Delius zie ons artikel in het Engeland-nummer (nr. 166) van
Vlaanderen.
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Le Sacre du Printemps
(Bij het herdenkingsjaar Stravinsky o1882)
Volgens een mededeling van Stravinsky zelf was de kiem van Le Sacre du printemps
in hem opgekomen als het visioen van een grootse heidense ritus die de overwinning
van de lentekrachten op de gure Noord-Russische winter uitbeeldt: oude wijzen
schouwen in kring naar de dodendans van een jonge maagd, met de symbolische
betekenis dat leven uit de dood wordt gewonnen. Het beeld viel de componist al
binnen in het voorjaar 1910 nog vóór de partituur van de Vuurvogel was voltooid en
nog vóór Petroesjka geschreven was.
Stravinsky deelde zijn bevinding mee aan Serge Diaghilev die opgetogen was,
terwijl een kenner van de heidense bezweringsritussen, Nikolaas Roerich, hem nadere
aanwijzingen bezorgde.
De eerste choreografische uitvoering van Le Sacre, van Vaslav Nijinsky, ging
door in Parijs in het Théâtre des Champs Elysées op 29 mei 1913 onder leiding van
Pierre Monteux. Le (Mas)sacre du printemps werd een historisch schandaal, zoals,
datzelfde jaar, het concert met werken van de ‘Weense school’ in Wenen. Stravinsky
was aanwezig. Alreeds de inleiding lokte gelach en kattengemiauw uit. Het ontaardde
in scheldwoorden en handgemeen. Terwijl sommige toehoorders de levende dansers
en de orkestleden beledigden moedigde Diaghilev Pierre Monteux aan door te gaan.
Een dame gaf een jonge man die in een belendende box al te driftig werd een klap.
Van uit haar loge schruwelde gravin de Pourtalès: ‘ik ben zestig (zeventig?) jaar oud
en het is de eerste maal dat men mij voor de gek houdt’. Een ander riep: un docteur,
un dentiste!
Maar die levensware anecdoten hebben ten slotte onrechtstreeks tot het latere
succes bijgedragen, als was het door het prikkelen van veler nieuwsgierigheid.
Cocteau vertelt hoe Stravinsky, Diaghilev en een paar vrienden na de ‘uitvoering’
in de frisse nachtwind naar het bois de Boulogne trokken. Diaghilev weende maar
Stravinsky bleef onberoerd. Hij wist wat hij wilde en hij wilde wat hij wist. Trouwens,
zoals de musicus in zijn Chroniques de ma vie vermeldt, het schandaal was grotelijks
te wijten aan de ongewone choreografie.
Tussen het mateloos onbegrip dat bij de première van Le Sacre du printemps tierde
en waarvan getuigen de anecdoten en de ‘bon mots’ die de enige kennis van velen
omtrent het werk uitmaken en de bedenkelijke populariteit door Disney's film
‘Fantasia’, langs een omweg bezorgd aan de muziek, die automatisch met de beelden
werd geslikt, blijft het werk, ondanks Stravinsky's verdere evolutie, een van zijn
meest betekenisvolle scheppingen; het maakt van het jaar 1913 een historisch moment
in de muziekgeschiedenis. De ondertitel verklaart nader het onderwerp: het gaat om
de prehistorische cultus voor de god van het licht door de vroegste stammen die de
Russische aarde hebben bewoond. De muziek verklankt de strijd van de zegevierende
lente tegen de vreselijke Russische winter, de universele opstanding tot nieuw leven,
de hemelvaart van het bevruchtende sap. Het is niet zoals bij de romantici een argeloos
lyrisch bezingen van de lente in haar uiterlijk openbloesemen maar de verheerlijking
van het geweldig natuurdynamisme, de kracht die de sneeuw van de bergen stort, de
stromen naar de zeeën jaagt, het zaad doet kiemen, dat rotsen splijt. Le Sacre, ofschoon
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een ballet, is een muziek zonder programma. En de wijze waarop de fataliteit van
het natuurgebeuren op het muzikale plan wordt getransponeerd is er ene die zowel
persoonlijke lyriek als descriptie uitsluit.

Stravinsky speelt ‘Le Sacre du Printemps’, tekening van Jean Cocteau.

Le Sacre, meer dan welk werk ook, toont de logische eenvoud waarmee Stravinsky
de muzikale gegevens oplost. Vooreerst zijn hier geen vormproblemen: het is,
aansluitend bij de eisen van het balletgenre, een structuurloos aaneenrijgen van
taferelen. Het melos is uiterst eenvoudig, de motieven zijn schaars en zonder
complexiteit. In L'oiseau de feu treft men nog ruime thematische ontwikkeling (bv.
van het eerste thema, de baswiegeling); hier, integendeel, geen spoor meer van
‘doorwerking’ of ontwikkelen; alleen repetities, afknottingen. Dit kan men goed
volgen in de Cercles mystérieux des adolescentes: zes solistisch spelende altviolen
brengen hier een motief uit de inleiding van het tweede deel dat allerlei metamorfosen
ondergaat zonder daarom eigenlijk ontwikkeld te worden: de scherpste is wel die
waar het motief in grote-septime verhouding door twee klarinetten wordt opgegeven.
Een ander aspect van het melos: het schrijden van korte, vaak syncopische baslijnen
(cfr. ook de Psalmensymfonie) tegenbeeld van het romantisch melodisch slepen.
Soms is dit melos volkomen afwezig en Stravinsky slaagt er in a-melodische, louter
motorische bladzijden te
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schrijven als de Glorification de l'élue. De scherpe harmonie is veel minder
ingewikkeld dan ze lijkt en, in de grond, zeer eenvoudig: maar het gewone akkoord
krijgt vaak een onverwacht uitzicht door distensie der intervallen, door omkering,
door verbinding met een akkoord uit een andere toonaard: het is de polyharmonie
van Le Sacre; andere akkoorden krijgen, louter door de keuze der timbres, een
onverwacht nieuwe uitwerking. Het gruwzame akkoord in het begin van Les augures
printaniers dat werkelijk niet te definiëren valt, is een eenvoudige conjunctie van
het akkoord E groot en het dominantseptimeakkoord van As groot. Stravinsky is de
kunstenaar die met zeer gewone dingen iets ongewoons verwekt. Hij zal het ook in
andere composities bewijzen: het eerste akkoord van de Psalmensymfonie is een
gewoon E-klein akkoord: maar door omkering en door de verrassende instrumentatie
doet het volkomen nieuw aan. Evenzo de drie akkoorden onder het onvergetelijke
Alleluia (IIIe deel): C klein, dominant zonder leidtoon, relatieve majeur: door
toevoegen van twee noten in de orkestbegeleiding klinkt het geheel buitengewoon
origineel. Hier echter is de schrijfwijze contrapuntaal en komt de dissonante harmonie
uit een samenvoegen der lijnen. In Le Sacre is het akkoord meer tot een gerucht dan
een harmonie geworden.
De muziek van Le Sacre die van het begin reeds dit veelvuldig wiegen toont tussen
grote en kleine terts zo kenschetsend bij Stravinsky, is noch atonaal noch afgetekend
tonaal. Collaer6 heeft op de betekenis gewezen van polaire, attractieve noten die
verder het gelijktijdig wentelen door de meest uiteenlopende toonaarden toelaten,
als in het Ontvoeringsspel. Dit betekent noch polytonaliteit, noch abstracte constructie
zoals bij Schönberg, maar vloeit voort uit vrije oerinstinctmatige ontmoetingen.
De grote drijfkracht van deze muziek is het ritme, autonome macht zowel als
ordenende dienares, hier functioneel, daar contrast-scheppend aangewend: een macht
die leeft en ademt en zich ontwikkelt. Dit eindeloos variëren van het ritme zou aan
de Russische volksmuziek ontleend zijn. Terwijl volkswijzen nog als zodanig in
Petroesjka voorkomen, zijn ze nog slechts als wendingen in Le Sacre te vinden.
Het orkest van Le Sacre is het zwaarste dat Stravinsky ooit gebruikt heeft, met
een opmerkelijk overwicht van de blazers: 5 klarinetten, 8 hoorns, 5 trompetten, om
slechts enkele groepen aan te duiden. Het is uiterst geraffineerd, met een soms
paradoxaal gebruik van timbres. Het wordt zowel solistisch als massaal aangewend.
Van de eerste gebruikswijze vinden we een voorbeeld in het voorspel, louter voor
blazers geschreven. Het is een Pastorale, maar dan een Pastorale van de woeste,
primitieve natuur. De fagot begint met een motief voorgesteld in het hoogste,
hachelijke register. Daardoor zegt Markevitch gevat, geeft het de spanning, het
moeizame bij het doorbreken van de lentekrachten. De motieven zijn geen aanleiding
tot variatie maar tot een soort omspeling die het primitieve doedelzakspel in open
natuur oproept. Voor dit archaïsche melos heeft Stravinsky de ‘immanente Harmonik’
(Fleischer)7 gevonden, met veelvuldig gebruik van blote kwarten (zie de passus voor
fluit en Engelse hoorn). Wanneer dit wemelen van timbres, dat in zijn vormloos
woelen een indruk van een tot leven komende chaos wekt, een hoogtepunt heeft
bereikt, houdt de muziek plots stil om alleen nog de fagotsolo van het begin door te
laten. Op een klarinettriller zetten de violen pizzicato de wiegende beweging aan die
zo belangrijk zal blijken in het aansluitende deel.
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We stellen voor, aan de hand van de partituur maar zó dat de niet muzieklezende
de auditu kan volgen, en met een minimum aan technische uitweidingen, het verder
verloop van de muziek te verduidelijken.
Les augures printaniers - Danses des adolescentes. Dit is nu werkelijk de primitieve
stampende dans verbonden met de aarde, een dans met de voet meer dan met het
hele lichaam. In het stage metrum van het tempo giusto (eigenlijk een 1/1) wordt
door de strijkers een gruwzaam, snerpend akkoord - eerder een gerucht dan een
harmonie - tot tweeëndertigmaal aangestreken. Het ritme of liever het metrum wordt
door krampachtige, onregelmatige accenten doorschokt. Het is het hoofdbestanddeel.
Als motieven: een soort signaal in de Engelse hoorn, een hoornmotief dat in de fluit
overgaat.
Nog geweldiger is Le jeu du rapt, het ontvoeringsspel waarin de jongelingen het
schaken der dochters uit de naburige stammen ter bestendiging van een sterk ras
mimeren. Grondfiguur is een speels motief in mixolydische D toonaard dat in het
hout flitst. Eigenlijk is dit deel een louter motorisch Presto zonder enig melodisch
noch tonaal karakter; het schril lopen van fluiten, stoten van kopers (met de trechter
omhoog), jachtige, hijgende uitvallen die plots worden tegengehouden wijzen op het
aanrukken of de aftocht van de groepen. Dit ‘spel’ heeft in zijn beweeglijkheid iets
van Petroesjka. Ook hier is het ritme ongewoon levend: 9/8 deint afwisselend tot
4/8 + 5/8, 3/8 + 3/8 + 3/8, 5/8 + 4/8 ezm.
Een trillerketen van de fluiten leidt naar de Rondes printanières zo verschillend
van Debussy's Rondes de printemps uit de Images voor orkest. Onder de aangehouden
triller, het stage schrijden van een fraze zonder melodisch karakter in de klarinetten.
Ook hier is in het klankengewemel (sostenuto e pesante) iets van het moeizame
stuwen der door de aarde borende lentekrachten. Elke jongeling kiest zich nu een
gezellin. Plots slaan de kopers in rauwe akkoorden een motief uit bijna identisch met
dat van de Augures. De baskwinten, de grote septimeintervallen, het janken van de
tromboneglissandi, dat alles brengt een hoge spanning in de muziek. Een plotse
stilstand, en de flitsende fluit leidt de trillerketen en de deining van het begin terug.
Volgen de Jeux des cités rivales (Molto Allegro), de spelen waarin, volgens een
heidense ritus, de jongelingen hun door de winter verlamde krachten meten: een
gespierde mannelijke dans waarin heftige klankentrossen tegen elkaar aanbeuken.
Het hoofdsignaal klinkt in de acht hoorns en de tuba's. De motieven zijn vrijwel
tonaal zoals b.v. het tertsenmotief in de trompetten maar - en dit is voortdurend het
geval in Le Sacre - de bassen die eronder bewegen heffen het tonaliteitsgevoel op.
Op Cortège du sage, om de vijandige krachten te bezweren, het kortste stuk, volgt,
na een mysterieuze pauze, de Danse de la terre: ze wervelt uit in een Prestissimo
dat tot de heftigste momenten van de partituur behoort.
De inleiding tot het tweede deel, Le sacrifice, waaruit de pessimistische idee spreekt
dat leven door leven dient gekocht te worden en aldus aardes duurzaamheid wordt
bevestigd, is een nocturne, de laatste ijzige nacht vóór het opensuizelen van de lente;
in sonoriteit echter zeer verschillend van Debussy's Nocturnes, zonder nog iets
impressionistisch. Hier herkent men weer een van Stravinsky's voornaamste en zuiver
muzikale middelen, het subtiel benuttigen van de ongewone registers der instrumenten:
de houten in de hoogste tessituur, de strijkers in flageolettonen. Door het voortdurend
verglijden van de akkoorden door allerlei toonaarden wordt een bevangende, onzekere
sfeer gewekt, een als in het duister tasten. Onder de motieven is daar vooral een zin
die op een zeker ogenblik, door één viool en de G-fluit gegeven, een bevreemdende
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‘Le Sacre du Printemps’: De dans van de uitverkorene.
Veelvuldig wisselen van metrum, syncopische stoten. (Uitg. Boosey & Hawkes)
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Marino Marini.
De componist Igor Stravinsky, 1951, getekende voorstudie in het Metropolitan Museum in New York,
brons 30 cm.
(Stichting Hannema-de Stuers Fundatie, Kasteel Het Nijenhuis, Heino (O.) Holland)

vreemdende indruk laat.
Op de Cercles mystérieux des adolescentes, met het eigenaardigde motief door de
klarinetten op septime-afstand gegeven, een passus die als een verwachting wekt,
barst de Glorification de l'élue los, hulde van de stammen en de mannelijke dansers
aan de uitverkorene, een van de geweldigste delen van Le Sacre. Naast de
voortdurende differentiëring van het metrum komt ook dat ander Stravinskiaans
aspect tot uiting: het afwegen van schrilhoge tegen diepte-effekten in het orkest iets
dat, zegt Fleischer, als het krampachtige van de dans verklankt: dit bewegen van het
orkest met klankenmassa's (i.p.v. klanken of lijnen) is een voorbode van de latere
clusters. Van melodie is hier geen sprake meer.
Fleischer zegt dat de volgende twee stukken, Evocation des ancêtres en Action
rituelle des ancêtres, een diepe sacrale betekenis hebben. De archaïsche klank,
bijzonder in het tweede stuk, is nog verbonden met de sacrale geplogendheden van
de primitieve Aziatische volkeren en b.v. aan de tuba's in het ritueel van de
Thibetaanse lama's (de boedhistische priesters).
De ‘Bezwering van de voorouders’ is in feite, zoals Les Augures, een eenvoudig
ritmisch stampen: voorbeeld waarin de nieuwere toonkunst teruggrijpt naar de
oerelementen der muzikale magie bij de primitieve volken.
In de Danse sacrale die zonder romantisme het smartelijke van schepping en baren
zinnebeeldt, hijgt het orkest frenetisch en houdt stil op het paroxysme van het geweld.
Het dalend trompetmotief van Les Augures keert vrij terug en ook hier is het ritme
buitengewoon lenig: 3/16 - 5/16 - 3/16 - 4/16 volgen elkander onmiddellijk op. Een
flitsende gulp in de fluiten, een slag: het werk is ten einde; de wijding is met de dood
van de uitverkorene, uitgeput door haar sacrale dans, voltrokken.
Nu we Stravinsky's werk retrospectief kunnen overschouwen blijkt duidelijk, ook
rekening gehouden met alle vernieuwingen en volte-face's die daarna zijn gekomen,
dat Le Sacre du printemps zijn belangrijkste en zijn merkwaardigste werk is gebleven.
Het werk was revolutionair noch door zijn onderwerp noch door zijn vorm: op dat
laatste gebied was het vooral een probleem van choreografische aanpassing. Maar
het brak met het romantische, het impressionistische, met tonale, harmonische
conventies. Wel berust de harmonie op de ‘klassieke’ grondbeginselen maar ze wijkt
er voortdurend van af. Maar het element dat het eerst treft, zoals reeds gezegd, is het
ritme, bijwijlen de andere elementen overweldigend en telkens weer gebroken, zoals
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de dansers aan de wet van de zwaartekracht onderworpen toch voortdurend in
overtreding met haar zijn.
Verder wordt hier het orkestraal timbre als zuivere entiteit opgevat, het timbre in
se, los van de dragende lijn. De invloed van Le Sacre gebeurde concreet, de auditu,
langs het publiek - in negatieve of positieve zin - en langs de concertzaal, terwijl die
van Schönberg later kwam en in een zeker opzicht langs theoretische en didactische
omweg. Terwijl Schönberg en de dodecafonisten hun wereld van uit een
geestelijk-abstracte conceptie opbouwen - wat niet zeggen wil expressieloos - viert
Stravinsky hier organisch, recht op de klank af, zijn ongehoorde motoriek uit.

Eindnoten:
6 P. Collaer: Strawinsky, 1930.
7 Het werk van H. Fleischer: Stravinsky (1931) behelst een studie van Le Sacre du printemps die
nog steeds als (een van) de beste mag doorgaan.

Sensibiliteit en structuur bij Berg
Bij het keren van de eeuw kan men de teloorgang van een wereldbeschouwing en
het verweer van de mens tegen een opgelegde orde, ook geestelijke, reeds overal
voor-zien, bij de beeldende kunstenaars, vooral in Duitsland, bij de groep Die Brücke
en de latere Der Blaue Reiter of bij zelfstandigen zoals Max Beckmann die het
meewarige en nutteloze spel doorzag van de tragische ‘comédie humaine’. De
tekeningen van Grosz tonen de schuldigen, de wapenindustriëlen als roofdieren,
tegelijk komisch en tragisch van uitzicht. Nadat Edward Munch, de schilder van het
werk De kreet, dat in zekere zin het expressionisme inzette, de schilderijen van de
Duitse expressionisten had gezien riep hij uit: ‘Mijn God, er wachten ons
verschrikkelijke dingen’. Dat had hij evengoed kunnen zeggen bij het lezen van
sommige schriften van Gottfried Benn of van Georg Trakl of bij het horen van muziek
als Bergs Drei Orchesterstücke op. 6. of Bartóks Orkeststukken op. 12.
Beluistert men tot in de diepte Alban Bergs opus 68, voltooid op 23 augustus 1914,
drie weken nadat de Duitse legers de gealliëerde landen waren binnengemarcheerd,
dan kan men er duidelijk de katastrofe in vermoeden, zoals in Abendland (mei 1914)
van Trakl: ‘Gewaltig ängstet Schaurige Abendröte Im Sturmgewölk Ihr sterbenden
Völker’. In de mars van het slotstuk horen we als het onverbiddelijke opstappen van
een leger (‘Vorwärts’ in de partituur, nr. 64) langs een allegro energico tot aan het
gruwelijke slotakkoord, een driedubbel fortissimo door de symbolische hamerslagen
onderlijnd. Juist voor de einduitbarsting is er een korte, smartelijke vioolfraze (solo),
hoogste contrast waarin als het ware al het leed gesymboliseerd is dat dit geweld zal
meebrengen.
In opus 6 komt vóór de mars een Reigen (Reidans), een ondanks de titel totaal
vreugdeloos stuk dat als het ware het einde en de verwording van een tijdvak
verklankt, gesymboliseerd door het ritme van de langzame wals. Nadat Mahler reeds
in verschillende van zijn symfonieën de Ländler- en walsritmen had geparodieerd,
soms tot in het sarcastische, heeft Berg aan de vrolijk bedoelde wals, oorspronkelijk
een uitdrukking van feestelijkheid en vergetelheid, een droeve vermoeide ondertoon
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gegeven, overtrokken in een sfeer van verloren geluk9 met een slepend tempo en een
verkrampte harmonie, een afscheidsmuziek van de genotzieke, decadente
bourgeoiswereld. Berg heeft dit ritme door heel zijn werk gebruikt. Maar hoezeer
verschillen de opgierende intervallen
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gezongen door de bedwelming zoekende dansers, in de kroegscène van Wozzeck (2e
bedrijf), van dezelfde intervallen door de geile Ochs von Lerchenau enkele jaren te
voren tijdens de scène in de ‘bijzondere kamer’ in een Gasthaus van Strauss'
Rosenkavalier uitgegiecheld!
Ook het Kammerkonzert ontleent het walsritme: de tweede variatie van het eerste
deel is een Langsames Walzertempo, met het thema in kreeftgang. Terwijl Der Wein
het tango-ritme parodieert komt, naast de jazz-vormen, in Lulu ook weer de walsvorm
voor om een genotssfeer te wekken om dan in de Karintische Ländlerwijze uit het
Vioolconcert ‘Dem Andenken eines Engels’ een laatste maal melancholisch te
weerklinken, herinneringsmoment van persoonlijk geluk uit een al te vroeg gebroken
jeugd.
Eigenlijk zijn alle werken van Berg drama's. Ook in zijn instrumentale composities
- het is net of men daar vaak stemmen van mensen meent te horen - leven affectieve
spanningen die zich ontladen in wat op verschillende partituren uitdrukkelijk
aangeduid wordt met de term ‘Hohepunkt’, aldus in voornoemde Orkeststukken op.
6 (blz. 93), in het Kammerkonzert (blz. 64), in het vioolconcert ‘Dem Andenken
eines Engels’ (blz. 77-79) wanneer de doodstrijd van het meisje overgaat in de
extatische sereniteit van Bachs koraalmotief ‘Es ist genug, Herr!’. En dan zijn er de
paroxystische uitvallen in Wozzeck en Lulu. De kreten van Marie en van Wozzeck,
van Lulu en van de gravin Geschwitz, het zijn verre echo's van de kreet die Munch
door het kunstgebeuren joeg en die men ook later als collectief angstsymbool zal
horen van uit Buzzati's op drift-razende sneltrein10.
Bijzonder levend in Bergs muziek is die angst die in die tijd uit het besef van het
dreigend onheil groeit en die meer en meer tot uiting komt in allerlei kunstvormen,
en ook uit zovele beeldende werken is af te lezen, b.v. op Kokoschka's Zelfportret
van 1917 (meer nog uit de handen dan uit het gelaat!) of uit het opengespalkte
kindergelaat op Beckmanns schilderij.
Bijna met iedere scène van Wozzeck is een angstgevoel gemoeid. Niet alleen is er
de voortdurende schuwe angst van Wozzeck die hysterische vormen aanneemt in
het open veld (I, 2) en vooral in de scène op het woudpad bij de poel (III, 4) waar de
ongelukkige het mes gaat opzoeken waarmee hij gemoord heeft; maar ook angst bij
Marie, vooral in de eenzaamheid (III, 2), na het lezen in de bijbel van de parabel
over Magdalena, de zondares; angst ook bij de kapitein die door de dokter tot een
panische schrik voor beroerte wordt opgedreven. Ook in Lulu heerst voortdurend
een angst rond de verschillende personages die elkaar belagen11.
Met deze angst is ook het besef voor het tijdvervlieden verbonden dat in het werk
van Berg tot uiting komt. ‘Langsam, langsam’ zegt de kapitein tot Wozzeck, het zijn
de eerste woorden van de opera, die een reeks beschouwingen van de man over de
tijd inleiden. Hij herbegint zijn gefilosofeer over de tijd in de tweede scène van de
tweede akte, tegenover de dokter (‘Wohin so eilig, geehrtester Herr Sargnagel?’).
In het Kammerkonzert horen we op een zeker ogenblik twaalf maal een geklop in
het klavier: op deze middernachtstonde keert het klankbeeld van het Adagio terug
in kreeftgang. Maar dit zijn enkel symbolische aanduidingen. Het is in de muziek
zelf van Berg dat een bijzonder bewustzijn van het vervliedende ogenblik leeft. Men
kan een fragment nooit op zichzelf nemen of ontleden, er is steeds een band met wat
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voordien werd gehoord of wat komen zal, anders dan b.v. bij Debussy bij wie een
enkel akkoord op zichzelf een betekenis kan hebben. Hier benaderen we natuurlijk
de gevaarlijke klip van het muziekfilosoferen waarover een Adorno niet zelden is
gestruikeld maar dit tijdsgevoel houdt ook een verband in met de bij Berg uiterst
doordachte, ja voorbedachte vorm. Dit Kammerkonzert is een van de meest tragische
werken uit de moderne muziek. Een tragiek die evenwel niets met biografische
gegevens of een programma te maken heeft maar naar binnen is gekeerd. Het is
helemaal niet voor kamerorkest opgevat maar zeer duidelijk voor vijftien volkomen
gelijkberechtigde solisten. Wie de complexe partituur volgt moet voortdurend het
blad met het oog afzoeken omdat bijna onophoudelijk verschillende partijen tegelijk
op de voorgrond treden. Het gaat om een werk ontzettend moeilijk om op punt te
zetten. Een staaltje van de geweldig doordachte bouw vinden we b.v. blz. 60: er is
daar een van de vele motieven afgeleid uit het hoofdthema, een motief dat,
merkwaardig, zal terugkeren in Bergs Vioolconcert (blz. 94) onder gealtereerde vorm.
Dit motief wordt tegelijk in vergrote ambitus (trompet), in verkleinde (basklarinet
en fagot) en in gewone ambitus (hoorns) voorgesteld. Het werk bevat contradictorisch
een ‘dubbele’ cadens: viool en piano voeren simultaan een zogezegd vrije improvisatie
maar moeten toch voortdurend rekening houden met elkaar. In de bouw komt niet
alleen het te variëren
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thema tussen maar ook de (eerst niets zeggende) elementen van het drievoudige
motto samengesteld met de muziekletters van de drie namen uit de Weense school.
Trouwens het cijfer drie speelt in dit werk een uiterst belangrijke - haast fetichistische
- rol die de hele structuur bepaalt. Ondanks de architectonische logica is het
Kammerkonzert een uiterst affectief geladen document - op een zeker ogenblik staat
op de partituur zelfs ‘schreiend’. En uit de enkele noten die Berg uit de naam van
zijn meester Schönberg samenbrengt (ArnolD SCHönBErG) haalt hij soms
schrijnende, desolate zinnen (b.v. blz. 161).
Het slot is een wondere uiteenzetting van de klank en de stilte. Eigenlijk weet men
niet wanneer de muziek ophoudt, het is het wonder van de stilte na de klank, het
verstuiven - Berg zegt ‘verklingen’ - van nauwelijks enkele noten tot een onhoorbaar
pizzicato.
We kunnen nu ook de ‘voltooide’ opera Lulu horen. Friedrich Cerha heeft met de
beschikbare schetsen en bronnen de 3e akte afgewerkt. Wij zullen nooit weten wat
Berg daarover zou gedacht hebben maar er is een aanduiding: de componist heeft
altijd hardnekkig geweigerd het zeventigtal jeugdliederen uit te geven waarvan de
moeilijk bereikbare manuscripten in het muziekarchief van de Albertina te Wenen
berusten. Berg was een musicus behept met een pijnlijk ‘perfectionistisch’
temperament.
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Lulu: de muzikale biografie van een sociaal ontwortelde vrouw ‘splendeur et
misère d'une courtisane’ in een andere tijd dan die van Balzac. In nuce is de opera
dát en blijft het ook, ondanks alle spits-
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vondigheden en vervormende nieuwigheden die scenaristen en avantgardisten er op
zullen toepassen.
Lulu: een geweldige boom vol muziek helemaal ontstaan uit de kleine wortel van
12 noten - de dodecafonische reeks - die we duidelijk in de grote aria van Lulu kunnen
ontcijferen. Een boom die, doorschud en doorschokt door de passies van de
personages, desondanks in zijn stevige organisch-wetmatige structuur standhoudt.
Ondanks die wondere structuur is Lulu niets dan expressie: maar structuur en expressie
dekken elkaar volkomen. Wanneer, juist in het midden van de opera, de muziek een
achterwaartse gang neemt, dan is dit meer dan een technisch procédé door het
serialisme ingegeven. Het heeft een psychologische verantwoording: nu begint, na
het mondaine succesleven van Lulu, haar teruggang die ten slotte haar ondergang
wordt.
In dit werk zal niet alleen de structuur maar ook de orkestratie de psychologie
dienen. Bepaalde instrumenten en timbres weten een aangepaste klanksfeer te wekken,
de zwoele altsaxofoon, de bevreemdende vibrafoon, de lugubere basklarinet; ook de
piano kan zo hallucinant doorklinken met enkele klanktrossen en de trombone kan,
nadrukkelijk in haar hoogste register aangewend, zo echt het moeizame, het pijnlijke
uitdrukken.
Achter de noten van Lulu spreekt het onoverbrugbare in de mens tussen zijn
geestelijk hunkeren en zijn zinnelijk neerstorten dat b.v. ook in literaire werken als
d'Annunzio's Il trionfo della Morte en Thomas Manns Tod in Venedig tot uiting komt.

Eindnoten:
8 Berg kiezen als aspect uit de ‘Weense school’ impliceert niet dat hij belangrijker dan de andere
twee zou zijn. Geen die evenwel beter het samengaan van een totaal gevoelsexpressionisme
met een mathematisch gewogen structuur verwezenlijkt.
9 Hoe moe en decadent klonk, voor ons althans, al het walsritme door het strijkje gespeeld in
Visconti's film Death in Venice. Trouwens de novelle van Thomas Mann waarnaar de film is
opgevat die in dezelfde tijd als Bergs opus 6 is geschreven (1913), laat ook de beangstigende
sfeer en de vreemde dreiging aanvoelen die in dit opus 6 en in andere muziek van dat jaar hangt
of uitbarst.
Eigenaardig is wel dat het eerste dodecafonische stuk een wals is geweest (in Schönbergs op.
23).
10 Vgl. ook de atomische angst in onvergetelijke verhalen als Rigoletto, L'arma segreta, All'
idrogeno. Een vorm van angst - om de automatisering en de mechanisering van de mens en zijn
levenswijze en de spanning om er zich bij aan te passen - vindt men ook, soms tot het klowneske
overtrokken, in het visueel expressionisme van films als Fritz Langs Metropolis en Der müde
Tod, of in Chaplins Modern Times.
11 Vgl. ook de angstsfeer in Schönbergs Erwartung.

Ravel, de moderne classicus (of omgekeerd)
Ondanks alles wat in de muziek is gebeurd en geëxperimenteerd sinds zijn overlijden
is de betekenis van Maurice Ravel niet getaand, integendeel. Ravel is bijna
onmiddellijk klassiek geworden. Men heeft hem de prijs van Rome geweigerd en er
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zijn wel een paar Ravelschandaaltjes geweest. Maar Ravel is nooit wat men noemt
een miskend genie geweest, ook niet tijdens zijn leven. Ik herinner me nog dat in
1930, ik was nog student, door de Franse omroep die toen de benaming Radio-Paris
had, de creatie werd gegeven van het Concerto en sol: het was een radiouitzending
van de publieke algemene zaterdagrepetitie door het orkest van de Société des
Concerts du Conservatoire onder leiding van Philippe Gaubert, de soliste was
Marguerite Long. Het was een triomf. En nochtans kan men dat concerto geen
reactionnair werk noemen, zeker niet voor die tijd. Het is een van de zeldzame
twintigste-eeuwse pianoconcerten die geregeld op het repertoire voorkomen. Een
concertant en ook deconcertant werk: twee uitgelaten hoekdelen waarbij men zou
kunnen spreken van de kermis, het circus van Ravel: jazzelementen, zweepslagen,
couacs en dergelijke meer. En dan, daartussen, die diepzinnige meditatie, een lange
pianosolo, weinig noten zoals bij Mozart maar des te gevaarlijker. Zo is er een
befaamde pianist die van het Concerto een opname heeft gemaakt en die dit Adagio
speelt met een lichte decalage tussen de melodie en de begeleiding van de linkerhand.
Het klinkt geaffecteerd, het wordt spoedig echt hinderlijk. Ravel verdraagt geen
geaffecteerdheid. Hij is zo verfijnd dat hij het best met pure eenvoud gediend is. En
wat een poëzie, na die melodie, in de intrede van de houtinstrumenten. Die ene passus
volstaat om de mening te ontkrachten dat Ravel cerebraal is. Er is daar een onzeglijke
weemoed.
Ravel, zoals Debussy, zoals Roussel, is altijd een onafhankelijke figuur gebleven.
Hij heeft van alles geproefd, impressionisme, jazz, atonaliteit, polytonaliteit,
neoclassicisme, folklore, zigeunermodussen, exotisme maar hij is altijd Ravel
gebleven. Ieder werk is iets anders bij hem en toch herkent men hem. Het formalisme
om niet te zeggen het procédé waarin een Hindemith verviel, dat heeft hij vermeden.
Wie speelt nog Ludus tonalis? Maar Jeux d'eau, die kabbelen nog altijd.
Ravel heeft enkele van de moeilijkste pianowerken geschreven, zo de suite Gaspard
de la nuit. Het eerste stuk al, Ondine, is voor de spieren en de zenuwen uiterst
beproevend, men merkt er evenwel niets van als de pianist maar zijn taak aankan.
Om in dit stuk de doorlopende begeleidingsformule regelmatig te geven en zó dat
een bepaalde steeds terugkerende noot in de kabbelende sequens van de linkerhand
niet als een schril gefluit overkomt, dan moet men over een uiterst vaardige linkerpols
beschikken. Bovendien, ondanks de verbluffende technische eisen is Ondine pure
poëzie. De piano moet zingen en nog zingen in al de maten van Ondine.
Ik denk niet dat men van Ravel een heel stel onbekende jeugdwerken zal kunnen
ophalen, zoals men het voor andere componisten heeft gedaan, en die op een aarzelend
begin duiden. Onlangs heeft men wel een ouverture tot een ongeschreven opera
opgehaald, Shéhérazade. Ze verandert niets aan Ravels waarde en lijkt niet eens zo
geslaagd. In 1975 publiceerde men een teruggevonden vioolsonate gecomponeerd
in dezelfde tijd als Shéhérazade. Ze vertoont hetzelfde meesterschap als de bekende
sonate dertig jaar later geschreven en heeft een charme die duidelijk verwant is met
de liedcyclus Shéhérazade.
Er zijn geen grote geheimen rond Ravel. Zijn leven was klaar en ondubbelzinnig
gewijd aan de muziek. Hij leefde zijn laatste jaren niet eenzaam maar wel alleen in
Montfort-l'Amaury. Een bezoek in Montfort-l'Amaury leert meer over Ravels karakter
en levenswijze dan om het even welk boek. Een half-oosters uitziend huisje met aan
de achterkant, een prachtig uitzicht op een beboste vallei. Twintig jaar geleden toen
ik het bezocht - het is thans tot een klein museum ingericht - stond het onder bewaking
van een vriendelijke dame die me alles rustig liet zien. Alles was er nog zoals op de
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dag dat Ravel naar de kliniek moest overgebracht worden om wegens een
hersengezwel een (fatale) operatie te ondergaan. De scheurkalender wijst nog de dag
aan, 26 december 1937. De piano stond open op het laatste stuk dat Ravel nog eens
speelde: uit zijn eigen Tombeau de Couperin. Het hele huis is vol speelgoed, figurines,
snuisterijen, klein kunstwerk, mechanische prullen. Alles in dit huisje was iets naar
Ravels smaak, tot de schikking van de elektrische belichting en de tekeningen op de
stoelleuningen. Al wat precisiewerk vergde interesseerde Ravel. Hij had een passie
voor de volmaakte afwerking niet enkel in het orkestreren of harmoniseren. Men zou
kunnen zeggen dat Ravel als artiest kind was gebleven zoals hij, als vakman,
onmiddellijk volwassen lijkt.
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Het huis van Ravel te Montfort-L'Amaury, thans museum.

Ravel is Ravel geworden met nauwelijks zestig composities en geen daarvan is
dan nog van lange duur. Maar ze zijn alle zestig op het repertoire gebleven. Men
kent het antwoord van Ravel aan iemand die vroeg waarom hij zolang op één bladzijde
piekerde: ‘J'enlève des notes’. Wat zal er overblijven van het werk van een
veelschrijver als Darius Milhaud? Bij Ravel denkt men aan het woord van Valéry:
‘Un artiste se mesure à ses refus’.
Het is moeilijk bij Ravel een evolutieve curve te trekken. Telkens is het iets
verschillend, iets afzonderlijks. Nu eens een verzadigende klankweelde en dan eens
Ronsard à son âme, een lied met slechts enkele noten, als begeleiding enkele kwinten.
Het lijkt bijna op het middeleeuwse parallel-organum. Ravel en de soberheid! Maar
dan kan men als antidotum naar een passus uit Daphnis et Chloé luisteren waar het
thema uit de diepten van het orkest zwelt en openbloeit, een beroezende bladzijde.
Nee, ik ken geen heerlijker dageraad, al of niet Grieks, dan die van Daphnis et
Chloé, trouwens ontzettend moeilijk om op punt te zetten wegens het virtuoze
samenspel dat met allerlei loopjes en toetsen van de verschillende orkestpartijen
wordt vereist. Ravel is niet de man van drama's of tormenten of grote onderwerpen
zoals God, Liefde, Dood. Maar ook hij had zijn gevoel, ook hij kon de hartstocht
uitdrukken, al bleef er steeds de richtende controle.
Vrienden wel, maar eigenlijke leerlingen had Ravel niet, hij had niets van een
schoolvos, gaf liever raadgevingen dan lessen en desondanks oefende hij veel invloed
uit. Men zou hier heel wat namen kunnen opgeven, van Vaughan Williams tot
Voormolen, van E.J. Moeran tot Meulemans. Zelfs in hedendaagse composities hoort
men al eens muziek waarbij men zeggen kan: ‘tiens, nogal Raveliaans’. Zelf heeft
Ravel natuurlijk invloeden ondergaan, wie niet? Satie, Fauré, Stravinsky misschien,
in de concerto's, Schönberg in de Poèmes de Mallarmé of het Duo. Maar die invloeden
zijn dikwijls gelijkaardigheden, parallelismen. Ravel is onmiddellijk zichzelf
geworden, het meesterschap was er onmiddellijk. De Habanera, Jeux d'eau,
Shéhérazade, vroegste werken, meesterwerken. Op dat laatste werk, waarvoor we
een zwak bekennen, willen we als hier gekozen aspect ietwat nader ingaan en meteen
een stroming van het behandelde tijdperk belichten.

Exotisme (Ravels ‘Shéhérazade’)
Een bijzondere vorm van het pittoreske in de muziek, het exotisme, in alle
kunstvormen aanwezig, gaat minder vertrouwde klanken uit andere landen zoeken
of... nabootsen. Onze eeuw heeft, net als de achttiende, haar chinoiseries en dergelijke
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meer. In de muziek is er Tochs Chinesische Flöte, Stravinsky's Le rossignol, Debussy's
aanklanken op de gamelanmuziek (vgl. Pagodes). Aubert brengt ons zijn Poèmes
Arabes langs de overzettingen van Franz Toussaint in een onbestemd Arabië; er zijn
de Poèmes Hindous van Delage, de Rapsodie nègre van Poulenc. Messiaen schrijft
een Turangalilasymfonie die de ritmen en kleuren van Indië meebrengt.
Het werk dat het best al de kunstmatige en gewilde orientalismen dekt en overtreft
en ons meteen in alle landen tegelijk brengt, is wel de fascinerende Shéhérazade van
Ravel. De teksten zijn van Henri Leclère die verzot was op de muziek van Wagner,
zich de tweemaal Wagneriaanse schuilnaam Tristan Klingsor toediende en toch alles
behalve Wagneriaanse poëzie schreef. Bovendien koos Ravel uit het werk van
Klingsor niet de stukken met een lyrisch karakter die als van zelf tot zang lokten
maar de koelere, schilderachtige teksten die zoals Asie al door hun lengte niet tot
liedvorm geschikt leken.
Hun hoogst suggestieve ‘exotisme’ wordt niet bekomen door het aanwenden van
goedkope middelen als het gebruik van Oosterse instrumenten maar door het gewone,
symfonische orkest met toevoeging enkel van een gong, en vooral door de
uitdrukkingskracht van de muziek zélf. Shéhérazade blijft een der prachtigste
evocaties van het Oosten die in de muziek te vinden zijn. Toch hebben deze bladzijden
met eigenlijke Oosterse muziek niets te maken. Het is het Oosten zoals een Westerling
het in zijn droom ziet en zoals een Westers kunstenaar het met zijn vrije verbeelding
en vrije middelen oproept, zonder folklore en met een gewilde kunstmatigheid.
Er zijn in Shéhérazade onbetwistbaar invloeden aan te wijzen: vooreerst die van
de Russen, inzonderheid van Rimsky-Korsakov. Een andere invloed is die van
Debussy's Pelléas et Mélisande, opera die korte tijd tevoren in Parijs ter uitvoering
kwam, en wel in de bijzondere verhouding tussen het orkest en de stem. In
Shéhérazade, zowel als in Pelléas vertonen het vocale en het instrumentale klankbeeld
een grote onderlinge onafhankelijkheid: voor beide werken is het kenmerkend dat
het orkest zijn afzonderlijke, meer afgetekende motieven heeft en het zangrecitatief
er los op zweeft. Het recitatief van ‘Shéhérazade’ is echter meer vocaal terwijl dat
van ‘Pelléas’ meer declamatorisch is opgevat.
Anderdeels vindt men in Shéhérazade naast deze invloeden, een hoogst eigen
Raveliaanse klank en zelfs de kiem van menige latere compositie, zoals het uit allerlei
details te lezen is. Men kan er reeds
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Daphnis zowel als de Poèmes de Mallarmé in voorvoelen, al de stemmingen, van
het feeërieke tot het fantastische, die Ravel lief zijn en ook reeds tal van orkestrale,
hem eigen procédés.
Het eerste lied, Asie, roept de droom op van een jonge vrouw die in de haven een
zeilboot ziet en het verlangen voelt naar verre landen te reizen: in haar verbeelding
vaart ze met haar scheepje uit en bezoekt allerlei kleurige aanlegplaatsen en eilanden.
Na de drievoudige uitroep ‘Asie’ komt een ruisende val van pikante
septime-akkoorden zo geliefd door Ravel en die klankecht de sfeer oproepen van
een zin uit Klingsors poëzie: ‘Une langue inconnue (in 1903!) et charmante comme
une musique fausse’.
Waar de zangeres Damas en de Perzische steden oproept krijgt de tintelende
orkestratie een echt Oosterse klank, met hobo, harp, celesta enz. En zo volgen in
Asie de suggestieve episoden elkander op, in een telkens wisselend tempo, maar
organisch aaneengeregen door het chromatisch variëren van dezelfde motieven:
kleurrijke schakering die aan het afrollen van een film doet denken vol verrassende
stemmingscontrasten. Een voorbeeld: waar de stem zingt: ‘Je voudrais voir la Perse
et l'Inde et puis la Chine’, slaat bij het woord ‘Chine’ het decor plots om. Orkestklank,
tonaliteit, tempo zijn volkomen gewijzigd. De snippers van de pentatonische ladder,
de kwintintervallen van de klarinetten, de volutes van de harp en, op het einde van
episode, de lichte toetsen van celesta, tam-tam en triangel, heel de keuze en het spel
van de timbres suggereert, zonder beroep op locale instrumenten, een kunstmatig en
toch zo waarachtig China.
Vermeldenswaardig is dat in dit lied enkele elementen overgegaan zijn van een
vijf jaar te voren gecomponeerde ouverture, getiteld ‘Shéhérazade’ en bestemd voor
een opera naar A. Gallands vertaling van de Mille et une nuits. Jammer dat Ravel
deze opera niet heeft geschreven. Wat zou het een feeërie geweest zijn!
In het laatste deel droomt het meisje:
Je voudrais voir des assassins souriants Du bourreau qui coupe un cou d'innocent
Avec son grand sabre courbé d'Orient.
Hier krijgt het orkest een heimelijkdreigende klank met onheilspellende, doffe
tremolo's. Bij de woorden ‘Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de haine’ slaat
het hoofdmotief in een knetterend fortissimo uit: het is de bladzijde waar het
duidelijkst de invoed van Rimsky-Korsakov en de Russen spreekt, die toen in
Frankrijk zeer geliefd werden. In het slot droomt de verbeelding nog: het hoofdmotief,
verbrokkeld, als door verre herinneringen gedragen, blijft naslepen... Voor elk van
de drie liederen van Shéhérazade heeft Ravel een verschillend orkest voorgeschreven:
zwaar en kleurrijk in Asie, veel soberder en eenvoudiger in de volgende twee liederen,
die trouwens ook veel beknopter zijn. La Flûte enchantée, ontvouwt in het voorspel
een bekoorlijke fluitcantilene, zo echt voor het instrument gevonden en die op sierlijke
wijze op haar begintoon terugvalt.
Het meisje luistert naar het lied aan de overkant gespeeld door haar minnaar op
zijn fluit. Waar de stem begint herinnert het recitatief sterk aan sommige formules
van Puccini - Madame Butterfly is van hetzelfde jaar als Shéhérazade. Eerder dan
van motieven moet men van arabesken spreken waarvan het wiegend karakter echt
oosters aandoet. Uit het lied spreekt, zoals de tekst zegt, ‘tour à tour la tristesse ou
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la joie’. Hoe lenig de muziek zich om de tekst hult hoort men bij deze woorden:
zacht-weemoedig is ze bij het woord ‘tristesse’ en ze slaat dan contrastvol uit in een
uitbundige vreugde bij het woord ‘joie’, dat een van de hartstochtelijkste melodieën
van het hele werk brengt.
Nog eenvoudiger en wellicht nog verfijnder is het laatste lied, l'Indifférent. De
jonge vrouw die een jongeling aan haar venster ziet voorbijgaan wenst heimelijk dat
hij zou binnentreden opdat ze hem van haar wijn zou kunnen schenken. Maar de
jonge vreemdeling groet haar enkel met een sierlijk gebaar en vervolgt onverschillig
zijn weg. Over het geheimzinnig wiegelen van enkele schrale klanken komt, in het
voorspel, in een langzaam als vermoeid rijzende en dan dalende geste, een dromerige
melopee schuiven. Ze keert terug in het naspel; het is als het gebaar van de jongeling
‘faisant un dernier geste avec grâce’ waarna de muziek in een mysterieuze stilte
vervloeit. Dit lied is eenvoudig wonderlijk in zijn verstilde uitdrukking: een der
lankmoedigste bladzijden van Ravel.

Uit de Franse liederenschat
Debussy en Villon
Het is verbazend wat een fijn taalgevoel Debussy aan de dag heeft gelegd bij het
componeren van liederen, terwijl zijn algemene literaire ontwikkeling niet
doorgedreven genoeg was om hem toe te laten een bladzijde zonder spellingsfouten
te schrijven. Zijn vocale lijn volgt op onberispelijke wijze de sinusoïde golving van
de Franse taal, een taal zonder sterke accenten of ritmische stoten, de tekst muzikaal
tot leven brengend.
Dat blijft ook zo wanneer Debussy, in een latere periode, overschakelt van Verlaine
en in de tijd meer nabije poëten op oud-Franse dichters zoals Charles d'Orléans,
François Villon, Tristan L'Hermite. Het is moeilijk aan te duiden wie hierbij de
literaire raadgever van Debussy is geweest. Het is er evenwel de componist niet om
te doen archaïserend te gaan klinken - evenmin als in de laatste, oneigenlijk getitelde,
‘Sonates’ - of b.v. modale, contrapuntale of polyfone ‘manieren’ te gaan overnemen.
Modaal, dat was Debussy al geweest telkens zijn onderwerp of zijn lust het hem
ingaf. Als we b.v. het rondel van Charles d'Orléans uit de Trois Chansons de France
(1904), Pour ce que Plaisance est morte, harmonisch van naderbij bekijken, dan
merken we spoedig dat Debussy ook voor deze middeleeuwse tekst zijn algehele
vrijheid tegenover de tonaliteit bevestigt en bewaart. Beurtelings vinden we hier
elementen in mineur, in majeur, in de hexatonische ladder en in een antieke modus
(de dorische), en zelfs denkt men aan de gregoriaanse cantilene, meer nog in het
andere rondel, Le temps a laissié son manteau, dat, ondanks zijn verfijnde harmonieën,
in de toon van een volkswijze verloopt.
Het derde lied, La grotte, heeft Debussy hernomen in de drie gedichten verzameld
onder de titel Le promenoir des deux amants (1910), waarvan de precieuse maar zo
bekoorlijke en expressieve teksten ontleend zijn aan een al te onbekende dichter uit
de tijd van Corneille, Tristan L'Hermite (1601-1655).
La grotte - een variante op het motief van het water zo geliefd door Debussy - is
voor ons een van de hoogste ingevingen van de toondichter ondanks de uiterste
soberheid. Het lied gebruikt als begeleiding bijna uitsluitend een syncopisch
tweenotenmotief - zoals in de pianoprelude Des pas sur la neige - Debussy vraagt
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hier van de piano bijna onmogelijke nuances. Bij het wekken van ‘les songes de l'eau
qui sommeille’ boort de musicus tot diep in de zielegrotten. Dat doet
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hij ook vooral in het laatste chanson van de triade, Je tremble en voyant ton visage,
met het wonderlijke slot en de diepe val van de stem op de laatste woorden:
Fais-moi boire aux creux de tes mains Si l'eau n'en dissout point la neige.
We willen hier even nader ingaan op de Trois ballades de François Villon (1431-1480)
in 1910 gecomponeerd, waarbij Debussy van elk gedicht het volkomen verschillend
karakter in zijn muzikale overzetting angstvallig heeft bewaard: een liefdesklacht,
een gebed, een burleske. Ook hier toont de musicus een onberispelijk begrip voor
het taaleigen: het syllabische recitatief deint mee met de ademhaling van de zin,
soepel en gedwee, zonder een eigen ritme op te dringen, steeds de betekenis van de
tekst dienend. Aldus b.v. in de ballade van Villon ‘a s'amye’ waarvan de beginletters
van de verzen als acrostichon eerst zijn naam FRANÇOYS vormen, vervolgens
MARTHE, de naam van zijn trouweloze vriendin. Elk vers eindigt met R, de
beginletter van Rose, vermoedelijk de familienaam van de geliefde.
De syncope, de snikkende dalende tertsen of de firmus van de beginnoot, de
expressief zingende bas (cédez), alles, van de eerste strofe af, draagt bij tot de
weemoedige stemming aangeduid met het triste et lent.
De muziek onderlijnt de vlucht bij het hulpgeroep ‘haro, haro’, klinkt als een echte
vraag bij: ‘Et qu'est cecye?’, klaagt mee bij het verzoek om medelijden en grinnikt
ook wanneer de dichter de dag oproept dat ze zal zijn ‘laide et sans couleur’: ‘J'en
risse lors, se tant peusse maschier’ waarop de begeleiding, voor een ogenblik maar,
licht en ironisch klinkt. Ten slotte volgt de muziek met majestatische arpeggio's het
ernstig karakter van het envoi, want de balladevorm wordt strikt geëerbiedigd.
François Villon is een tijdgenoot van Josquin des Prés. Ofschoon Debussy in zijn
liederen op oude teksten zoals gezegd niet archaïseert, toch vindt men in de ballade
die Villon schreef ‘à la requeste de sa mère pour prier Notre-Dame’ een vrije
contrapuntische begeleiding waarin de parallelle kwarten en kwinten, zoals in de
prelude La cathédrale engloutie - uit hetzelfde jaar - de middeleeuwse organum's
oproepen.
De montere Ballade des femmes de Paris toont nog eens door tal van pittige details
het fijnzinnige begrip van de musicus: aldus wanneer Villon de Napolitaanse vrouwen

Claude Debussy, door Sacha Guitry.

oproept verandert het 2/4 ritme voor een kort ogenblik in dat van de tarentella (6/8),
dat op het einde nog eens even terugkeert bij het vermelden van de ‘Italiaanse’
vrouwen. Elders stokt het ritme wanneer Villon de lezer aanspreekt: ‘Ayje beaucoup
de lieux compris’? Door zijn tokkelende begeleiding klinkt dit lied bijna als een
pianotoccata.
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Vermeldenswaard is de meesterlijke vertaling van deze balladen in het Nederlands
door Jacques Fieuws.

Poulenc en Apollinaire
Er is een gedicht van Guillaume Apollinaire, door Francis Poulenc op muziek gezet,
dat als titel draagt: Le pont. De titelletters zijn in een brugboog geschikt en de tekst
vormt, zoals Apollinaire het graag deed, een ideogram. Het gaat over de denkbeeldige
brug door het gulle gebabbel van twee klappeiende meisjes aan weerszijden van de
Seine geslagen. Denkbeeldig en ook zinnebeeldig: het lied van Poulenc lijkt wel eens
anders niets dan een gul gebabbel waarin de muziek en de woorden om ter pittigst
doen. Lijkt, want er is in Apollinaire's gedicht - van 1917 - ook de droefheid van het
vertikaal geplaatste vers: ‘c'est pour toi seule que le sang coule’, en de vliedende, als
water kabbelende muziek van Poulenc sleept ook schrijnende harmonieën mee.
En dan zijn er ook die andere bruggen, over de Loire ditkeer, de bruggen van het
gedicht van Aragon, Les ponts de C, ‘écrit au passage de l'ennemi en 1940’, met
steeds dezelfde rijmspeling dat door Poulenc in volle oorlog werd getoonzet (1943)
en bij de eerste uitvoering, datzelfde jaar, de toehoorders zo aangreep dat, in plaats
van applaus, een doodse stilte volgde:
La Loire emporte mes pensées
Avec les voitures versées
Et les armes désamorcées
Et les larmes mal effacées...
O ma France ô ma délaissée
J'ai traversé les ponts de Cé

Poulenc heeft er niet aan gedacht Apollinaire's Le pont Mirabeau op muziek te zetten,
dat gedicht met de strofen in boogvorm, waarin de dichter zo pakkend het vlietende
van het geluk heeft laten voelen, wegspoelend als het water onder de brug. De bruggen
van Parijs: het volstaat over de ene of andere te gaan leunen om in gedachten een
hele geschiedenis te zien voorbijtrekken. Ergens aan een brug moet Debussy de verre
feestklanken van 14 juli hebben gehoord die hem de Nocturne Fêtes ingaven. Ergens
aan een brug moet Delius sommige episoden - en misschien die melodie in de
altviolen, de heerlijkste die hij ooit gevonden heeft - van zijn Paris, the song of a
great city geconcipieerd hebben, vóór hij verder de eenzaamheid ging opzoeken, in
Grez-sur-Loing. Ergens aan een brug zie ik ook Verlaine voortstrompelen, ziek van
absint en levenswalging. Maar genoeg gedroomd door de schuld van Apollinaire.
Vóór Poulenc was Arthur Honegger de eerste om met de cyclus Six poèmes
(1916-17) Apollinaire met muziek ‘aan te vallen’. We moeten toegeven dat er bij
Apollinaire, evengoed als bij Verlaine, een flink deel kaf is. Vele gedichten worden
ontsierd door het rommelig inbrengen van allerlei allusies en buitenissigheden die
Apollinaire ingegeven zijn door zijn erudiete lectuurkennissen en door velerhande
invloeden. Hoewel bij de componist de poëtische waarde van zijn teksten niet van
overwegend belang is, deed Honegger een verfijnde keuze: De muziek van
Saltimbanques is even evocatief als het gedicht en het doek van Picasso. De stukjes
À la Santé (bedoeld wordt ‘In de gevangenis’ waar Apollinaire enkele weken
opgesloten bleef omdat hij verdacht werd een beeldje uit het Louvre te hebben
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ontvreemd) zijn korte suggestieve liederen waarvan de muziek het echte, weemoedige
gevoel dat Apollinaire achter de tralies te pakken kreeg treffend weet te onderlijnen.
Maar het is Poulenc die een onverwoestbare brug heeft geslagen tussen de muziek
en de poëzie van Apollinaire.
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Music
I have been urged by earnest violins
And drunk their mellow sorrows to the slake
Of all my sorrows and my thirsting sins.
My heart has beaten for a brave drum's sake.
Huge chords have wrought me mighty: I have hurled
Thuds of God's thunder. And with old winds pondered
Over the curse of this chaotic world, With low lost winds that maundered as they wandered.
I have been gay with trivial fifes that laugh;
And songs more sweet than possible things are sweet;
And gongs, and oboes. Yet I guessed not half
Life's symphony till I had made hearts beat,
And touched Love's body into trembling cries,
And blown my love's lips into laughs and sighs.
October 1916-1917
Wilfred Owen

Muziek
Benepen werd ik door schrijnende snaren
Ik dronk hun zoete klachten tot de bodem
Van al mijn leed en van mijn dorstige zinnen
Mijn hart ging jagen om een vinnige trommelslag
Machtige akkoorden hebben me doorwoeld. Ik sloeg
Schichten uit Gods donder. En oude blazers mijmerend
Over de vloek van deze chaotische wereld, Met losgeslagen winden die zwervend kolkten.
Glunder werk ik door ploertige fijfers die giechelden
En zangen zachter dan wat ooit zacht kan zijn,
En gongs en hobo's. Ik wist niet veel
Van 's levens symfonie tot ik harten had doen bonzen
En Liefde's lendenen tot rillende kreten bewoog
en mijn liefs lippen tot zieden en zuchten doorroerd.
vertaling: J. van Ackere

Het lied van Poulenc
Het ‘lied’ van Poulenc heeft geen attaches met het Germaanse lied; het is een neef
van de Franse ‘romance’ waarvan het de beste kwaliteiten heeft bewaard: de vaak
populaire toon krijgt er een aristocratisch kleedje. En het draagt nog meer dan eens
een Gounodkraagje. Het is veelal kort en eenvoudig, zo eenvoudig dat het weleens
weinig om het lijf schijnt te hebben. Maar in deze eenvoud wordt het dikwijls een
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reüssite en opent het niettemin de ruimste poëtische vergezichten. Aldus in de eerste
bundel Le Bestiaire (1918-19) naar de teksten van Apollinaire verschenen in 1911
op honderdtwintig exemplaren met tekeningen van Raoul Dufy. Het zijn kleine
zangen oorspronkelijk met een begeleiding van kwartet, fluit, klarinet en fagot
opgevat, een reeks dierenportretten waaruit tegelijk humor en verfijnde weemoed
spreekt. Poulenc gaat recht op het onderwerp af, zonder uitweiding, meestal zonder
enig instrumentaal voorspel en realiseert aldus treffende raccourci's. La sauterelle
telt niet meer dan vier maten muziek, maar echte muziek dan. Evenzo in het guitige
L'Écrevisse en in de wonderlijke resonantie van La carpe, poisson de la mélancolie.
En dan is er de kostelijke uittekening van de Dromedaris met de pittige evocatie van
het oosters woestijndecor in de orkestrale begeleiding en de spottende coda. De hele
cyclus duurt nauwelijks vijf minuten!
Guillaume Apollinaire heeft, al over de eeuwen, de toon van François Villon
teruggevonden: wrange ironie en meewarig gevoel, bitterzoet mengsel van hunkeren
en teleurstelling. Op zijn beurt heeft Poulenc, al over twee wereldoorlogen, het
unisono met Apollinaire getroffen, onder de dunne ironische laag weten te boren om
de diepe melancholie te beroeren.
Banalités, omstreeks 1913 gedicht, in 1940 getoonzet, is een kleine cyclus vol
contrasten, met onverwachte verhoudingen, van het aan het volkswijsje rakende
Chanson d'Orkenise tot het puur lyrische Sanglots. De kleine wals Voyage à Paris
beroert een hoofdsfeer én bij de dichter én bij de musicus: Parijs. Zo ook Hôtel
waarvan de langzaam deinende akkoordenreeksen zo typisch voor Poulenc zijn,
telkens als hij achter de humor naar de weemoed van een tekst peilt, hier de weemoed
van de eenzame die op zijn hotelkamertje luierikt (‘Très calme et paresseux’ op de
partituur). Dat ‘Hôtel’ kon best in de wijk van Montparnasse staan, dat o zo
mistroostige lied in totaal contrast met het andere lied van het tweeluik, het klaterende,
taterende liedje dat de uitgelaten stemming in het Londense Hyde Park opvangt. Dat
tweeluik, dat is weer helemaal de dubbele Poulenc, nu eens spotziek dan eens
lankmoedig, die ook buiten zijn liederen beurtelings knipoogt en de handen vouwt:
er is een tijd voor de Motets pour un temps de pénitence en een ander voor Les
mamelles de Tirésias, precies een buffo-poets weer op woorden van Apollinaire, van
wie Francis de omkeerbaarheid zo goed heeft begrepen. Er is van de dichter een
opname bewaard uit 1918 waarin hij zijn eigen poëzie voordraagt met een schuwe,
gekwetste stem, helemaal niet de stem van een dichter die zoveel bijtende verzen
schreef.
Er is naast de evocaties van Parijs ook die van de omgeving b.v. in La Grenouillère,
het decor door de doeken van Monet en Renoir en de verhalen van Maupassant
geïllustreerd. De begeleiding met de klotsende akkoorden, weer eens echt Poulenc,
suggereert het dobberen van de bootjes op de Seine. Poulenc, sommige van zijn
commentatoren ten spijt, misprijst in zijn liederen hoegenaamd niet een descriptieve,
laat staan imitatiefbeeldende verklanking.
Ook in zijn beste liederen vindt men bij Poulenc de hem eigen manieren, vooral
op harmonisch gebied, die bij al te veel herhaling wel eens een indruk van
eentonigheid wekken. Aldus het overhevelen van een bepaalde formule naar een
paar aanverwante toonaarden. En het is duidelijk dat, ook in zijn liederen, Poulenc,
ondanks enkele harmonische gewaagdheden of uitschieters, in de grond traditioneel
blijft.
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Paul Eluard, tekening van Pablo Picasso.

Calligrammes
Het hoogtepunt van de samenzang Apollinaire-Poulenc is wel de cyclus van zeven
liederen door de componist samengelezen uit de Calligrammes, gedichten uit de
periode 1913-1916, hoofdzakelijk oorlogsimpressies opgetekend in de loopgrachten,
tussen twee aanvallen, tijdens de wachturen, poëtische rozen op de punt van de
bajonet gestoken, meestal bloedrode, trouwens ‘même les airs entraînants ont quelque
chose de déchirant quand on les entend à la guerre’ (Les cénobites tranquilles).
In menig gedicht had Apollinaire reeds vóór de losbranding de onbehaaglijke
vooroorlogse sfeer in Parijs opgeroepen zo vol heimwee om wat, men vermoedt het
al, zal te loor gaan, gevoel van radeloosheid, zelfs van angst. Ook Poulenc heeft later
die sfeer aangevoeld, aldus in het prachtige Le bleuet waarvan hij de tedere en toch
wrede woorden met een lichte klankaura omhult.
In de meeste gedichten uit Calligrammes is de tekst, zoals de titel het aanduidt,
ideografisch geschikt en hij roept visueel de meest verscheidene beelden op: een
wolk, een fontein, een uurwerk, een wapen. Soms heeft Poulenc daaraan meegedaan:
in Il pleut gaat hij zo ver de als regenstelen bedoelde, min of meer parallelle verticale
regels op het papier van Apollinaire met de noten op de partituur na te bootsen. En
wij hóren ook, in de suggestieve begeleiding, net de plassende regen.
Dit typografisch visualiseren bij Apollinaire is een fantasie die niets aan de waarde
van het gedicht toevoegt maar die later door sommige ‘poëten’, als alibi om
onbetekenende teksten te dekken, dankbaar werd gebruikt.
Ook in Calligrammes heerst, én bij de dichter én bij de musicus, voortdurende
dubbelhartigheid: wat een teder verdriet in Vers le Sud, een schrijnend dromen, in
de loopgracht, van de verre geliefde; maar wat een guitigheid in het walsje La grâce
exilée, de stemming van het caféchantant zo gelukkig opgeroepen ook in
meesterstukjes als Les chemins de l'amour op tekst van Jean Anouilh of het kostelijke
Je te veux met ditmaal muziek van Erik Satie. En dan is er Aussi bien que les cigales
waarop de provençaalse zon ligt te klateren als op het meest lumineuze doek van
Van Gogh, met, bij het einde, op de zin die Apollinaire in hoofdletters gedrukt wenste
te zien, LA JOIE ADORABLE DE LA PAIX SOLAIRE, de jubelende uitval het lied
naar een onweerstaanbaar fortissimo meevoerend. Met de twee laatstgenoemde
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liederen leek de cyclus naar een climax te ijlen. Maar dan kiest Poulenc nog Voyage,
met zijn ingewikkelde ideogrammatische schikking: de muziek tuimelt weer in een
diepe weemoed en de bundel eindigt, in een mistige harmonie, op een verinnerlijkte
toon.
Poulenc heeft niet enkel Apollinaire op muziek gezet; en ook anderen dan hij
hebben Apollinaire gekozen. Maar met de vijfendertig ontmoetingen tussen Guillaume
en Francis werd het bijna telkens een gelukkige. Met al deze liederen, en ook de vele
op teksten van Eluard, Louise de Vilmorin en anderen, heeft Poulenc in eigen persoon
van land tot land gewandeld, net een moderne menestreel, als begeleider van Pierre
Bernac, het opmerkelijk geval van een zanger die hoegenaamd geen mooi timbre
had maar zijn voordracht redde door een diepe, nuancenrijke muzikaliteit. Nu hebben
anderen zijn taak overgenomen maar het lied van Poulenc blijft een vaste waarde op
het programma van de liederenrecitals en niet alleen de Franse.
Poulenc had zich als grafschrift gewenst: Musicien d'Apollinaire. Niemand, in
ieder geval, verdiende het meer. Want de muzikale bloemen waarvoor Apollinaire
het zaad schonk, bloeien nog elke dag.
Een lievelingsdichteres van Poulenc is de guitige, tedere, roerende Louise de
Vilmorin die in vele gedichten de ideogrammen van Apollinaire heeft nagebootst,
soms met een verbluffende virtuositeit die gedeeltelijk de onverdiende minachting
verklaart waarmee ze af te rekenen had: lees - en zie - bv. het gedichtje Le tonneau
in vorm van een bierton en in alle richtingen leesbaar of La mule in de vorm van een
muiltje.
Vindt u dat ‘poëzie’, niet vlot mag vloeien, dat ze niet onmiddellijk verstaanbaar
mag zijn, dat het ritme niet mag ‘zingen’, dan is Louise de Vilmorin geen dichteres.
Maar wij vinden dat poëzie dat wél mag zijn. Vilmorin heeft soms (de betere) Verlaine
geevenaard, een paar malen overtroffen. Het is toch ook iets in een gedicht een
taalvirtuositeit te bereiken om de vroegere ‘rhétoriqueurs’ te beschamen. Ook bij
Vilmorin heeft Poulenc, binnen zijn trant, een uitgebreid register bespeeld en
bezongen, van het klapwiekende Reine des mouettes langs het pittige Paganini tot
het lyrisch begeven C'est ainsi que tu es, ook in het naspel.
Ook Paul Eluard heeft Poulenc bijzonder aangetrokken. En voor een poëzie die,
tegenover die van Apollinaire, moeilijker, hermetischer is, lijkt de toondichter een
minder spontane, ingewikkelder schrijfwijze te hebben gekozen die een zeer bedreven
begeleider vergt.
In de cyclus La fraîcheur et le feu sluit het laatste lied de boog door, bij het slot,
de onstuimige inzet van het eerste lied te hernemen. Tel jour et telle nuit is een
liederenkrans waarvan elk festoen een eigen charme heeft. Tegenover het uiterst
beknopte Une roulotte couverte de tuiles, moderne versie van Schuberts
‘Doppelgänger’ stelle men het totaal contrasterende À toutes brides met zijn
ondeugende dissonanten of het weer heel verschillende Une ruine coquille vide dat
bij de stemming van Aragon's C aanknoopt.
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Manuel de Falla, tekening van Pablo Picasso.
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Folklore, al dan niet
Een muzikale windroos
Roland-Manuel sprak van het recht van de volkeren ook in de muziek ‘over zichzelf
te beschikken’. Hoe meer de musici hun conservatoriumstudies en hun muzikale
bewonderingen vergeten, hoe meer ze bovendien naar hun eigen gemoed en naar het
eigen landschap... luisteren en, ja, hoe betere muziek ze meestal schrijven. Men
schrijft dit nationale bewustzijn op het crediet van de Laatromantiek maar het gaat
verder tot diep in de twintigste eeuw.
Ook in deze eeuw wordt de zin voor het pittoreske en descriptieve door de musici
niet misprezen. Werken als Respighi's Fonteinen van Rome of Pijnbomen van Rome,
Bax' The garden of Fand of Tintagel, Sibelius' legenden Lemminkaïnen of Tapiola
hebben evenwel weinig te maken met de diepere laag van de folklore zoals die door
Bartók, Janácek en anderen doorploegd werd. Het ‘Finse’ element in de werken van
Sibelius - die trouwens een Zweed was - beperkt zich meestal tot de titels ontleend
aan de Kalewalasagen. En de zogezegd aan de Finse volksmuziek ontleende
anakroesen vindt men in allerlei andere volksmuziek terug. Folklore en Franse wijn
zijn de onderwerpen waarover het meest onzin wordt verteld. Ook in de muziek is
een definitie van ‘folklore’ onmogelijk. Het gebruik van folkloristisch materiaal kan
op zijn authenticiteit getoetst worden maar is nooit een kwaliteitsgarantie voor een
compositie. Authentieke folklore kan evengoed remmend als bevruchtend werken
op de ‘inspiratie’ van de componist. Trouwens, ook in de meest ‘authentieke’
volksmuziek is heel wat kaf. Er is een onderscheid te maken tussen de geest van de
folklore en het procédé van de folklore: ook dat laatste volstaat soms om
meesterwerken te wekken (vgl. Bizets Carmen).
Laten we even de windroos naar het Zuiden richten.
Is het wel aangewezen op Albeniz' Iberia (1908), dat laatste grote feest van klanken
en kleuren voor de piano - daarna wordt het vooral een slaginstrument - structuren
te zoeken of de elementen van authentieke of opgemaakte folklore af te wegen? Om
het even, de malaguena, de cante jondo, de copla is Albeniz' malaguena, zijn cante
jondo, zijn copla geworden. Overladen stijl, akkoord, maar wat een harmonische
vondsten! Wat een vreugde gulpt er niet uit Eritaña, de kroeg bij Sevilla, en wat een
weemoed uit El Albaicin, de nocturne op Granada's oude zigeunerwijk.
In Spanje is de muzikale folklore zeer rijk en bovendien aan diverse bronnen
gevoed die evenwel tot een rustige osmose samenvloeiden zonder echte ‘conquista’,
evenmin als in de politieke geschiedenis. Manuel de Falla gaat van de populaire naar
de ‘gecultiveerde’ - daarom niet onnatuurlijke - muziek, dus omgekeerd dan
gewoonlijk.
Er zijn twee totaal verschillende Falla's. De componist van Noches en los jardines
de España (1909-15) bedreef daar een nogal uiterlijk hispanisme met ritmische
effekten ontleend aan de jota, de fandango, de sevillana, ook instrumentale procédé's
die minder voor de piano dan voor de gitaar passen (b.v. het klauwen op de snaren)
en andere ‘espagnoleries’ waartegen zich Felipe Pedrell, eerste rang didacticus en
tweederangscomponist1 duchtig verzette. In deze impressionistische bedoelingen
o.m. door de ondertitel verantwoord (eerst ‘nocturnes’ dan ‘symfonische impressies’)
wordt het wel ietwat een Spanje gezien vanuit Parijs, waar Falla Debussy en Ravel
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ontmoette, al moet toegegeven worden dat de Spanjaarden (ook Albeniz) die bij
Parijse kleermakers hun pak gaan passen zich toch op zijn Spaans weten te kleden.
Het beste deel van de Noches, En el Generalife, (Granada's Moorse lusttuin) wiegt
herhaaldelijk tussen een scherp-ritmische schrijfwijze en een
vloeiig-impressionistische trant. Maar er is ook een andere Falla, de man die in het
langzame deel van het Concerto voor clavecimbel en vijf instrumenten, de Spaanse
strengheid, haar ascetisch gerichte religiositeit (zie ook het opschrift) de archaïsche
salinos wist uit te drukken. En met de Castilliaanse volkszang uit de 15e eeuw die
in het eerste deel voorkomt (De los álamos vengo, madre) en gedateerd In festo
Corporis Christi, 1926 zocht de componist zeker niet naar uiterlijk effekt.
Minder dan in Spanje of in andere landen werd door de Franse of de Duitse
componisten de volksmuziek ten nutte gemaakt om zich een eigen stijl te façonneren,
wat niet zeggen wil dat de muzikale folklore daar minder rijk zou geweest zijn. Joseph
Canteloube, overleden in 1957, heeft net als Kodály en Bartók het in hun land en
elders deden, Frankrijk doorreisd en de volkswijzen beluisterd en opgetekend, vooral
die van zijn geboortestreek die hij samengebundeld heeft in de prachtige Chants
d'Auvergne.
Zoals Bartók, maar in een heel andere stijl, haalde Canteloube uit of plaatste hij
onder de simpele volkswijzen ingewikkelde, rijke harmonisaties. De bailero is het
melancholische lied van de jonge herder die met zijn kudde over de valleien trekt en
de zang van de anderen beantwoordt ook met echo-effekten. Canteloube geeft er een
ruisende symfonische begeleiding aan met prachtige, vooral dalende harmonieën en
een wondere evocatieve macht die het lied onafscheidelijk met het landschap van
Auvergne, voor wie het eenmaal gezien heeft, verbindt.
Canteloube weet onder zijn bourrées (de typische dans uit Auvergne in 2/4 maat)
schilderachtige orkestrale toetsen te plaatsen die b.v. het zware, langzame stappen
van de ploegende ossen of de kletterende klompen van het dansende boerenvolk
ritmisch nabootsen, of elders het snorren van het spinnewiel of nog de echo's die al
over de valleien weerklinken. Mag deze methode door ethnomusicologen of puristen
betwist worden, wat eerst telt is toch het muzikale resultaat. En hier heeft ze aanleiding
gegeven tot een meesterwerk.
Kijken we of liever luisteren we aan de overkant van onze zee, dan horen we daar
heel wat muziek die zich, althans wegens haar titels, als ‘Engels’ of ‘Brits’ opgeeft.
De meestal in Frankrijk vertoevende Delius schrijft een van zijn meesterwerken, de
rapsodie Brigg Fair naar een volkswijsje uit Lincolnshire of ver-toont in de Northern
Country Sketches de seizoenen op het eiland. Ireland luistert van uit zijn molen naar
de natuur in Amberley wild brooks of in een Concertino pastorale, of

Leos Janácek omstreeks 1882.
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componeert Forgotten Rite die ons op het eiland Guernesey brengt. Bax verklankt
de Britse lente in Maytime in Sussex of de Britse zee bij Tintagel, evocatie van de
kusten van Cornwall, de naakte klippen met de ruïnes van de burcht van Koning
Arthur - heeft hij ooit bestaan? - Het symfonisch gedicht The garden of Fand, dat
het wondere eiland bewesten Ierland oproept, zou, zoals andere muziek van Bax,
door Yeats' The wanderings of Usheen ingegeven zijn. Maar het zal niet gemakkelijk
zijn uit deze muziek Keltische volksmuziekelementen te vissen!
Maar toch: niet uit de literaire verbeelding maar uit de authentieke studie van de
Engelse volkszangen en het oude geestelijke lied haalde Vaughan Williams elementen
voor de eigenaardige, sterk modale schrijfwijze die in zijn symfonieën en andere
composities tot uiting komt. In zijn symfonie met koor mediterend voor een
ongenoemde zee in het andante ‘On the beach at night alone’ of in een Pastoral
symphony componeerde Vaughan Williams naar een onduidelijk Engels landschap
een duidelijk Britse muziek, d.i. van Vaughan Williams.
Laten we nu de windroos naar het oosten richten om heel andere klanken te horen
en, allereerst, die van Leos Janácek, de grootste onder de Tsjechische componisten;
en even nader op twee van zijn laatste werken ingaan, zijn twee strijkkwartetten. Het
eerste uit een vroeger trio (1908-9) ontstaan en in een week tijds geschreven (1923),
draagt de titel van het werk waardoor het ingegeven is, ‘Kreutzersonate’, naar de
novelle van Tolstoi die zelf zijn titel aan de muziek ontleent. Nu heeft die novelle
eigenlijk niets te maken met Beethovens vioolsonate. Maar hoe wantrouwig we ook
staan tegenover de titel, Janácek zelf heeft in een brief (14-10-24) aan zijn jonge
geliefde Kamila Stosslova gegevens verstrekt over de binding tussen het werk van
Tolstoi en het zijne: ‘in mijn gedachten stond de gekwelde, geslagen en verslagen
vrouw over wie de Russische schrijver het in zijn Kreutzersonate heeft’. Steeds
volgens de componist stemmen de vier delen van het kwartet overeen met: 1. een
expositie van het drama; 2. peripetie (eerste spanningen); 3. crisis: liefde bij haar,
afgunst bij hem. Een kort ritmisch motief loopt uit op een razende figuratie ‘sul
ponticello’ (op de kam van de viool) gegeven en verder tot een beroezend hymnisch
unisono; 4. monoloog (bekentenis van de moordenaar). Het Maestoso komt overeen
met de katharsis (vgl. in Aus einem Totenhaus, de

In Egypte: tweede van links: Paul Hindemith, rechts: Bela Bartók.

opera naar Dostoievski).
De kennis van deze ‘overhevelingen’ lijkt evenmin nodig als de lectuur van de
novelle om de geweldige expressieve kracht van deze muziek aan te voelen.
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Het Adagio begint al dadelijk met een hartstochtelijke fraze, een van die motieven
die lang in het hoofd kunnen blijven. Volkomen tegengesteld is het volgende leggiero.
Twee karaktertrekken in klank tegenover elkaar: hunkerend, schertsend. Ze worden
nu uitgespeeld, omgebogen, teruggekaatst: niet ‘gevarieerd’ want dat is niet de
methode van Janácek. Er is een soort spelen met celmotieven, zoals bij Sibelius,
maar ze worden niet ‘ontwikkeld’. De partituur staat vol met allerlei aanduidingen
als scherp, schuchter, bijna sprekend, vooral in het laatste deel waar men
aanmerkingen leest van het soort ‘als in tranen’, ‘met een klacht’, ‘wanhopig’, van
een ‘maestoso’ tot het ‘feroce’ van het slot aangeduid bij de alt en de cello die
‘feestelijk als een orgel’ moeten klinken. Kenmerkend voor Janácek is de asymmetrie:
weg met traditie en structuur, lijkt hij te zeggen: een motief daagt op maar plots
bevangt de musicus een emotie: een andere muzikale gedachte valt hem te binnen,
een herinnering, soms een obsessie... wat verder duikt ze ongevarieerd op. Alles
wordt niettemin verwerkt in een zinvolle muziek waarvan zelfs de bewegingen niet
te scheiden zijn. Janácek drong er op aan: de vier delen van dit kwartet houden
zodanig aaneen dat men tussen de delen de instrumenten niet eens mag ‘herstemmen’!
Zijn tweede Kwartet componeerde Janácek onmiddellijk na de opera Het dodenhuis,
enkele maanden vóór zijn dood, tijdens de zomer 1928. Toen was Bartók aan zijn
geweldig vierde Kwartet toe. Het tweede Kwartet betekent een wilde doorbraak van
Janáceks hartstochtelijk levensgevoel. De vierenzeventigjarige had liefde gevat voor
een jonge vrouw uit Pisck. Ook in zijn muziek moest hij dat uitwerken. Hij betitelde
het kwartet ‘Intieme brieven’ - heel iets anders naar bedoeling dan die van Sibelius
met zijn kwartet ‘Voces intimae’.
Onmiddellijk laat Janácek op de toehoorder een aantal motieven los waarvoor hij
zelf aanduidingen gaf die de luisteraar al of niet kan verwaarlozen. Het eerste, de
inzet, zou op de ontmoeting wijzen, het tweede op het samenzijn in Luhadovice
(Moravië). Dat laatste wordt ‘sul ponticello’ door de altviool gegeven, waarvan de
partij eigenlijk voor een viola d'amore is opgevat maar speelbaar is op de gewone
altviool. Het derde, eerst vrolijk en dan vluchtig, is ‘zoals jouw beeld’, het vierde,
‘angstig om jou’ (meno mosso, nr. 14).
Het is, zonder gewilde orde, een spontaan
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uitgulpen en opborrelen van muziek, een voortdurend van de hak op de tak - of liever
van de snaar op de snaar - gutsen van klankgeworden gevoelens, ontroeringen,
herinneringen, de laatste vaak ontleend aan het Moravisch muzikaal volksgoed.
Het heeft geen zin hier aan Beethoven of aan om het even welke traditionele
opvatting te denken daar Janácek een hooghartig misprijzen heeft voor elke
geprefabriceerde structuur. Op iedere bladzijde komen psychologische en
speeltechnische vingerwijzingen voor. Het derde deel vooral brengt ons met lokaal
gekleurde motieven in het Moravische landschap waar Janácek tijdens zijn over en
weer-tochten de volksuitingen in zang en dans vaak moet bekeken en beluisterd
hebben.
Vertedering welt uit het Adagio. Bij het slot komt een eigenaardig ‘Sognoso’
simultaan met een schertsend ‘flautato’. Men waagt het niet een programma op te
stellen maar voortdurend heeft men, bij het beluisteren van dit kwartet, de indruk
van een dialoog, een soms heftige discussie, mensen die spreken. Folkore al dan
niet? Terwijl Janácek naar eigen bekentenis in vele van zijn werken zijn melos op
de volksmuziek van zijn streek heeft geënt in zijn opera's, inzonderheid Jenufa, of
in de Glagolitische mis waarvan de wierook, zo zei Janácek zelf, de geur is van de
vochtige bossen van Luhadovice, dan is daarvan in de kwartetten zeer weinig te
merken en is deze invloed in de zeer persoonlijke uitdrukking opgeslorpt.
Duidelijker komt de inbreng van het volksgoed tot uiting in het volgende voorbeeld
van een componist uit het buurland Hongarije.
Hongarije heeft twee componisten gegeven die met de opmerkelijkste resultaten
en de meest logische consequentie de studie van de (echte) muzikale folklore van
hun land hebben doorgetrokken. Zoltan Kodály en Béla Bartók.
Over Bartók werd in een vroeger nummer van Vlaanderen (nr. 168) uitvoerig
gehandeld. De tegenstand die Bartók, nu algemeen erkend als een van de groten uit
onze eeuw, wegens zijn opvattingen ondervond was hardnekkig en veelkantig. ‘Wat
komt die Hongaarse boer met zijn botten in onze salons doen?’ hikte een criticus na
een uitvoering van het eerste Kwartet in Bologna. Maar de tegenstand kwam ook
van minder misprijzenswaardige geesten: Stravinsky zei dat het gebruik van folklore
(had hij toch zelf eerst gedaan!) een zwakheid was, begreep Bartók niet en hield niet
van zijn muziek, wat hetzelfde is. Schönberg vond dat het toepassen van zeer
complexe harmonische technieken op zeer eenvoudige melodische elementen onzin
was. En ook Hindemith dacht er het zijne van.
En dat alles vergeten we enkel al bij het luisteren naar die lichte hongaarse melodie
die Bartók met enkele accurate toetsen begeleidde en speelde tijdens zijn laatste
interview in New York, het jaar van zijn dood.
Laten we ditkeer Zoltán Kodály aan de beurt - temeer daar hij dit jaar wordt
herdacht (o 1882) - met, zeker wat het aspect betreft waarop onze aandacht hier
gericht is, een van zijn belangrijkste werken, de Symfonische variaties op het
volkslied: ‘Vlieg, pauw, vlieg’ (symbool van de drang naar bevrijding uit de politieke
verdrukking). Dit werk, in 1939 gecomponeerd, kan doorgaan als een synthese van
Kodály's instrumentale en orkestrale techniek én van de rijke consequenties die hij
voor zijn stijl uit de studie van het volkslied heeft getrokken. Het onbenullige
volkswijsje wordt in praalrijke harmonieën en orkesttimbres gekleed en uitgewerkt
in zestien beurtelings dramatische, dromerige, triomfantelijke episoden, steeds
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overgeleid of voorbereid door een melodisch of harmonisch bindteken. In het thema,
door Kodály vroeger al opgetekend, vindt men verschillende kenmerken van de
oud-Magyaarse zang: het is in de pentatonische ladder en telt vier isometrische zinnen,
ritmisch herkent men het vrije parlando-rubato en de typische eindsyncopen.
Eensdeels bewaart en ontwikkelt Kodály het Hongaars karakter van zijn thema
met al wat het harmonisch en ritmisch impliceert: aldus in de 7e variatie (vivo) voor
hobo, die echt Oosters-Aziatisch klinkt en de oorsprong van de oude Magyaarmuziek
verraadt; in de 15e variatie wordt het danskarakter tot uitdrukking gebracht.
Harmonisch steunt hij sterk op de kwart, zoals bij het pentatonisch karakter past.
Anderdeels zal de toondichter het Hongaarse motief op zijn eigen harmonisch
temperament enten, ook diatonische en westerse harmonische eigenheden benuttigen,
en het toetsen aan de symfonische variatievorm die hier tot zijn hoogste ontwikkeling
en zijn rijkste orkestrale mogelijkheden is gebracht: in sommige variaties worden
Hongaarse instrumenten als de tilinko nagebootst (met de piccolofluit), terwijl b.v.
het tintelende orkest van de 10e variatie ons naar het Mongools-Chinees oertype van
de melodie terugvoert. Elders echter, b.v. in de 14e variatie, heeft Kodály zich zijn
ontmoetingen met de Franse muziek ten nutte gemaakt en klinkt in het
impressionistische spel met fluit en harp duidelijk de studie van Ravel door. Het
geheel echter, geordend naar een organische en logische structuur en bekroond met
een apotheotische finale, is een der sterkste getuigenissen van de musicus Kodály
en van de Hongaarse muziek: een soort schitterend tapijtwerk, waarin al de episoden
op een eenheidsstof geregen zijn en waarin geuren en kleuren van gans Hongarije
verweven zijn tot een rijkgeschakeerde synthese.
Het verzamelen en optekenen van levende volksmuziek zoals Bartók en Kodály
er zich op toelegden zal hoe langer hoe moeilijker worden. Dat volksgoed gaat overal
te loor, mede door de verstedelijking en het wegkwijnen van het landelijke sociale
leven, door de mechanisatie die het samenkomen uitschakelt en meteen ook de
gelegenheid om (samen-)zang en (samen-)dans te plegen. Weldra behoort het
volksgoed tot de muzikale ‘archeologie’ en is het enkel nog studiemateriaal voor
ethnomusicologen.

Eindnoten:
1 Zie het nummer van Vlaanderen gewijd aan de Weense school (nr. 164, 1978).
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Religieus of (en) sociaal
Het religieus karakter van een kunstwerk, in casu een muzikale compositie, hangt
niet af van het onderwerp, zelfs niet van de tekst. In de eerste akte van Puccini's
Tosca, een opera die op het snijpunt van de nieuwe eeuw komt (1900), een drama
dat zich trouwens deels in een kerk (Sant' Andrea della Valle in Rome) afspeelt,
komen twee gebeden voor, het ‘Angelus’, en de psalm ‘Adiutorium nostrum in
nomine Domini’, en toch is geen muziek minder religieus dan deze kerkscène waar
derhalve, tussen de gebeden in, een jaloersheidstwist in volle godshuis plaats heeft!
J. Bazaine gaat nóg verder: ‘Une fois pour toutes, il n'y a pas d'art religieux. Il y a
des conditions de l'oeuvre telles que celleci se trouve dans la mesure d'enclore et
d'incarner une foi, sinon à la mesure de cette foi.’
Een van de zeldzame werken met religieuze inslag uit het begin van de eeuw, de
Psalm 47 (1904) van Florent Schmitt, zou met evenveel recht onder het kapittel
Exotisme (in de muziek) kunnen besproken worden. De oosterse sfeer, het volkse
juichen, dat bijna tot een dans leidt, de schelle orkestklank, wat een verschil met de
Psalm 80 (1927) van Roussel! Maar wat een heerlijk lyrisch zingen op de zin die
telkens weer hernomen wordt door de sopraan in de middenepisode ‘Il a choisi dans
son héritage la beauté de Jacob qu'il a aimée avec tendresse’.
Kan men niet met evenveel of meer recht eerder dan deze Psalm van Schmitt een
werk als Schelomo (1916) van Ernest Bloch, een rapsodie voor cello en orkest, tot
de religieuze muziek rekenen? Ondanks de historische inslag door de titel verduidelijkt
(een portret van Salomon) horen we in deze hartstochtelijke muziek als de klacht
van een heel volk (al moet het ergste dat het zou verduren later komen), misschien
het pakkendste gebed ooit door een Jood geschreven.
Toen, jaren geleden, het bestuur van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding
mij vroeg in haar uitgavenreeks een ‘modern’ componist te behandelen koos ik, om
me te dwingen tot een objectieve kijk, de figuur die me toen het minst aansprak en
het verst van mijn persoonlijke smaak stond: Igor Stravinsky12. Drie absolute
meesterwerken (balletten), en een symfonie van psalmen waaronder een ‘Laudate’
dat de woorden totaal tegenspreekt, met een bouleversant maar drukkend alleluia.
En vele verkilde werken van een com-ponist die de muziek van anderen niet kon
gerustlaten en b.v. van de mens Pergolesi de pop Pulcinella maakte. Ik heb destijds
hoog opgelopen met Stravinsky's

Stravinsky op bezoek in de Sovjet-Unie (1962).
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‘Ik heb het tsaristische Rusland verlaten en ben in de Sovjet-Unie teruggekeerd,
die ik groet. Het is mij een grote vreugde in mijn Russische vaderland te zijn.’
Mis, deels door de (steeds) in zwang zijnde neiging de soberheid van een muziek
met haar kwaliteit te vereenzelvigen, terwijl in feite de muziek in vele gevallen
ondanks haar soberheid haar kwaliteit behoudt. Men kan ontstemd raken door de
wijze waarop in vele missen bij de sequens ‘Et incarnatus ...’ naar het
vertederend-sentimentele wordt afgedreven. Maar, moet een mis niet tot het hart
spreken zoals Beethoven wilde - ‘Vom Herzen! Möge es wieder zu Herzen gehen’
- dan moet ze ten minste het oor boeien. Stravinsky schreef - na herbeluisteren, voor
mij althans - de meest zielloze van alle missen, met als hoofdeigenschap: haar
beknoptheid.
Heel wat direkter van zegging lijkt ons de prachtige Missa Brevis (1945) van
Zoltan Kodály deels geschreven in de kelders tijdens het bombardement aan Budapest.
De knieval van het smekende miserere tussen twee lofzangen in - het Gloria krijgt
aldus een scherp drieledig reliëf - is weer uit het hart geweld van de Hongaar die
zich zoals in de Psalmus Hungaricus rasgenoot voelt van het opgejaagde volk waarvan
de geschiedenis zovele onrustige bladzijden telt. Maar nauwelijks komt een rimpel
van ontroering of een heffing van jubel als in het Hosannah, de spiegel der rustige,
soms extatische ingetogenheid breken die het voornaamste uitdrukkingskenmerk is
van deze eenvoudige, met sobere middelen - enkel orgelbegeleiding - uitgewerkte
Missa brevis. En om de vergelijking met een nog recenter werk door te trekken,
hoeveel vrolijker dan Stravinsky's mis klinkt niet het gebed in de korte en sobere
Missa brevis (1960) voor jongenskoor van Benjamin Britten? We willen even
stilhouden bij een van Stravinsky's werken met religieuze inslag, het Canticum sacrum
ad honorem Sancti Marci nominis (1955), een geestelijke cantate voor de San
Marco-basiliek in Venetië bedoeld en bestemd. Wegens de vijf koepels van het
godshuis bevat de cantate vijf delen, in de strengst doordachte en voorbedachte vorm
ineengestoken. Na de eerste uitvoering riep een toehoorder bij het buitentreden:
‘Profanazione!’ Hij had zeker gedeeltelijk gelijk: wat is inderdaad meer tegengesteld
dan de kleurdronken gewelven van Venetië's basiliek, ook als de mozaïeken niet
meer door duizenden kaarsen worden verlicht, en dit bloedloze ‘Canticum’? Toen
de laatste noot (die dezelfde is als de eerste) uitgestorven was hernam de dirigerende
componist het stuk: het was te kort en, zonder ironie bedoeld, er was een kans méér
zowel voor de componist als voor de toehoorder. En daar de uitvoering in een kerk
gebeurde was er dit keer geen gevaar - of hoop? - op nog eens een revolutie zoals
voor Le Sacre. De serialisten kunnen wel aan de ontleding van delen 2, 3 en 4 heel
wat genoegen beleven.
We hebben alweer de kunstmatige grens van 1950 overschreden. Laten we nog
even verder gaan d.i. dichter bij ons.
In het verrukkelijke romaanse kerkje van Saint-Martin de Boscherville bij Rouen
- dat ik telkens opnieuw bezoek als ik in Normandië ben - had onlangs een concert
plaats waarbij men, zeer onvoorzichtig, na enkele Gregoriaanse zangen de Couleurs
de la cité céleste van Messiaen ten beste gaf. Men kon evengoed een minestrone op
een fijne normandische appeltaart gieten. En ondanks allerlei instrumenten leek
Messiaen kleurloos, eentonig. Er was in die muziek niet meer de aura, de stilte die
in het Gregoriaans aanwezig en nodig is, en die ze onweerstaanbaar bindt aan de
ruimte waarvoor ze als geschapen is. In een abdijkoor of een kerkschip komen zelfs
de harmonieken van deze monodische zang tot hun recht: de boventonen van een
noot hebben de tijd om door te klinken in die ijle gewelven.
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Messiaen beweert dat een werk als La Nativité du Seigneur muziek geworden
theologie is en dat alles draait rond het centrale akkoord, d.i. de ster van Les bergers.
In zijn Pinkstermis (1950) gebruikt Messiaen naast neumen ook Griekse ritmen in
de Entrée, Hindoese in het Offertorium en de Consecratie, en vogelzang tijdens de
Communie. Indien de intentie volstaat, dan is dit wel ‘religieuse’ muziek.
Nog heeft, ondanks alle pogingen, het Gregoriaans niet uitgediend. In het Requiem
(1947 van Maurice Duruflé wordt het op een echt persoonlijke wijze buiten de strikte
en derhalve van elkaar afwijkende uitvoeringsmodaliteiten ingeschakeld. Trouwens,
niemand weet precies hoe de eerste Gregoriaanse zangen werden verwezenlijkt, want
de metrische notatie gebeurde pas achteraf.
Ook polyfonie en orkestrale kleur worden hier ingeschakeld maar op een passende,
doordachte wijze. Het Introïtus wordt met strijkers begeleid en het Kyrie is
contrapuntisch met een Gregoriaanse cantus firmusmelodie uitgewerkt. Geen jacht
op gemakkelijke effecten, het ‘Dies irae’ wordt trouwens weggelaten.
Maar ook de religieuze muziek moet er aan geloven. Alain Louvier, de man die
voor een Prière pour 38 agresseurs et deux pianos verantwoordelijk is, heeft ook
een mis geschreven. Uit die mis spreekt een soort angst, maar dan op een nogal
theatrale manier uitgedrukt. Soms is het muziek - op de rand af -, soms klinkt het
tussen locomotiefgehuil en junglesignalen. Hier zet ik dan maar een eindpunt.

Het sociaal gevoel bij Honegger
Afgezien van verschillende werken met religieuze inslag heeft Arthur Honegger ook
tot de herleving van het wereldlijke oratorium bijgedragen o.m. met het sociaal
geëngageerde Cris du Monde (1931), een van de werken waarin de angst van de tijd
spreekt, ‘The age of anxiety’ waarvan W.H. Auden in een later gedicht gewaagt,
(door Leonard Bernstein tot een symfonie met piano verwerkt).
Bij Honegger is het de angst en de wanhoop van de moderne mens zich ooit uit
de greep van het overrompelend mechanische te kunnen ontworstelen om inkeer en
stilte te vinden.
Een van de werken waarin de geestelijke ontreddering die na de tweede
wereldoorlog heerste het schrijnends tot uitdrukking kwam is Honeggers Symphonie
liturgique (1945-46). Ondanks de titel is deze symfonie niet liturgisch en ze maakt
trouwens geen gebruik van Gregoriaanse motieven ofschoon de leidthema's van de
drie delen op woorden uit het officie zijn ‘getrokken’, Dies irae, De profundis clamavi,
Dona nobis pacem. De religieuze aanloop wordt hier tot een sociale aanklacht. De
Symphonie liturgique, ontstaan op het puin van de oorlog, is niet een werk voor God
maar over de mens. ‘J'ai voulu, dans cet ouvrage, symboliser la réaction de l'homme
moderne contre la marée de barbarie, de stupidité, de souffrance, de machinisme, de
bureaucratie qui nous assiège depuis quelques années’13. Dat ‘machinisme’ had
Honegger zelf in zijn muziek verklankt (b.v. in Pacific 235).
‘Ma symphonie, verklaart de componist verder, est un drame qui se joue, si vous
voulez, entre trois personnages, réels ou symboliques: le malheur, le bonheur et
l'homme.’
Het eerste deel zet op de sylben van het ‘Dies irae, dies illa’ een hard en bitter
thema dat onder verschillende vormen terugkeert. Men kan moeilijk van een
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ontwikkeling spreken, eerder van een voortdurend uitwisselen van motieven die
grijnzen, spotten, schruwelen. Het is geen welluidende muziek maar een sarcastische
aanval tegen vernieling, machinisme, bureaucratie, alles wat de mens verdwaast.
Kunst heeft ook steeds, buiten de esthetische vormen, het lelijke willen uitdrukken.
Zo is ook Rembrandts ‘Ganymedes’ een afzichtelijk, in de lucht waterend persoontje
geworden omdat de schilder het mooie mythologische symbool tot een spottende
caricatuur zocht te herleiden. Ondanks de ondertitel is er in dit deel geen misbruik
te vinden van het zo vaak tot gemakkelijke effecten of als uiterlijk stramien
aangewende Dies-irae motief (vgl. Liszt, Totentanz, Saint-Saëns, 3e symfonie,
Rachmaninov, Rapsodie, enz...).
In het eerste deel horen we hoe de pure morgen door het stampen en fluiten der
machines, door het rumoer van hen die arbeiden of strijd voeren wordt bezoedeld.
Noch de zee, noch de besneeuwde bergen, die ‘witte tuinen van God’, noch de
onbekende steden van het pralerige Oosten noch de nacht waarvan de stilte wordt
gestoord kunnen hem heil of bezinning brengen. Boven dit wilde nachtgeraas van
dans en signalen, motoren en gehuil krijt een stem ‘Délivre-moi!’, bekentenis van
de onmacht en de roep om bevrijding die op diezelfde tijd met een verschillende
nuance van hoop tot uiting komt in werken als Stravinsky's Psalmensymfonie en
Hindemiths Das Unaufhörliche, het ‘O viens’ uit Honeggers kerstcantate en de
smeekbede ‘Signore, aiutami’ van de gevangene in Dallapiccola's II prigioniero. (zie
verder).
De sleutel van het hele werk wordt pas op het einde gegeven, al worden reeds
verborgen zinspelingen gegeven op het motief van de vredesduif die de klankchaos
zal overvliegen, zoals ook in Jeanne au bûcher de vogel op een verkoolde balk van
de brandstapel een lied van hoop lispelde.
In het De profundis clamavi, het Adagiodeel, roept de mens van uit de diepte zijn
ontreddering en zijn angst uit om het geweld en de verloedering in deze tijd. En toch,
ook hier priemt, bij het slot, het motief door in de fluit ‘l'oiseau qui pépie sur les
décombres’ (Honegger), dat geleidelijk het leidmotief blijkt van de symfonie. Uit de
verknechting waaraan de mens bloot staat stijgt nu de kreet Dona nobis pacem. Men
kan eerst recht de wanluidende, onbehaaglijke episode waarmee dit derde deel begint
begrijpen wanneer men weet dat de componist er al het ‘stupiede, log-bureaucratische
en gemechaniseerde van deze tijd’ wilde in leggen. Na de opmars der robotten
tegengehouden door de opstandige roep in de hoorns, horen we in de scheurende
akkoorden van de kopers de herhaalde kreet van de mens om bevrijding uit de
rampspoed, een kreet waaraan later de roep ‘O viens’ uit de Kerstcantate een laatste
echo zal geven. En dan, na een drievoudige chromatische val, als het ware het
ineenstorten gevolgd door een lange stilte slechts door doffe paukenslagen onderlijnd.
Er is ook het andere personage, het geluk. En nadat de strijkers, smartelijk berustend,
om vrede hebben gesmeekt zweeft, bij het slot, boven de doffe slagen van de pauken,
als de tortel die de vredesboodschap brengt, weer de frisse zang van de fluit en de
soloviool.

Eindnoten:
12 Vgl. J. van Ackere: Igor Stravinsky K.V.H.U, 1954, Standaard-Boekhandel.

Vlaanderen. Jaargang 31

13 Vgl. Je suis compositeur, Parijs 1951.
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Een sociale opera: Luigi Dallapiccola ‘Il prigioniero’
Luigi Dallapiccola (1904-1975) is een van de meest humane onder de moderne musici
- of moeten we zeggen een van de laatste humanisten in de muziek? Telkens weer
hoort men in zijn werk de roep van de mens naar ontvoogding en naar vrijheid, in 't
bijzonder in de Canti di prigionia, in de Canti di liberazione, en vooral in II
prigioniero, een korte opera, waarin de hoofdpersoon, een Vlaams gevangene onder
de bezetter Filips II, tot algemeen symbool wordt van de geknechte, hetzij door
kerkelijke hetzij door politieke dwingelandij14.
Dallapiccola heeft in een artikel van de Musical Quarterly getiteld The Genesis of
the Canti di prigionia and II prigioniero het ontstaan van dit werk toegelicht.
Allereerst kwamen bij de componist autobiografische elementen tussen. Zijn vader
was weggevoerd geweest wegens verzet tegen de Oostenrijkse bezetting en
Dallapiccola zelf kreeg last wegens zijn antifascistische gevoelens die hij hier langs
een artistieke omweg nog eens gelucht heeft. Daarnaast heeft hij ook de twee
hoofdbronnen van zijn werk opgegeven. Vooreerst de indruk gelaten door de lectuur
van een der wreedaardigste onder alle verhalen, ‘La torture par l'espérance’ een van
de Contes cruels van Villiers de l'Isle-Adam waaraan de algemene sfeer van de opera
is ontleend: wreder nog dan de verknechting is het geven van een valse hoop op
vrijheid en de gruwelijke teleurstelling die er op volgt.
Een tweede bron is het Vlaamse epos met Franse woorden geschreven door Charles
de Coster, La légende de Ulenspiegel et de Lamme Goedzak. Om zich beter de sfeer
van het werk eigen te maken kwam Dallapiccola naar Vlaanderen, naar Antwerpen
en ging in het landschap van de Schelde voor de stroom staan, beschouwend en
bewonderend, en zag de bochten waar de Geuzen voeren en streden tegen de Spaanse
bezetters. De toondichter heeft het letterlijk bekend: het waren de weidse einders
van het Scheldelandschap die hem de fundamentele impuls tot zijn werk gaven,
vooral de hoofdscène. En hij trok ook naar Gent - een stad waarvan de Italianen
steeds en nu nog bijzonder hebben gehouden - verbleef er verschillende dagen,
besteeg het belfort en beluisterde de ruilklok van Klokke Roeland en wilde de oude
klok zien waarvan de luider op bevel van Karel V aan de klepel werd opgehangen
nadat hij het teken tot de opstand had gegeven.
De structuur van Il prigioniero is een complex raderwerk waarvan hier slechts op
enkele drijfveren kan gewezen worden.

Luigi Dallapiccola.
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Het is een dodecafonische compositie die in hoofdzaak drie twaalftonenreeksen
gebruikt: wegens hun expressieve doorwerking kunnen ze respectievelijk de reeks
van het Gebed, de reeks van de Hoop en de reeks van de Vrijheid genoemd worden.
Daarnaast zijn er verschillende motieven die onder allerlei vormen in de opera
terugkeren. Zo begint het werk met drie striemende akkoorden waarvan de drie
boventonen het Roelandmotief geven, de drie tonen van Klokke Roeland.
Onmiddellijk is er een spanning die door heel het werk zal aanhouden tot aan de door
de gevangene in vertwijfeling gefluisterde vraag: La libertà? De vrijheid?
Er is eerst een proloog waarin de angstige moeder wacht om haar zoon te mogen
bezoeken. Zij heft een smeekzang aan die onmiddellijk de reeks van het Gebed geeft,
reeks waarop haar partij hoofdzakelijk is gebouwd en die op het einde van het eerste
toneel in dezelfde naakte vorm terugkeert. Gaandeweg krijgt haar zang de vorm van
een ballade waarin ze vertelt over de wandroom die haar iedere nacht prangt en
waarin ze haar zoon in de gevangenis ziet en voor de venstertralie, het gelaat van de
tiran Filips, il Gufo (de uil). Het visioen wordt afgelost door een koorintermezzo van
een buitengewone schoonheid, vooral op de woorden ‘Quemadmodum speravi’ en
‘induantur justitiam’. Het evenaart of overtreft aan uitdrukkingskracht het Alleluia
uit de Psalmensymfonie van Stravinsky.
De eerste van de vier tonelen waaruit deze opera in één enkel bedrijf is
samengesteld brengt ons in de ondergrondse cel van de kerker te Saragossa. De
gevangene op zijn slaapbank vertelt aan zijn moeder van de martelingen en van het
vriendelijke woord dat hij ten slotte hoorde: ‘Fratello, dolcissima parola’. Op het
woord ‘broeder’ waarachter zich de valsheid van de cipier en de inquisiteurs verbergt
komt telkens een muzikale geste van drie noten, een soort werk die als een ander
belangrijk hoofdmotief door heel het werk terugkeert. Op dit dubbelzinnige woord
is als het ware het voortdurend slingeren tussen hoop en wanhoop van de hele opera
samengetrokken. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de zeer doordachte bouw
en het ingewikkelde en telkens uit expressief oogpunt verantwoord gebruik van de
reeksen en de motieven waarvan Harald Kaufmann in zijn Spurlinien de verwerking
heeft getracht te verhelderen. In het kort weze vermeld dat in deze samenspraak
tussen moeder en
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zoon, die het eerste toneel vormt, de drie belangrijke toonreeksen voorkomen. Het
‘fratello, dolcissima parola’ klinkt op zes tonen terwijl de andere zes in de drieklanken
van de harmonie geborgen zijn. In de arioso die de scène besluit wordt de reeks van
de Hoop gehuld in het gebed: ‘Signore aiutami a camminare..., God, help me op mijn
weg...’ en in een andere vorm: ‘Signore, aiutami a salire, help me op te staan...’ De
hele opera is doortrokken van gebeden, persoonlijke of collectieve (het koor) zoals
trouwens het hele oeuvre van Dallapiccola dat is.
Daar is de cipier, ironisch ingeleid door de reeks van de Hoop. En huichelachtig
klinkt het uit zijn mond: ‘Fratello...’ Bij zijn woorden tot de gevangene dat hij hopen
moet tot de laatste ademtocht stijgt uit de koperinstrumenten, zeer zacht, in canon,
de reeks van de Vrijheid. En wanneer hij valselijk in het oor van de gekluisterde
fluistert dat in Vlaanderen de opstand is losgebroken hoort men melodisch,
harmonisch, ritmisch het Roelandmotief. Dan heft de cipier het geuzenlied aan
‘Sull'Oceano, sulla Schelda... op de Oceaan, op de Schelde...’: het is een aria in drie
strofen begeleid door een tweestemmig canon in het tweede koeplet, door een
driestemmig in het derde. Dit lied, ofschoon uit een twaalftonenreeks gewonnen,
klinkt niettemin spontaan als een volkswijze die met vuur de vrijheid bezingt.
Het is nog niet genoeg gelogen: de cipier neuriet een kinderlijk-argeloos liedje
over de zon en de klokken over de bevrijde steden van Vlaanderen. De gevangene
wil het hernemen maar breekt in snikken. ‘Fratello...’ klinkt het nog tussen fragmenten
van het geuzenlied. Hij laat de celdeur op een kier en meteen de gevangene alleen
met zijn valse hoop. Langs een gang die hem eindeloos schijnt tracht de gevangene
te ontsnappen. In het orkestraal tussenspel dat deze derde scène inleidt laten de harpen
in zeer verruimde intervallen de drie noten van het motief Fratello horen. Nog eens
zingt hij zijn gebed: ‘Heer help me...’ Een eerste van de drie ricercares (vrije fuga's)
is uit de reeks van het gebed gewonnen. Een broeder komt voorbij met een marteltuig
in de handen en schijnt hem niet te zien. Hij herneemt zijn gebed waarop een tweede
ricercare op het motief ‘Fratello’ volgt. Twee priesters-inquisiteurs komen voorbij,
druk discussiërend over een theologisch vraagstuk. Hoe is het mogelijk dat ook zij
hem niet gezien hebben? Een derde ricercare gebruikt het Roeland-motief en verwerkt
het met de motieven van de vorige ricercare's. Het is alles wonderlijk gestructureerd
en toch blijft alles pure expressie zoals in Alban Bergs Wozzeck. Een briesje komt
de handen van de gevangene strelen... de uitgang kan niet ver meer zijn. Telkens
weer merkt men hoe deze muziek, waarvan de partituur op zicht complex lijkt en
overladen met aanduidingen,

in een doorzichtige orkestratie klinkt waar elk instrument zich duidelijk aftekent.
Een geweldig fortissimo breekt los in het orkest. Het Roeland-motief dreunt, de
klokke van Gent. Het koor heft het ‘Domine, labia mea aperies’ aan (zo nodig,
versterkt door luidsprekers en andere mechanische middelen, verduidelijkt
Dallapiccola op de partituur). De gevangene is onder de sterrenhemel in een ruime
tuin uitgekomen. ‘Alleluia’ juicht hij op de tonen van de reeks der Vrijheid. Op de
achtergrond psalmodieert een koor beantwoord van uit een tegengestelde richting
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door een tweede koor dat een fragment zingt van Maria Stuarts laatste gebed uit
Dallapiccola's vroegere ‘Canti di prigionia’ (Zangen in gevangenschap). De gevangene
wil vrijheidsdronken een cederboom omarmen. Het zijn de armen van de
Groot-Inquisiteur die hem omvangen. Zijn stem lijkt die van de cipier. ‘Waarom wil
de gevangene hem verlaten nu de redding... van zijn ziel zo nabij is?’ Ginder ziet hij
in een licht de brandstapel. Het koor eindigt op een volmaakt tonaal akkoord. Maar
het laatste woord van de verdwaasde gevangene is een open vraag ‘La libertà?’
Onder de woorden ‘Deo Gratias’ noteert de toondichter de voltooiingsdatum van
zijn werk: 3 mei 1948. Dit muziekdrama is een hoogtepunt in Dallapiccola's oeuvre
en vat er de essentiële kenmerken van samen. Het is vooreerst helemaal doordrongen
van 's toondichters bekommernis om in de muziek de melodie te behouden, de zang,
il canto15. Verder is heel dat werk doordrenkt van een diepe religiositeit zonder in
het minst op het liturgische te zijn ingesteld. In feite is de opera Il Prigioniero
‘sacraler’ dan vele oratoria. Uit dit werk spreekt ook de angst van de moderne mens
en van onze tijd die uit de greep wil van de verknechtende machten, de overrompeling
van het mechanische, de dreiging van oorlog en geweld, de angst die ook de muziek
met haar middelen wist uit te drukken in werken als Bergs dramatische orkeststukken
opus 6, Bartóks opus 12, Honeggers oratorium Cris du monde, Brittens War Requiem
en zovele andere. Ondanks de uiterst verantwoorde structuur waardoor deze muziek
ook de grondigste analyse doorstaat is ze, veel minder dan een vrucht van abstracte
klankspeculatie, een zang van de aarde, de aarde waar mensen steeds opnieuw hun
‘conditio’ willen breken of erin berusten. Met dit voorbeeld van ‘geëngageerde
muziek’ en van de leefbaarheid van de opera, waarmee we ook meteen de analyse
een beurt hebben willen geven, besluiten we deze (enkele) ‘Aspecten’ uit de muziek
van deze eeuw, nog steeds de onze.3
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Vraaggesprek met de samensteller
Professor, ik lees in de inleiding door Dr. Marcel Boereboom geschreven in het VWS
cahier nr. 11 (Bibliotheek van de Westvlaamse letteren) aan U gewijd, het volgende
over uw publicaties: ‘Die werken fascineren duizenden lezers doch ook de fijnproevers
weerstaan niet aan de bekoring van zijn ontvankelijk gemoed en van zijn “gouden”
pen!’ Er zijn niet zoveel essayisten van bij ons van wie men dat kan zeggen?
Wel, het begon zo: na zovele jaren contact met de muziek nam ik me voor de
anderen eens te laten delen van de vreugde die ik eraan beleefd had. Einde 1943
verscheen dan mijn eerste werk: Meesterwerken van het klavier.
Het was een onverhoopt succes; in 5 weken tijds was de oplage uitverkocht. Een
vermakelijk detail: het hoofdstuk over Mendelssohn en sommige zinnen over Heine
enz. moesten eruit, eiste de censuur. ‘Alles of niets’ zei ik aan de uitgever, en ze
bleven erin. De recensies waren dityrambisch. Een paar musicologen vonden dat het
te veel ‘literatuur’ was. Het was dat, dank u, maar met een belangrijk onderscheid:
wat de vorm betreft had ik naar een zeer verzorgde stijl gestreefd, wat in de
musicologie niet gebruikelijk is, niet bij ons althans: maar de inhoud was op het
zuiver muzikale ingesteld: nergens werden in de muziek beschrijvingen of
geschiedenissen gelegd die er niet in staken. De twee volgende werken betroffen
resp. de orkestmuziek en de kamermuziek en het lied. De uitgever, die ook voor de
oneigenlijke titels Eeuwige muziek, Intieme muziek had geopteerd, stelde ze voor als
een ‘trilogie’, die een bestseller werd. Wat me in dit succes vooral blij maakte was
dat ik aldus een brug had gelegd van uit de musicografie, die slechts in enkele
wetenschappelijke milieus en door kamergeleerden werd beoefend, naar het
ontwikkeld publiek om het nader bij de ernstige muziek te brengen en zijn smaak te
verfijnen. Dat werd o.m. in het streng kritische Kultuurleven door de recensent J.
Vansteenkiste aldus verwoord: ‘J. van Ackere, dank voor uw twee prachtige boeken:
geef er ons nog een derde over vocale muziek, en nog een vierde... en nog meer. Het
is een weldaad voor ons volk’.
Dit boek hier, Musik abadi, dat zal een vertaling zijn?
Ja, op een dag ontving ik uit Djakarta een lange brief van een zekere Heer J.A.
Dungga. Hij schreef o.m. dat hij belast was met het muziekonderwijs in Indonesië,
dat hij mijn werken in Amsterdam had gekocht en en ze wilde vertalen in de ‘bahasa
Indonesia’, de Indonesische taal. Hij had mijn werken ook gekozen wegens hun
persoonlijke, aansprekende stijl, zo zei hij. Musik Abadi, dat is dan Eeuwige Muziek,
meer van die vertaling versta ik niet. Opmerkelijk: Dhr. Dungga behield het stuk
over Peter Benoit zodat onze musicus eerst via de omweg van een geschrift over zijn
muziek aldaar bekend werd!
Ik heb die werken niet meer in de boekhandel gevonden?
Inderdaad, ze hebben een vijftal herdrukken gehad, laatst onder vorm van ‘pocket’
maar zijn al een tijd uitverkocht. Zij hebben hun rol vervuld en het is nu de tijd voor
ander werk. Het volgende boek, Muziek van onze eeuw (1900-1950), richtte zich al
uiteraard tot een minder breed publiek. Het verscheen in 1954 nog vóór Collaers La
musique moderne, van 1955, en was een eerste proeve van synthese van de eigentijdse
muziek bij ons. Het bleek, en dat maakte me blij, zeer nuttig en werd veel
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geraadpleegd. Prof. Dr. Lenaerts besprak het als mijn beste werk en E.H. Ignace De
Sutter vond het boek ‘een voorbeeld in het genre’.
U hebt ook in het Frans geschreven?
Als romanist had ik daar geen problemen mee. Ik oordeelde dat de gespecialiseerde
studies die ik over de Franse muziek heb geschreven beter gediend werden met de
Franse taal. Ze zijn trouwens vooral in Frankrijk en de Angelsaksische landen bekend.
Maurice Ravel, een analytische studie van zijn gehele oeuvre, werd in het Engels
vertaald maar bleef, door het overlijden van Mrs. Frances Keene, docente aan de
Universiteit van New York, onvoltooid. Verder is er nog een studie over Debussy's
Pelléas et Mélisande en een L'âge d'or de la musique française. Dat zijn dan meer
gespecialiseerde werken. Persoonlijk ben ik overtuigd dat het moeilijkste is een
verantwoord vulgariserend werk te schrijven en een evenwicht te vinden. Men is
altijd te technisch voor de ene, te summair voor een andere. De musicograaf is een
koorddanser met een heerlijke maar roekeloze taak, heb ik ergens gezegd.
Hoe benadert U de muziek?
Essentieel, zoals bij iedereen, meen ik, door luisteren, beluisteren, herluisteren.
Daar ik evenwel te Gent tegelijk aan de Universiteit en aan het Conservatorium kon
studeren, ga ik veel van de partituur uit, de ‘gehoorde’ partituur: luisterend lezen,
lezend luisteren. Ik kan zeggen dat ik geen enkele bladzijde geschreven heb die niet
uit het rechtstreeks contact met de muziek ontstaan is, het spelen of ontcijferen van
de partituur. Een orkestpartituur lezen, dat boeit me als de schoonste roman. De
instrumenten leven voor mij als personages. Maar ik kan de partituur ook op zij
leggen en luisteren, niets dan luisteren. Ik schrijf niet over muziek die ik niet ‘de
auditu’, door en door ken. Er is natuurlijk een loopplank tussen mijn discotheek en
mijn bibliotheek. Het is een dwingende vereiste voor de musicograaf de belangrijkste
geschriften over zijn onderwerp te kennen: het is een prikkel, een confrontatie en
soms een verrassing wanneer men merkt dat een ander het net als U heeft aangevoeld.
Een essayist moet op de hoogte zijn van de stand van zaken aangaande zijn onderwerp,
er is altijd het risico dat hij als nieuw opdient wat al gevonden of bedacht werd...
Schrijft u gemakkelijk?
Critici spreken van mijn ‘vlotte’ stijl. Dat doet mij genoegen maar mijn eigen
ervaring is dat ik geen enkele bladzijde geschreven heb waaraan niet getornd werd.
En van sommige bladzijden heb ik drie, ja vier versies. Ik herlees me niet graag want
ik begin dan weer te vitten. Ik ben wat men met een lelijk woord voor een onbestaand
iets noemt: een ‘perfectionist’. Het is mij gebeurd 's nachts op te staan om een eindelijk
gevonden accuraat adjectief op te tekenen of om, in een regel, een ruimte in te vullen
omdat de preciese zinswending mij te binnen geschoten was. 's Morgens kon ik ze
vergeten zijn. Het vinden van een onvervangbaar adjectief of een fraai gedraaide
zinsnede kan tevreden stellen zoals een schrijnwerker het is als hij een nagel op de
preciese plaats heeft ingedreven of een hengsel fijn recht heeft gekregen! Ik verkies
boven het geïmproviseerde gesproken woord het doordachte geschreven woord.
Eigenlijk houd ik niet van interviews, behalve dan voorbereid. Trouwens iedereen
weet dat de vragen, excuseer mijn openhartigheid, in feite nutteloos zijn en wat
‘ruimte’ scheppen. Ze zijn een soort kapstok waaraan men de antwoorden kan hangen.
Daarom heb ik na een drietal optredens de televisie verzaakt. En daar ik geen politicus
ben...
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Kan men uw stijl kenmerken?
Ja, ik weet vooral wat ik zoek te vermijden. Ik schuw zoveel mogelijk geleerde
of pedante termen en gebruik zo weinig mogelijk vreemde woorden. Ik hou niet van

Vlaanderen. Jaargang 31

37
gestereotipeerde uitdrukkingen of spreukachtige gezegden die bij sommige auteurs,
om er nu een te gebruiken, ‘niet van de lucht’ zijn. Ik heb geen schrik van een kleurig
Zuid-Nederlands woord dat in het Noorden niet gebruikelijk is, ik durf wel eens een
neologisme fabriceren, waarom niet? Zo weinig mogelijk franciserende termen Nederlands is geen romaanse taal. Waar ik drie adjectieven heb moet er één weg,
liefst twee. Ik vermijd vooral overladen, zwaarwichtig te zijn. Ik doe zoals Ravel
met zijn noten: j'enlève, j'enlève... Daarbij zoek ik altijd aan mijn zin een wiegende,
muzikale cadens te geven. Een definitie die mij blij maakte kreeg ik in een brief van
een lezer die mij na de lectuur van Regenboog schreef: ‘uw stijl is klaar als helder
water, precies daarom ziet men dat het diep gaat’.
Schrijven, wat is dat voor U?
Het is allereerst de vrucht van be-leving, in-leving. Mijn tekst is altijd de vrucht
laat ik zeggen van een getoetste geestdrift, van een gevoelselan dat immer bewaakt
wordt. Prof. Thomas die aan de K.U.L. doceert, zei me eens dat men voelde dat ik
‘met genoegen’ schreef. Zeer juist: schrijven als loutere opdracht, als dwangtaak,
dat ken ik niet. Maar het gaat toch verder. Schrijven is voor mij een dienstbaar
mededelen. Lezen, luisteren, studeren doet men voor zijn persoonlijk genoegen.
Schrijven, althans waar het om de essayist gaat, is in de grond voor zichzelf tijdverlies,
schriftelijk herhalen wat men weet, is zich ten dienste stellen van anderen, in mijn
geval hoofdzakelijk van de leergierige luisteraar en van de behandelde componist.
Ik zie dat U met de hand schrijft!
Nooit heb ik met een schrijfmachine kunnen werken. Ooit kocht ik er een,
probeerde ze, schoof ze opzij en heb ze nooit meer gebruikt. Bij mij is het
handschrijven, afgezien van wat geschreven wordt, al een deel van het scheppen met
het woord, een bedacht ‘tekenen’ van de gedachte of het gevoel. Zelfs de vorm van
de letter heeft, voor mij althans, een betekenis. Ook met een kogelpen kan ik niet
schrijven. Nee, ik kan anders niet schrijven dan met een vloeiïge inkt die uit een fijn
geslepen pen ook de gedachten gemakkelijker laat vloeien.
U houdt het niet alleen bij de muziek?
Zeker niet, voor mij moet de ware humanist zijn éne of zijn paar specialiteiten
tegen een algemene belangstelling profileren anders wordt hij een technicus, b.v.
van het woord. Ik geef als motto aan mijn studenten - ik doceer Italiaanse taal en
letterkunde in twee faculteiten - ‘voglio prima essere un umanista e poi un filologo’.
En ik zeg hun dat zolang ze nieuwsgierigheid hebben en tot geestdrift bekwaam zijn,
ze jong zullen blijven. Ik denk aan het woord van Anatole France: ‘ik verkies de
vergissingen van de geestdrift boven de wijsheid van de onverschilligheid!’ Ik ben
altijd verbaasd als ik zie dat sommige schrijvers, zelfs dichters onverschillig, ja
allergisch tegenover muziek blijven.
Tijdens de oorlog had ik me in heel wat poëzie verdiept en o.m. het hele werk van
Keats gelezen die voor mij nu nog de puurste van alle lyrische dichters blijft. In 1948
verscheen dan Dichterschap en Levensvlam bij Keats en Baudelaire. Ik kreeg een
radiobespreking van de dichter Marcel Coole. De recensent die mij niet kende - ik
had tot op het einde van de oorlog nog niets gepubliceerd - verklaarde: ‘van Ackere
is waarschijnlijk nog een jonge man...’ Toen was ik door deze veronderstelling eerder
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ontstemd - hoe zou ik er nu door gevleid zijn! Later dacht ik voor een volgende
uitgave mijn tekst van zijn geestdriftig gekleurd gewaad te ontdoen. Een collega zei
me: verander daar geen iota aan of je ontneemt het werk van zijn spontaneïteit, zijn
eigen toon en bekoring. Nu ja, het kreeg ook de prijs voor essay van de Koninklijke
Vlaamse Academie.
Ik zie op de lange lijst van uw publicaties dat nog verschillende andere werken
werden bekroond.
Wat literatuur betreft heb ik me, ook uit hoofde van mijn funktie, vooral tot
Italiaanse studiën beperkt, het minder bekende deel van Pirandello's werk, de novellen,
de poëzie van d'Annunzio, de verhalen van Dino Buzzati, een van de grootste
prozaïsten uit de moderne (Italiaanse) letteren. Maar het is vooral de studie van de
Italiaanse Renaissance die me heeft beziggehouden. Sinds 1945 ben ik ieder jaar,
meestal 2 maal, later ook wegens mijn beroep, in Italië geweest. Ik ontdekte de
Italiaanse Renaissance vooral in Mantua, in het geweldige Palazzo Ducale, het palazzo
del Te en ook uit de archieven van de Gonzaga's, ook in verband met muziek.
En zo verscheen in de Keurreeks van het Davidsfonds een tweetal boeken, en bij
Manteau Regenboog, 7 Italiaanse studiën. Toen ik in de ‘Standaard der Letteren’ de
bespreking van Professor Plomteux las was ik blij ook op dit gebied nuttig geweest
te zijn want hij begon zo, kijk hier:
‘De Regenboog van Jules van Ackere is nu eens echt een boek naar mijn hart. Zijn
“zeven kultuurhistorische wandelingen” door het land van Dante verdienen op zijn
minst een (Italiaanse) bekroning, want wat zij voor de kultuurspreiding betekenen
is niet te onderschatten.’
Ook hier dezelfde werkwijze. Ik ben alles behalve een kamergeleerde. Ik wil steeds
het levend contact. Zoals ik slechts over dié muziek schrijf die ik door en door
beluisterd heb, zo heb ik voor mijn studies over kunst de gebouwen doorwandeld,
bekeken, betast om zo te zeggen. In de V.T.B. zei men mij dat een artikel over de
Kathedraal van Coutances - mijn lievelingskathedraal, een van de puurste gothische
gebouwen van Frankrijk - verschillende lezers naar Normandië had gelokt. Ik heb
dat gebouw uren lang bezocht, op alle hoogten langs het triforium en boven de
lantaarntoren, ik werd er duizelig van. Voor het laatste werk, Barok en Classicisme
in België heb ik tweemaal heel het land doorreisd, eenmaal met de fotograaf. Van
een bepaald detail wist ik niet meer of ik het in de St.-Janskerk of in de O.L.Vr.-Kerk
in Poperinge moest thuiswijzen. Ik ben nog maar eens tot daar gereden.
U schrijft niet uitsluitend essay's, geloof ik?
Nee, ik heb verschillende kortverhalen geschreven die meestal in De Nieuwe Gids
verschenen, ook hier en daar enkele gedichten maar vooral een aantal luisterspelen
waarvan er een paar geprimeerd werden o.m. Savonarola of het water op de rots.
Er liggen ook nog in de laden, naast manuscripten van gespecialiseerde
musicologische studiën, schetsen van romans die misschien nooit zullen voltooid
worden... De roman van een jonge Griekse dichter die in Kyrene Keizer Hadrianus
ontmoet en een reis onderneemt tot Tibur uit bewondering voor de man (niets te
maken met Yourcenars Mémoires d'Hadrien). Een bonte evocatie van de eerste tijden
na Christus.
Dan is er ook nog een bijna voltooide roman over Venetië, een stad die ik als mijn
notaboekje ken, Gondel en Galei getiteld. Ik heb ook schetsen over een politiek
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gekleurde roman, Flandria Utopeia, het gebeuren in een onafhankelijk Vlaanderen
rond 2000, Frans-Vlaanderen en Zeeland incluis. Maar hij zou te veel opspraak
verwekken.
Ik heb ook nog heel wat materiaal voor
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een historische roman rond de figuren van Torquato Tasso en Gesualdo da Venosa
(het late Cinquecento). Er is zoveel te doen en het leven is zo kort...
U bent een ‘romanticus’
U zegt daar een woord met een zeer brede rug. Een van de kenmerken van de,
laten we zeggen de ‘progressistische robot’ is een stevig antiromantisme; in vele
gevallen is dat een hooghartige pose. De echte Romantiek, boven het historisch
concept, die het gevoel haar plaats niet ontzegt is een onverwoestbare waarde. Telkens
weer wordt ze tot asse verguisd of misprezen en telkens weer herrijst ze als een
feniks. Trouwens, men is altijd te romantisch voor wie minder gevoelsontvankelijk
is. Ik durf beweren dat de echte romanticus geen sentimentaliteit verdraagt. Wat mij
betreft, het is weer in een lezersbrief dat ik de treffendste karakteristiek vond: ‘U
verbindt een overgevoelig temperament met een essentieel klassiek gerichte geest’.
Inderdaad, telkens weer zoek ik naar een verzoening, een harmonie tussen rede
en gevoel in evenwicht gebracht binnen een geordende schrijfwijze. Thomas Mann
zegt ergens: ‘Schönheit ist der Weg des Fühlenden zum Geiste’.
Kunt u nog wat vertellen over uw praktische muzikale ervaring?
Ik kan zeer ver gaan, tot in mijn collegejaren. Een van de mooiste herinneringen
is het zesmaal doorlopen als orgelist (op een prachtig harmonium met 2 klavieren)
van de 6e latijnse tot de rhetorica - ik leerde piano van mijn 5e jaar af - van de hele
cyclus Gregoriaanse muziek gezongen door een goed gedrilde leerlingen-Schola
cantorum. Reeds als universitair gaf ik radiolezingen en cyclussen over muziek, een
van de eersten in dit land want dat begon in 1934! Dat was in de West-Vlaamse
radio-omroep waarvan het hoofd Dhr. Vandepitte was. Ik gaf ook met een jeugdige
ijver tal van openbare voordrachten, vooral Schubertavonden; mijn broer zong, ik
begeleidde, wij speelden vierhandig, ik commentarieerde. Wij traden op voor het
Davidsfonds, de V.T.B., de onderwijsinstellingen. Toen wij in Veurne optraden voor
de V.T.B.-afdeling kwam een persoon uit Alveringem luisteren. Zijn naam was Cyriel
Verschaeve. In Leuven kwam na ons optreden voor het Davidsfonds de heer Amter
ons feliciteren ‘omdat het de eerste keer was dat de studenten op het uilenbalkon tot
het einde hadden geluisterd zonder kabaal te maken’. Ik heb zelfs als pianist
gecommentarieerde Chopinrecitals gegeven, o.m. in Tienen. Als men jong is durft
men alles.
Ik heb nooit in het muziekonderwijs gestaan en heb ook altijd geweigerd deel uit
te maken van muzikale jury's. Daar gaat veel tijd in verloren. Mijn pedagogische
werkzaamheid situeert zich op een ander vlak. Ik heb, in totaal, verschillende
honderden radiolezingen verzorgd in de gewestelijke omroep Kortrijk (de voormalige
W.V.R.O.), de schoolradio, BRT 3. In BRT 3 gaf ik heel wat cyclussen, zo het
volledig oeuvre van Ravel, Hindemith, Schönberg, Berg, Delius. Ik meen dat ik deze
laatste componist hier bekendheid heb gegeven. Door mijn toedoen werden alle
beschikbare opnamen van Delius door de BRT aangekocht en zo verschijnt nu
geregeld een werk van hem op de programma's. Wegens de belangstelling uit
Nederland werd de cyclus een tweede maal uitgezonden.
Voordrachten gaf ik destijds o.m. over ‘moderne muziek’, een ‘titel passend om
een straat te versperren’ zo begon ik. Sinds enkele jaren ben ik er mee opgehouden.
Er was telkens het probleem: een goede piano, een korrekte platendraaier, mogelijke
mist onderweg enz. Naar recepties, vergaderingen, officieel gedoe ga ik zo weinig
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mogelijk. Het leven is zo kort en er is nog zoveel te leren... Dat geeft weleens de
indruk dat ik me in een ivoren toren heb teruggetrokken. Ik zal wel een introvert
mens zijn maar contacten heb ik genoeg, in mijn cursussen met de jeugd, tijdens
mijn reizen met de wereld. Wie kan meer wensen? Trouwens van die ivoren toren
staat de deur altijd open voor alwie mijn diensten of mijn vriendschap wenst.
H.S.

Eindnoten:
14 Vgl. ons artikel Dallapiccola en Vlaanderen, in De toerist, 1 mei 1979.
15 Vgl. de titels Canti di prigionia, Carmina Alcaei, Canti di Liberazione, Canti op griekse
gedichten vertaald door Salvatore Quasimodo, Parole di San Paolo, enz.
3 Vgl. onze artikels in Sabam 1961, nr. 6 en 1969, nr. 2.
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wij huldigen / wij gedenken
Musicus Karel Aerts 60
De dirigent van het koor ‘Concinite’ (o Aarschot 4.2.1922) studeerde na zijn klassieke
humaniora Moderne Geschiedenis aan de K.U.Leuven. Als musicus is hij autodidact
en volgde zanglessen bij Prof. Cl. Glettenberg te Keulen, aan de Sommerakademie
te Salzburg en bij mevr. Vera Rozsa te Londen.
In januari 1945 trad hij bij de radio en werd in 1973 directeur van BRT3. Hij
doceerde aan de K.V. Hogeschool voor Vrouwen en de K.U.Leuven. Als radioproducer
realiseerde hij duizenden uitzendingen en was van meet af aan betrokken bij het
Festival van Vlaanderen. Hij publiceerde talrijke artikels (naast een boekje over
Mozart), gaf voordrachten, presenteerde concerten en opera's, was te gast bij Covent
Garden, de Bayreuther en de Salzburger Festspiele, de Prager Frühling e.a. Hij
werkte bij buitenlandse zenders (o.a. Wien, Salzburg, Genève, Parijs, München,
Londen, Sofia, Washington) en werd voorzitter en/of jurylid van de Prix Italia
(Milano), ‘Let the Peoples Sing’ (BBC) en de Europese Radio Unie. Zo werd hij ook
de initiatiefnemer van ‘Music, Joy of youth’ en laatst ‘EDU. Youth-Prom.’ en legde
contacten met de OIRT (radio-unie Oostblok). Hij was ook voorzitter van de
Internationale Opera- en Bel Canto-wedstrijd Oostende. Ontelbare werken van
Vlaamse componisten zijn dank zij hem over de hele wereld uitgevoerd. Evenals ook
vele Vlaamse solisten en ensembles door zijn tussenkomst op vreemde zenders werden
geprogrammeerd.

Foto: Henri Denis (†).

Voor zijn verdiensten op muzikaal en cultureel vlak ontving hij talrijke binnenen buitenlandse onderscheidingen, o.m. de ‘Order of the British Empire’, het ‘Grosse
silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich’ en het
‘Verdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens der BRD’; hij is ereburger van zijn
geboortestad en ontving de ‘Gouden Medaille van de Stad Leuven’.
Tenslotte is Karel Aerts ook stichter en dirigent van de Cappella Concinite, het
bekende jeugdkoor waarmee hij sedert 1965 tientallen concerten verzorgde o.a. voor
de BRT, de RTBF, het Festival van Vlaanderen, het Festival van Albi, het Festival
estival de Paris. De grammofoonplaten van Concinite werden reeds tweemaal
bekroond met de ‘Grand Prix des Discophiles’ van de RTBF en zijn thans bij alle
omroepen ter wereld te beluisteren. Bij Concinite leeft hij het sterkst zijn universele
geest en zijn zin voor de muziek uit in het contact met jonge mensen. Alles wat hij
gedurende vele jaren aan wetenschap en ervaring in zijn geest en gemoed vergaard
heeft, wil hij als een kostbaar legaat overmaken aan de jeugd.

Vlaanderen. Jaargang 31

Hij heeft Vlaanderen schoonheid gebracht en Vlaanderens luister uitgedragen.
Daarvoor waarderen en danken wij hem. (Naamse Vest 94, Leuven)
Vrij naar Clem De Ridder

F.R. Boschvogel 80
Letterkundige F.R. Boschvogel (Frans Ramon Aartrijke) wordt op 22 september e.k.
80 jaar. Met Conscience, Warden Oom, A. Hans, Em. Van Hemeldonck e.a. behoort
hij tot de vruchtbaarste schrijvers voor het Vlaamse volk. Zijn historische romans
als ‘Willem van Loo’, ‘Het Hof der drie Koningen’, ‘Niet wanhopen Maria Christina’,
‘De Brugse Mastklimmer’, enz. verder zijn volksverhalen als ‘Zandstuivers’, ‘De
Beukenhage’, ‘Kom, Hermine’ enz. en ook zijn vele werken voor de jeugd als
‘Boschvogel vertelt’, ‘Vlaanderen de Leeuw’, ‘Jan-Pier de tempelier’, en de Grote
Sagenboeken zullen verder door jong en oud gelezen en in ere gehouden worden.
Boschvogel legt er nog de pen niet bij neer. Eerlang verschijnt zijn reisboek ‘Italië
van top tot teen’. (Davidsfonds) en een groot vertelselboek ‘Van Veurne tot Maaseik’.
Nu werkt hij aan ‘Sagen uit de wijde wereld’, zijn derde groot sagenboek, dat aansluit
bij zijn ‘Sagen en legenden uit Vlaanderen’ en zijn ‘Europees Sagenboek’.
Boschvogel was ook een leraar voor jeugd en volk. Paul Hardy getuigt daarover:
‘In het werk van Boschvogel ontmoeten elkaar de kunstenaar en de opvoeder van
zijn volk, en geen van beiden dient zich voor de andere te schamen.’ André Demedts
tekent de man en zijn werk als volgt: ‘Met de bescheidenheid die hem kenmerkt heeft
hij eens verklaard dat het minder in zijn bedoeling ligt hoge literatuur

te scheppen, dan boeken te schrijven die zijn lezers, door een dieper inzicht in het
leven, gelukkiger zouden maken. Hij heeft die bedoelingen overtroffen, want zijn
beste werk behoort ongetwijfeld om zijn wijsheid, merkwaardige karaktertekening,
menselijke waarachtigheid en kloeke stijl, tot de waarden die blijven...’ Boschvogel
was ook medestichter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, met het
tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ (nu ‘Vlaanderen’).
Boschvogel, kort en goed: de ontelbare schare lezers en vrienden wenst je, bij
Gods genade, de gloed en de moed om nog vele jaren voor je volk te schrijven.
(Eernegemsestraat 21, 8260 Aartrijke).
Remi Braeckevelt

Kunstschilder Rik Bourguignon 80
Over Rik Bourguignon (o Geraardsbergen 1902) schreef zijn vriend de dichter Pieter
G. Buckinx voor enkele jaren in ons blad een biografie waarnaar we verwijzen (nr.
157, blz. 97). Hier volgen dus enkele beschouwingen van Luk Biesemans over een
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belangrijk aspect van zijn kunst, de miniatuur: ‘Het is een kunst waarbij het
vakmanschap en de nauwgezetheid veel dieper liggen dan in eender welke branche
van de schilderkunst. De miniatuur als zodanig klimt in jaren op tot lang voor onze
tijdrekening, de Egyptische dodenboeken. Heden zijn de miniaturisten dun gezaaid.
Niet zelden overschilderen zij foto's of tekeningetjes zodat de artistieke aanbreng
uiterst gering is. De echte miniatuur is uitgegroeid tot een heel aparte, weinig
beoefende kunstvorm, waarbij nog
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steeds, zoals het altijd geweest is, de allerfijnste grondstoffen worden gebruikt: edele
kleuren, samengesteld uit pigmenten gemaakt met sulfaten of sulfuren van kobalt,
kadmium, kwik, zilver en zelf goud. Rik Bouguignon is zo'n miniaturist. Op enkele
vierkante centimeters penseelt hij de allermooiste zeegezichten, die stuk voor stuk
een eigen naam meekrijgen. De grond is meestal goud of zilver, soms ook ivoor. Hij
schildert daarop met uitermate zuivere kleuren waarvan het fijne besloten ligt of
vermeerderd wordt door gouden stralen, die er zinderend doorheen schitteren. Het
is een minutieus werkje dat van de kunstenaar zeer veel aandacht vergt. Zijn geduld
is grenzeloos. Al zijn miniaturen zijn ontstaan uit de bewondering en de bezieling,
ervaren bij het lezen van gedichten of het beluisteren van klassieke muziek. De vraag
is wie hem in deze kunst ooit zal kunnen opvolgen.’ Ad multos annos! (Kunstwerkstede
‘Het hofke’, Woluwelaan 103, 1920 Diegem.)

Peter Cabus
Muziekcompositieprijs gebr. Durche
Peter Cabus, (o 1923) is directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium te Mechelen
en leraar compositie aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Hij ontving
lessen van Godfried Devreese en Marinus De Jong. Bij Leon Jongen en Jean Absil
volgde hij compositie. Als zanger van het beroemde St.-Romboutskoor te Mechelen
kwam hij reeds zeer jong in contact met de muziekbeoefening. Op 16 jaar schreef
hij reeds een Pianocercerto. In vele van zijn opusnummers blijft iets van dit jeugdige
weerklinken.
Zijn muzikale loopbaan begon hij als pianovirtuoos en leraar. De rijke
ondervinding hierbij opgedaan weerspiegelt zich in werken voor alle mogelijke
graden en moeilijkheden, maar steeds met een heldere vormgeving en voorkeur voor
de klassieke vormen. Een tonale ondergrond is steeds als basis aanwezig ook wanneer
hij moderne technieken toepast zoals dodecafonie en seriële systemen. In vele werken
weerklinkt ook een humoristische noot waardoor componist Cabus zijn eeuwig
optimisme laat horen en steeds tracht het speelse verstrooiingskarakter muzikaal
weer te geven. Van zichzelf zegt Cabus: ‘Componeren is voor mij een heel natuurlijke
bezigheid. Over het waarom van het componeren maak ik geen drukte. Ik schrijf
muziek voor mijn plezier.’
Ook als directeur en leraar blijft Peter Cabus een stichtend voorbeeld door zijn
eenvoud en overtuiging. Hij beseft echter dat de leerlingen er niet zijn voor de
directeur en zijn ambities, doch dat daarentegen de directeur in functie staat van
deze jonge leerlingen. Aan deze vorm van muziekopvoeding te kunnen meewerken
schenkt hem, ondanks vele moeilijkheden, een diepe innerlijke voldoening.
(Brusselsesteenweg 529, 2800 Mechelen).
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Leo Van Hoof

Foto Vandermotte, Leuven.

Kunstschilder René de Lannoy 70
Prov. Medaille voor Schilderkunst Antwerpen
René de Lannoy werd op 21 januari 1907 geboren te Antwerpen. Hij volgde er de
lessen aan de Akademie en het Nationaal Hoger Instituut, waar hij leerde schilderen
bij Baron Opsomer.
René de Lannoy is een onzer grootste plastische kunstenaars; hij is een eenzaat,
die in zijn ivoren toren zijn innerlijke gevoelens tot uiting brengt: aanklacht en
kontestatie tegen de huidige maatschappij. Geobsedeerd als hij is door de techniek,
heeft hij een aantal autonome en volledig originele procédés ontwikkeld, die ieder
op zich geen voorgaande kennen: daarom is zijn werk zo moeilijk vergelijkbaar met
dat van anderen.
Hij heeft verschillende prijzen behaald; zijn schilderijen en tekeningen bevinden

De dood van een rechtvaardig man.

zich in vele binnen- en buitenlandse verzamelingen en in verschillende musea o.a.
Utrecht, Antwerpen, Sint-Niklaas en Oostende. Van zijn werk zijn enkele individuele
tentoonstellingen te bezichtigen geweest; de voornaamste waren wel: de grote
huldetentoonstelling door de stad Sint-Niklaas (waar de kunstenaar sedert lang
woont) in 1972, in het Casino te Oostende in 1976, in het Cultuurcentrum De Warande
te Turnhout in 1978 en in Antwerpen, zijn geboortestad in 1981 (Provinciaal Centrum
Arenberg). Deze laatste tentoonstelling was een hulderetrospectieve hem aangeboden
door het Provinciaal Bestuur van Antwerpen, n.a.v. zijn verering met de Prov.
Medaille voor schilderkunst.
Zijn artistieke aktiviteiten gebeuren met totale inzet van zijn krachten en
verbeelding: naar buiten toe verlopen zij in stilte. (Driegaaienstraat 53, 2700
St.-Niklaas)
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Jozef Deleu
Prix Descartes van de ‘Association France-Hollande’ (Parijs) - 's
Gravensandeprijs van de Jan Campert-stichting (Den Haag)
Jozef Deleu (o Roeselare, 20.04.37) heeft de onloochenbare eigenschappen van zijn
boerenafkomst, onvermoeibare werkzaamheid en taaie vasthoudendheid. Hij behaalde
in 1956 de onderwijzersakte in Torhout en was aanvankelijk werkzaam in het
basisonderwijs in Moeskroen en Menen. Maar algauw ontplooide hij een ontembare
culturele en cultuurpolitieke activiteit. In 1957 stichtte hij Ons Erfdeel, een bescheiden
jeugdblad, waarbij André Demedts een belangrijke rol speelde en dat in korte jaren
uitgroeide tot een gedegen, uniek, pluralistisch, wetenschappelijk onderbouwd en
hoogstaand tijdschrift voor de Nederlandse culturele integratie. Hoe belangrijk dit
tijdschrift in het emancipatieproces van Vlaanderen ingewerkt heeft kan men reeds
aflezen in de monumentale Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977 (samengesteld door
Hilda van Assche en Richard Baeyens, 1980). Allerlei initiatieven ontplooide hij in
het Algemeen Nederlands Verbond (1960), het Taalgrenscomité West-Vlaanderen
(1962), de Frans-Vlaamse cultuurdagen, de Algemene Con-
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ferentie van Nederlandse Letteren, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden, het Taalunieverdrag. Een voorlopige synthese van zijn veelzijdig pogen
kan men opmaken uit Nederlander en Europeër. Journaal van een ‘cultuurimperialist’
(1966). Omstreeks 1970 verbreedde nog de activiteit van Deleu. Niet alleen kwam
de Stichting Ons Erfdeel tot stand, waarvan hij afgevaardigde-beheerder is, maar
hij bleek een hard werkend coredacteur van de tweedelige Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging (1973-1975). Bovendien hield hij vanaf 1972 Septentrion (Revue
de culture néerlandaise) boven de doopvont. De bedoeling van dit tijdschrift is
informatie te verschaffen in de francofone wereld over de Nederlandse cultuur in
Vlaanderen en te wijzen op de interpenetratie van de beide culturen. In het kader
daarvan moet zijn bestendige interesse gezien worden voor de
Frans-Vlaanderen-problematiek. Samen met Frits Niessen gaf hij in 1968 een boekje
uit, Frans-Vlaanderen, werkje dat uitmunt door een ongedwongen aanpak, vrij van
rancuneus, sentimenteel irredentisme. Acht jaar later (1976) zag het eerste Jaarboek
De Franse Nederlanden het licht, een tweetalige wetenschappelijke publikatie. In het
eerste ‘Woord vooraf’ stelde hoofdredacteur Deleu: ‘In heel Europa vindt een
heropleving plaats van de regionale kultuur, die vooral in de sterk gecentraliseerde
landen in de verdrukking waren gekomen’.

Men zou Deleu een immens tekort doen, indien in hem de tedere dichter en de
gevoelige poëziekenner niet geëerd werd. Het Grote Gezinsverzenboek heeft in het
Nederlandstalig gebied school gemaakt. De prijzen beginnen hem in de schoot te
vallen. Een kwarteeuw duurzaam labeur met gezonde ambitie geeft hem daar recht
op. (Murissonstraat 42, 8530 Rekkem)
Romain Vanlandschoot

Lode Devos
Prix Mondial van Montreux voor plaatopname
Docent aan de Conservatoria van Brussel en van Amsterdam, jurylid van de
Internationale Zangconcours van Genève en van

Lode Devos en Bernadette Degelin bij de uitreiking van de ‘Prix Mondial’ in Montreux.
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's Hertogenbosch, treedt de tenor Lode Devos (dikwijls samen met zijn echtgenote
Bernadette Degelin, sopraan) reeds drie decennia op in de grootste muzikale centra
van Europa, Amerika en Canada o.l.v. dirigenten Dorati, Jochum, Richter, Ansermet
en vele anderen. Benevens oude en klassieke werken, omvat zijn repertoire vele
hedendaagse oeuvres en eerstopvoeringen van Frank Martin, Boulez, Finissy,
Strawinsky, Lutoslawsky, Penderecki, e.a.
In 1974 zong en speelde Lode Devos de gezongen hoofdrol in de verfilming van
‘Moses und Aron’, van Arnold Schönberg. Dit werk zong hij eveneens voor de
produktie en de plaatopname in Wenen en in het Festspielhaus van Salzburg,
rechtstreeks overgenomen door alle zenders van Europa, Amerika en Canada, n.a.v.
de 100ste verjaardag van Arnold Schönberg. Met zijn groep ‘Musica Polyphonica’
tracht Lode Devos de muziek van ongekende of miskende componisten weer tot
klinken te brengen. Vele plaatopnamen als tenor en als dirigent getuigen van zijn
bezieling en zijn artistiek kunnen.
De meest gewaardeerde bekroning die een platenproduktie te beurt kan vallen is
de ‘Prix Mondial de Montreux’. De eindjury wordt er gevormd door
muziekrecensenten uit een tiental landen en bekroont uiteindelijk slechts drie
platenprodukties, zodat alléén het allerbeste een kans maakt. Voor het eerst werd
deze prijs toegekend aan een produktie van bij ons nl. Twee dodenmissen van
Marc-Antoine Charpentier door Solisten, Het Westvlaams Vokaal Ensemble, Musica
Polyphonica, het geheel onder de bezielende leiding van Louis Devos (Erato
STU/MCE 71291). De missen werden ontdekt en vervolledigd door de Westvlaamse
musikoloog Frank Deleu en bewijzen dat M.-A. Charpentier één van de grootste
religieuse toondichters van zijn tijd is.
Andere opnamen volgden: ‘Historia der Aufstehung Jesu Christi’ (H. Schutz),
‘Magnificat’ (J.D. Zelenka) in oktober II., ‘Mors Saulis et Jonathae’ (M.-A.
Charpentier) een première. Alle deze opnamen worden door Erato over de hele
wereld gedistribueerd. (Sijsjeslaan 15, 3078 Everberg)

Bert de Wildeman
25 jaar Theater Antigone; Frans Roggenprijs
Theater Antigone is door een dynamisch man opgericht in 1956 - het jaar dat de
Vlaamse televisie van start gaat. Bert de Wildeman, de nieuwe theaterdirecteur, is
ex-acteur van K.N.S. Gent (directie Staf Bruggen) en van de K.V.S. Brussel. Hij heeft
een opleiding gehad aan het Studio Herman Teirlinck en zijn mentor is Fred Engelen.
Het gezelschap resideert in een provincie die niet op een oude beroepstheatertraditie
stoelt. Overheid en bevolking staan bekend voor hun particularisme. Er is een leider
nodig met moed, doorzettings- en uithoudingsvermogen en met een klare kijk op de
culturele theaterbehoeften die hij eigenlijk nog moet creëren. Maar hij heeft zijn
streekgenoten lief en begint zonder verzwakken zijn harde taak. De naam die hij aan
het gezelschap toekent is trouwens die van de heldin uit Sofokles meesterwerk, de
zuivere heldin van de gewetensplicht.
Hij deed dingen in zijn streek die nog nooit eerder gedaan of gezien zijn. Soms
werd het moeilijk. Hij presenteert voor het eerst lonesco en Beckett aan zijn publiek.
Stukken van eigen bodem, waar de grote gezelschappen hun artistieke neus voor
ophalen, wist hij tot ongekende kijkdichtheid te brengen. Hij gaat met zijn mensen
de baan op. De dankbaarheid van zijn publiek zal lange tijd zijn enig salaris zijn. In
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een gebied waar men niet moet experimenteren heeft hij de juiste weg van het ‘toneel
voor het volk’ ingeslagen. Daarvoor ging hij de grote namen van het internationale
toneelrepertoire niet uit de weg. Hij speelt zelfs avant-garde en kan dit met zijn visie
op bovengenoemd volkstheater in overeenstemming brengen.
Om in 1956 theater te beginnen in de rondte, in een restaurant, ten behoeve van
de gewone volksmens, is ‘niet’ denigrerend. Als dan blijkt dat het gezelschap bestaat
uit entoesiaste en gevorderde liefhebbers geleid door dezelfde man die over de ‘heilige
vlam’ beschikt. Dat diezelfde groep
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na 21 jaar, intussen aangevuld met beroepsacteurs, in 1976 verheven wordt door
het theaterdecreet tot beroepsgezelschap, categorie C, om dan uiteindelijk de beloning
te krijgen in seizoen 78-79 als B spreidingsgezelschap WTAK, moet men even stilstaan
en vragen wie anders dan hij dat zou hebben gekund? De theatermaker, die met zijn
groep toneel zal brengen voor de gewone volksmens - wat kan daar verkeerd aan
zijn in een tijd waar iedereen de mond volheeft van de gewone volksmens? - en die
het potentieel theaterpubliek naar een merkwaardige hoogte weet te brengen, is de
juiste weg naar de culturele ontvoogding van zijn volk ingeslagen.
Voor deze fenomenale prestatie van 26 jaren theatergeestdrift, pionierswerk,
vakkennis en socio-culturele promotie, voor de verheffing van een
liefhebbersgezelschap tot een volwaardig beroepsgezelschap was de Frans
Roggenstichting gelukkig hem de tweejaarlijkse Frans Roggenprijs toe te kennen.
(Rijselstraat 22, Kortrijk)
Vrij naar Jules van Houtte

Letterkundige Juliaan Haest 70
V.V.N.A.-prijs 1980 voor essay
Wie aandachtig de bio-bibliografische gegevens over Juliaan Haest doorneemt (zie
o.m. in Vlaanderen, 1972, nr. 130 en 1975, nr. 147), weet niet goed aan welk aspect
van zijn (schrijvers)persoonlijkheid hij de voorrang zou moeten geven. Eén ding is
zeker, zijn veelvuldige activiteiten monden uit in één gemeenschappelijke noemer:
dienstbaarheid.
Geestelijk gevormd door de ideeën van het toenmalige A.K.V.S., heeft hij deze
nooit prijsgegeven. Ze lopen als een rode draad doorheen zijn leven en werk. Zij
verklaren wellicht ook de aard van en de verschuiving in zijn literaire bedrijvigheid.
Proza lag minder in de lijn van wat hij met literatuur beoogde. In de poëzie vond hij
daarentegen een geschikter medium om tot uitdrukking te brengen wat in hem leefde.
Juliaan Haest behoort tot de generatie van o.a. Ferdinand Vercnocke, Karel
Vertommen, Bert Peleman, die aanknopingspunten zocht bij de opvattingen van
Albrecht Rodenbach en Cyriel Verschaeve. Hij ging mede op in de idealen van het
humanitaire expressionisme. Wies Moens, Marnix Gijsen, Achilles Mussche, waren
de leermeesters en voorbeelden. Hoewel Juliaan Haest een sterke bundel liefdespoëzie
schreef ‘Het echtpaar’ (1948), ligt het zwaartepunt van zijn poëzie toch op het
volksverbonden karakter. Na W.O. II verdween ‘volksverbondenheid’ als thema met
stille trom uit het landschap van de Vlaamse poëzie. Is dit één van de redenen waarom
Juliaan Haest als dichter zovele jaren ‘gezwegen’ heeft? Hij verschoof zijn
werkterrein echter naar biografie en essay. De namen van de figuren die hij
behandelde spreken voor zichzelf.
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Juliaan Haest kon aan zijn idealen trouw blijven en ook verder met poëzie omgaan.
In zijn essays over René Verbeeck (1971), Karel Vertommen (1973) en Wies Moens
(1976) streefde hij geen wetenschappelijke studies na. Hij poogt in deze werken de
mens in zijn innerlijke wereld te volgen en bij een groter publiek te introduceren. In
heldere uiteenzettingen schetst hij het werk in de context van leven en streven. Juliaan
Haest verwerkt hierbij feiten- en bronnenmateriaal, weegt de bestaande kritische
beschouwingen over hun werk op objectieve wijze tegen elkaar af, zodat zijn studies
meer betekenen dan de gebruikelijke ‘eerste inleiding’. Diezelfde kwaliteiten treffen
we aan in zijn recent - en inmiddels met de V.V.N.A.-prijs bekroond - werk over
Ferdinand Vercnocke (1981). Aan de hand van een aantal voorbeelden volgt hij de
ontwikkelingsgang en de hoofdthema's in het werk van Vercnocke en hij doet aldus
recht aan de persoonlijkheid van de toch wat in de schaduw gebleven ‘Dietsche’
dichter.
Als geen ander mag de thans zeventigjarige Juliaan Haest aanspraak maken op
het haast gevleugelde vers van zijn vriend en door hem bewonderde dichter René
Verbeeck: ‘Vlaanderen, ook de stillen werken aan u...’ Het weze meteen een blijk
van waardering en hulde. (Roeselbergdal 11, 3010 Wilsele)
Rudolf van de Perre

Plastisch kunstenaar André Mathys
1ste Prijs Cartoonale van Izegem e.a.
Deze nog jonge kunstenaar (o St.-Truiden 1946) heeft een ingeboren all-round
begaafdheid, die hij ontwikkeld heeft tijdens zijn studie aan het Hoger Provinciaal
Instituut te Hasselt, waar hij naast schilderkunst ook kunstambachten studeerde,
zoals glazenierskunst, keramiek, design en grafische kunsten. Hij behaalde bovendien
het aggregaat voor Hoger Kunstonderwijs. Hij doceert aan het St.-Jozefscollege en
de Stedelijke Academie te Hasselt, maar ontwikkelt daarnaast een intense activiteit
op diverse terreinen.
Als glazenier in lood en beton werkte hij vele jaren samen met de bekende Hasseltse
meester Roger Daniëls, bij wie hij de stiel in al zijn aspecten, met inbegrip van het
louter ambachtelijke, inoefende. Zo beperkt hij zich niet tot het ontwerpen en
kleuren-kiezen, maar staat zelf in voor de volledige uitvoering. In de
Glasraamwedstrijden uitgeschreven door de Nationale Commissie voor
Kunstglasraam behaalde hij één maal de 1ste, drie maal de 2de en één maal de 4de
prijs. Hij kreeg zopas van de stad Hasselt de vererende opdracht een glasraam te
maken voor de Virga Jesse-kerk, n.a.v. het 800-jarig bestaan van de stad en het
350ste uitgaan van de Zevenste-Jaar-processie. Het glasraam wordt geschonken
door de vele uitgeweken Hasselaren.

Vlaanderen. Jaargang 31

Keramiek is een kunstambacht dat hij spelenderwijze beoefent om de bizzare
wereld die hij aldus uit klei en vuur kan doen ontstaan, zoals die grauwe
wangedrochtelijke wezens, oervormen van de moederaarde, chtonische
modderfiguren, waarmede hij in 1972 te Faenza, het Mekka van de Keramiek, de
Gouden Medaille behaalde. Er moet bijgezegd worden ter zijner ere dat pedante
woorden zoals die uit vorige frase prikkelend inwerken op zijn zeer ontwikkelde zin
voor humor.

Bij gelegenheid doet hij ook aan schilderkunst, waabij hij voorkeur vertoont voor
constructivistische samenstellen, die de leerling van Vincent van den Meersch
verraden. Maar aan exposeren geraakt hij slechts zeer uitzonderlijk. Misschien omdat
het vlugger gaat zijn ideeën uit te tekenen. Eigenlijk via ons tijdschrift is hij er toe
gekomen zijn krabbels, beladen met humor en sarcasme, geregeld in te sturen naar
de vele Cartoonales in binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend met succes, want zijn
bekroning te Izegem is maar de laatste uit een reeds lange reeks onderscheidingen:
eens zelfs drie op een jaar. Dan hebben we nog niets gezegd over zijn eigengereide
opvattingen op het gebied
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van binnenhuisarchitectuur, maar daarvoor moet u maar eens gaan kijken bij hem
thuis. (Runkstersteenweg 143, 3500 Hasselt)
A.S.

Kunstschilder Karel-Jan Melis 80
Karel-Jan Melis werd in 1901 te Borgerhout geboren en is op vrij gevorderde leeftijd
nog lessen gaan volgen aan de Academie. De voornaamste drie kenmerken die de
persoonlijkheid van kunstschilder Karel-Jan Melis bepalen, vindt men ook in zijn
werk weerspiegeld: hij is een scherpe observator, een rusteloze denker en een
warmhartig iemand. Schilderen impliceert voor hem een fysiek, een mentaal en vaak
ook een moreel proces. In een brede waaier van onderwerpen beoefent hij een kunst
die tot het oog, het hart en de geest spreekt. De jongste jaren wordt hij daarin een
weinig gehinderd, omdat knagende spierpijnen hem vaak van de schildersezel
weghouden. Toch geeft deze op 10 december 1981 tachtig jaar geworden kunstenaar
het schilderen niet op. Het onblusbaar vuur van de inspiratie blijft in hem branden
en het blijft onverpoosd de vertolking verbeiden, in weerwil van de lichamelijke
obstakels. Ideeën blijven hem bestormen. Hij registreert ze direct in krabbels en
tekenkunstige aantekeningen; in de mate van het mogelijke wil hij ze ook nog
schilderen, bij voorkeur op heel grote formaten. Stemmige hoekjes en close-ups op
bloemen. Serene naakten en de rake observatie van het dier. Intieme taferelen en
rustige snapshots van figuren, met een voorliefde voor het kind. Landelijke inspiratie
en stadsgezichten.

Karel Jan Melis: Ludmilla.

Een heel bijzondere plaats nemen de marines, de havengezichten, de pittoreske
vaartuigen en het vissersvolk in zijn werk in.
Vele schilderijen zijn opgeborrelde jeugdherinneringen, reflexies op ons bestel,
de resultaten van dromen, traumata en een kritische mentaliteit (die evenwel positief
gericht is). Karel-Jan Melis is zo eerlijk als goud, in de menselijke omgang én in zijn
werk. Zijn verbluffende openhartigheid netelt sommigen soms, maar dat zal hem een
zorg wezen. Zijn markantste schilderijen stoelen op ideeën, symbolen en het
semi-surreële. Wij denken o.a. aan ‘Oorlogswee’ met een dominerend treurend
gezicht, aan het apocalyptische ‘Atoomaanval op Antwerpen’, aan ‘Een mens is
geboren’. Er is zoveel brand, foltering, moord en agressie, dat men het leven als
zinloos zou gaan beschouwen.
Karel-Jan Melis is echter altijd een gelovige mens gebleven. Hij wéét dat Christus'
hart bloedt bij dit alles en hij hunkert naar een wereld, ontdaan van zinloos geweld.
Een schilderij dat een oorlogssituatie toont, laat soldaten zien die mensen doden én
simultaan een vallende Christus onder het kruis, dit laatste beeld in hersenen verwerkt.
Men denkt aan Pascal: de agonie van Christus tot het einde van de wereld... Het
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schilderij ‘Twijfel’ heeft de consequenties van een optie in het leven als onderwerp:
de liefde van de celibataire priester en de liefde van het getrouwde paar. Van Paulus
tot Hans Küng is dit probleem inderdaad niet op dezelfde manier benaderd. Vriend
Karel-Jan Melis: van harte nog vele jaren doorzettingsvermogen! (J. Van Beylenstraat
11, 2200 Borgerhout)
René Turkry

Letterkundige Leo Mets 70
Leo Mets werd geboren te Beveren-Waas op 20 december 1911. Wanneer ik zeg dat
niemand hem die leeftijd zou aangeven, dan mag dat helemaal niet als een
gemeenplaats beschouwd worden. Begonnen met een novellenbundel (1943), schreef
deze auteur daarnaast zestien romans en nog een afzonderlijke novelle. Hij heeft een
gestadige opgang gekend en was reeds vier maal het voorwerp van een bekroning
voor de romans: Christiaan Reinland, Mathilde, Het paard van Elia en Wilde
krachten.
Leo Mets heeft hard gewerkt om zijn natuurlijk talent verder te doen ontplooien.
De laatste tijd is hij vaak in het nieuws gekomen door toedoen van zijn jongste roman
‘Terminus Palingkreek’. In dit boek, verteld in de ik-vorm, loopt de levensdraad van
de hoofdfiguur en nierpatiënt Teofiel Vercammen - alias Julien Ivens - intens vooruit.
Deze roman bevat een brede, uitgebreide aanloop. Het tweede deel verloopt in een
sneller tempo en in golven die niet te stuiten zijn. Anders uitgedrukt: een groot tableau
of fresco wordt gevolgd door taferelen of panelen van beperkter formaat. Op ware
gebeurtenissen heeft Leo Mets zijn schrijversfantasie laten inwerken. Trouwens in
ieder literair werk zijn Wahrheit und Dichtung courant met elkaar vervlochten. Bij
wijze van boutade kan men zeggen dat het boek ‘Terminus Palingkreek’ een
autobiografie is van Teofiel Vercammen (Julien Ivens) gevloeid uit de pen van
romancier Leo Mets, die verbeelding en werkelijkheid weet te versmelten. Een
levendige taal, een verrassende beeldspraak, sfeerschepping, snedige
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dialogen, puntige en pientere uitdrukkingen behoren tot het literaire instrumentarium
waarmede Leo Mets dagelijks omgaat, ook in ‘Terminus Palingkreek’. Deze roman
behoort tot de betere - misschien wel tot de beste - romans van Leo Mets. Wij
verwachten van deze springlevende jubilaris nog menig boek waarin lectuur en
literatuur harmonisch hand in hand gaan, zoals het bij hem de goede gewoonte is.
(Adh. Borinstraat 32, 2730 Zwijndrecht)
Roger Geerts
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Hektor van Gijsel
Prozaprijs Kunstenaars voor de Jeugd 1981
In het najaar van 1980 schreef de vereniging Kunstenaars voor de Jeugd, met de
steun van het Noordstarfonds, culturele stichting van Noordstar en Boerhaeve, een
Prozaprijsvraag uit. Deze wedstrijd werd gesplitst in een prijs voor een jeugdverhaal
en een verhaal voor volwassenen. De Prozaprijs voor een verhaal voor volwassenen
werd met unanimiteit door de jury toegekend aan Hektor van Gijsel voor zijn
beklemmend verhaal ‘Vlucht SR-889’. In het juryverslag lezen we: Het verhaal is
zeer boeiend geschreven in een vlot tempo. Het thema is actueel en de spanning
wordt tot het einde toe volgehouden. De auteur geeft pregnant het gevoel van onmacht
weer van het hoofdpersonage. Het hele verhaal is opgebouwd naar het doel toe.
Wie met het werk van Hektor van Gijsel vertrouwd is, weet dat deze beoordeling
niet overdreven is. Hektor van Gijsel is een rasverteller... die jammer genoeg te
weinig tijd heeft om te schrijven. Zijn boeken voor de jeug, o.a. ‘De verdronken
Amerikaan’, ‘Wie is van Veen?’, ‘En Wouter speurt verder’, waren telkens voltreffers.
Hij schreef ook een hele reeks Vlaamse Filmpjes bij elkaar. Bijna altijd spelen zijn
verhalen zich af in de boeiende wereld van de auto, een wereld waarmee
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Hektor van Gijsel beroepshalve zeer vertrouwd is. Voor het bekroonde verhaal heeft
hij zijn inspiratie letterlijk ‘in hogere regionen’ gezocht, nl. in en om een vliegtuig.
Maar ook de wereld van luchthavens en vliegtuigen heeft voor Hektor van Gijsel
nog weinig geheimen.
Ondanks zijn drukke beroepsleven is Hektor van Gijsel ook nog de zeer
verdienstelijke voorzitter van het Davidsfonds, afdeling Ekeren. Wat al werk heeft
hij voor deze vereniging al niet gepresteerd! Hoeveel initiatieven gerealiseerd! Ook
dat mag wel eens vermeld worden. Zijn lezers, zijn vrienden, hopen dat Hektor van
Gijsel in de toekomst zijn schrijversopdracht niet zal vergeten en dat hij hen geregeld
zal vergasten op verhalen in de trant van ‘Vlucht SR-889’. Hij is het hen, na deze
bekroning, eigenlijk verschuldigd. (De Beukelaerlaan 18, 2070 Ekeren)
Christina Guirlande

Kunstschilder Remi Vanhoutte, 70
Medailles van de M.A.E. en de V.B.K.B.; Medaille Deglume (1981)
Remi Vanhoutte is zeventig geworden. De jaren liegen er niet om. Zijn haartooi is
getuige. Een krans vol zilverglans omkranst zijn glorievol verschijnen. In
Sint-Lodewijk-Deerlijk geboren en getogen, is en blijft hij het koningskind in het rijk
van de kunst. De mensen uit zijn buurt, zijn dorp, zijn er gelukkig mee. De stad heeft
van zijn roem gehoord. Kunst in Europa bracht hem de hulde die hem toekomt.
Stroomopwaarts, de tijd ten spijt, droomt hij voort, loopt in de wolken en vertelt ons
van de zon en de maan en de sterren. Een engel knipoogt van ver en doopt zijn
penseel. En zie, Remi in zijn prieel, verwoordt het paradijs. In de lommer van de
stoere knotwilg, het hout waaruit hij is gesneden, leeft hij mee met het landschap,
verlegen aan zijn voeten. De hooimijten beleven zijn speels gedoe. Licht en schaduw
dansen vooruit. De vogels zingen zijn vreugde uit. Aan de bron lest hij zijn dorst.
Daar plukt hij een bloem, een bundeltje bottende mei. Hij telt er de blaadjes:
Verliefd, verloofd,
God zij geloofd,
Wat zal het zijn,
Een nieuw refrein...
En met de kracht van zijn geest en de zegen van zijn hand, omtovert hij het
voorbeschikt verslensend zijn, tot een éénmalig onsterfelijk dáárzijn. Een stille vaas
wordt er nog stiller bij, het open haardvuur gezelliger, het huis een thuis om er te
leven. Zo spreekt Remi Vanhoutte mij aan.
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Laat de wereld maar slapen gaan, een kunstenaar heeft nog zóveel te doen. Voor
Remi is het achtste tientje nog maar begonnen. (Kerkstraat 242, 8740
Sint-Lodewijk-Deerlijk)
Ivo Van Yvezele

Stilleven.

In memoriam Joris Declercq (Djoos Utendoale)
Op vrijdag 4 december 1981 is in een Roeselaars ziekenhuis Djoos Utendoale, bij
zijn echte naam Joris Declercq, pastoor van Haringe overleden. Hij was op 23 april
1921 geboren, trad in 1943 in het noviciaat in Bitsingen (Lb.) en werd in 1950 priester
gewijd. Van 1953 tot 1974 was hij missionaris in Burundi. Terug in Vlaanderen werd
hij in 1975 tot pastoor van Haringe benoemd. Weldra zou hij als dichter en schilder
een beroemdheid worden; als mens en priester, door zijn volkse levensopvattingen
en onvergetelijke eenvoud een dierbare vriend.
Door zijn afkomst en kennis van taal en gewoonten was hij evengoed thuis in
Frans- als in Belgisch-Vlaanderen. De opleving van het Vlaamse bewustzijn in die
delen van de oude Nederlanden heeft hij een onschatbare dienst bewezen. Toen op
16 januari 1955 ‘De Verbroedering’ van Westouter, het latere ‘Volkstoneel voor

Frans-Vlaanderen’ te Sint-Janskappel zijn eerste optreden in Frans-Vlaanderen
hield, was het met ‘En waar de ster bleef stille staan’ van Felix Timmermans, het
kerstspel dat Djoos Utendoale in de volkstaal had overgebracht. Het werd zo'n groot
en blijvend sukses, dat de toneelopvoeringen van het ‘Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen’ na een kwarteeuw steeds even belangrijk blijven.
Intussen was Djoos Utendoale ook als dichter een bewonderd man geworden. Hij
werd medewerker aan ‘Notre Flandre’ (1952-1969), een orgaan van de herlevende
Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen; zijn poëzie en verhalen verschenen in
boekvorm en Willem Vermandere maakte als zanger zijn mooiste gedichten in het
hele Nederlandse taalgebied bekend.
Op het grafmonument van Joris Declercq staan onder het letterkruis AVV VVK
en de gegevens over zijn levensloop zes regels galgenhumor van Djoos Utendoale:
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Hier rust'n nu, me zyn werk is 't edoan
e vond 't mo jammer van dood te goan
mo 't moeste.
Pertank o 't goan was, wos 'n hy
ossan gereed en geern d'r bie
nu gink'n tegen zyn goeste.

We mogen en zullen hem nooit vergeten.
André Demedts

In memoriam kunstschilder-graficus Frans Magriet
Frans Magriet, de ons op 26 februari 1981 ontvallen kunstschilder en graficus, was
een buitenbeentje en een gevoelsgeladen artiest. Hij werd op 22 maart 1928 te
Bonheiden bij Mechelen geboren. Hij vertelde ons, met de openheid die hem eigen
was en die hem zijn levenlang heeft gesierd, dat zijn vader lezen noch schrijven kon,
en dat zijn moeder altijd gezegd had, van als hij klein was en pas lopen kon, hij enkel
met papier en potlood kon worden tegengehouden. Hij werd na jaren lagere school
naar de beroepsoriëntering gestuurd. Hij moest echter op aanraden van de pastoor,
die het in het dorp voor het zeggen had,
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naar Mechelen gaan om er de stiel van meubelmaker te leren. Hij deed dat één jaar,
waarna hij ‘op 't Arsenaal’ ging werken. Hij trok 's avonds naar de Mechelse
Akademie, al verliet hij die voorgoed, na enkele onvriendelijke woorden met zijn
leraar te hebben gewisseld...
Frans Magriet kwam in 1967 voor het eerst met zijn werk naar buiten. Hij trok
een drietal keren naar Hasselt, waar hij op aandringen van een paar lokale
kunstliefhebbers, de verdwenen hoekjes van Hasselt, via zijn tekeningen uit de
vergetelheid haalde, wat meteen de aanloop werd om Mechelen in hon-der-den
Magrieterige visies, in drie zeer fraaie mappen te vangen en alzo in de openbaarheid
te brengen.

Frans Magriet was een bijzonder begaafd man. Hij stond echter zeer kritisch
tegenover zijn eigen werk. Hij wist, met het Benedictijnergeduld dat hem eigen was,
‘zijn’ wereld te tekenen zoals hij die wereld zag. En hij trok met ‘die wereld’ naar
zowat overal in het land. Hij exposeerde te Zichem, te Heist-op-den-Berg, te Ruisbroek
en te Willebroek, waar hij in 1980 naar aanleiding van Willbroek 800 jaar de
erepenning van de gemeente kreeg. Frans Magriet was stichter en ondervoorzitter
van kunstkring ‘Helikon’, die momenteel door zijn vrouw Celine Van Moer wordt
geleid. Hij was ook lid van het Beatrijsgezelschap en als geen ander op Vlaanderens
rijke verleden verliefd. Hij was een artiest apart en een mens van goeden wil, om
van te houden...
Karel De Decker

In memoriam Jan Meulepas
Op 17 januari 1982 overleed te Duffel Jos Meulepas (o 21 maart 1926). Wie hem
heeft gekend, bewaart de herinnering aan een altijd aktieve, dynamische, bezielende
en blijmoedige man, hulpvaardig en vindingrijk in zijn dienstvaardigheid. De
gemeenschap verliest in hem een begaafde, bescheiden kunstenaar met een
onvermoeibare en inspirerende werkijver. Hij kon het leven ook voor anderen schoner
en rijker maken, en dat heeft hij gedaan op een wijze, die zelfs een veel langer
mensenleven ruimschoots zou gevuld hebben. Hij was medestichter en voorzitter
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van de Duffelse kunstkring ‘De Pelicaen’ (1962) en met zijn kring bracht hij goede
en schone kunst in talloze tentoonstellingen.
Als kunstenaar had Jos Meulepas een scherp oog om treffende typen en figuren,
natuurbeelden, huizen en hoekjes, een gevel, een poort, een boom, een bloem, met
sierlijke en zekere hand te schetsen. De eigen omgeving kende hij door en door.
Daarom was hij er ook met hart en ziel aan gehecht en het was voor de graficus Jos
Meulepas een intense vreugde, met enkele lijnen en zorgvuldige pennetrekken - fijn
en sierlijk zoals zijn eigen verschijning - het typerende en het karakteristieke ervan
vast te leggen. Ook op reis kon hij genieten van de weelde en de bekoorlijkheid van
een landschap, van een gebouw, van de bevallige houding van een figuur, wat hij
dan met vaardige hand uittekende. Jos was zich bewust van de grenzen van zijn
kunstenaarschap, maar evenzeer was hij zich bewust van de diepe zin van élk
kunstenaarschap: het waarlijkartistieke bij de medemens te brengen. Dat heeft hij
in ruime mate gedaan en met de hem kenmerkende bescheidenheid: hij sloot zich
niet op in de ivoren toren van een zelfgenoegzame artisticiteit, maar schonk eenvoudig
en als vanzelfsprekend met de erkende en welbewuste beperking van zijn
kunstenaarschap en met de onbeperkte gaven van zijn kunstenaarshart wat hijzelf
als een gezegende levensverrijking beschouwde.
A. Keersmaekers

In memoriam Renaat Verbruggen
Op 28 oktober II. overleed te Antwerpen, zijn geboortestad, de 72-jarige zeer bekende
baritonzanger Renaat Verbruggen. Als gediplomeerd scheepsbouwkundige behaalde
hij tevens het brevet van beëdigd landmeter en het diploma van architect. Renaat
Verbruggen had een prachtige natuurstem en tegelijkertijd met zijn hogervermelde
studies nam hij privélessen in zang bij Adolf Corijn, directeur van de toenmalige
Kon. Franse Opera te Antwerpen en bekend zangpedagoog. Na enkele
liederenrecitals, voornamelijk met werk van Vlaamse componisten begon hij in 1933
zijn vruchtbare carrière in de radio o.m. als oratoriozanger.
In 1944 debuteerde hij als Lescaut in ‘Manon Lescaut’ en daarna als Marcel in
‘La Bohême’, beide van Puccini. Het was een opmerkelijk debuut en sindsdien was
Renaat Verbruggen een begrip geworden als operazanger. Het zou ons te ver leiden
om hier de circa 60 opera's te citeren waarin hij optrad.
Zijn interpretaties van de Christuspartij in de ‘Passionen’ van Bach staan
onuitwisbaar in ons geheugen gegrift. In 1957 nam hij deel aan het ‘Glyndebourne
Festival’ en in 1961 werd hij benoemd tot directeur van de K.V.O. te Antwerpen.
Inmiddels was hij leraar zang aan het Kon. Vlaams Muziekconservatorium geworden.
Samen met twee collega's werd hij door het gemeentebestuur van Antwerpen als
architect aangeduid voor de bouw van de nieuwe K.N.S. te Antwerpen.
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Een 100-tal grammofoonplaten kunnen gelukkig blijven getuigenis afleggen van zijn
onvergetelijke gouden baritonstem. Renaat Verbruggen heeft een druk
kunstenaarsbestaan gehad. Zijn heengaan is een groot verlies voor onze kunstwereld.
Ernest van der Eyken
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poëtisch bericht
Samenstelling: Luc Daems, Kris Geerts, Rik Jacobs
CVKV-Leden en abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift
‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Bij elke inzending voegt u: adres, post- of bankrekeningnummer en - zo u uw
ingezonden gedichten terugwilt - de nodige postzegels.
Zoals medegedeeld dingen de opgenomen gedichten mee voor de Albert de
Longie-poëzieprijs 1982.

in de kering
Stil water, ondoorgrondelijk, en diepe
Grond: geheim waarmee gespot.
Al wat er doorstroomt, raakt er
In verzonken, verkrijgt roerloosheid.
Een zwaan (jij) zwerft er op rond.
Alleen een onweer keert mijn lichaam,
Maakt dat er soms iets bovendrijft:
Verrassing voor wie ziet. Hals, tot de
Halsboord onder, boven, boven aan
Mijn oppervlakte zijn mijn ogen niet.
pieter Keppens

geboorte
daar ga ik dan, door de glazen wand.
benauwend warm is het in mensenland.
verleden laat ik voor wat is geweest.
aarzelend eerst mijn ene voet
tastende tenen op moeder aarde.
ik voel vlijmscherp de pijn die scheiden doet.
mijn glazen stolp die mij bewaarde
barst, ik ben ontstaan en vol
van de leegte die ik vergaarde.
een zachte hand glijdt over mijn grauwe masker
streelt hier en daar
weerbarstig haar
beitelt tot mijn bloed kruipt naar mijn hart
en kloppend door mijn hele lichaam
stuwt met kracht
totdat ik stuiptrekkend ontrol.
gewekt ben ik naar een warm verlangen
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als ik voor het eerst bewust mijn lichaam strek
voel ik me met tederheid omhangen.
ik sta tussen ‘wat was’ en ‘wat komen gaat’
en rillend besef ik
nooit is het te laat.
lieve maria huylebroeck

regenmorgen
de dag is een gat
waarin de ochtend dobbert
op regen ook de ruiten
zijn nat
vanmorgen blijft het licht donker
mensen kan je horen
hun woorden dampen in de lucht
fietsen luisteren hun ketting rammelt
in mijn huis
poetst een man slaap uit zijn tanden
de voordeur opent zijn ogen
grijs verdwijnt hij
rood zijn achterlicht
Wim Willem
Nu moet het niet meer
het verven van de haag
waarachter ik mij steeds
verborgen hield voor mensen
die mij nu ook nog steeds
niet begrijpen - aardeloos
Ik ben aardeloos geboren
en heb eeuwig trouw gezworen
aan de nooit aflatende
moedeloosheid
die mij zachtjes uitperst
als wat bitter lemoen.
Jean-Marie Halsberghe (1957-1981)
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handen
Over de kleine koele vijver
van de tafel
drijven slank
je handen naar elkaar.
Als 't blanke vlees
van twee geliefden
aan elkaar gegeven
rusten zij.
Twee frele cano's
schuivend
op de spiegel van je glimlach
naar verlangens.
Fijne aders
voeren blauw
de goedheid van je hart
tot in die handen.
Zij wieken soms
als zilvermeeuwen
wit eterisch heen.
Maar keren telkens weer
omdat hun zee
bij de geliefden is.
Willy Verschaetse
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pinkstertijd
zielsgebonden zijn de bomen,
hen gaat geen avond en geen zin voorbij.
waar zij al jaren naar dit hooglied staan
in zwijgend zoeken naar een duister vuur,
dit is het uur dat moeiteloos
de woorden komen.
wijl ik aan lager oevers
bramen, netels, zuring leg
wat honig puur uit pozen,
een ekster om te spelen,
een late koekoek graag verdriet
en traagzaam waters
wegen van mijn weemoed gaan.
ik mis het riet als onderkomen.
Gery Florizoone
Jij bent wat ik
in elke zin verzwijg
het woord dat in mij wroet
en onderhuids
mij beven doet
vlinders denk ik
overleven niet
het zijn kersebomen
en wij kinderen
in het gras.
Gerda Van Erkel
bedwelmende vraagtekens
tussen de stalen
sintels van geweerlopen
nog is het vrede
tussen de bruggen
in nauwe seizoenen
gekluisterd
ontmoet je de honger
der machthebbers
die zich begerig vult
met bloed
ingevreten en door
het zoutzuur
van haat gebleekt
soldaat
je bent een klankbord
van eindeloos verdriet
toch hoop ik
ook voor wie niet
in vrede gelooft
Lou Heynens
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katedraalbezoek
God woont geen huizen stuk
geruisloos hangt hij zich
een onzichtbare vleermuis
onder eeuwenoud gewelf
bewonderd of vergeten
Wandelen hier is kortstondig wonen
de wereld boeit in gensters
deuren nemen geen verlof
stromen schuiven door
alleen de vloer bergt bedding en slib
de laatste laat het klaarste spoor
joost vanbrussel

Voortdurend graast mijn huis
geknield op aarde, hoekig
en met warmte volgezogen.
's Zomers is roos te snijden
uit het perkje troost. Touwen licht
gesnoerd om de zakken gras.
Wie de deur durft ondervragen
hoort de voet van een vriend
de waarheid even later ook.
Langs de rooilijn, nooit stopt
het wandelen van de bakstenen
hand in hand gevoegd.
Echte rook signaleert nog.
De schoorsteen is een manier
van kijken, een vingerwijzing.
Alles kan en rust in huis.
Een klok bewaakt de ingewanden
doet haar schommelingen in de tijd.
Marcel Vanslembrouck

verrijzenis
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Hij zwaaide met twee kettinkjes
twee kettinkjes van goud
twee gouden bollen zwaaiden
die sloeg hij op de ander in
onkwetsbaar als van zavel
tot ook de droom contact verbrak
zijn ogen kleefden nog van zand.
Gevierd had hij
zijn komend lichaam
met goud omhangen had hij
de man die sliep in zand.
Twee lichamen was hij
het tweede nog in dromen.
Veel dichter kan een mens
bij zijn verrijzenis
voorlopig nog niet komen.
José de Poortere

de kei der beklimming
Werpend de warmomhelsde kei
over het rustend avondwater,
slingert mijn schaduw de breuk
met mijn buigend lichaam verder.
Voelen de ernst plots
van geklemde adem
tussen kloppende slapen,
werp ik eigen gebouwde waarheid
met volmondige instemming stuk.
Zwijgen dan... en dons worden
in het nest aan een wankel riet,
is omzien naar een watervogel
die in het water zijn geheimen
der beklemming zingend achterliet.
Amedé Suenaert

schemer
Laat op de avond
als de schaduwen zich schaamteloos ontkleden
om met de duisternis te paren
worden mijn woorden water
dat zingt
en in geheime spleten dringt.
En later nog
vallen de schellen van mijn ogen
groeit korst aan mijn borst
en ik word steen.
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Even met het Ene één...
Roger Devriendt
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de kinkhoorn
Ik hou je aan mijn oor om je geruis te vangen:
ze zeggen immers dat het zingen van de zee
- dat eeuwig steunen en dat eeuwig klaaglijk wee,
waar nooit een noot in jubelt van gestild verlangen ze zeggen dat dit klaaglijk zingen zit gevangen
hier in jouw brosse schelp, die wel wijdopen staat
maar nooit dat eeuwig steunen even uiten laat,
tenzij van oor naar hart, op mijn verstild verlangen.
Mijn hart heeft snaren voor de zang van mees of vink
en in de wijde wereld zingt zo menig ding
dat ik van oor tot hart met jubel weet te vangen.
Maar als jij straks, of morgen, in verstild verlangen,
geen jubeltonen hebt, doch enkel doffe klacht,
dan màg jij kinkhoorn zijn - mijn oor, mijn hart: het wacht!
S. Anderus

een mistige morgen glijdt van de daken.
hoe puur ook bedoeld, de poëzie stoelt
op het misverstand tussen wat de dichter voelt
en de lezer halvelings vermoedt.
maar kijk even naast het blad, waarop met
gemak, in enkele losse woorden een boom werd neergezet.
zie hoe tussen de stam en het licht de leegte ligt,
daarbij verliezen bestaande begrippen hun gewicht.
de tijd blijft stokstijf in aanslag staan.
een welgekomen merel praat het woud
weer gemoedelijkheid aan.
misschien ligt achter de kosmische koude zone,
lijk in het reptielenpaleis, de ware vrijheid om in te wonen.
op de puinen van de schijnwereld
wil ik het geloof in het geloof bewaren
dat men met de ogen dicht, voorbij verder kijken kan,
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en zonder woorden verder moet praten,
lijk een dichter in een ander, tussentijds seizoen.
Mark Meekers
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verbondsberichten
Verbondssecretaris: Mevr. Lic. J. Dominique Goos-Derveaux Frankrijklei 120,
2000 Antwerpen

Jaarvergaderingen van het C.V.K.V.
Wij nodigen nu reeds alle leden van het C.V.K.V. uit om op zaterdag 5 juni 1982
aanwezig te zijn op onze jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering die plaats
vindt om 15 uur in het Don Bosco-Instituut, Kortrijksesteenweg 1,
Sint-Denijs-Westrem (Gent). De agenda van deze vergadering omvat o.m. de
verkiezing van de helft van de leden van onze Raad van Beheer en een colloquium
onder het motto ‘Wat was, wat is, wat wordt “Vlaanderen”?’, een panelgesprek
waarbij ook de leden hun zeg zullen hebben. Nadere informatie i.v.m. deze erg
belangrijke ledenvergadering zal aan de leden via ons ledenblad ‘Tijdingen’
meegedeeld worden.
Op zaterdag 25 en zondag 26 september 1982 viert onze vereniging en ons tijdschrift
‘Vlaanderen’ in Brugge het 30-jarig bestaan.
Op zaterdag 25 september wordt o.m. de tentoonstelling met geselecteerde werken
van onze Jozef Stormeprijs voor Schilderkunst geopend en worden tevens de
laureaten ervan bekend gemaakt, alsook de laureaten van onze Albert de
Longie-poëzieprijs.
Na een plechtige eucharistieviering waarin we onze overleden leden zullen
gedenken op zondag 26 september, houden we een feestzitting met o.m. een rede
van Anton van Wilderode, lid van de Raad van Beheer, over het thema ‘Ethiek en
Kunst’ en een feestbanket waarop de leden die sedert onze laatste jaarvergadering
in St.-Michiels-Brugge een prijs behaald hebben of die intussen 60, 70, 80... jaar
geworden zijn, eventjes in de bloemen zullen gezet worden.
Het zou ons ten zeerste van dienst zijn, mochten de leden die dit jaar 60 jaar
(ge)worden (zijn) ons dit NU reeds laten weten (adres: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’,
Warschaustraat 12, bus 3, 8400 Oostende) dit met het oog op het sturen van een
uitnodiging tot deze feestviering en het publiceren van een hulde-artikel in onze
rubriek ‘Wij huldigen / Wij gedenken’. Verdere informatie over deze feestdagen
volgt via ‘Tijdingen’. Eveneens in verband met de rubriek ‘Wij huldigen / Wij
gedenken’ vragen we via deze weg dat de familieleden of vrienden van leden die
overleden zijn (zie rubriek ‘Verbondsberichten: Zij rusten in vrede bij de Heer’) ons
een In Memoriam-artikel zouden willen bezorgen (max. 30 getypte regels) waarin
het leven en het werk van de overledene kort worden gememoreerd, alsook een
portretfoto van de overledene om als illustratie bij dat artikel te dienen. Bij voorbaat
hartelijk dank.

De kunstenaar en de hogere waarden
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Huib Dejonghe nam een indrukwekkend interview af van de baas van BRT-3, Karel
Aerts (60). Het verscheen in de krant De Standaard op 30 nov. Wij drukken er hier
het laatste deel van over, met Karel Aerts aan het woord:
‘Wij blijven vechten voor de verdediging van de waarden: de traditionele waarden,
daar ben ik te veel historicus in merg en been voor. Bach en Mozart, dat zijn eeuwige
waarden en popmuziek is misschien nog te vluchtig. Het heeft allemaal wat met het
fenomeen tijd te maken. Als ik zie wat ik zoal meegemaakt heb en van mijn dochter
die Japans studeert iets hoor van die oosterse opvatting: gisteren en morgen maken
deel uit van vandaag. Dat tijdloze, dat is belangrijk. Dan krijgt alles een speciale
dimensie.
Ik heb de laatste tijd veel over die dingen nagedacht. Vier jaar geleden was ik
klinisch dood. Volledige hartstilstand. Fataal dus. Ik ben er op mirakuleuze wijze
doorgekomen. Ik verheug mij elke dag over iedere sekonde dat ik leef, hoe depressief
ik ook geweest ben. Het laat mij nooit mer los. Ik heb daarover gelezen, over mensen
die de dood gezien hebben. Maar wat ik nergens heb gelezen, dat is dat ik daardoor
ben gaan begrijpen, kristenen zoals wij zijn en hopen te blijven, wat de
rooms-katolieke liturgie bedoelt wanneer zij spreekt van Requiem Aeternam en veel
sterker nog: et Lux Perpetua, het Eeuwige Licht of het Lux Aeterna.
Nu wil ik dit niet zo formeel gaan zeggen, want ik ben daar niet met mezelf over
in het reine. Maar ik heb dat Licht gezien, vanuit een donkere tunnel. En dat is iets
onvoorstelbaar schoons. Dat moét het Lux Perpetua zijn. Ik zeg niet, ik durf niet te
zeggen dat dit Licht God was. Maar ik dénk het. Die identifikatie van God met licht
(zoals Kristus zegt: ik ben het Licht der Wereld), daar is veel van waar. Ik geloof dat
het zien van God, het opgenomen worden in dat Licht, dat dit meteen ook absolute
kennis veronderstelt. God-Licht-Kennis, dat is zo mijn eigen teologie gegroeid aan
de hand van ervaring door vreugde en lijden en mensen lief te hebben. Want ik geloof
in de mens en zijn mogelijkheden.
Als ik mijn medewerkers bekijk, stuk voor stuk, wat een respekt ik voor hun kennis
moet hebben en voor wat zij doen. En het schoonste hierbij is mijn familie. Mijn zes
kinderen. Mijn vrouw die, denk ik, mijn leven gered heeft. Door haar vasthouden,
fysiek en vooral geestelijk. Die nooit heeft willen geloven dat het gedaan was, terwijl
de dokters het wél geloofden en haar aanmaanden “schikkingen te treffen” zoals dat
heet: het is hier gedaan. Zij is bij mij gebleven. De behandelende professoren hebben
ten slotte gezegd: geef mevrouw Aerts een stoel. Zij is gebleven. Zij is met mij
doorgekomen. Alleen met haar geloof. En het bidden van de vrienden. Daar geloof
ik in. En ook in de hulp van de afgestorvenen die ik gekregen heb. Dat ben ik gewaar
geworden, met naam en toenaam. En daarom ook, Huib, bid ik alle dagen, op de bus,
in de auto. Voor mijn vrouw, mijn kinderen, de vrienden, de mensen die in de miserie
zitten en voor hen die jaren geleden gestorven zijn. Kort, met moeite soms, maar ik
doe het.
En daarom, als wij de hoogmis zingen met mijn kinderkoor Concinite, dan is dat
bidden. Zoals Jos Lennards van de Roermondse Schola Cantorum, gespecialiseerd
in Gregoriaans, mij eens zei: als ik u hoor, dat kan ik met mijn volwassenen niet, dat
is zingend bidden. Muziek is een weldaad voor wie ze beoefent. Kinderen die schuw
zijn, bloeien open door de muziek. Het is mijn grootste genoegen dat te zien. In
Concinite nemen wij als technisch uitgangspunt het Gregoriaans: veertig, vijftig
jonge mensen die klinken als één stem. Wij bereiden nu een Kerstconcert voor. Met
het grote klassieke werk, maar in het tweede deel melodieuze hedendaagse popmuziek.

Vlaanderen. Jaargang 31

Het is ritmisch en harmonisch moeilijk, maar het klinkt prachtig en de kinderen
vinden het heerlijk.’ Huib Dejonghe: ‘Bezieling lijkt hieraan niet vreemd.’
K. Aerts: ‘Ik beschouw bezieling als mijn hoofdtaak, overal ook hier bij BRT-3.
Zoals Collaer destijds. Mijn medewerkers inspireren, blijven gelukkig zijn op elk
nieuw kreatief idee. Vanwege het budget wellicht minder concerten, maar meteen
zoeken naar vernieuwing in het échte radiowerk vanuit de studio. Ik moet proberen
de “premier de cordée” te zijn, de eerste gids, zoals bij het alpinisme in mijn vakantie.
Fernand Pareau, de “guide des guides” in Chamonix, heeft mijn ziekte van op afstand
meegemaakt en toen ik terugkwam trok hij met mij naar de Val d'Aosta. Wij hebben
het dubbele van de tijd over de Gran Serra gedaan. Het is wonderlijk, die wereld van
de stilte. Ik heb dat nodig om mijn angsten te overwinnen. Ik ben dikwijls bang in
de bergen, maar tegelijker tijd poog ik bewust tegen de stroom in te gaan, al ben ik
dan een pessimist. Ik ga niet verder dan de vierde graad, maar tegen een wand hangen
en de stilte horen van een bergtop, dat geeft een kosmisch gevoel. Een mystieke
poging om in jezelf te kijken.
Alpinisme helpt mij de angst te overwinnen. Dat doen ook de werken van Karlfried
Graf Dürckheim (De Roep van de Meester - De Kultuur van de Stilte - Mediteren)
die ik via de KRO-televisie leerde kennen en met wie ik in kontakt kwam. Met “The
Song of Innocence” van André Laporte die de muziek schreef bij William Blake's
gedichten en die wij met Concinite hernemen, zou ik een boodschap willen meegeven
tot de jeugd. Over optimisme en van met zingen vreugde scheppen. Zestien jaar
ervaring heb ik nu met dat koor. Als dirigent vooral pedagoog zijn. Met Dürckheim,
een beetje als psycho-terapie de dingen mee beoefenen. Zoals het ademenen bij het
zingen. Adem, de levensadem, geeft stem en zelfvertrouwen.
En naast dat alles, de vriendschap. Want vriendschap moet men kultiveren. Ik heb
het tijdens mijn ziekte ondervonden. Ook van de grootste muzikale namen uit de
gehele wereld waar ik brieven van heb - Bernstein, Britten, Böhm, Berganza tot Peter
Pears die zo vaak thuis is geweest - die ik allemaal in een boek zou kunnen bundelen.
Als voorzitter van de muziekafdeling van de Europese Radio Unie bereik ik veel
mensen en werken wij nu voor de jeugd de wereld rond. Evengoed in Amerika tot
voor het eerst ook de Sovjetunie. Het is de wereld waarin ik mag leven en het vervult
mij met grote dankbaarheid. Zelfs om het leed dat ik heb geleden.’

Kunstenaarsbelangen
In vorig nummer werd aan het Vlaams-Hollands boekenkartel een totaal
verkeerde betekenis gegeven. Dit kartel wilde verbieden boeken te verkopen
beneden een bepaalde minimumprijs. Een corrector wijzigde
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te goeder trouw de eerste regels van onze tekst, omdat zijn gezond verstand en
zijn sociale zin hem zegden dat het nonsens is een boekhandelaar te verbieden
beneden een bepaalde prijs te verkopen... Intussen heeft de Nederlandse Kamer
een motie aanvaard ten gunste van de prijsbinding en vroeg de Regering zo snel
mogelijk een alternatieve verbodsreglementering in te voeren voor Nederland.
Dat is nog niet gebeurd. Bij ons is het vonnis in het proces van de uitgevers
tegen de FNAC, die beneden de corporatieve prijs verkoopt, uitgesteld tot nader
onderzoek van de EEG-bepalingen, dezelfde waarop men zich in Vlaanderen
beroept tegen de Walen i.v.m. openbare werken.
De jaarlijkse Statutaire vergadering van de Sabam-vennoten wordt op zondag
16 mei te 14 u gehouden in Hotel Metropole (de Brouckèreplein, Brussel). We
zetten alle CVKV-leden, die Sabam-vennoot zijn, aan op die belangrijke
vergadering, waar hun kunstenaarsbelangen worden behandeld aanwezig te
zijn. Ook wordt er tot verkiezingen overgegaan. Zijn uittredend en opnieuw
kandidaat voor de vernieuwing van hun mandaat van beheerder de hh. Ernest
van der Eyken en Fred Germonprez, beiden leden van het CVKV, die reeds
zeer veel presteerden ten voordele van kunstenaars van alle kunstdisciplines.
Een provincie heeft op haar budget de post ‘overdracht aan derden’ nl.
subsidiëring door de provincie van een aantal belangrijke instellingen en
verenigingen. Voor een provincie als Antwerpen laten de laatste beperkingen
die door staat en gewest worden opgelegd hiervoor maar 154 miljoen over.
Maar staat en gewest hebben de dingen zo geregeld dat er van die 154 miljoen
reeds 116 miljoen vastliggen door wettelijke of kwasi wettelijke verplichtingen.
Het grootste deel hiervan is het gevolg van het theaterdecreet en het
bibliotheekdecreet. Het theaterdecreet verplicht de provincies de beroepstheaters
(de facto 90% vrijzinnig) rijkelijk te steunen. Het bibliotheekdecreet verplicht
de provincies de vrije (zeg maar christelijke) bibliotheken, die goedkoop en
gewetensvol werkten, te vervangen door peperdure bibliotheken op basis van
het verpolitiekte cultuurpact, dat de christelijke gemeenschap reduceert tot de
CVP-kiezers. Daarvoor moet er met prioriteit geld gespendeerd worden! Wat
blijft er dan nog over voor andere culturele en artistieke doeleinden?
Thans meldt de Gewestregering dat de uitvoeringskosten van het
Bibliotheekdecreet opgeschort worden. (Enkel wat voor 1981 voorzien was, zal
worden uitbetaald). Dit geeft weer wat hoop voor de kunst- en cultuurwereld.
Het nieuwe decreet over de amateuristische kunstbeoefening trad in actie
doordat op 12 oktober jl. eindelijk de reeds lang verwachte uitvoeringsbesluiten
ondertekend werden. Door dit decreet wil men de amateuristische
kunstbeoefening steunen en stimuleren door de betrokken organisaties enerzijds
meer armslag te laten en anderzijds ernstiger te subsidiëren dan het vroeger het
geval was. Dit alles veronderstelt natuurlijk nieuwe normen, nieuwe bepalingen.
Vandaar de vraag aan alle amateuristische groeperingen (koren,
muziekgezelschappen, toneelkringen, kunstkringen e.a.) om voortaan elk jaar
het bewijs te leveren van minimum drie activiteiten en de praktische gegevens
op punt te stellen door middel van geijkte formulieren. Alhoewel de kringen
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administratief iets meer moeten presteren hoopt men hierdoor een doeltreffender
en ruimer ‘service’ aan de leden te kunnen aanbieden. Een uitbreiding van de
plaatselijke administratie is onvermijdelijk bij alle staatsinterventies... Het is in
feite onzin de subsidiëring van de amateuristische kunstactiviteiten door het
centraal bestuur te laten gebeuren. Enkel de lokale besturen zijn in staat met
kennis van zaken te oordelen. Centrale administraties subsidiëren zonder
voldoende controle-mogelijkheid aan de basis. Bovendien kost de subsidiëring
door een centrale administratie meestal veel meer dan als ze lokaal gebeurt.
Sommige centrale administraties hebben de naam tot twee maal meer te kosten
dan wat ze aan subsidies geven (hun enige taak!).
De BRT zou er aan denken besparingen op BRT-3-uitzendingen en op het
TV-programma ‘Lied van mijn land’ door te voeren. Het laatste zou
wegvallen. Bijgevolg zullen de Vlaamse toondichters en uitvoerders van ernstige
muziek het slachtoffer worden van de crisis. Daar waar het soort ‘muziek’, dat
weldra door tientallen vrije radio's 24 u aan een stuk over het land uitgegoten
zal worden, onverminderd ook door de BRT zal blijven gekoesterd worden (al
dan niet gekruid met dom en ergerlijk commentaar). Het spreekt vanzelf dat het
C.V. Kunstenaarsverbond zich aansluit bij het protest van de Vlaamse
Volksbeweging tegen het wegvallen van ‘Lied van mijn Land’.
Bovendien mag men zich de vraag stellen waarop men wacht om auteursrechten
te eisen van de vrije radio's? Is het om de fictie te handhaven dat er geen vrije
radio's zouden bestaan, vermits ze niet toegelaten zijn? Men vergeet dat het
niet-betalen van auteursrechten diefstal is, ook als het gaat om instellingen
zonder rechtspersoonlijkheid. Bij het ter perse gaan van dit nummer werd gemeld
dat de vrije radio's vanaf hun erkenning auteursrechten moeten betalen. Dit geeft
geen uitsluitsel voor de tijd die de erkenning voorafgaat.
Een Vlaams parlementslid stelde volgende vraag aan onze Vl. Cultuurminister:
‘Kees Fens heeft geen Noordnederlandse laureaat, bij welke Vlaamse
literatuurprijs ook, kunnen ontdekken (een G. Bomans ware daar b.v. zeker
voor in aanmerking gekomen). De reglementen van sommige Noordnederlandse
prijzen zijn kennelijk ruimer. De Constantijn Huygenprijs, de prozaprijs van de
stad Amsterdam, de Jan Campertprijs en de Poëzieprijs van de gemeente Den
Haag gingen reeds naar Vlamingen. Heeft Vlaanderen op dat gebied niet iets
goed te maken?’
Het voorlopig antwoord van de minister luidt: ‘Ik kan geacht lid mededelen dat
ik deze aangelegenheid samen met de administratie en met het oog op een
passende oplossing, ernstig onderzoek. Ten gepaste tijde zal ik het geacht lid
verdere inlichtingen verschaffen.’
Wij zouden onze minister willen adviseren volgende bedenkingen te overwegen:
1) Zijn deze Hollandse prijzen echt officiële prijzen of enkel prijzen van
privé-stichtingen? Vooral in Holland schrijven deze laatste graag prijzen uit,
die bijv. een gemeente betaalt en die dus de naam van de gemeente krijgen. Er
zijn ettelijke Vlaamse verenigingen die Hollanders toelaten en zelfs bekroonden
in hun literaire wedstrijden (al dan niet met prijzen van een officiële figuur of
instelling).
2) Welke dezer Vlaamse laureaten publiceerden bij een Hollandse uitgever of
uitgeefster (al dan niet gevestigd in Vlaanderen)? Dan is hun bekroning gebeurd
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ten bate van de Hollandse commercie. Wij mogen niet naïef zijn: de bekroning
van een auteur ‘siert’ in de eerste plaats de uitgever.
3) Was er niet ‘toevallig’ een ideologisch en/of politieke overeenstemming
tussen de auteur en de grote meerderheid van de bekronende juryleden? Was
in bepaalde gevallen de laureaat niet een gereputeerd ‘nestbevuiler’, die zich in
Nederland stevige sympathieën veroverde door zijn laatdunkende en
denigrerende stellingnamen tegenover Vlaanderen, zijn cultuur, zijn literatuur?...
Dergelijke dingen spelen (soms ongewild) dikwijls een grote rol bij bekroningen.
‘The ABC of copyright’, verscheen met de wetgevingen over auteursrechten
in verschillende landen, een historisch overzicht en hoofdstukken over de
internationale aspecten van de bescherming van auteursrechten, copyright in
ontwikkelingslanden e.a. Engelse en Franse versie, 73 blz., 20 Franse fr., Unesco
Parijs.
Het tijdschrift Belgisch Creatief Ambacht (Red. Johan Valcke, Dienst Creatief
Ambacht, Ec. en Soc. Inst. v. Middenstand, Congresstr. 33, 1000 Brussel; abon.
250 fr., pc. 000-0383764-32) verschijnt voortaan in een keuriger presentatie,
die beantwoordt aan de kwaliteit van de inhoud. Uit het januari-nummer
vermelden we het artikel over ‘World Crafts Council’. Het is de internat.
vereniging voor kunstambachten, gesticht in de USA in 1964, thans geleid door
de Australische Maria Gazzard; in Vlaanderen door Pieter De Bruyne (v.),
Veerle Dupont (o.v.) en Dirk Pruoost (sec.). Volgend wereldcongres van 8 tot
13-8-82 in Nairobi, Kenia. Belangrijke organisatie voor het leggen van
internationale contacten, maar ook wegens de initiatieven die op nationaal plan
worden genomen.
Amarant vzw, Centrum voor Artistieke Confrontatie, is een door Ned. Cultuur
erkende dienst voor vormings- en ontwikkelingswerk. Voorheen werd hij
‘Scheppende Handen’ geheten en is gevestigd: Eedverbondkaai 267, 9000 Gent,
t.n.v. Daan Rau. ‘Amarant’ is ook de titel van het driemaandelijks tds. (zelfde
adres; 100 fr. Br. 001.0289768.08 Amarant). De vzw. richt ook tentoonstellingen
in, colloquia enz. Het laatste initiatief was de bijeenkomst van beeldende
kunstenaars in Higro - Gent over het verkopen van kunstwerken (op 6-3, m.m.v.
Richard Foncke, Wim Nimmegeers, D. Rau, J. Valcke, I. van Mullem, Hector
Waterschoot e.a.).
‘Als kunstenaars het woord krijgen’ is een reeks video-programma's van
individuele kunstenaars, bestemd als didactisch materiaal (max. 30 minuten).
Momenteel zijn er vijf: Magie Dheere, Jan Dries, Tony Geboers, Pol Mara en
Wim van Pelt. Men kan ze ontlenen in de Cult. Centra waar de organisatie
‘Kunst in huis’ exposeert: Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, Turnhout en
Waregem (kosteloos).
Ten minste 4 van de 5 uitverkoren kunstenaars behoren tot de provincie
Antwerpen. Dergelijke toestanden wilden we voorkomen voor wat de organisatie
‘Kunst in Huis’ betreft. Daarom eisten we van het begin af, dat de selecties niet
centraal, maar in de diverse culturele centra zouden gebeuren, met voorrang
voor de kunstenaars van de regio.
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‘Poëzie in het voortgezet onderwijs’ werd door Inspecteur-Generaal Dambre
behandeld op een Poëzie-colloquium. Hij was weinig enthousiast. Voor hem is
poëzie in het secundair onderwijs van vandaag een ‘doffe ellende’ en is ze ‘niet
geliefd. Uit een onderzoek van de afdeling bijzondere metodiek Nederlands
(RUG) zou blijken dat slechts een derde van de Vlaamse leerlingen tussen 16
en 18 jaar buiten het klaslokaal poëzie leest. Minder dan een vijfde zou gebeurlijk
een vers schrijven. De oorzaken van deze kleine interesse zijn volgens Dambre
veelvoudig. Enerzijds streeft men in het onderwijs naar praktisch taalgebruik,
en dat vindt zijn weerslag in de inhoud van de leerboeken. Anderzijds heeft de
democratizering van het onderwijs vele duizenden leerlingen naar het secundair
onderwijs gedreven, die een ander cultuurpatroon hebben dan de leerlingen in
dat onderwijs 20 tot 25 jaar geleden. Dat er heel wat schort aan de
lerarenopleiding weet ik ook, zei hij, maar het belangrijkste blijft het geloof dat
leraars in de poëzie moeten hebben. En aan dat geloof durf ik soms twijfelen.
Men kan aansluitend hierbij eraan herinneren dat er van de vroeger opgelegde
dichtoefeningen thans in ons onderwijs meestal geen sprake meer is. Wie
beweerde dat door sommige dichters nu soms vrije verzen gepubliceerd worden,
niet uit keus maar omdat zij gewoon niet meer over de nodige taalvaardigheid
beschikken om gebonden poëzie te schrijven? Wie kan ons over dit probleem
inlichten?
De BRT wenste de dure zesdelige TV-serie ‘Willem van Oranje’ mee te
financieren met de Hollandse AVRO-zuil. Maar toen bleek de BRT geen geld
genoeg daarvoor beschikbaar te hebben en AVRO moest het project laten vallen.
Toen wilde de Hollandse zuil TROS het project alleen verwezenlijken. Toen
had de BRT plots toch geld om de AVRO te helpen en besloot dus mee te doen.
Eenmaal raden: tot welke ideologische richting behoort de AVRO?
Reeds nu kan men voorspellen waarop de accenten in deze film zullen gelegd
worden en wat wordt verzwegen, i.v.m. een figuur, die alle dure eden heeft
gebroken om een vorstenhuis te stichten, dat eeuwen lang een centrum van
Franse cultuurspreiding bleef.
Teater Poëzien (dir. Mieke Felix) bracht op 20-3 zijn 150e voorstelling dit
seizoen, met het programma ‘Prévert’, in het Sancta Maria-Instit. te Aarschot.
Het bereikt een gemiddelde elk seizoen van 200 voorstellingen en 200
toeschouwers per voorstell. Toch krijgt het zelfs niet de subsidie van
D-gezelschap, waarvoor maar 75 voorstell./seiz. vereist zijn! De subsidiëring
ligt in handen van de Dienst voor Letteren en Dramat. Kunst.
De schrijververeniging Scriptores Christiani koos als nieuwe voorzitter Prof.
Dr. Clem Neutjens (Brasschaat) en als secretaris-generaal de dichter Hervé
Casier (Vlissegem - De Haan-a.-z.).
Over Nederland en de Vlaamse literatuur werd in deze rubriek herhaaldelijk
geschimpt. Met des te meer genoegen begroeten we de hulde gebracht door de
regering aan enkele Nederlanders die positief de Vlaamse letteren steunden.
Hen werden door onze ambassadeur Baekelandt verscheidene onderscheidingen
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uitgereikt. Het zijn Hendrik Kompen, sekretaris van de Conferentie der
Nederlandse Letteren; Carel Swinkels, letterkundige, die talrijke bijdragen over
Vlaanderen publiceerde (in het ‘Literair Café’ Den Bosch); Geert Lubberhuizen
van een Ned. uitgeverij; Mevrouw Molenburg een Neerlandica; Frits Niessen,
adjunkt-hoofdredakteur van Ons Erfdeel.
In verband met de erkenning van vrije radio's werd een degelijk voorstel van
decreet ingediend door Miet Smet c.s. Daarin wordt o.m. gestipuleerd dat ‘de
lokale radio moet openstaan voor de actieve medewerking van luisteraars en
inzonderheid van de sociaal-culturele vereni nigingen’. Er wordt echter geen
melding gemaakt: 1. Van een verplichting beroep te doen op kunstenaars uit
eigen gewest, althans voor een zeker percentage van het programma. - 2. Van
een verplichting de auteursrechten te eerbiedigen. - 3. Van een verplichting
althans een

Modern mecenaat
Wie op een efficiënte manier kunstenaars wil helpen, kan dit het best doen door erelid
te worden van het C.V.K.V. Stort uw gift van minimaal 1.000 fr. op bankrekening
nr. 712-0103664-54 t.n.v. C.V.K.V. - 8800 Roeselare. Als blijk van onze waardering
sturen we u een litho van Willy Vanparijs (o 1953, woont in Houthalen-Helchteren,
studeerde aan de Stedelijke Academie van Genk).
Wat meer is... de opbrenst van dergelijke giften houden wij integraal beschikbaar
voor kunstenaars in een noodsituatie die op ons een beroep doen.
minimum aan cultureel peil te eerbiedigen.
Anderzijds wordt door dit voorstel van decreet bepaald dat een Raad van 14
personen de lokale radio's zal moeten erkennen en controleren. Evenwel de
samenstelling zal wederom op politieke basis gebeuren, wat aan de vrijzinnige
minderheid een onrechtmatig overwicht verzekert.
Dit is het gevolg van het cultuurpakt. Het best wordt de onrechtvaardigheid van
dit pakt geïllustreerd door de subsidiëring der culturele organisaties. De liberale
worden voor 33% gesubsidieerd, de Humanistisch-vrijzinnige voor 31%, de
socialistische voor 20% en de katholieke voor 15,5% (cf. DF-Mededelingen,
juni 1981).
Het Prov. Museum v. Moderne Kunst te Ieper ontving schenkingen van de
Nederlander Wout Hoeboer en de Duitser Kurt Lewy. Dit is een efficiënte
promotiemethode, die door Vlaamse kunstenaars (of hun erfgenamen) in binnenen vooral buitenland te weinig gehanteerd wordt. Het PMMK zal van 24-7 tot
5-9 zijn aanwinsten exposeren in een ‘Aanwinstententoonstelling’.
Het Museum krijgt een eigen nieuw gebouw in het Provinciaal Domein
‘Palingbeek’ in Ieper.
De vzw Amarant is bereid Advies aan Kunstenaars te bieden. Heel wat
kunstenaars zijn onwetend omtrent hun sociaal statuut, hebben geen klaar inzicht
in belastingen en BTW, zoeken wegen tot promotie van hun werk, willen meer
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weten omtrent verzekeringen, prijsberekeningen en zo meer. Adres: Daan Rau,
Eedverbondkaai 267, Gent.

Zij rusten in vrede bij de heer
† De essayist Dr. Louis Roppe (o 21-2-1914 Heers), overleed in Hasselt op 25-2.
Als gouverneur van Limburg was hij oprichter of animator van talrijke culturele,
literaire en artistieke initiatieven. Hij schreef historische essays.
† De letterkundige Mathea Ballings (o 1892) overleed op 18 december te Hasselt.
Zij publiceerde veel novellen, schetsen en verhalen, veelal onder pseud. ‘'t
Haakstertje’.
† Graficus Jos Meulepas (o Duffel 21-3-1926) overleed op 17 jan. in zijn
geboorteplaats. Hij was o.m. de drijvende kracht van kunstkring ‘De Pelicaen’
te Duffel.

Kunstenaarsverbond en tijdschrift ‘Vlaanderen’ bieden aan de naastbestaanden
van onze afgestorven CVKV-leden hun innige deelneming.
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[Korte golf, Prijskampen en onderscheidingen, Uit het leven van
kunsten en letteren, Bibliotheek]
[Redactie: de stukjes ‘Korte golf‘, ‘Prijskampen en onderscheidingen’, ‘Uit het leven
van kunsten en letteren’ en ‘Bibliotheek’ staan in het origineel steeds naast elkaar,
maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

korte golf
Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende.

1. Literatuur
Debuutbundel ‘Ontmoeting met God’ van Guido Anckaert (100 fr. pc.
000-0792245-46, G.A., Kuurne). - ‘Een tuiltje bloemen’ is een verzamelbundel poëzie
van kinderen, samengesteld door Gerrit Achterland (200 fr., Uitg. Panther Paperback
Dilbeek). Eveneens ‘De dood te trappen spin’ i.s.m. Rik Wouters (200 fr., PDB
Dilbeek). - Van wijlen Marcel Anckaert worden ‘Nagelaten gedichten’ door Uitg.
Panther Paperback uitgegeven, met teksten van Andries Dhoeve, Georges Cardoen
e.a. (300 fr.). - Van Pieter Aerts verschijnt bij de Leuvense Schrijversaktie de
poëziebundel ‘Wat slechts om zacht te praten komt’ (150 fr. L.S.A., Guldensporenlaan
85, 3200 Kessel-Lo, br. 431.7120631.25). - Van de Heerlse letterkundige Willy
Balyon verschijnt weldra een 3e poëziebundel: ‘Voor wie het beeld verstaat’. - De
auteurs Luc Benats, Donaat Snijders en Maurice Trippas kwamen aan de beurt
voor uitvoerige behandeling in ‘Het Belang van Limburg’ (respectiev. 1-11, 16-11
en 4-1). - Van SF-romancier Eddy C. Bertin verscheen in de Reinaertreeks de
opmerkelijke psychodramatische bundel van tien griezelverhalen ‘Mijn mooie
duisterlinge’ (231 blz., 288 fr.). - Letterkundige Marcel Boey geeft een referaat op
8-5 op het Verschaeve-colloquium te Leuven. - Van de dichter Fernand Bonneure
verschijnt weldra de bundel ‘(B)ruggewaarts’. Hij was inleider o.m. van de
tentoonstelling Jozef de Loose (Brugge). - De roman ‘De Buffalo's’ van Georges
Bruggeman over de Vlaamse uitwijking naar de USA (1829) verscheen voor kort
(262 blz., gekartonneerd met stofomslag, 340 fr. op adres Bruggeman, Stationsdreef
225, 8800 Roeselare). Daar is ook zijn nieuwe roman te verkrijgen: ‘De kleine man’
over twee bouwvakkers en hun opgang en wedervaren (260 blz., gekartonneerd met
stofomslag, 430 fr.). - Van Jacquelène Castermans verscheen in eigen beheer een
bundel opwekkingen' Wij zijn er voor mekaar' in proza en verzen (100 fr.,
Schepersweg 56, 3600 Genk). - De letterkundigen Jan Colson en Elfriede Hendrix
namen deel aan een forum over literatuur op 25-2 in het Prov. H. Handels Instit. Letterkundige Willy Copmans presenteerde op 27-2 de elfde jrg. van zijn lit. tds.
‘Creare’ te Geel. - Letterkundige Lisette de Backer was inleidster der tentoonstelling
‘7 van Spectraal’ (Gent). - Van kunstcriticus Remi de Cnodder verschijnt in mei
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een monografie over Piet Bekaert bij Lannoo. Hij bereidt ook een monografie voor
over de Waalse kunstenaar Baijot. Hij trad op in een feestavond te Tienen met
interviews en lezing van eigen gedichten. Hij was inleider van twee albums over
Salzburg van Louis Leysen, van een album ‘Kempen’ met etsen van Fik Buys en
met gedichten van hemzelf, evenals van de tentoonstelling Baijot (Ronse). Ook
zetelde hij in de jury van de prijskampen Lions Clubs Antwerpen-Voorkempen en
Boechout. - Van Hans de Greve verscheen de dichtbundel ‘Morgen, dan zien we
nog wel’ bij Panther Paperback Dilbeek (150 fr.). - Letterkundige Jozef Deleu sprak
op 3 april n.a.v. de opening der Frans-Vlaamse veertiendaagse te Nieuwpoort, in het
teken der Penegemeenten. Zijn bundel ‘De Stilte groeit’ kent reeds een 2e druk bij
Heideland - Hasselt. - Van Bea de Longie verscheen de dichtbundel ‘Chariot’ bij
uitg. Masereelfonds. - De roman ‘Goede Avond’ van

prijskampen en onderscheidingen
Bericht tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12 bus
3, 8400 Oostende

A. Plastische kunsten
ANTWERPEN - Voor de reeds aangekondigde St.-Lutgard-prijs van de VTB
moeten vóór 1 sept. maximum twee werken ingediend worden. Vier prijzen van
40.000 tot 10.000 fr. Inlichtingen VTB-VAB, St.-Jacobsmarkt.
- De Antwerpse Provinciale Prijs voor Plastische Kunsten kreeg Stef
Viaene voor twee ‘fonomobiles’ (combinatie klank, licht, beweging,
plastic).
- Voor de ‘5e Prijs voor aquarel’ (Lions Club Antwerpen Voorkempen) bestond de jury uit Remi de Cnodder (voorz.), Paul
Smolders, Sylvain de Bie, Lode Coen en Hugo Heus. Laureaten:
Sonia Haentjes (Lokeren), Marcel Praet (Antwerpen), Kristien
Aertssen (Gent). Eervolle vermeldingen: Patricia Hewaert (Wilrijk),
Christine Mässer (Antwerpen), Anne Crols (Turnhout), Liliane
Vandenbroecke (Oostende) en Louis Stroobant (St.
Lambrecht-Woluwe). Een tentoonstelling werd georganiseerd, met
alle geselekteerden.

BEVEREN - De prijswinnaars van de ‘Prijs voor Grafiek’ van Rotary-Beveren
zijn Bettina Bouttens uit De Haan (20.000 fr.), Marc Lambrecht uit Brussel
(20.000 fr), Dirk Van der Eecken (20.000 fr.), Nico Lannoo (7.500 fr.) en
Christine Schurmans (7.500 fr). Werken van bekroonden en geselecteerden (ca.
40) werden tentoongesteld in galerij 't Poortje te Haasdonk. Een map met een
selectie dezer werken verscheen bij de galerij (5.000 fr.) De jury was van oordeel
dat er te weinig inzenders waren hoewel de te winnen sommen ernstig waren.
Ons tijdschrift heeft deze wedstrijd niet aangekondigd omdat hij bij de redactie
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onbekend was. Organiserende instellingen maken de prijskampen liefst vijf
maanden vooraf bekend.
BRUGGE - De Prov. Prijs voor plast. kunsten 1982 betreft Multipliceerbare
kunstvormen, ongeacht de kunsttechniek (graf., foto, film, video, performance,
multiple, met herhaalbaar karakter, met uitsluiting van brons, koper, e.a.). Prijzen
en premies voor 140.000 fr. Toegankelijk voor personen v. Belg. national., in
W.-Vl. geboren of 5 j. gedomicilieerd op 1-1-82, die nog geen interprov. of nat.
prijs v. beeldende kunst behaalden. Max. drie inzendingen afleveren op 29 of
30-4, Prov. Hof, Markt 3. Reglement en deelnemingsformulieren kunnen
aangevraagd: Prov. Admin. Centrum, Dienst Cultuur, Leopold III-laan 41, 8200
Brugge, tel. 050/31.29.01.
- De Vereniging van Historische Steden in België organiseert een
Wedstrijd voor gevelrestauraties van niet-beschermde
privé-eigendommen. Vijf prijzen van 100.000 fr., twee voor
Vlaanderen, twee voor Wallonië en één voor Brussel. De gebouwen
moeten gelegen zijn in het historisch stadsgedeelte, en enkel de
gevelrestauraties die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 1979 en 1
januari 1982 komen in aanmerking. Reglement en
inschrijvingsformulier: Stedelijke Technische Dienst Monumentenzorg, Oostmeers 17, 8000 Brugge. Inzendingen tegen
9 april aan het stadsbestuur.

BRUSSEL - Het Felix De Boeckfonds looft een tweejaarlijkse Felix de
Boeck-prijs van 100.000 fr. uit. Dit jaar voorbehouden aan murale ophangbare
textielkunst. Reglement en inschrijvingsformulier bij de H. Boerjan,
Hollevoetlaan 3, 1020 Brussel.
- De architectuurprijs ‘Beton in de eengezinswoning en het kleine
appartementsgebouw’ werd toegekend aan de architectengroep GUS
(Bosvoorde) voor een complex van tien woningen in de Marollen
en aan Marc Dessauvage (Loppem Zedelgem) voor zijn eigen
woning. De wedstrijd was een organisatie van het Verbond van de
Cementnijverheid, i.s.m. de Beroepsvereniging voor Stortklaar
Beton en de Federatie van de betonindustrie. De prijs is een
onderdeel van een internationaal initiatief, dat de doelmatige
toepassing van beton wil aanmoedigen. De meeste bekroonde
architecten werden bekroond voor woningen voor zichzelf of een
familielid.
- De kunstschilder-graficus Joris de Geest (Londerzeel) wint de 11de
René Toetenel-prijs voor schilderkunst (15.000 fr.). Vermeldingen
gingen naar Guido Van Damme (Massemen) en Eddy Pennewaerts
(Brussel). Juryleden: A.G. Samoy, E. Maes, Jo Delahaut, Cl. Lyr,
Geo Mommaerts, Remi Smits en Willy de Muylder.
- In de Wedstrijd voor een Kenteken v. Beschermde Landschappen
werden in volgorde drie prijzen toegekend aan Kristin Smets
(St.-Lucas Brussel), Guido Callens (graf. ontwerper Brugge) en
Dirk Huyghe (Mechelen).
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In de wedstrijd voor de Commissie voor Glasraam op het thema
Flora waren de laureaten: 1. Sander Blondeel (Mariakerke) - 2. Joost
M.A. Caen (Hooglede - Gits) - 3. Ria Smits (Westmalle) - 4. Werner
de Wree (Merksem). De mededingers mochten de 35 j. niet
overschrijden.

......
FAENZA - Naast de ‘klassieke’ jaarlijkse keramiekwedstrijd is er nu ook een
meer ‘ludieke’, voor de titel ‘Kunst van de Europese kunstpottebakkers’. Hij
wordt in het openbaar gehouden op 31-7 en 1-8. Wie de hoogste cylinder kan
draaien met 5 kilo aarde en de breedste kom met 6 kilo krijgt de titel. Kandidaten
kunnen zich wenden voor inlichtingen en inschrijving tot het secretariaat van
de Intern. Prijskamp, ten stadhuize van Faenza.
GENT - De Prijs voor Schilderkunst van de stad (25.000 fr.) is voorbehouden
aan personen die te Gent wonen. Per deelnemer mag één schilderij ingediend
worden op het Dienstencentrum (gewezen gemeentehuis), Drongenplein 1, 9810
Gent/Drongen, uiterlijk vrijdag 27
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augustus 1982 te 19 u. Op het schilderij mag de naam van de deelnemer niet
voorkomen. Op de achterkant moet een kenspreuk aangebracht
(identificatieomslag bijvoegen met bewijs van domicilie). Volledig reglement:
Dienst voor Culturele Zaken, Sint-Pietersplein 10, 9000 Gent (tel. 21.19.16 21.19.17) en Dienst voor Culturele Animatie van de Stad, Kasteel Borluut, 9820
Gent/St.-Denijs-Westrem (tel. 21.55.91 - 21.55.92).
KORTRIJK - Het Embleem Kortrijk Guldensporenjaar 1982 is het onderwerp
van een wedstrijd ingericht door het komitee Kortrijk Vlaamse Cultuurstad,
m.m.v. Cultuur, ASLK-Kortrijk en n.v. Brooklyn. Uitvoerig reglement
aanvragen: ASLK, J. Palfijnstraat 18, tel. 056/21.34.21. Inzendingsdatum van
de ontwerpen: 7 mei. Jury: o.m. Fernand Bonneure, Guido Callens, Godfried
Lannoo (voorz.), Marie-Rose Lannoy, Johan Mahieu en Luc Schrever. Prijzen:
15.000 fr. (+ schaal) en 5.000 fr.
LOKEREN - Tot huldiging van kunstschilder Romain de Saegher 75
(St.-Amands) werd een Retrospectieve gehouden in gal. de Vuyst tot 4 april.
Aansluitend ging er ook een Retrospectieve Edgar Gevaert door († 1965).
OOSTENDE - De Europaprijs v. Schilderkunst richt zich tot kunstschilders
die ten minste sedert 1-1-81 burger zijn van ledenlanden van de Raad van Europa,
tussen 25 en 45 j. oud. Drie werken vóór 18-6-82 insturen: Europaprijs,
Feestpaleis. Proclamatie op 11-9 en tentoonstelling in het Kursaal tot 15 oktobr.
Prijzen: 300.000 fr., 175.000 fr. en 40.000 fr. (+ medailles). Organisatie:
stadsbestuur.
TONGEREN - De Jonge Humoristische Kamer, gesticht in de schoot van de
Tongerse Kunstkring, hield zijn 1e Cartoonale tot 7 maart in het Gallo-Romeins
Museum. Ingeleid door voorzitter Herman de Buyser.

B. Muziek en toneel
AALST - Aan de 3-jaarl. pianowedstrijd van de Stephan de Jonghe Stichting
namen 24 kandidaten deel, waarvan 6 finalisten. Laureaat werd de Izegemnaar
Jan Michiels (15), leerling muziekacademie Izegem en Conservat. Kortrijk,
gevolgd door Johan Timmermans (16, 's Gravenwezel), Marc van de Wiele (19,
Tielt), Dirk Herten (13, Brussel), Joël Lybeert (16, St.-Niklaas) en Katty
Hubrecht (19, Brugge).
ADEGEM - De Stichting Staf Bruggen schrijft opnieuw de Staf Bruggenprijs
uit (30.000 fr.). De bedoeling is, een vereniging, instelling of persoon te eren
‘die de jongste jaren het best de geest van Staf Bruggen’ heeft gediend. De te
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belonen prestatie moet verband houden met het Vlaamse toneelleven in het
algemeen. Inlicht.: Piet Blomme, Weide 10, 9991 Adegem.
BOTTINEAU (North Dakota / USA) - Van 13 juni tot 4 juli Internationaal
Muziekkamp voor blazers. Voor deelname hieraan kunnen twee jonge Belgen
(14-18 jaar) een studiebeurs krijgen die alle onkosten (behalve reis) omvat.
Inlichtingen en inschrijving: Dr. Merton Utgaard, Director, International Music
Camp, Bottineau, North Dakota 58318 USA.
BRUSSEL - De tweejaarlijkse prijs voor een muziekcompositie ‘Emile
Doehaerd’ (25.000 fr.) is voorbehouden voor een werk voor fluit en strijkorkest.
Inzenden en reglement bij juffr. A. Van Steenbergen, CBDM, Gasthuisstraat
31, bus 2.
- Om de uitvoering van het Amerikaans muzikaal oeuvre te
bevorderen, organiseren het John F. Kennedy Center for the
Performing Arts en de Rockefeller Foundation opnieuw hun
jaarlijkse Internationale muziekwedstrijd. De editie '82 is bestemd
voor zangers en zangeressen van alle leeftijden en nationaliteiten.
Schiftingen in nog te kiezen steden in Europa en de USA. Het
repertoire (klassiek en 20e eeuw), met een lengte van 60 minuten
moet minstens voor de helft Amerikaanse muziek bevatten.
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren staan in een brochure, te
verkrijgen in de Amerikaanse Bibliotheek, Bolwerksquare 12c te
Brussel. Tel.: 02/512.21.29. Daar kan men ook partituren inzien.
- De Sabam-toneelprijs 81 kreeg Walter van den Broek voor de
toneelauteurs, en het Nieuw Vlaams Teater voor de toneelgroepen,
het Michel de Ghelderode-plaket. Dit plaket werd ingevoerd door
Sabam n.a.v. het 20-jarig herdenken van de Ghelderode's overlijden;
ook amateursgroepen komen ervoor in aanmerking; het beloont de
groepen die bijzondere inspanningen deden voor de opvoering van
toneelwerken van landgenoten (één voor het Vlaams en één voor
het francofoon taalgebied).

GENT - De driejaarlijkse Will Ferdy-prijs voor Kleinkunst ging naar een jong
duo: Franky Cools uit Kachtem (student Gents conservat. en Muziekschool
Izegem voor gitaar en voordracht) en Marc Vandaele uit Deurle (stud. Gents
Conservat. v. zang).
HAARLEM (Ned.) - Van 19 tot 23 oktober 1982 wordt het derde César
Franck-orgelconcours georganiseerd op het Adema-orgel (1923: 4 klav., 75
registers) van de Kathedrale Basiliek St.-Bavo. Komen voor deelname in
aanmerking: zij die het einddiploma solospel behaalden (of volgens zijn/haar
leraar in aanmerking kunnen komen) en geboren zijn na 1 december 1946.
Inlichtingen omtrent het programma en inschrijving: César Franck-orgelconcours
1982 Kromme Elleboogsteeg 28, 2011 TS Haarlem.
HASSELT - Er wordt een Intern. Beiaardconcours Hasselt gehouden op de
vernieuwde beiaard op 11 augustus, n.a.v. 750 jaar stad, zevende-jaarfeesten
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en restauratie van de beiaard. Twee categorieën: niet-gediplomeerde beiaardiers
(4.000, 2.000 en 1.500 fr) en gediplomeerde (6.000, 4.000 en 2.000 fr.).
Stadsaandenken voor alle deelnemers. Jury: Piet van den Broek, Frans Vos,
René Vanstreels, Ludo Hulshagen en J.-P. Swerts (secr. hoofd cult. dienst).
Voor

KG 2 Literatuur
André Demedts verschijnt als mengelwerk in een Brusselse krant. Hij sprak over
‘De menschen van over de schreve’ o.m. op 31-3 in C.C. Elkerelijc Mariakerke Oostende. - ‘Ontmoeten. Een brief van jongeren en hun tochtgenoten over
relatievermogen, liefde en seksualiteit’ van Mgr. E.-J. de Smedt kreeg met de laatste
herdruk zijn 75ste duizendtal bij Lannoo (52 blz., 68 fr). - Renaat de Smedt hield
op 9-3 een voordracht in het Mus. v. Sch. Kunsten over Frans Hellens en de beeldende
kunsten. - De dichter Moris de Smet debuteert bij Uitg. Vers met de bundel ‘In elke
hand een toverbal’ (120 fr., pc. 000.0549761.62, Scheutlagestraat 11, 9321 Mespelare).
- Letterkundige Norbert de Winne leidde een literaire avond in over de
Neo-Romantische poëzie in Aalst op 12-2. - ‘Dorpsromantiek uit vroeger jaren’ is
een eerste publikatie van Maurice Eggermont die ook dichter is (250 fr., eigen
beheer: Mussekouter 33, Waregem). - Johan Fleerackers presenteerde de
tentoonstelling van Hugo Heyens (Antwerpen), wiens echtgenote, de dichteres
Katelijne van der Hallen hierbij gedichten voordroeg. - De nieuwe poëziebundel
‘Van Wind en Regen’ van Gery Florizoone werd door hemzelf gepresenteerd op
13-3, in Hotel Brittannia Gent. Hij verscheen als nr. 29 van de Getuigenis-reeks van
vzw Open Kring Gent. In eigen beheer (150 fr. op pr. 000.0471790, 79, G. Fl.,
Stalijzerstraat 7 Brugge). - Kunstrecensent Roger Geerts, inleider van o.m.
tentoonstelling Marc van den Plas (Antwerpen). - Letterkundige Jozef Geldhof over
‘Humor in de kerk’ o.m. op 11-3 in Oostende - Stene. - ‘In het teken van mei’ is de
nieuwe dichtbundel van Christiaan Germonpré (180 fr., Br. 738.4280388.91 Ch.G.,
Memlincstraat 6, 8610 Wevelgem). - Van Ton Luiting verscheen het bundeltje
‘Aforismen’ (20 op 130 ex., uitg. De Oude Degel, Fazantenhof 130, Nl. - Eemnes).
- Bij Heideland - Hasselt verscheen van Jos Ghysen ‘Er komen betere tijden’, een
nieuwe bundel cursiefjes (132 blz.). Hij vertelde in de Assebroekse Wandelinghe op
27-3. Bovendien werd hij voorzitter van LIVEKE (Limb. Ver. v. Karnavalensembles).
- CVKV-voorzitter v. Limburg Dr. Eric Heidbuchel zat de jury voor van de
Poëzieprijs van tds. Litera (Beringen). - De nieuwe dichtbundel van Rik Huys is
naar de drie delen betiteld ‘Toch ook wat Yoga - Gedichten aan M. - De ongeplande
reis’ (200 fr., pc. 000.0440967.05 H. Huys, Dr. Callaertstraat 21, 9220 Merelbeke;
tel. 091/30.81.65). - De roman ‘Och, Siemenskinderen’ van Jet Jorssen verschijnt
in de ‘Gazet van Antwerpen’ als mengelwerk. - Prof. August Keersmaekers hield
op 20 januari in de Vaste Commissie voor Moderne Letteren van de Kon. Vlaamse
Academie een lezing over dichters van ‘Den Nieuwen Lust-Hof’ (1602-1610). Hij
sprak ook op de voorstelling van de nieuwe jaargang van tds. ‘Creare’ (Geel). - Van
Gie Laenen verschijnt de nieuwe dichtbundel ‘De wanhoop collectioneur’ bij De
Kleine Uitgeverij. - Gie Luyten is secretaris van de Heemkundige Kring Heppen
(Leopoldsburg) geworden en van het tds. ervan ‘De turftrapper’. - Een
herdenkingsdienst voor wijlen Wies Moens had plaats in de O.-L.-Vrouwekerk
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(Kerkstraat) te Dendermonde, zijn geboortestad, op 20-3 op initiatief van het DF. ‘Rood-wit of Succes kent ook zijn prijs’ van Albert Middendorp verscheen bij
Danthe St.-Niklaas (64 blz.). Daarnaast verschenen van hem kortverhalen ‘Een nieuw
leven’ (120 fr.) en de roman ‘Uit het leven van een gehandicapte jongen’ (165 fr.),
bij Uitg. Panther Paperback Dilbeek. - ‘Leven met het oog voor de natuur’
debuutbundel van Achiel Peleman in eigen beheer (Opdorpstraat 12, 2910 Malderen).
- Van Pieter Pas verscheen de sociale roman ‘De Misdeelden’ (in eigen beheer,
Mechelsestraat 123, 2900 Londerzeel; 325 fr., pr. 000.0539839.34). - ‘Van de
zilverreiger in de Kerst-
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nacht’, een uit de reeds lange reeks ‘Landelijke Kerstballaden’ van Bert Peleman onuitgegeven en daterend uit de jaren zestig - werd door de auteur teruggevonden
en gepubliceerd op Kerstmis '81 in ‘Het Vrije Waasland’, met een illustratie van
Fr.-I. van Damme. - Letterkundige Rony Ranke was inleider van de tentoonstelling
Marcel Vervaet (Antwerpen). - De dichter Philippe H. Rotsaert presenteerde de
langspeelplaat met Poolse muziek, uitgevoerd door Joanna Trzeciak op de Litera-dag
Beringen. Daar werd ook zijn nieuwe dichtbundel ‘Een klein iets’ voorgesteld. - Van
Prof. Herman Servotte verscheen het essay ‘De simulators. De Engelse roman
(1700-1980)’ bij de Nederl. Boekhandel Kapellen. - Ook dit jaar op 11 april
organiseert letterkundige Raf Seys de ‘Zwijgende voettochten door het slagveld van
de Pene’ samen met het Comité van de Pene (7, 9 en 15 km), in de streek tussen
Kassel en Bergues. - Wijlen Hervé Stalpaert, hoofdman van de Westvlaamse
Volkskundige Bond, werd door de bond herdacht op 21-3 in de H. Bloedkapel. Letterkundige Emmy Swerts publiceerde twee Vlaamse Filmpjes: ‘Een huis van
steen’ en ‘De koperen man’. - De essayist Roger Vanbrabant is coauteur van ‘Twee
Vlaamse Jeugdauteurs: René Swartenbroeckx en Cor Ria Leeman’, bij het Ned.
Bibliotheek- en Lektuurcentrum Den Haag en van In Lier (f 10,15 excl. port). - Van
Claude van de Berge verscheen ‘Het bewegen van het hoge gras op de top van de
heuvel’ (192 blz., paperback, 495 fr., uitg. Elsevier-Manteau). - Kunstcriticus René
Turkry was inleider, o.m. van de tentoonstelling Frans Bruers (Borgerhout). - De
dichteres Sine Vandekeybus publiceert de nieuwe dichtbundel ‘De dwaalgeest’
(Rozendreef 21, 2180 Kalmthout). - Voor kort verscheen de partiële aflevernig ‘Het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Ieper’ van Openbaar Kunstbezit, ingeleid
door Dr. Willy van den Bussche. Het is jammer en zelfs irriterend dat aan dit uniek
museum niet de volledige eerste aflevering van ‘Op. Kunstbezit’ werd gewijd. - Van
Prof. Libert vander Kerken verscheen het essay ‘Menselijke liefde en vriendschap’
bij de Nederl. Boekhandel Kapellen. - De Franse versie van ‘Andreas en het vuur’,
roman van Irina van Goeree, ‘Andréas et le feu’, verscheen bij ‘La Renaissance du
Livre’. Ondertussen verscheen bij de Standaard de tweede druk van de oorspronkelijke
versie en kondigt deze uitgeverij voor het najaar een nieuwe roman van Irina van
Goeree aan. - Teksten van Garcia Lorca in vertaling van Hubert van Herreweghen
worden gezongen en voorgedragen in het programma ‘Nachtelijke jachtpartij’. Aan
te vragen bij de sopraan-soliste Els van den Eynde, Trolieberg 58, 3200 Kessel-Lo.
- Letterkundige Guy van Hoof leidde een literaire avond over neo-romantische
poëzie in Aalst op 12-2. Zijn laatste dichtbundel ‘Verschuivingen’ is te verkrijgen
door storting van 235 fr. op pr. 001.1085930.91 M.F. Gent. - Letterkundige Alfons
Van Impe, alg. dir. Opera van Vlaanderen, hield een confrontatie met het Gentse
publiek over de operaproblematiek op 12-3 in de Gentse Opera. - Literatuurhistoricus
Romain Vanlandschoot houdt een referaat op het Verschaeve-colloquium op 8-5
in Leuven. - Letterkundige Julien van Remoortere spreekt over ‘Herinneringen van
een auteur’ in C.C. Elkerlyc Mariakerke - Oostende op 14-4. - In april verschijnt
‘Moerbeke-Waas. Toen en thans’, een kijk en leesboek met teksten en gedichten van
Anton van Wilderode (Uitg. Orbis & Orion, Belsele). - Van Louis Verbeeck
verscheen ook een nieuwe bundel cursiefjes bij Heideland - Hasselt ‘Poeskaffee’
(110 blz.). - ‘God, mag ik Uw buurman zijn’ van Manu Verhulst kent zijn 2e druk
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bij Lannoo (260 fr.). - Dr. Valentin Vermeersch sprak op 23-2 voor de BRT over
de stand der kunstgeschiedenis i.v.m. Brugge. - Van
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opgelegde stukken, inschrijvingsformulieren en volledig reglement: Stedel.
Cult. Dienst, Stadhuis, Groenplein, 3500 Hasselt.
LOKEREN - Het 48e Koninklijk Landjuweeltornooi 1982-1983 wordt
georganiseerd in het Cultureel Centrum, in het raam van de ‘herdenking Cyriel
Buysse’ ter gelegenheid van de 50e verjaring van zijn overlijden. Er kunnen
zes toneelverenigingen worden toegelaten. Verenigingen die wensen deel te
nemen moeten hun aanvraag vóór 15 mei indienen bij de Voorzitter van de
Commissie van Toezicht, Flor Demedts, Markt 14, 9930 Zomergem. Het
reglement kan bekomen worden vanaf einde maart: Meersstraat 24, 9830
Sint-Martens-Latem, tel. 091/82.57.54. Voor het 48e Koninklijk Landjuweel is
het repertoire volledig vrij maar men dringt erop aan oorspronkelijke Vlaamse
toneelwerken te kiezen.
MANCHESTER (Eng.) - In het kader van het Manchester Festival and
International Organ Competition wordt voor de derde keer een
Interpretatiewedstrijd voor beroepsorganisten, die op 1 september 1982 nog
geen 31 jaar oud zijn, gehouden. Het gaat door tussen 6 en 11 september 1982
in het Royal Northern College of Music. Inlichtingen en inschrijving: Artistic
Director, Manchester Festival, The Festival Office, Central Library, St. Peter's
Square, Manchester M2 5 PD, Engeland.
MARYLAND - Van 16 tot 24 juli 1982 wordt voor de 12e keer een
Internationaal Piano Festival en wedstrijd georganiseerd aan het Maryland
Summer Institute for the Creative and Performing Arts, voor pianisten van 16
tot 32 jaar. Inlichtingen en inschrijving: Piano Competition. Summer Programs,
University of Maryland College Park, MD 20742.
TURNHOUT - De Vlaming Kurt Devos (17) van het Izegemse St.-Jozefscollege
werd verkozen uit 60 kandidaten om een jaar met de internationale groep ‘Up
With People’ vanuit Tuxson USA op te treden.
VEURNE - Een Gouden Plaat werd te Brussel aan Willem Vermandere
uitgereikt door Polygram, n.a.v. de verkoop van 25.000 platen ‘Lat mie moa
lopen’.
WAREGEM - Tot het Gaverjuweel worden 6 amateur-verenigingen uit Westen Oost-Vlaanderen toegelaten. Het zal voor de tweede maal worden gehouden
in Cultuur Centrum De Schakel te Waregem in december en op vier zaterdagen
in januari. Prijzen 35.000, 25.000, 15.000 fr. Toelage: 10.000 fr. voor
niet-bekroonde deelnemers. Inschrijvingen vóór 15 mei. Inlichtingen: Ria
Merlier, tel. 056/60.35.00.
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AALST - De Dirk Martensprijs (20.000 fr.) kreeg de roman ‘Brief aan
Boudewijn’ van Walter vanden Broeck.
ANTWERPEN - Uit de jonge Vlaamse strijdpoëzie in de geest van Rodenbach,
die ingestuurd werd voor de Rodenbach-poëziewedstrijd 1980 van tds. Nieuw
Vlaanderen, werd de bloemlezing ‘Denkend aan Rodenbach’ geselecteerd (32
blz., 90 fr., uitg. ‘De Nederlanden’ Antw.). - De Corry Lievenprijs voor een
Toneelstuk voor de jeugd ging naar Ingrid van der Veken voor ‘102.8’ (25.000
fr.).
BAARDEGEM - De Prijs van de jonge Auteurs 1981 van de Ver. v. Vl.-Nat.
Auteurs werd toegekend aan Magda Dehouwer (Vosselaar) voor ‘De
gelukbrengende wonderschoenen van opa Evert’. Aanmoedigingsprijzen voor
Rob Vereycken (Borgerhout) en Frank Wolfs (Mortsel).
BERINGEN - De schrijverskring Litera, verbonden aan het Provinc. Centrum
Casino schreef een Poëzieprijs uit, met als jury: Eric Heidbuchel, Richard
Heiligen, Dr. Theo Quintens, Gie Luyten, Edith Oeyen, André Smeets, Jef
Houbrechts. Er dienden drie gedichten ingestuurd (anoniem). Briljanten
Litera-onderscheiding kreeg Fernand Florizoone (Koksijde) en de prijs van
Beringen ging naar Filip Spriet (Edegem).
BRUGGE - Voor de tweejaarl. Poëzieprijs van de Rederijkerskamer der
Gezellen van St.-Michiel kunnen jonge dichters (beneden de 25) gedichten
insturen vóór 15 september op adres: Kranenburg 12, 8200 Brugge, waar
reglement kan aangevraagd worden. Prijzen: 5.000, 3.000 en 2.000 fr. + 5
boekenpaketten.
BRUSSEL - De vereniging Scriptores Christiani schonk haar jaarlijkse
bekroning aan filmcriticus Jos Burvenich. Huldiging op 2 juni in Hotel Charlier.
- De Driejaarl. Staatsprijs voor het gezamenlijk oeuvre ging naar
Albert Westerlinck. Jury: Ada de Prez, Jos Smeyers, Irina van
Goeree, Jean Weisberger en E. Willekens. De Driejaarl. Staatsprijs
voor de roman ging naar ‘Tussen tuin en wereld’ van Paul de
Wispelaere. Hij krijgt steeds meer blijken van waardering vanwege
vele letterkundigen, sedert hij de leiding in handen kreeg van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift.
- De Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet (30.000 fr.) ging
naar Alfons Thys (UFSIA) uit Kontich voor zijn studie ‘Van
werkwinkel tot fabriek’. Als blijk van waardering zorgt het
Gemeentekrediet voor de uitgave der studie van Paul Vandewalle
uit Oostende over de landbouw in het Veurnse.
- Op 15-11 worden de Poëzieprijzen van de Vlaamse Klub (voor 3
leeftijdsgroepen) uitgereikt en wordt de bundel ‘Beste Gedichten
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1982’ gepresenteerd. Reglement en inzendingen (tot 30-6): Jos
Vleugels, Jubelfeestlaan 145, 1020 Brussel.

DEN HAAG - De Brugse ere-rector Prof. Dr. Hendrik Brugmans kreeg nu ook
van Frankrijk erkenning; de Franse ambassadeur overhandigde hem het teken
van het Légion d'Honneur.
DEURNE - Letterkundige Ward Hermans (95) werd gehuldigd op 21-2 in zaal
Trefpunt.
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KORTEMARK - HANDZAME - Een Gedenkboek Michiel Mispelon over
het werk van deze belangrijke publicist verscheen in februari. Te verkrijgen
door storting van 1.200 fr. op br. 474.4160411.21 Gedenkboek M.M. Kortemark
- Handzame.
LEUVEN - Aan Prof. Jan Karel Steppe wordt n.a.v. zijn emeritaat een
hulde-album gewijd met teksten en bibliografie van o.m. A. Dewitte, E. Dhanens,
F. de Smidt, J. en E. Duverger, M. Smeyers, L. Robeyns, G. Persoons, W. Le
Loup, C. van Vlierden e.a.
PARIJS - De Antwerpenaar Roger Avermaete werd als buitenlands lid van het
‘Institut de France’ gecoöpteerd. Hij publiceerde talrijke kunstboeken in het
Frans; sommige werden vertaald en andere boeken werden uitsluitend in het
Nederlands gepubliceerd.
ST.-TRUIDEN - De 2e Hendrik Prijs-prijs voor korte verhalen, georganiseerd
door het tijdschrift Appel, kreeg Xina Desto voor haar verhaal ‘Uw wil is wet’
over de psychische nawerking van een verkrachting. Als prijs werd een
kunstwerk geschonken van Antoon Vanmechelen. Verhalen van Romain J. Van
de Maele, Marc Meekers en Hugo Heylen kregen een eervolle vermelding en
zullen worden gepubliceerd in het tijdschrift. Er waren 44 inzendingen van 28
auteurs, meestal van hogere kwaliteit dan vorig jaar. Van nu af kan worden
ingezonden voor de derde Hendrik Prijs-prijs (vóór 31 december, Red. Appel
Houtstraat 37; daar reglement aanvragen). Uitreiking in maart 1983.
ZELLIK - De Poëzieprijs 1982 van tds. 't Kofschip (20.000 fr.) - prijs van
Blankenberge - verwacht van deelnemers: één gedicht over thema ‘Denkend
aan Vlaanderen’ vóór 15 april anoniem onder schuilnaam (met
identificatieomslag), in vijfvoud, op adres: Kofschipkring, Vinkenlaan 11, 1730
Zellik. Op omslag boven rechts vermelden: ‘Poëzieprijs 1982’. Uitreiking op
4-9, stadhuis Blankenberge. Jury: A. van Wilderode, Ch. Guirlande, J.
Verstappen, T. Luiting, G. van Hoof, A. Polfliet (secr.).

uit het leven van kunsten en letteren
AFFLIGEM - De Vlaamse Sint Lutgardis (o 1182 Tongeren), die op voorstel
van Prof. Bormans werd uitgeroepen tot patrones van de dietse taal en letteren,
wordt herdacht o.m. door een tentoonstelling in het Cult. Centrum (24-4 - 9-5),
samengesteld door Renaat de Smet (Grembergen) en de door Gezelle gestichte
St.-Lutgart-Gilde. Op 2 mei lezen dichters uit eigen werk over Lutgart. Op 9
mei plechtige Eucharistieviering in de Abdij (18 u.). Alle Lutgarden van
Vlaanderen komen gans de duur der tentoonstelling het gulden boek tekenen.
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‘Hedendaagse Griekse Ikonen’ in het C.C. van 27-3 tot 12-4.

AMSTERDAM - ‘Hedendaagse sculpturale keramiek’ in de Brakke Grond tot
20 maart, met o.m. Blom, Cromheecke, Crüll, De Block, Goyvaerts, Meysmans,
Pauwels, Thys, van de Kerckhove, Vandewege, Vermeersch, Wouters.
- Met twee tentoonstellingen in Amsterdam en twee publikaties is de
manifestatie ‘Berlijn Amsterdam 1920-1940, Wisselwerkingen’
gestart. Tot eind augustus zal het ‘project’ in vele Nederlandse
steden lopen. Nu te zien in het Nederlands Teaterinstituut en in het
Goethe-Instituut.

ANTWERPEN - Jaycees Anwerpen organiseerde op 13-3 een colloquium over
‘Kunst en Overheid - Wie steunt wie?’ o.l.v. Marc Limère. Referaten van Theo
van Looij, W. Juwet, L. Daenens, R. Mollaert en M. Verstockt.
- Uitgebreide tentoonstelling Paul Joosten nog tot 3-4 in gal. Campo.
- Op het 45e Vlaams-Nat. Zangfeest wordt hulde gebracht aan de
dichters René de Clercq († 1932) en Wies Moens (†1982) in het
Sportpaleis op 25-4. Bewerkingen van Juliaan Wilmots van
oud-nederlandse liederen worden er uitgevoerd.
- Een ‘Nacht van de Vlaamse Strijdpoëzie’ had plaats op 3-4 in het
Oranjehuis ingericht door het KVHV-Antwerpen en het tds. ‘Nieuw
Vlaanderen’ met voordrachten en de diaprojectie,
IJzerbedevaartgedichten van Anton van Wilderode, opgemaakt door
Herman Bosteels.

BERINGEN - In het Prov. Centrum Casino was er vanaf 27 maart 8 u. 's
morgens een Poëtische dag- en nachtwake, georganiseerd door de schrijverskring
Litera. Met o.m. uitreiking van de poëzieprijs van Beringen, afdaling in de
kolenmijn met presentatie van kunstmap, optreden van tientallen dichters,
toneelpremières ‘Bruid van een nacht’ (Theo Quintens) en ‘Bloemen voor
Myrrha’ (Gie Luyten), persvoorstelling van de Litera-bloemlezing
‘Bronsgroen-Groot Limburgs Verzenboek’ en van de Litera-Poëzieplaat ‘Deze
wereld heb ik hartelijk lief’, enz. De kunstmap bestaat uit tekeningen met
steenkool gemaakt door Julien Vanhurck en gedichten van dichters uit de
mijnstreek. Samensteller: Dr. Theo Quintens.
BRUGGE - Een concert n.a.v. 135 j. Stadsconservatorium had plaats op 20-2
door het Westvlaams orkest, m.m.v. W. Deroo: werken van vijf directeurs der
instelling nl. K. Mestdagh, J. Ryelandt, M. Deroo, J. Bouquet en W. Carron.
- ‘Mariabeeld’, tentoonstelling in de Bank van Roeselare
(Vlamingstrat), van 30-3 tot 10-4.
- ‘Le Patrimoine Hospitalier de Beaune’ in de conferentiezaal van
het oud St.-Janshospitaal (n.a.v. 500e verj. overlijden v. Maria v.
Bourgondië), 10-7 tot 19-9.
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BRUSSEL - ‘Leefomgeving en Kunstambacht’ is een dia-serie die aantoont hoe
het kunstambacht indringt in het dagelijks leven. Zij werd aangelegd in de
Beneluxlanden door de ‘Werkgroep Kunstambachten’. Van Vlaamse zijde komt
er werk in voor van: Armand en Herman Blondeel (glas), Armand Calders
(glas), Pieter De Bruyne (meub.), Veerle Dupont (text.), Jos

KG 4 Plastische kunsten
Staf Verrept verscheen een nieuw Vlaams Filmpje: ‘De Valkuil’. Tevens publiceert
hij in eigen beheer zijn zestiende jeugdboek: ‘Ach broer, mijn broer’. - Van Ignaas
Veys verschijnt bij 't Kofschip de nieuwe bundel ‘In het voorbijgaan’. - Van de
musicoloog Christian A. Wauters verscheen het nieuwe muziekhandboek ‘Muziek
klassiek’, een leidraad voor belangstellenden met o.m. de bespreking van 100
basiswerken van grote componisten (Uitg. Lannoo, 500 blz., 595 fr.).

2. Plastische kunsten
Kunstschilder Bob Appels ASLK-gal. Turnhout tot 21-3. - Werken van Ben Baerten
met Hasselt als thema van 8 tot 26-2 in Gal. Gen. Bank Hasselt. - Letterkundige
Fernand Bonneure leidde de tentoonstelling Frank Slabbinck in (Oostende). - Van
Renaat Bosschaert verscheen ‘Ruusbroec ter ere’ een reeks citaten uit Ruusbroec
met gedichten van Paul Vanderschaeghe, ingeleid door A. Ampe. Houtgravuren
en twee originele etsen; 200 genummerde exemplaren op velijn. Intekenen door
storting v. 1.900 fr. op Pr. 000.0694434.11, Grabo, St.-Annakerkstraat 6, Brugge
(tel. 050/33.15.46). - Kunstschilder Willy Bosteels, gal. de Eik Antwerpen tot 7-4.
- Kunstschilder Fernand Bouckaert, galerij da Vinci Waregem 13 tot 31-3. - Olieverf,
aquarellen, tekeningen en etsen van Walter Brems, gal. de Groelard Schilde 5-3 tot
4-4. ‘Herinnering’, een meerkleurenets (60 ex., genummerd), is er verkrijgbaar à
2.500 fr., vóór 6 april te storten op rek. 403.7037211.31 I. de Groelard Schilde; nadien
3.500 fr. - Werken van André Bulthé, Gemeentehuis De Panne, 4 tot 19-4. Werken
van Livia Canestraro, Universitaire Campus Kortrijk tot 31-3. - Aquarellen en
tekeningen van Marie-Jeanne Cilissen, Gal. An Hyp Hasselt 6 tot 29-5. - Werken
van Albert Daniels, 5e Triënnale, Lalit Kala Akademi India. - Kunstrecensent Remi
de Cnodder was inleider van de tentoonstellingen Mietje Boonen, Jos
Slootmaeckers, Fieux, J. 't Seyen, Henri van Beersel, S. Frantzen e.a. - Na succesvolle
opendeurdagen (Dendermonde) exposeerde Jeanne De Dijn in St.-Pieters-abdij Gent
tot 21-3 (Fifty-One International). - Werken van Frans De Leener, met ‘Als ich Can
- Lebbeke’ in Cult. C. Affligem tot 28-2. - Werken van Joz. de Loose, gal. 't Leerhuys
Brugge 5 tot 28-3. - Dertigtal werken uit figuratieve en abstracte periodes van Jos
de Maegd, Art Centre 1040 Brussel 12 tot 25-3. - Kunstschilder Armand
Demeulemeester, gal. Tamara Pfeiffer Brussel tot 21-3. - Kunstschilder Jos Demey,
't Poortje Haasdonk tot 28-3. - Werken van Ferdinand Demonseau en Reginald E.
Deschrijver, Kredietbank Kouter Gent vanaf 2-4. - Werken van Luc de Pauw,
kunstkelder De Gouden Pluim Gent tot 18-4. - Schilderijen en grafiek van Rosa
Depoortere, gal. ‘De Bosgalm’ Deurle tot 28-3. - Kunstschilder Romain de Saegher,
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gal. de Vuyst Lokeren tot 4-4. - ‘The Carl G. Jung Collection’ recente objecten en
tekeningen door Yves de Smet van 28-2 tot 21-3, Gal. Drieghe, Wetteren. Aangevuld
met een binnenopstelling van ‘The Cultural Base’. Zijn cyclus van 12 tekstconstructies
- ‘Le pour et le contre’ or the Impossible Choice - werd er ter dezer gelegenheid
uitgegeven, over zes bladen, op 100 exempl. (500 fr. op Br. 001.0753589.72). - De
‘School Marthe de Spiegeleir’ in de Kortrijkse Kon. Stadsschouwburg van 12 tot
22-3. - Kunstboekbinder André Despretz exposeert in ‘Vlaamse Boekbindkunst
vanaf de XIVe E.’, Kredietbank Gent (12 tot 28-3). - Schilderijen en tekeningen van
Paul Deweerdt, gal. Maeyaert Oostende 3-4 tot 3-5. - Wijlen Jo Du Bois s.j. wordt
door Middelheim Promotors, waarvan hij beheerder was, herdacht met
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KG 5 Plastische kunsten
een schenking van het Antwerpse openluchtmuseum: het 2,5 m hoge ‘Vrijheidsbeeld
1981’ van Wilfried Pas. - Architect Marc Dubois sprak over ‘M. Dudok en zijn
invloed in Vlaanderen’ op 17-3 voor de Kunsthistorische Kring te Gent. Organisatie
vzw. Interbellum. - Werken van Jacky Duyck tot 28-3, Wijkhuis Carloo Brussel. Werken van Yvonne Erauw, Alfa De Keyser Hotel Antwerpen, 1 tot 31 mei. Tekeningen en schilderijen van Joris Ghekiere, gal. Gheysens Kortrijk 13-3 tot 4-4.
- Graficus en schilder André Gailliaerde illustreerde het religieus boek ‘God laat
ons niet los’ van J. van de Walle, bij Altiora Averbode. Voorintekenprijs tot 31 mei
van luxe-uitgave in kunstlederen band met stofomslag, 17 × 25 cm, 168 blz., 26 ill.:
550 fr. op adres ‘Huize Levensruimte’ (Grensstraat 6, 3281 Averbode), de inrichting
voor sociale gehandicapten ten voordele waarvan het boek wordt verkocht. - Werken
van Joris Ghekiere, gal. Gheysens Kortrijk tot 4 april. - Kunstschilder François
Grandjean, gal. Lazarus Rumst tot 28-3. - Werken van Lisette Heeffer, Kasteel
Steytelinck Wilrijk tot 14-3. - Werk van wijlen Paul Hermans BBL Hasselt van
12-3 tot 3-4. - ‘Reisindrukken uit China’, penseel-tekeningen van Hugo Heyens,
van 26-2 tot 21-3, Salons Centenaire Antwerpen. Het nummer van het tds. ‘Bladen
van de grafiek’, dat aan ‘10 China-Tekeningen’ van H. Heyens werd gewijd, werd
op de vernissage gepresenteerd. (uitg. Orion Beveren - Melsele). - ‘Commedia
Humana’ met werk van Carlo Heyman in Fac. Lett. en Wijsb. KUL tot 6-3. Tentoonstelling van schilderijen van Mariette Jacops (Edegem) van 17-4 tot 2-5 in
Kasteel Cortewalle te Beveren. Vernissage op 17 april om 15 u. - Kunstschilder Jef
Janssens, Gal. de Braekeleer Antwerpen van 15 tot 27 mei. Voordien Kunstschip
Dronghene Drongen tot 4-4. - Werken van Renée Kempen K.C. Hof de Bist Ekeren
van 9-4 tot 2-5. - De kunstmonografie Ludo Laagland door Jan van den Weghe
verscheen onlangs bij Lannoo (1.200 fr.). - Schilderijen en tekeningen van Jeannine
Laenen tot 22 maart gal. Verlinden Heist o/d Berg. - Kunstschilder Jan Latinne
maakte de decors voor het Reizend Poëzietheater van Litera te Beringen. Hij
exposeerde er ook samen met Monique de Ceulaer e.a. - Graficus Jac Leduc, gal.
B. Brussel Lambert Hasselt tot 12 maart. - Werken van Marcaine en Petrus Mertens
Kredietbank Kouter Gent vanaf 2-4. - Grafiek van Marcase verscheen vanwege de
Gentse Vr. v.h. Museum v. Hed. Kunst, Recollettenlei 5. - Werken van Frank Maieu,
Gal. JL Oostende tot 25-4. - Werk van wijlen Joost Maréchal, Princessehof
Leeuwarden tot 14-3. - ‘Bosgroen. Groot Limburgs Verzenboek’ werd geïllustreerd
door Paula Martens en samengesteld door Gie Luyten. - Kunstschilder Roland
Middernacht, gal. van de Voorde Deinze 5 tot 29-3. - Werken van Piet Moerman,
Galerij Aterg Roeselare, Wallenstr. 6, van 13 tot 31-3. - Schilderijen van Flora
Monsieurs, C.C. Gemeentehuis Westerlo tot 4-4. - Werken van Mia Moreaux, ‘De
Lekpot’ Loppem, 3 tot 31-3. - Kunstschilder Marcel Notebaert was inleider der
tentoonstelling Joris Ghekiere (Kortrijk). - Kunstschilder Petrus Quick VTB gal.
de Brackeleer Antwerpen van 1 tot 13 mei. - Schilderijen en pentekeningen van Jean
Ramon, gal. Albert Hasselt tot 8-3. - Werken van Georges Remi, gal. I.D. Gent tot
23-3. - Werken van Nicole Rochus, gal. Pannehuis Heusden-Zolder tot 28-2. - Werken
van Veerle Rooms, 5e Triënnale, Lalit Kala Akademi India. - Dirk Slabbinck
ontwierp het merkwaardige wandtapijt ‘Verrezen Christus en vier Evangelisten’, dat
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in volledig handwerk multipliceerbaar is (Slabbinck-kunstatelier Brugge, Westerlo
en Bastogne). - Werken van Darie Schotte C.C. De Schakel Waregem tot 7-3. ‘Metaphysische wereld’ van Frank Slabbinck, gal. Maeyaert Oostende

[Kunsten en letteren]
Knaepen en Michel Martens (glas), Frank Steyaert (keram.), Marc v.d. Steen
(meub.), Edith Vandriessche (text.). De serie zal in de drie landen vertoond
worden. Voor Vlaanderen: Ec. en Soc. Inst. v. Middenstand, Congresstraat 33,
1000 Brussel (tel. 02/219.34.34).
- De V.U.B. publiceerde ‘Het politiek theater heeft je hart nodig. Het
theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid’. Het
betreft de vrij talrijke Vlaamse theaters, die, onder voorwendsel aan
‘vormingstheater’ te doen, met door alle burgers betaalde miljoenen
propaganda voeren voor één partij (steeds dezelfde) gepaard met
een veelal primair anticlericalisme.
- ‘Actuele Franse kunst’ tot 11-4 in het Pal. v. Schone Kunsten, met
werken van Albert, Arroyo, Chambas, Malaval, Moninot, Philippe,
Pignon, Sanéjouand, Saulnier, Télémaque, Thomas en Tirouflet.
- De jaarl. Kunstambachttentoonstelling van de provincie Antwerpen
in 3 B (Tentoonstellingsz. Prov. Brabant, Grasmarkt) bracht, onder
de titel ‘Drie materies - drie contrasten’, tot 6 maart juwelen van
Walter Jouret, textiel van Edith van Driessche en keramiek van
Arthur Vermeiren.
- Tentoonstelling Cyriel Buysse, Paleis voor Sch. Kunsten van 2 tot
31-3 (gratis toegang), door de Vereniging tot Bevordering der
Nederlandstalige Literatuur in België (wat een naam!).

DIEST - Oud-Russische Ikonen (17e tot 19e E.) in gal. Esschius Begijnhofpoort
tot 4-4.
DILBEEK - Voor de verzamelbundel ‘Vrouwen verwoorden’, samen te stellen
door Lut Beuls kan elke dichteres insturen vóór 3 mei: 3 gedichten + curr. vitae.
Adres: Uitg. Panther Paperback t.a.v. Lut Beuls, Postbus 75, 1710 Dilbeek.
Voor de bundel ‘De Doodswake’ samen te stellen door G. Achterland en Ton
Luiting van 1 tot 7 gedichten insturen (met curr. vitae) op zelfde adres vóór
31-5.
GENT - Het programma 1982 van studiereizen en ontmoetingsdagen der Vl.
Ver. v. Industriële Archeologie kan men aanvragen op adres V.V. Ind. Archeol.,
Postbus 30, M.-Hendrikaplein, 9000 Gent 12. Het Jaarboek ‘Ons Industrieel
Erfgoed’ (d. 1) is ter perse; nu reeds inschrijven op hoger adres (prijs wordt ca.
500 fr.).
- De statutaire vergadering van de Ver. v. Kath. Oostvlaamse
Schrijvers had plaats op 21 maart met o.m. de artiestenmis in het
Capucinessenklooster en het middagmaal met vergadering in
restaurant van Eyck.
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De filoloog en heemkundige Dr. Jozef Goossenaers werd honderd
jaar geleden (25-2-1882) geboren. Hij verdedigde de Vlaamse
literatuur, was promotor van de Heemkunde, het Openluchtmuseum
Bokrijk, het Vlaamse Volkstoneel, enz. Ook was hij de oprichter
van het vooroorlogse tijdschrift ‘Vlaanderen’ (waarvan we de naam
overnamen) en van de ‘Veren. voor Vlaamse Wetenschap’.
‘Gotische en Renaissance-meubels en meubelfragmenten’ in het
Museum v. Sierkunst de hele lente.
Huldetentoonstelling Maurice Dupuis (o 1882) in het Museum voor
Hedendaagse Kunst vanaf 3-4.
Aanwinsten 1980-1981 door de Staat in het Centrum v. Kunst en
Cultuur vanaf 17-4.
16e Antiekbeurs in Congrespaleis vanaf 27-3 tot 5-4.
Een Panelgesprek over afstanden, raakvlakken en overlappingen
tussen binnenhuisarchitectuur, meubelkunst, architectuur en
industrële vormgeving had plaats op 30-3, Hoger Sint-Lucasinstituut.
Panel: prof. Pieter De Bruyne, Jos De Mey, Rik Gerard, Patrick
Saelens, prof. Adelbrecht Van de Walle en moderator Yves De
Smet.
Wie documenten, werken, persknipsels of wat ook bezit i.v.m. de
schilder-bohémien Herman Minner gelieve dit mede te delen aan
Lieven vanden Abeele, Martelaarslaan 438. Minner is geboren te
Ninove (1924), studeerde in St.-Lucas, behaalde de Romeprijs (1952)
en overleed in 1981.

GRIMBERGEN - DEINZE - Voor een Albert Saverys' monografie wordt
iedereen die schilderijen, tekeningen en vooral persoonlijke documentatie over
de schilder bezit verzocht contact te nemen met Jan Saverys, Beukendreef 24,
1850 Grimbergen of Marie-A. Saverys, Clauslaan 65, 9800 Deinze.
HASSELT - De Prov. Biblioteek (dir. Erik Heidbuchel) presenteert van 12 tot
27-3 de tentoonstelling ‘De tuinwijkgedachte van Engeland tot Limburg’,
ingericht door het Prov. H. Architectuurinstituut en zijn Studiecentrum voor
Woningbouw.
- Eveneens in de Prov. Bibl. ‘Hasselt in boek en druk’ van 3-4 tot
31-8, na.v. 750 j. Hasselt. Samengesteld o.l.v. Dr. E. Heidbuchel
door Lic. Raf van Laere. Vooral op basis van een reeds bestaande
collectie Hasseltse drukwerken. Het oudste stuk is een hs. uit 1480
en het oudste Hasselts drukwerk dateert uit 1677. De tentoonstelling
gaat tot het eind van het Ancien Régime.

HOUTHULST - ‘Jong Talent’ in gemeentehuis van 10 tot 12-4: Jan Bastiaensen,
Nico Lannoo, Geert Messine, Peter Six, Wilfried Tytgat, Dorine Van Craeynest,
Jacques Vuylsteke, Werner Watty en Irénée Duriez.
KEULEN - ‘Wort und Bild in der niederländischen Kultur’ (XVI-XVII eeuwen)
was een intern. colloquium van 30-9 tot 4-10-81 met deelname van kunst- en
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literatuurhistorici uit Duitsl. Gr.-Br., Ned. en Vlaanderen, in het Belgisches
Haus. Het werd o.m. voorbereid door Prof. Dr. Herman Vekeman (Inst. d. Nied.
Philologie Univ. Köln). Er waren 21 referaten met het Nederlands als congrestaal.
Aansluitend was er de tentoonstelling ‘Wort und Bild. Buchkunst und
Druckgraphik in den Niederlanden im 16. und 17. Jhrh.’ met een belangrijke
kataloog (Dr. H.J. Raupp, B. van Goidsenhove e.a.) te bestellen: 18 DM,
Belgisches Haus, Cäcilienstrasse 46.
KNOKKE - HEIST - Op 23-3 werd hulde gebracht in C.C. Scharpoord door
het Provinciaal Bestuur in aanwezigheid van de Koning aan de Prov. laureaten
van vocale kunst en Jeugd-
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[Kunsten en letteren]
literatuur, de Interprovinciale voor monografie en de Internationale van de
Buchmesse van Leipzig (uitg. Lannoo).
KOPENHAGEN - De internationale vereniging van het amateurstoneel AITA
(Association internationale du théâtre amateur) verhuisde zijn secretariaat van
Amsterdam naar Kopenhagen: Vesterbrogade 175, DK - 1800 Kopenhagen V.
KORTRIJK - Voorzitter Maurits Denaux kondigde het Programma af van het
Festival van Vlaanderen - Kortrijk 1982. Het biedt uitvoeringen in mei en juni
van werken gaande van het klassieke naar de romantiek. Programma en kaarten
te verkrijgen ten stadhuize (dienst toerisme) vanaf 22-3.
LEUVEN - De 7e Leuvense Muziekdagen in het Lemmensinstituut op 6 en 7
april georganiseerd door de nat. koorfederatie ‘Het Madrigaal’ bevatten
zangstonden, plenaire sessies en ateliers. Zangleiders: Lode Dieltiens, Paul
Schollaert en Urbain van Asch. Het thema is ‘Koor- en samenzang’, zowel
liturgische als profane, één- en meerstemmig.
- ‘Orlandus Lassus’ (1532-1594) is een tentoonstelling in de Fac. v.
Lett. en Wijsb., ingericht door de afdel. Muziekwetenschap n.a.v.
de 450e verjaardag van zijn geboorte (tot 31-3) aansluitend concerten
o.m. op 30-3.
- Het Davidsfonds telt thans 73.722 leden-gezinnen d.i. 558 meer.
Vooral Oost- en West-Vlaanderen groeiden aan.
- Het 5e debat ‘De noodzaak van’ in 't Stuc behandelde de video-kunst
maar heeft (nog) niet kunnen ervan overtuigen dat video werkelijk
een onvervangbare functie vervult, tenzij bvb. voor zekere eenmalige
kunstverschijnsels. (Land Art, Performances, Happenings e.a.)
- Het 3e Colloquium van het Jozef Lootensfonds handelt over
Verschaeve en de Vl. Meisjesbeweging, op 8 mei in de Fac. v. Wijsb.
en Lett., met Abt El. Dekkers, Prof. P. Thomas, Romain
Vanlandschoot, Marcel Boey, Maria Renard-de Leebeeck.
Inschrijven vóór 3-4, R. Vanlandschoot, Hondstraat 4, Tielt (tel.
051/40.21.53).
- ‘Sport in Grafiek en Kleinsculptuur’ - moderne Vlaamse
kunstwerken - in Un. Centr. Lich. Opv. en Sport van 18-3 tot 4-4.

NAMEN - Voor Europa Cantat 8 (30-7 - 8-8) werd de Mis in D groot van
Anton Dvorak als atelierwerk gekozen, een vroom-vrolijke feestmis maar met
intiem karakter. Zij zal ingestudeerd worden door Johan Duyck en uitgevoerd
in de Abdij van Floreffe.
NEERPELT - Gedurende het Int. Muziekfestival van 30-4 tot 2-5 organiseert
de V.F.J.K. een Tentoonstelling van Jeugdmuziek. Naast een uitgebreide
documentatie over binnen- en buitenlandse jeugdkorenliteratuur, zal men er
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ook inlichtingen kunnen bekomen over buitenlandse koorontmoetingen en
internationale concours. Tevens wordt aandacht besteed aan de discografie.
NIJMEGEN - ‘Literatuur in vertaling’ is een symposium op 21 en 22 mei
georganiseerd door de K.V.N. over de vertaling van buitenlandse literatuur in
het Nederlands. Programma en inschrijving (f 15,-): Bureau Studium Generale,
K.V.N., Comeniuslaan 4, 6500 HC Nijmegen (tel. 080 - 513083).
OOSTENDE - ‘Impressionisme in eigen verzameling’ in het Museum voor
Schone Kunsten van 25-3 tot 3-5. Samensteller N. Hostyn, conservator.
Aansluitend bij de aflevering ‘Vlaamse impressionisten’ van ‘Openbaar
Kunstbezit’ (april).
- ‘Die Passion’ van Otto Pankok in het Museum v. Religieuze Kunst,
2 april - 16 mei. Een schilder die Verhaeren en Gezelle illustreerde
en met Rouault en Servaes wordt vergeleken (o Mulheim / Ruhr).

OVERIJSE - Het Sint-Ceciliakoor organiseert i.s.m. het gemeentebestuur een
Internationaal Koortreffen van 20 tot 23 mei 1982. Verschillende koren,
waaronder: Corale San Giovanni uit Lecco (Italië), Chorale ‘La Cantoria uit
Mâcon (Fr.), Ruusbroec-koor uit Hoeilaart en de St.-Ceciliakoren uit
Maleisen-Overijse en Overijse nemen hieraan deel. Op het programma publieke
repetities, optredens, een uitvoering van de Missa Brevis (KV 194) (W.A.
Mozart) en een verbroedringsfeest. Voor inlichtingen: P. Muyldermans,
St.-Ceciliakoor, Regenmeuterlaan 20, 1900 Overijse.
PARIJS / NEW YORK - ‘New Glass’, intern. tent. van hedendaagse glaskunst
(samengesteld door het Corning Museum of Glass, N.Y.) is nog tot 30 juni te
bezichtigen: Musée des Arts Décoratifs, Pavillon de Marsan. Werk van 196
kunstenaars uit 26 landen (o.a. België met Michel Martens).
RIJKHOVEN - BILZEN - Keramiek uit de Euregio van 2-4 tot 2-5 in het C.C.
Alden Biezen met deelname van Duitsers en Limburgers (Ned. + Vl.). Voor
Vlaams Limburg: Kerkhof-Dekkers, Georges Blom, Jeff Gielen, Patr. Helewaud,
Lidy Hoewaer, Frank van Houtte, Gerard Segers, Piet Stockmans, Ludo Thijs
en Paul Wouters. Later in het C.C. Venlo en het Freilicht Museum Grefrath.
SARS-POTERIES (Noord-Fr.) - Een Internationaal Symposium van het Glas
wordt gehouden van 13 tot 17 april. Doel o.m. uitwisseling van methodes, ideeën
e.a. Inlichtingen: Dhr. Louis Meriaux, Musée du Verre, 59216 Sars-Poteries
(tel. (27) 616144).
ST.-NIKLAAS - Het 7e Deel van ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’
met de inventarisatie van het arrondissement St.-Niklaas verscheen eind 1981.
Een tentoonstelling werd gehouden in St.-Niklaas, St.-Gillis-Waas, Temse,
Beveren, Kruibeke en Lokeren. Samensteller van de inventaris is Anthony Demy
m.m.v. Suzanne Van Haeverbeek.
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8-5 tot 2-6. - Werken van Gustaaf en André Sorel, C.C. De Schakel Waregem van
3 tot 18-4. - Werken van Francine Tavernier (TAF), kunstkelder De Gouden Pluim
Gent tot 18-4. - Werken van Taf en van Patrick Temmerman Kredietbank Kouter
Gent vanaf 2-4. - Kunstschilder Leo van Cauwenbergh tot 4-4 in Hof te Puttens
Lede. - Werken van Armand Vandeghinste in het XXXe Salon ‘Art Sacré’ en het
Xe Salon ‘Art et Matière’, Centre d'Art de la Ville de Paris, rue de Nesles (30-3 tot
18-4). - Werk van Jan van de Kerckhove in het Princessehof te Leeuwarden (tot
14-3) en in de Brakke Grond A'dam (tot 20-3). - Werk van Julien van de Kerckhove,
Kredietbank Kouter Gent vanaf 2-4. - Werken van Piet Van den Buys, gal.
Binnenhuis Beveren-Leie, 19-3 tot 4-4. - Kunstschilder Gas Van denhoeck, K.C.
Hof de Bist Ekeren, 7 tot 30 mei. - Werken van kunstschilder-beeldhouwer-graficus
Robert van der Eycken, gal. Bank Brussel Lambert Hasselt tot 13-3. - Schilderijen
van Lea Vanderstraeten, gal. Présences 2 (Hotel Locarno) Knokke-Zoute 3 tot
18-4. - Fotorecensent Karel van Deuren was inleider van de tentoonstelling
‘Hedendaagse fotografie in West- en Oost-Vlaanderen’ in C.C. Heusden-Zolder. Werk van Rogier van de Weghe, Princessehof Leeuwarden tot 14-3 en Brakke
Grond A'dam tot 20-3. - Kunstschilder Ivo Vandyck, gal. Rencontre Brussel tot
27-3. - Kunstschilder André van Laere, Galleria San Fedele di Milano, 1 tot 28
maart in de groepstentoonstelling ‘5 Gesuiti’. - Kunstschilder Willy van Petegem,
gal. Kredietbank Diest tot 23-4. - Schilderijen en pastels van André van Poucke,
‘De Lekpot’ Loppem, van 5 tot 31-3. - Recente schilderijen van Eddie Verfaille,
Cult. Centrum de Veldbloem Ertvelde - Evergem 10 april tot 2 mei. - Werken van
Rik Vermeersch, Gal. Aterg Roeselare (Wallenstr. 6) van 13 tot 31 maart. Kunstschilderes Cécile Verplancke, Gal. de Braekeleer Antwerpen, 5 tot 27 mei.
Voordien Kunstschip Dronghene Drongen tot 4-4. - Pastelschilder Marcel Vervaet
van 12 tot 23-3 gal. de Eik Antwerpen. - Huldetentoonstelling Vovaneska door
‘Open Kring’ Gent in Hotel Brittannia van 13-3 tot 15-4 met voorstelling van haar
monografie door kunstschilder-troebadoerdichter Gerard Vekeman. Ook vanaf 2-4
Kredietbank Kouter Gent.
Fernand Bruyninckx exposert ‘Het Landschap’, gal. Cellaert Antwerpen, 27-3
tot 18-4. - Beeldhouwwerk en tekeningen van May Claerhout, St.-Victor Turnhout,
24, 25 april. - Bert de Keyser vertoont ‘Brussel, getekende Stad’ in Belfortzaal Aalst
26-3 tot 25-4. - Juul Keppens exposert in eigen atelier, Konkelgoedstraat 29,
Lebbeke, van 10-4 tot 2-5.

3. Muziek, Toneel, Ballet
De acteur Frank Aendenboom speelde de hoofdrol in het TV-spel ‘De waanzin van
Huigen van der Goes’. Eveneens in ‘De Confrontatie’ van Ariek Chen met de KNS.
- De Neerpeltse dansgroep ‘Imago Tijl’ o.l.v. Alicia Borghten presenteert het 240
nieuwe programma ‘Onder de welving van de regenboog’ van 26 tot 28 febr. in het
Dommelhof. Verder treedt de groep op in Dessel, Hasselt, Duitsl., Oostenrijk,
Hongarije en Zweden in de loop van 1982. Contactadres Imago Tijl, Stationstr. 25,
Neerpelt (tel. 011/64.07.01). Het is een erkende manifestatie van het Min. v. Nederl.
Cultuur, wat gunstige voorwaarden verzekert. - Een concert door de F.V.V. Gent
door koor Concinite o.l.v. Karel Aerts werd uitgezonden op 15-3 door BRT-3. - Het

Vlaanderen. Jaargang 31

Ballet van Vlaanderen o.l.v. Jeanne Brabants hield op 20-2 zijn 2e KVO-avond,
met twee wereldcreaties, o.m. de ‘Rossiniazata’, die Jeanne Brabants aan haar ouders
opdroeg. In maart en april is de
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groep in Peking, Shangai, Kanton enz., met o.m. haar ‘Bal aan het hof van
Boergondië’. Zij geeft er vijftien voorstellingen. Jeanne Brabants sprak op 20-2 op
een internat. balletcolloquium in het Antwerpse Frans Snijdershuis. - ‘Concerto voor
piano en orkest’ van Nini Bulterys werd uitgezonden door BRT-3. - ‘Grafgedichten’
van Peter Cabus in het BRT-3-programma ‘Autochtoon’ op 26-3. - Onder de leiding
van Frits Celis werd ‘Tristan en Isolde’ van Wagner uitgevoerd door de opera van
Vlaanderen. - Het ‘Sax-kwartet’ van Jan Decadt in BRT-3 op 26-3. - Het Westvlaams
Orkest en Cantores voert o.l.v. Aimé de Haene Bachs Johannespassion uit op 7 april
in de Brugse stadsschouwburg. - De kunstenares Annie de Loenen trad op met
gedichten van Wies Moens op een herdenking op 25-3 in Antwerpen. - Roger
Deruwe trad op met zijn Veremanskoor op BRT-3 op 5 maart. - ‘De Gewijden’,
koorbewerking van Lode Dieltiens op tekst van Clem de Ridder wordt op het 45e
Vl. Nat. Zangfeest uitgevoerd. - De zangers Lode Devos en Bernadette Degelin
houden nog een laatste Cursus Stemvorming op 8 mei in O.L. Vrouw Presentatie te
Ledeberg (14 tot 18.30 u.): Opendeurdag tot besluit van de driejaar-cursussen. - Roel
Dieltiens, Jozef Sluys e.a. concerteerden op 3-3 in de Schaarbeekse Muziekacademie.
- De tenor en zangpedagoog Lode Devos leidde van 5 tot 7-3 het koorweekend voor
volwassenen ‘Europa Cantat’ 8, m.m.v. Bernadette Degelin, in het Inst. Crombeen
Gent. Beiden hielden in Ledeberg een cursus stemvorming op 26-27 maart. Op 14-3
trad hij op in de Brakke Grond te A'dam, begeleid door Luc Devos, in een
poëzieprogramma. - Passieconcert door de Mariakantorij o.l.v. Jos D'Hollander
o.m. op 26-3 in St.-Andreas-Belsele. Hij sprak op 21-3 in het Museum v. Kunst en
Geschiedenis te Brussel. - Paul Dombrecht, hobo, speelde o.m. met het Gents
Madrigaalkoor in St.-Amandsberg op 28-4. - Dirigent Jan Douliez leidde o.m. het
kamerorkest ‘De vrienden van de kamermuziek’ in de artiestenmis van de Ver. v.
Kath. Oostvl. Schrijvers (Gent 21-3). - De Chorale Caecilia - voorbereid door Frans
Dubois - en de pianist Robert Groslot - namen deel aan een Beethovenconcert in
Antwerpen begin maart. De Johannes-Passion van Bach wordt door het koor
uitgevoerd op 3 april in de KVO-Antwerpen, ten voordele van de Lions-club (soc.
werken), evenals op 2 april in de H. Hartkerk van Moeskroen. - De Kon. Aloude
Hoofdrederijkerskamer ‘De Violieren’ speelde vanaf 14-2 ‘In de holte van je arm’
(D. Frankel Frank) in regie van Clem Du Four, die mee akteert. ‘De Violieren’
speelden in regie van Clem du Four ‘De Kanarie’ van hemzelf en werden daarmede
laureaat van de Nationale schiftingsprijs voor tweespraken op 7-3 in Mechelen. Vijf
dagen later, op 13-3 te Berchem werden zij laureaat van de schiftingswedstrijd voor
eenakters met drie deelnemers, met ‘Het bezoek’ een creatie van en door Clem du
Four. Zo werden zij finalisten voor beide reeksen. Finales op 25-3 en 8 mei. - ‘Fiesta
in Malaga’ van Guy Duyck op BRT-3 op 13-3. - Het Gents Madrigaalkoor
concerteerde o.l.v. Johan Duyck, o.m. in het Brugse Stadhuis op 26-3, op 2-4 in de
Tieltse stadschouwburg, en op 28-4 in de kerk van St.-Amandsberg, n.a.v. het 15-jarig
jubileum van het koor. Uitvoering o.m. van Duycks onlangs bekroonde ‘Lentetriptiek’
op. 1. - Van Antoon Eeckhout verscheen bij de Notenboom te Bierbeek ‘Muzikale
Exploraties: Ouverturen en symfonische gedichten’ (260 blz., 250 fr). Heruitgave
die verbeterd is door een handiger presentatie en door talrijke foto's van componisten.
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- Mieke Felix trad o.m. op voor de Middag voor de Poëzie te Gent op 16-3. Eveneens
in talrijke onderwijsinstellingen. - De choreografe Olivia Geerolf en haar echtgenoot

[Kunsten en letteren]
VENLO - Keramiek uit de Euregio verzamelde tot 28-2 werken uit de
drie-landen provincies. Voor ons Limburg was er werk o.m. van Piet Kerkhof,
Georges Blom, Lidy Hoewaer, Frank van Houtte, Gerard Segers, Ludo Thys
en Paul Wouters.
WEVELGEM/ANTWERPEN - Het letterk. tds. ‘Boulevard’ hield op te
bestaan. De Stichting Boulevard richtte de kleine uitgeverij ‘Het Schaap’ op,
waarvan Guy van Hoof co-redacteur is. Het Schaap, PB 33, 2000 Antwerpen.

bibliotheek
Werk van en/of over leden
P. HUYS, F. HANDTPOORTER, M. VANHALEWIJN, J. SMEYERS e.a.,
Oostvlaams Literair Lexicon, Nieuwe Reeks Bijdragen no 15 (Kult. Jaarboek O.-Vl.),
Uitg. Provinciebetuur, Gent, 1981. - Na de reeksen Oostvlaamse literaire monografieën
besloot het Provinciebestuur ook een lexicon uit te geven met bio-bibliografische
gegevens over de Oostvlaamse auteurs vanaf ca. 1840. De Commissie voor
Letterkunde, voorgezeten door Gedep. E. De Cuyper, heeft de redaktie op zich
genomen, onder supervisie van Dr. P. Huys, Cultur. Adviseur van O.-Vl. Het was
een goed idee dit lexicon te verrijken door de inlassing op gekleurd papier van
afzonderlijke hoofdstukken over. Middeleeuwse Letteren, Rederijkerij, Franse
Literatuur in O.-Vel., Literaire Prijzen, Jeugdliteratuur, Renaissance-Literatuur,
18e-Eeuwse Literatuur, Toneelschrijvers, Vlaamse Poëziedagen, Romantiek en
Vlaamse Beweging. Van talrijke auteurs werd de foto opgenomen in het Lexicon,
maar het verschil in formaat betekent een irriterende discriminatie. Alles samen
degelijk werk in dienst van de auteurs en de literatuur, waarvoor men de hele
Commissie en het Provinciebestuur veel dank verschuldigd is.
G. WITTEBOLS, R. LENS, A. DEMEDTS, P. LEBEAU, e.a., Hulde-Album Bert
Peleman. ‘Als de man in de Peel’, Uitg. Kemp. Boekhandel Retie, 1980; 120 blz.,
30,5 × 24, linnen band. - Naar aanleiding van de 65e verjaardag van de grote dichter
nam Lic. Gust Wittebols het initiatief hem een hulde-album aan te bieden, waarvoor
talrijke vrienden met vriendschap en waardering hebben medegewerkt, eminente
figuren uit diverse sferen naast collega's uit de wereld van kunsten en letteren. Mooie
teksten vol ontroering, zoete en droeve herinneringen, rake typerigen. Daarnaast een
prachtige reeks foto's, die diverse episodes uit het leven van Bert Peleman illustreren.
Op het eind een complete bibliografie van zijn uitgebreid oeuvre dat reeds in 1934
met een eerste dichtbundel ingezet werd. Herinneren we nog dat, eveneens in 1980
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n.a.v. Pelemans 65e verjaardag, zijn ‘Verschenen Werken’ verschenen in de reeds
gereputeerde reeks ‘De Gulden Veder’ (Uitg. Orion, Belsele-Beveren).
Omer TANGHE, Nog even voor je sterft. Ontmoetingen met Ataata Vinivi, laatste
Noordpoolpionier, Uitg. Ceres, Maarkedal, 1981; 96 blz., geïllustreerd. - Onze lezers
kennen Omer Tanghe als de auteur van een reeks boeken die meestal de neerslag
zijn van zijn reizen over de hele wereld naar plekken waar Vlaamse missionarissen
werkzaam zijn, die hij als Directeur van de Pauselijke Missiewerken in
West-Vlaanderen op allerlei wijzen steunt en helpt. In dit boek heeft hij het over
Ataata Vinivi, de nu 72-jarige Vlaamse Eskimo-missionaris Pater Frans van de Velde,
waarover de Franse auteur Frison-Roche reeds geschreven had. Het boekje werd in
een levendige journalistieke stijl geschreven wat de auteur niet belet het heroïsche
en tevens ontroerend eenvoudige van zijn personage weer te geven. Een deugddoende
boek.
Hans MELEN, Miel Kersten. Essayist en Dichter, Uitg. Ver. v. O.-Vl. Kath.
Schrijvers, Gent, 1981; 16 blz. - Deze kleine brochure bevat de toespraak die door
Hans Melen, ondervoorzitter van de VKOS, gehouden werd op 26 april ll. in het
Gentse St.-Lucasinstituut als postume hulde aan Miel Kersten, die gedurende tientallen
jaren de Vereniging had voorgezeten. Het is een analyse van Miel Kerstens
voornaamste werken, vol piëteit en vriendschap vanwege een intieme vriend.
Anton VAN WILDERODE, Jan De Smedt, uitg. Vrienden van Jan de Smedt,
Mechelen, 1981, 14 blz. - René TURKRY, Jan De Smedt van Mechelen en het
Animisme, ibid., 1982, 32 blz. - Renaat de Smedt ligt mede aan de grondslag van de
recent opgerichte reeks ‘Cimelia (ofte relieken) Jan de Smedt van Mechelen’. Het
eerste nummer bestaat uit de lezing die Anton van Wilderode hield op de academische
zitting in het Mechels Miniatuur Teater n.a.v. de 25e verjaardag van het overlijden
van de schilder: men treft er de eenvoudige, directe taal die van Wilderode kenmerkt
en die hem niet belet naar de diepte door te dringen. - Het tweede nummer bestaat
uit een goed geïllustreerde studie van René Turkry, die het animisme grondig heeft
bestudeerd en de aangewezen persoon was om over het animisme van Jan de Smedt
te schrijven. Hij gaat dieper in op de rijke soms mystische inhoud van Jan de Smedts
oeuvre, waar ook van Wilderode enigszins naar had verwezen: een degelijke studie.
Het is goed dat met de dood van een kunstenaar de bewondering voor zijn werk niet
verloren gaat: maar voor hoevelen is dit het geval?
WERNER G. DE KESEL, Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage
over bindmiddelen in de rituele kunst, Uitg. Cultura Wetteren, 1981; 152 blz., 287
× 230 mm, ca.
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200 illustr. deels in kleur. - De auteur is ingenieur en leidt een bedrijf, dat aan research
doet op het gebied van de kleeftechnieken, waaraan zijn eerste boek werd gewijd:
‘5000 jaar houtlijm, geschiedenis en verwerking’ (1977). Deze studie bracht hem in
betrekking met de fascinerende wereld van de primitiefste culturen der mensheid,
van de ethnologie van de rituele kunst. Inderdaad de rituele kunstobjecten wijzen op
het vroeg gebruik van allerlei plantaardige en dierlijke produkten als kleefmiddel
voor het creëren van rituele objecten en voorstellingen, waaraan de moderne mens
een belangrijke artistieke waarde toeschrijft, al verwaarloost hij de magische en
religieuze betekenis ervan. Het lag dus voor de hand dat de auteur vooral door het
artistieke aspect is geboeid geweest. Daaruit is dan de pas verschenen nieuwe studie
ontstaan, die reeds als manuscript voorgelegd werd aan de Oostvlaamse jury voor
vulgariserend-wetenschappelijke literatuur, die hem prompt met de eerste prijs 1981
bekroonde: een bekroning die zeker verdiend is. De auteur, die in het begenadigde
kunstdorp Latem woont, was wijs genoeg om zich niet op het glijdend vlak van de
kunstgeschiedenis te gaan bewegen: hij blijft bij het aspect dat hij grondig kent, de
lijmtechniek en de kleefstoffen. Maar dat belet hem niet de objecten van zijn
onderzoek te situeren in hun ethnologisch, ritueel en artistiek kader. Het zal eenieder
opvallen dat zijn beschrijvingen taalkundig heel wat verzorgder zijn dan in de
vulgariserende literatuur gebruikelijk is. Het boek behandelt zeven onderwerpen: 1.
De Europese prehistorie (o.m. rotsschilderingen). - 2. De Vruchtbare Maansikkel
(Mesopotamië kende de betumen en gebruikte ze in de kunst). - 3. Egypte en de
Farao's, die bvb. voor de mumificering en de sarkofagen waardevolle kleefstoffen
aanwierven. - 4. Zowel de Primitieven in het Middeleeuwse Westen als de
Ikonenkunstenaars in het Byzantische rijk, moesten voor hun panelen en verven
allerlei kleefmiddelen aanwenden. - 5. Het Amerikaans continent gebruikte vóór (en
ook na) de ontdekking door Columbus, in hoogstaande culturen als die der Maya's,
Azteken en Inca, allerlei produkten, die heel wat natuurkennis en vindingrijkheid
tonen. - 6. Zwart Afrika, met zijn wegens het klimaat weinig duurzame artistieke
creaties, bezit nochtans een van geslacht tot geslacht overgedragen kennis van voor
allerlei doeleinden bruikbare natuuringrediënten. - 7. Tenslotte is er Oceanië met
Melanesië, Polynesië en Australië, met hun zeer gevarieerde en typische magie. Het
onderzoek is reeds zo ruim dat er niemand aan denken kan de auteur te verwijten
een aantal hoge cultuurgebieden buiten bespreking te hebben gelaten, zoals Indië en
China. Beide verdienen een afzonderlijke behandeling.
A.S.
E.-J. DE SMEDT, Met minnende kracht, Lannoo, Tielt, 1981, 155 blz., 295 fr. - Met
dit boek wil Mgr. E.-J. De Smedt, bisschop van het bisdom Brugge, een reisplan
voor een gelovig leven aanreiken. Gelovige christenen zijn niet ieder moment even
sterk overtuigd van hun geloof en de werkende kracht ervan doorheen hun dagelijks
doen en laten. Sommigen vinden hun geloof zo arm en aarzelen zichzelf nog gelovig
te noemen, niet omdat zij zelf niet meer overtuigd geloven, maar vanuit een tekort
aan concrete geloofsbeleving in hun samenzijn met de medemens. Zij hebben het
moeilijk om hun relatie met zichzelf, de medemens, de natuur, hun gezin, hun arbeidsof schoolmidden en de ruimere wereld vanuit hun persoonlijke geloofsovertuiging
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concreet te laten inspireren om tot geloofsbeleving te komen. Kortom, zij en en
misschien ook wij hebben het moeilijk om Gods scheppings- en verlossingswerk
doorheen ons leven heel concreet verder te laten gebeuren. Heel wat christenen onder
ons blokkeren niet wanneer het op geloofsovertuiging aankomt, maar wel wanneer
het om geloofsbeleving gaat. Hiervoor wil Mgr. E.-J. De Smedt in dit boek een zeer
ruim plan met heel wat concrete voorbeelden van geloofsbeleving aanbieden. In het
eerste deel vinden wij een overzichtelijke synthese van de kern van het christelijk
leven dat zowel een geloofsovertuiging als een geloofsbeleving omvat. Hierin
behandelt hij de betekenis van God, Christus, de Geest en de Kerk als
geloofsgemeenschap voor ons christelijk leven. Deze algemene synthese wordt verder
rond 8 perioden van het liturgisch jaar met telkens tientallen concrete voorbeelden
van christelijke geloofsbeleving toegelicht. Hierin wordt gedacht aan bezinning,
geloofsverdieping en gebed. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan
gemeenschapsvorming en concrete acties en dit zowel persoonlijk of voor het gezin
als voor de ruimere samenleving, zelfs op wereldvlak. Dit boek is vooral een werkboek
om persoonlijk of in groep mee te werken. Het is ook een dankbare reisgids voor
onze christelijke geloofsbeleving die men bij gelegenheid ter hand kan nemen. De
inhoud wordt het hele boek door met citaten uit de Bijbel onderstreept. Uiteindelijk
wil Mgr. E.-J. De Smedt concreet aantonen hoe als een watermerk in een vel papier
Gods liefde in ons leven geprent kan worden!
Hendrik De Leersnijder
E. DEKKERS, R. VANLANDSCHOOT, P. THOMAS e.a., Verschaeve en
Rodenbach, Verschaeviana, Colloquimnummer, jaarboek 1981, Ruddervoordestr.
40, B - 8210 Zedelgem, 250 × 162 cm, 198 blz., geïll. met 8 volbladzijdse foto's,
300 fr. - Naast een Inleiding, een Slotwoord en een In memoriam Martha van de
Walle door Eligius Dekkers, bevat dit colloquiumnummer (Tweede colloquium
Roeselare 31 mei 1980) vier belangrijke opstellen - uitgewerkte voordrachten - over
in wezen Verschaeve zoals hij Rodenbach zag, door vier Verschaevekenners, historici
of literatuurcritici: Thomas, Wauters, Vandermoere, Vanlandschoot. Laatstgenoemde
behandelt ‘De aanloop tot Verschaeves Rodenbachopstel van 1909’ (met bijlagen),
blz. 89-189, waarin nauwlettend de wording wordt beschreven van een opstel dat
dan verder de aandacht gaande houdt van twee al genoemde auteurs: Thomas en
Vandermoere. Vanlandschoot levert de geschiedenis van de stof waarop deze twee
professoren hun kritisch onderzoek richten. Het verhaal bevat vijf paragrafen: 1. In
de schaduw van een Belgisch Jubileumjaar; 2. De langzame herontdekking; 3. Het
verborgen politieke schrift; 4. Een feestelijke zomer met Albrecht Rodenbach; 5.
Epiloog. Het begin van een controverse. - Grondig en naar mogelijkheden volledig
wordt in feite een periode in Verschaeve ‘Vlaamse’ ontwikkeling uitgetekend: dichter
Zeemeeuwe van de jaren negentig is, met Rodenbach, de Nederlands-lievende,
anti-franskiljonse, onbelgische, Vlaams-nationale strijder geworden. Voor velen zal
paragraaf 3 wel de nieuwste zijn: een onbekende kamerstudie anti het België van
1830 tot 1908 die een grondslag vormde van Verschaeves denken t.o.v. het
‘nationalisme’ van de dichter Rodenbach. En een wezenskenmerk werd van
Verschaeve zelf. Tot hier hebben
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de klarinet-solist Hedweg Swimberghe houden weldra een concertreeks in
Griekenland met optredens o.m. in Athene en Kozani. Zij brengen ook recitals Klarinet
- Piano - Dans (met de pianiste N. Mikhailidi). Nadien - in augustus - gaan beide
veelvuldig bekroonde kunstenaars optreden in China. Voordien treedt het Ballet
Olivia Geerolf in de Brugse schouwburg op o.l.v. en met choreografieën van Olivia
Geerolf (24 en 25-4, 20.30 u.), op muziek van Gershwin, Debussy, Saint-Saens en
G. Holst (locatie in de schouwburg); in juli leidt zij haar ballet in Noord-Nederland
voor een zesdaagse ballet-tournee. - Een Kasteelconcert in Huis Bergh's Heerenberg,
door pianist Robert Groslot werd uitgezonden door BRT-3 op 16-3. - De sopraan
Monoulle zong Psalm 3 en Beatus vir van Krafft voor BRT-3 op 14-3. - ‘Donneke,
ze lachen...’ een muzikaal sprookje met muziek van G. Hinnekint op tekst van Guido
Willaert, werd door de musiceergroep ‘Pro Musica’ van het St.-Jozefscollege - Tielt
in het feestpaleis aldaar opgevoerd (2-3). - Organist Johan Huys hield een
Haydn-concert op 12-3 in de St.-Bernadettekerk van St.-Amandsberg (vzw.
Middagconcerten in Oost- en West-Vl.). - Onder leiding van Madeleine Jacobs
zingt het Mechels Angelakoor in de Kathedraal de Plechtige Paasmis met Flor Peeters
aan het orgel (11-4). In de Hanswijkkerk werken zij mede met het concert van het
Franse ‘Trio des 4 vents’ (16-4). Ook aan de befaamde Hanswijkprocessie nemen
zij deel (16-5) en op O.-H.-Hemelvaart zingen zij profane Vlaamse composities van
heden en verleden (20-5). Tenslotte vermelden we nog dat zij van 3 tot 12-7 een
concertreis maken naar Zuid-Frankrijk, met hoogtepunt in de basilieken van Lourdes.
- Christel Kessels luisterde op de piano de opening der tentoonstelling Otto Pankok
in op 2 april te Oostende. - Het concert van het koor van Musica Nova te Boom o.l.v.
Roger Leens is verplaatst van 23 mei 1982 naar zondag 6 juni. Op BRT-3 op 9-3. Werken van o.m. Vic Nees, Raymond Schroyens e.a. door het BRT-orkest in het
Lemmensinstituut op 2-3, o.l.v. Vic Nees en met Kristiaan van Ingelgem aan het
orgel. - ‘Rachel’ van Vic Nees kwam op BRT-3 op 5-3, evenals zijn ‘European Stabat
Mater’ op 8-3 en ‘Magnificat’ op 13-3. Het BRT-koor bracht onder zijn leiding een
concert in de kerk van Zele op 19-3. - Prof. Jozef Robyns (K.U.L.) sprak o.m. op
8-3 in het C.C. Affligem over ‘De hoogtijd van de Vl. Polyfonische Muziek’. - De
voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert werd uitgenodigd door de Prince voor een
tournee naar Zaïre met ‘Reinaert de Vos’. Zij heeft intussen drie nieuwe LP's
uitgebracht: ‘Gedichten voor kinderen en andere mensen’, ‘Met een klank van Hobo’
en ‘Ik hou zo veel van jou’ (liefdespoëzie). In de Vastenperiode speelt zij een 25-tal
keren het ‘Markus-evangelie’ en ook integraal op BRT en KRO. Op de poëziedag
te Beauvoorde is ze met ‘Reinaert de Vos’. Op 2-3 speelde zij het Marcus-evangelie
in de O.-L.-Vrouw v. Troostkerk te Ukkel-Calevoet in aanwezigheid van de koning
en de koningin (DF - Stalle-Ukkel). - ‘Pianokwintet in a, op. 32 van Joseph Ryelandt
op BRT-3 op 12-3. - The Lord's Prayer’ van Raymond Schroyens op BRT-3 op
25-3. - Passieconcert door het Vocale en Instrumentale Ensemble van en in het
Lemmensinstituut o.l.v. Paul Schollaert op 2-4. - Paasmis met de Wase Lijsters
o.l.v. Zr. Maria-Rita Soens in Don Bosco - St.-Niklaas op 18-4. - In regie van Joris
Sustronck speelde toneelkring ‘De Vlaamse Zonen’ Rumbeke ‘De Snullen’ van Fr.
Dorin op 13 en 14-3. - Het koor ‘Tonada’ uit Oostende o.l.v. Aimée Thonon in het
koorconcours van de RTBF op 10-3. - Middagconcert van Silvia Traey en Robert
Groslot, 17-2 Paleis v. Schone Kunsten Brussel. - De pianiste Sylvia Traey
begeleidde het Fil-
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harmonisch Orkest van de BRT op 18 maart. - ‘In Dulci Jubilo’ o.l.v. Marcel van
Daele: passieconcert voor BRT-3 te Brussel op 19-4, 20.30 u. - Beiaardconcert van
Gustaaf van der Weyden op 15-2 St.-Romboutstoren Mechelen. - Roger van de
Weert, met het poppenspel de Hasseltse Tijl, presenteerde ‘Zo was het vroeger’ op
13-3 in het C.C. Hasselt. - De jongensgroep ‘Scapino’ uit Menen trad op o.l.v. Roland
van Hecke o.m. op de 20e Vl. Kultuurdag in Ekselbeke. - De musicus Jos van
Immerseel hield op 20-3 een piano-recital, gewijd aan Bach, voor de Lions Club
Marnix in de Antwerpse Singel. Bach op piano, een gewaagde onderneming die hij
opvat als een soort mystisch huwelijk van Bach met de moderne vertolker. Ook nog
o.m. voor BRT-3 (17-3). Op 23-4 leidt hij het Ensemble ‘After Eight’ in de Antwerpse
Singel. - Het koor Cantores Servadie o.l.v. Leo van Nevel op BRT-3 op 5-3. - De
fluitiste Gaby van Riet concerteerde in het Kasteel van Ham, wat uitgezonden werd
in het BRT-programma ‘Jonge vertolkers’ van 14-3. - Dirigent Marcel Van
Quickelberghe treedt met zijn koor en orkest Zanglust uit Tielt op in Ottweiler
(BRD) op 20-5. - Cabaret van Jan Vermeersch o.m. te Roeselare op 28-3. - Recital
op orgel in de St.-Jozefskerk te Antwerpen door Herman Verschraegen op 23-3
ten bate o.a. van de rolwagenactie. - ‘Hoe de slakken hun huisje kregen’ van Peter
Welffens kwam op BRT-3 in het programma Autochtoon op 12-3.

Catalogen
Kunstschatten uit China, 5000 voor Chr. - 900 na Chr. Nieuwe
archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China, Paleis v. Schone
Kunsten Brussel, 22 jan. - 18 april 1982; 295 × 210 mm, 312 blz., honderden
illustraties, waarvan vele in kleur. - ‘Dit is geen cataloog meer, het is een
monument! Bijna een complete geschiedenis van de rijke oude Chinese cultuur.’
Zo luidde het onbevangen oordeel van een lezer, die besloot met te verklaren
dat Midden-China ons in deze cataloog bewijst eeuwen vooruit te zijn geweest
in het verleden op het grootste gedeelte van het Westen. Dat oordeel was niet
eens erg overdreven, evenmin als het gekende verhaal dat hij daarbij memoreerde
over des Scheppers eerste baksel dat zwart verbrand was (het zwarte ras), het
tweede baksel dat niet genoeg had gekregen en er vaal-wit uitzag (het blanke
ras) en het derde dat volmaakt was, goudgeel, helemaal op punt (het Chinese
ras).
Men moet het toejuichen dat het Chinese volk door deze grootse tentoonstelling
de waardering en bewondering van de Westerse wereld wenst te veroveren,
vooral nadat zovele historische en artistieke schatten verloren gingen in W.O.
II, maar ook tijdens de Culturele Revolutie. Evenzeer zijn we gelukkig dat het
Westen met zoveel enthousiasme op de tentoonstelling reageerde, alduse
bewijzend dat het zich verheugt om al wat mooi en hoogstaande is waar ook
ter wereld, in het besef van de eenheid van het mensdom over alle grenzen,
rassen en klassen heen.
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Het meest spectaculaire uit het uiterst uitgebreide vertoonde materiaal is
ongetwijfeld de fascinerende beeldenreeks, die men heeft opgedolven en die in
klei het leger reconstrueert van de eerste keizer der Qin-dynastie (2e21-206 v.
Chr.). Typerend voor de Chinese estetiek - spijts de Indische beïnvloeding zijn de cultusbeelden uit de boeddhistische bloeiperiode van de 5e tot de 8e
eeuw, toen die godsdienst en cultuur een glansrijke expansie kende. Ook de
pronkstukken uit de Tang-graven, die meer aansluiten bij het Confucianisme
(vooral de dierensculpturen), zullen de aandacht voor zich opeisen,
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we niet zozeer kritiek op de dichter Verschaeve. Deze komt, zoals gezegd, in de
bijdragen van Thomas en Vandermoere. H. Vandermoere bestudeert ‘Verschaeves
lezing van Gudrun’ (bl. 61-88). Hij bespreekt Verschaeves dramaturgische grondregels
- een zevental principes - geformuleerd in het Vondelopstel. Toegepast op Gudrun
ziet schrijver Verschaeve de volgende fout maken: waar in feite twee hoofdpersonen
aanwezig zijn (Gudrun én Wate), wil er Verschaeves esthetisch en nationaal gevoel
slechts één hoofdpersoon in zien, m.n. Gudrun alleen. ‘Wat nog maar eens aantoont
dat Verschaeve eigenlijk geen criticus is’ (bl. 83). Dit gemis aan kritische zin - zoals
men het in de literatuur wil en wenst - wordt verder onderzocht en bewezen door P.
Thomas in zijn bijdrage ‘Verschaeve over Rodenbach - Beschouwingen...’ (bl. 11-40).
De conclusie, volgend uit beschouwingen nopens Rodenbachs volledig dichtwerk,
behoudens Gudrun dan, luidt gelijk zoals bij H. Vandermoere, maar wordt ook positief
toegelicht als volgt: ‘Hiermee is weer eens gebleken dat het beschouwend werk van
Verschaeve ook hier opgebouwd is vanuit de (romantische poëtologische)
bewondering voor de persoonlijkheid van de auteur en bedoeld is als een welsprekende
poging om deze bewondering op de lezer over te dragen’ (bl. 22-23). Mag ik, alvorens
verder te gaan, laten opmerken dat het Rodenbachopstel 1909 niet het opstel is van
Verschaeve dat opgenomen werd als inleiding tot deel II van de Verzamelde Werken,
Lannoo, Tielt, 1956, bl. IXXXVIII. Dit opstel, dat synthetischer 1909 herneemt,
dagtekent van 1922. Nog is het, volgens Baur, ‘ongeveer zoals een temperamentvol
geschilderd portret’ (a.w., bl. 291). Heel apart staat de studie van K. Wauters (een
proeve uit zijn doctorale dissertatie) getiteld ‘Het Wagnerbeeld bij Rodenbach en
Verschaeve’ (bl. 41-59). Wagner heeft Rodenbachs ook zinnelijke hartstochten
losgewoeld. ‘Verschaeve ziet in Wagner (wiens Parsifal en Die Meistersinger... hij
als kunstwerken ervaart en opnieuw “bewondert”) de kunstenaar die gedreven wordt
door een Faustisch levensgevoel... een genie dat vervuld is van een mateloze liefdedrift
en een hunkering naar het oneindige en naar God’ (bl. 54). Deze vier opstellen samen
hebben, naast de talloze vele kwaliteiten en indringende oordeelvellingen, m.i. deze
éne grote verdienste: ze hebben Verschaeve niet afgemaakt, evenmin opgehemeld,
m.a.w. eindelijk eens weloverwogen hem gegeven wat hem - positief - toekomt.
Verschaeves oud-leerling O. van Rie zei mij vaak: ‘Onze meester heeft ons tenminste
de grote kunstgewrochten naderbij gebracht en leren smaken’. Om heel eerlijk te
zijn moeten wij, naar mijn gevoelen, misschien stellen dat Verschaeve 1) met kritische
zin wist te kiezen: het schone grootste; maar 2) die grootse schone werken niet
beoordeelde naar gevestigde objectieve esthetische criteria maar naar eigen subjectieve
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normen, die m.n. van het persoonlijke schoonheids- en levensaanvoelen in de
werkenén-hun-auteur. Is zulk existentieel denken nu werkelijk zo gek?
K. de Busschere
DR. ALBERT SMEETS, Van Ensor tot Permeke, Lannoo, Tielt-Bussum, 19813; 25
× 34 cm, 312 blz. met 93 buitentekstplaten in vierkleurendruk naast tal van zw.-w.
illustraties, linnen band met stofomslag, 1.950 fr. - Dat dit boek een werk is van
blijvende waarde, bewijst het feit dat we voor ons een derde bijgewerkte druk hebben
liggen en dat de uitgeverij aan het 14e duizendtal toe is (met inbegrip van de Engelse
en de ook pas verschenen Franse vertaling)! Ik ben er rotsvast van overtuigd dat geen
enkele koper spijt heeft of zal hebben over zijn ‘investering’ in een zo rijk boek en
dit zowel qua inhoud als qua presentatie. Het is tevens een monumentaal bewijsstuk
geworden van de gevatheid waarmee de samensteller over kunst en kunstenaars kan
schrijven en hierbij denken we dan vooral aan de ontzagwekkende inleiding tot het
eigelijke werk. Wat maakt de inhoud van dit boek dan precies zo boeiend? Kort
geformuleerd: de originele aanpak van de auteur: zestien Vlaamse literatoren
behandelen het werk van 16 Vlaamse schilders. Zo defileren achtereenvolgens: Karel
Jonckheere (over James Ensor), Rose Gronon (Henri Evenepoel), André Demedts
(Rik Wouters), Ivo Michiels (Eugeen Laermans), Pieter Geert Buckinx (Jakob Smits),
L.P. Boon (Valerius de Saedeleer), A. van Wilderode (Gustaaf van de Woestijne),
Bernard Kemp (Albert Servaes), Jozef de Belder (Gust de Smet), Ward Ruyslinck
(Constant Permeke), Hubert Lampo (Frits van den Berghe), Marnix Gijsen (Edgard
Tijtgat), Bert Decorte (Jan Brusselmans), Leo Mets (Hippolyte Daeye), Daan
Inghelram (Leon Spilliaert) en Bertien Buyl (Victor Servranckx). Zo leren we niet
alleen telkens een schilder beter kennen, maar tevens openbaart de literator ons zijn
persoonlijke visie en schrijft hij ons vaak de woorden voor die we zelf niet of soms
toch moeilijk kunnen formuleren wanneer we door een kunstwerk getroffen worden.
De literatoren reiken a.h.w. de hand aan de kunstliefhebber bij het bekijken van het
werk van de Vlaamse schilders uit die belangrijke periode van onze schilderkunst.
Maar dat is nog niet alles! In de hierboven vermelde Inleiding, die speciaal voor de
3e Nederl. uitgave en de Franse vertaling gemaakt werd, wijdt Dr. A. Smeets een
uitgebreide studie aan ‘Beeldende kunst en literatuur’, waarin o.m. gewezen wordt
op het parallellisme tussen beide kunsttakken en waarin meteen ook een instructieve
kunsthistorische schets is vervat over de periode 1850-1950. Vanaf het einde van de
romantiek volgt de auteur de ontwikkeling via het naturalisme en impressionisme,
het post-impressionisme, symbolisme, expressionisme, kubisme, futurisme, dadaïsme,
surrealisme tot de abstracte kunst. M.a.w. een goed leesbare geschiedenis van de
moderne schilderkunst. Wat mij daarnaast persoonlijk zo aantrekt in dit boek, is de
overvloedige kleurenillustratie bij ieder van de behandelde schilders, waarbij elk
afgebeeld werk met een verhelderend commentaar van de auteur of een ander criticus
of kunsthistoricus is vergezeld. Juist door deze commentaar gaat ieder schilderij
a.h.w. leven voor de geest van de lezer en is de illustratie heel wat meer dan eenvoudig
maar ‘plaatjes bij de tekst’. Over de kwaliteit van die illustratie hoeft geen twijfel te
bestaan: daarvoor staat de uitgeverij met haar naam en faam wel voldoende borg.
Achterin het boek vinden we achtentwintig bladzijden met ‘Historische tabellen
1880-1955’ (waarin onze Vlaamse schilders gesitueerd worden in de politieke,
wetenschappelijke, literaire, wijsgerige en picturale evoluie van die periode (o.m.
algemene werken, catalogi, monografieën). De bibliografie werd volledig bijgewerkt
tot 1981, voor de laatste uitgave. Een andere medewerker aan dat monumentale boek,
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wiens teksten meestal in een klein lettertype werden afgedrukt, willen we de woorden
van onze waardering niet onthouden: Julien van Remoortere schreef de revelerende
biografische notities van zowel de behandelde schilders, als de literatoren en stond
verder in
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voor het redactiesecretariaat dat bij het samenstellen van zo een kunstboek
onvervangbaar is. Ook zijn arbeid voor dit werk kan moeilijk overschat worden.
Voor wie over schilderkunst in Vlaanderen wil meepraten is dit boek onontbeerlijk
en wie een waardevol (relatie)geschenk zoekt, kan geen betere keuze maken.
Vermelden we tot slot ook nog dat van deze uitgave de Engelse versie uitverkocht
is. De Franse vertaling, die terzelfdertijd als de 3e Ned. uitgave verschijnt, werd
gerealiseerd door Maddy Buysse en Jean-Marie Timmermans, voor rekening van de
Uitgeverij Meddens / Brussel.
ANTOON DEFOORT, PAUL HANOULLE, PAUL SCHOLLAERT, PIET
VERMEULEN, JAN WOUTERS, Lied om Lied, uitg. De Garve - Brugge, 1981,
met een voorwoord van Ignace de Sutter, 14 × 20 cm, 330 blz., geb. 385 fr. - Het
samenstellers-quintet willen we onmiddellijk feliciteren met deze prachtige
verzameling van 450 volksliederen, telkens vergezeld van het notenbeeld! Het is hun
bedoeling dat dit boek niet alleen in school of muziekles - ‘alhoewel in de eerste
plaats daaraan wordt gedacht’ - maar ook in jeugdbewegingen, volwassenorganisaties
en koren als een ‘zangbijbel’ wordt gebruikt. We hopen met hen dat die verwachting
moge ingelost worden. In ieder geval de gehele compositie van het boek kan daar
best toe bijdragen. Ze hebben vooral geput uit de eigen Nederlandse volksliederen,
maar zijn er anderzijds niet voor teruggeschrokken ook te grasduinen in anderstalige
liederen (die dan in hun oorspronkelijke taal worden afgedrukt). Het feit dat de
samenstellers allen mensen van en in het vak zijn, die jarenlange ervaring achter de
rug hebben, geeft ons de waarborg voor de degelijke en tegelijkertijd handzame
vormgeving van deze bundel. De weergave van het notenbeeld van de liederen is
niet overladen met (voor de doorsnee zanger over het algemeen overtollige)
nevenaanduidingen (geen tempo-aanduiding, noch dynamische tekens bijv.). Goed
bekende afwijkende versies van een lied echter worden wel gesignaleerd. De liederen
staan gegroepeerd in acht (daarom niet altijd waterdichte) categorieën: Nederlandse
volksliederen, idem uit andere landen, hedendaagse volksliederen, idem van elders,
kinderliederen, religieuze volkse liederen, Vlaamse romantische liederen (o.m. van
I. de Sutter, P. Benoit, P. Gilson, F. van Duyse, J. van Hoof, E. Hullebroek) en canons
(die echter ‘als een rode draad doorheen’ het boek zijn verspreid). Door een intense
samenwerking onder de samenstellers is het repertorium uitgegroeid tot een ruime,
maar verantwoorde keuze. Moge ons Vlaamse volk - in al zijn geledingen - weer
meer gaan (samen)-zingen. Dit boek zal daarbij een flinke hulp zijn!
WIM VAN ROMPUY & GASTON DURNEZ, Vergeet-mij-niet. Verjaardagboek,
uitg. Lannoo, Tielt-Bussum, 1981, 21,5 × 27,5 cm, rijk geïll., 62 blz., 298 fr. - - De
eerste oplage van dit lief boekje verscheen in november 1981 als ‘Boek van de Maand’
onder de auspiciën van de V.B.V.B. Het is ontstaan op voorstel van uitgever Johan
Ducheyne die tekstschrijver en illustrator in een meer dan geslaagde combinatie heeft
laten samenwerken. Het geheel is een ideaal geschenkboek voor onze kinderen
geworden, dat tegelijk lees- en kijkgenot aan het nuttige paart. Want behalve cursiefjes
van Gaston Durnez en schilderijtjes en tekeningen van Wim van Rompuy, werd ook
een kalender opgenomen, verspreid over het gehele boek tussen de verhaaltjes door,
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waarop per maand de verjaardagen van gezins- en familieleden, van vrienden en
vriendinnen kunnen genoteerd worden. En daar het boek in een stevige kaft is
ingebonden, kan het jaren meegaan, ook al heeft men de boeiende verhaaltjes al lang
stuk gelezen. De verzameling naïeve kunstprenten van Van Rompuy passen
wonderwel bij de vaak melancholische retrogevoelens die in de teksten van Durnez
naar voren treden. Geschenkboek voor onze jeugd? Jawel, maar vader en moeder
zullen ook met genoegen de ‘Kleinbeelden’ van Durnez lezen en er zeker hun
jeugdjaren in herkennen.
JAN WAUTERS & JULIEN VAN REMOORTERE, Sport en Jeugd. Van Olympia
tot anabolica, een maraton van eeuwen, uitg. Lannoo, Tielt-Bussum, 1981, m.m.v.
Leo Trienpont (research) Cis Verhamme (vormgeving), 19,5 × 26,5 cm, geïll. in
kleur en zw.-w., 176 blz., geb. 450 fr. - In het voorwoord wijdt co-auteur Wauters
enkele gevatte bedenkingen aan de sport als maatschappelijk verschijnsel, wijst op
misbruiken in en door de sport en graaft zo meteen de ‘bedding’ waarin de honderden
wetenswaardigheden i.v.m. sport en zijn beoefenaars in dit boek verzameld, gelezen
moeten worden. In het eerste hoofdstuk wordt de ‘Geschiedenis van de sport’ verhaald,
vanaf de vroegste tijden via Egypte, Griekenland, Rome, middeleeuwen, renaissance,
het 18de en 19de-eeuwse Engeland tot op onze dagen met de (moderne) Olympische
Spelen.. Als illustratie heeft men in dit deel prachtige reprodukties van kunstwerken
uit de Oudheid en tekeningen en schilderijen uit latere tijden aangewend, naast foto's
van sportmanifestaties. Het tweede hoofdstuk beschrijft de ‘vele gezichten’ van de
sport: sport en spel, competitie- en recreatiesport, topsport en (hedendaagse?)
uitwassen in de sport (geweld, doping, politiek, geld). Hierin bestaat de illustratie
uit foto's die vaak topfiguren uit de sportwereld tot onderwerp hebben. Het derde
hoofdstuk bekijkt de sport in schoolverband en toont ons o.m. de 19de-eeuwse scholen
voor L.O., de sporthumaniora, de sportkampen. Tussen deze kapittels door wordt
uitleg verschaft (meestal op groene bladzijden) over de georganiseerde sport met
zijn bestuursorganen, Bloso, aantal sportbeoefenaars, de sportcontacten tussen
Nederland en België, de L.O.- en sportopleidingen, de rijkssportcentra en de
sportkampen. Voor de jeugdige (jongen of meisje) die ietwat belangstelling heeft
voor sport vast en zeker een boeeiend (zowel qua informatie als qua illustratie) en
erg instructief boek, dat de vaak moeilijke problemen en vragen rond de sport niet
uit de weg gaat. Het boek richt zich terecht tot de jeugdige, maar toch blijft het een
vraag of die jeugdige lezer vanaf het begin de betekenis van de ondertitel zal vatten.
MERCEDES, Een parel van kobalt. Gedichten, Yang Poëzie Reeks - Gent, 1982,
11,5 × 20 cm, geïll. met kaftfoto (van Stan Kenis) van de dichteres, 52 blz., 200 fr.
(bestellen rek. 001-0680320-38 t.n.v. Nadia Vereecke, 9000 Gent). - Deze
debuutbundel is opgebouwd uit drie cycli die gedichten verzamelen rond het thema
ziekenhuis en zieken en alles wat er mee te maken heeft. Wat me het meest trof bij
het lezen van deze gedichten, is de directe zegging,
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evenals de fabuleuze schat van Hejiacum. Tenslotte is alles wat de tentoonstelling
biedt boeiend te heten, voor wie het neemt voor wat het is: getuigstukken van
een totaal andere maar daarom niet minder boeiende wereld, die hoogte- en
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laagtepunten heeft gekend, maar eerbied afdwingt en bewondering voor de
mensen die zoveel moois tot stand brachten.
Alleen reeds de cataloog verklaart de ongehoorde belangstelling die
‘Kunstschatten uit China’ in andere landen ontvingen. Wij mogen ons gelukkig
heten dat de Ver. der Tentoonstellingen van het PSKB (dir. Karel Geirlandt) ze
op het programma 1982 heeft gebracht. Daarbij denken we ook aan de talrijke
kunstenaars die er een ongewoon rijke schat aan visuele beelden in zich konden
opnemen (en het nog kunnen tot 18 april): beelden die hun werk ongetwijfeld
zullen bevruchten. Ook taalkundig is de cataloog uitstekend, wat vrij
uitzonderlijk is voor Brusselse tentoonstellingen; enkele kleine details kunnen
betwist worden, bv. waar er spraak is van ‘boeddhistische missen’! Deze
degelijkheid dankt men aan Prof. Ch. Willemen (RUG) en deels ook aan enkele
zijner medewerkers.
De dolle jaren in België, 1920-1930, Galerij ASLK Brussel, 29-10-1981 21-1-82; 222 blz., rijkelijk geillustreerd. - Het idee aan die periode een
tentoonstelling te wijden lijkt ons wat gewaagd: zo dol waren die jaren helemaal
niet in Vlaanderen, vooral in de Frontstreek en in de gezinnen waar men door
de oorlog gezinsgenoten had verloren of met oorlogsgekwetsten zat. Typisch
Brussels om een Franse periodebenaming ook op onze streken te willen
toepassen. De inleider Coolen, hoofd van (o.m.) de Cult. Dienst van de ASLK,
had het ongepaste van die betiteling moeten begrepen hebben. Hij heet bovendien
zijn cataloog ‘een echt standaardwerk’, wat o.i. overdreven is. Er zijn artikels
in zoals dat van G.-H. Dumont, dat briljant lijkt - de man heeft routine-, maar
in feite hol klinkt. Jules Willequet (ULB) bespreekt het politiek, sociaal en
economisch leven op een onvolledige en ietwat partisane manier. Marcel
Vermeulen heeft het over het dagelijks leven maar schijnt nagenoeg alleen een
deel der ‘belgen’ te kennen, dat soort namelijk dat zich een wekelijks etentje
kon permitteren: de erbij gaande stukken uit de tentoonstelling over het dagelijks
leven toen komen allemaal uit franstalige Brusselse collecties. Alfons van Impe
schrijft een betrouwbaar artikel over de Vlaamse literatuur in die periode en
vermijdt zorgvuldig de vrijzinnigen onrecht te doen; maar de erbij horende
tentoonstelling geeft hen een tergende voorrang: men vindt er bv. maar één item
i.v.m. de wereldfiguur Timmermans, tegen 14 i.v.m. de erg opgevijzelde van
Ostaeijen; bovendien vindt men er ca. 100 nummers i.v.m. francofone literatuur
tegen een 50-tal voor de Vlaamse! Phil Mertens geeft een goed beeld van de
toenmalige kunst en men waardeert dat Servaes als stichter van het Vl.
expressionisme erkend wordt, maar o.m. de ‘Pelgrimbeweging’ blijft onvermeld.
Danblon, die de wetenschap behandelt, ziet bijna niets buiten Brussel (ULB):
ook de tentoongestelde stukken zijn grotendeels Brussels, met toevoeging van
enkele Gentse: Leuven? ‘Connais pas!’ Waarom heeft men aan die
tentoonstelling de naam België verbonden i.p.v. Brussel?
Opnieuw kunnen we hier een paar catalogen bespreken van recente
tentoonstellingen der Academie van St.-Niklaas. Het ‘Jaarboek Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten’ (204 blz. en ca. 150 illustr.) was in 1981 het
5e van de reeks, die door Directeur Karel Mechiels werd ingezet. Hij laat de
werken der leerlingen van de verschillende afdelin-
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KG 11 Catalogen
gen en succursales voor zich zelf spreken. Zij behoeven geen commentaar.
Weinig academies kunnen zo vele zo goede werken bijeen krijgen op het einde
van het schooljaar. Wat een steun hebben leraars en leerlingen aan een dergelijke
publicatie! Niet te verwonderen dat de school in de streek zoveel succes kent.
Die leraars kwamen zelf aan bod in de januari-tentoonstelling der leerkrachten,
in 1981 gewijd aan ‘Het Portret’. Karel Mechiels plaatst terecht boven zijn
inleiding de spreuk van de grote H. De Braekeleer: ‘Ge weet niet hoe moeilijk
het is’. En hij legt dit uit op een rake manier, met een anekdote over Ingres ter
illustratie. Zijn leraars durven het aan zelf te tonen met eigen werk dat zij het
kunnen. Zij hebben glansrijk de uitdaging beantwoord. We vernoemen: Sonja
Bauters, Beatrice de Vos, V. Neels, M. Pyl, S. Smit, W. Brems, H. de Volder,
D. D'Haen, Fr. Heirbaut, A. Heye, K. Mechiels zelf, M. Potjau, G. Pyl, A.
Roelandt, G. Staes, A. Van Daele, A. Tersago, W. van Remortel. Interessant is
ook dat deze leraars verschillend schilderkundige, grafische en sculpturele
technieken illustreren.
Figuurtekeningen uit 58 Vlaamse, Brusselse en Waalse Academies; Sted.
Museum, Exlibriscentrum, BBL, Stedel. Academie St.-Niklaas, 20 sept tot 20
oct. 1981; 132 blz, en bijna evenveel volle bladzijdeillustraties. - Deze ongewone
confrontatie van 58 academies, op initiatief van het stadsbestuur van St.-Niklaas
en op verzoek van de verdienstelijke ministeriële Bestuursdirecteur G. Théatre
biedt de mogelijkheid vast te stellen dat heel wat academieleraars erom bezorgd
zijn hun leerlingen een degelijke vakkennis bij te brengen: maar er zijn er ook
velen die dit verwaarlozen. De gelukwensen, die Théatre richt tot de directeur
van de Academie van St.-Niklaas Karel Mechiels, zijn oververdiend! De werken
van zijn school bewijzen het.
Retrospectieve Vincent van den Meersch 70, Gal. Tamara Cult. Centrum
Hasselt 15-1 tot 14-2-1982; 297 × 210 mm, rijk geïllustr., 250 fr. - Deze mooie
catalogus wordt ingeleid door Schepen van cultuur Wim van Lishout en
Gouverneur Vandermeulen, die de jarige een verdiende hulde brengen namens
Stad en Provincie. Dat doet M. Wassenberg namens de oudleerlingen van het
Prov. Hoger Kunstinstituut, die hem zoveel dankbaarheid en vriendschap
toedragen. ‘Vincent van den Meersch en de Limburgse kunstscène’ is een artikel
van de Leuvense kunsthistoricus J. Vanbergen; hij beschrijft de rol van de
gevierde in de Limburgse kunstrevolutie, met o.m. de ‘Research Group’. Harry
Verloove handelt over het oeuvre van de schilder, meer bepaald in de jongste
werken, die het talrijkst in de tentoonstelling vertegenwoordigd zijn: een werk
in het teken van de eenvoud (cfr. ‘Vlaanderen’, nr. 185, p. 356-357). Andere
getuigenissen volgen van W. Juwet, Phil Mertens, R. Pulinckx, Br. H.J. Machiels,
Carla Meertens, Hugo Duchateau, Jos Janes, Tejo van den Broeck, Oskar
Kokoschka. En dan zijn er natuurlijk nog in de cataloog de vele gereproduceerde
werken, die meer zeggen dan de woorden!
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Bijoux Moghols - Mogoljuwelen - Muchal jewels, tentoonstelling ingericht
door de Gen. Bank Mij. m.m.v. de Kon. Musea v. Kunst en Geschiedenis,
G.B.M. Brussel, 21-1-81 - 31-3-82; 212 blz., 160 illustraties waarvan talrijke
in kleur, 21 × 24 cm, 500 fr. + 60 fr. port, Br. 210.0075304.84 Catalogus. - Dit
is in feite een drietalige monografie (146 blz.) gevolgd door een gedetailleerde,
geïllustreerde en gecommentarieerde catalogus (blz. 147-212). De hoofdauteur
is Momin Latif, een kenner
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zonder versluierende beelden waarnaar je als lezer vaak het raden hebt. Directe
zeggingskracht die je fel aangrijpt en ontroert. De meeste gedichten roepen situaties
op die recht uit het leven gegrepen zijn. Schildering van momenten waar we als zieke
of bezoeker in een ziekenhuis allemaal mee te maken hebben (gehad). Soms schort
er nog wat aan de technische kant van de poëzie van Mercedes, maar de tijd en de
volgehouden arbeid zullen ook hier als ‘schavende’ elementen optreden. We hopen
dat de dichteres binnen afzienbare tijd haar tweede bundel in het licht zal geven.
DIRK ROMMENS, Zwarte gaatjes in warme woorden, dichtbundel in eigen beheer
uitgegeven (St.-Pietersstraat 39, 8720 Kuurne, rek. 000-0146519-49), 1982, geïllustr.
met 36 potloodtekeningen en 7 schilderijen van SABINE ROMMENS, 14,5 × 21,5
cm, 114 blz., 330 fr. - Deze bundel toont op een prachtige manier hoe goed poëzie
en grafiek samen kunnen gaan. Op de rechterbladzijde staat telkens een gedicht van
Dirk Rommens (o 1949) en daartegenover op de linkerbladzijde vind je meestal een
treffende grafische impressie van Sabine Rommens. Voor een appreciatie van het
grafisch werk van Sabine Rommens verwijzen we naar nr. 184 (blz. 276) van dit
tijdschrift, waar Lisette de Backer een kunstenaarsportret van haar tekent n.a.v. haar
jongste bekroningen o.m. Gouden medaille Pro Patria (Lyon), diploma Academie
‘Leonardo Da Vinci’ (Rome). Deze bundel is de tweede van Dirk Rommens. Zijn
eersteling ‘Keer op keer’ verscheen in 1976. Daarnaast lazen we ook reeds poëzie
van hem in tijdschriften (o.m. in ‘Vlaanderen’, nr. 160, blz. 293). Onderhavige bundel
bevat vier cycli en heel wat gedichten vallen op door een aannemelijke en
overtuigende beeldspraak, waarin de dichter zijn gevoelens verwoordt. De visie op
het leven die we uit de gedichten kunnen aflezen is vaak somber getint, maar - zo
komt het ten minste bij me over - oprecht: ‘ik stap maar uit; hier / haak ik af; vandaag
herkende ik / de richting: nergens heen - / veraf een sombere horizon, / sporend kom
ik er nooit; / nee, echt, ik ga nu al, / hier knap ik af.’ (p. 61). De dichter wil het niet
verzwijgen dat het leven hem bijwijlen angstig maakt... ‘ik dus, vertwijfeld duwend
op het pedaal / van de angst voor de lange morgen’ (p. 13), soms weemoedig... ‘er
is niets om op terug te vallen, tenzij wat heimwee’ (p. 27). Anderzijds put hij kracht
bij zijn medemensen... ‘hou mijn hand even vast, alleen trap ik mezelf / overhoop -’
en hoopt dat hij begrepen mag worden... ‘toch soms een iemand / die de stilte weet
/ van mijn zwijgend, / stotterend spreken.’ Me dunkt dat heel wat lezers zich in deze
intimistische poëzie zullen herkennen, wat het lezen tot een verrijking maakt.
R.d.
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Gery FLORIZOONE, Als zachte Klaver, Reeks ‘Danthe Gedichten’, Uitg. Danthe,
St.-Niklaas, 1981. - We wensen ons te beperken bij enkele citaten uit de uitstekende
recensie die Hervé Casier over deze bundel schreef in het tds. ‘'t Kofschip’ 182, nr.
1: ‘De dichter werkt in de zielzorg. Dat is ook één van die handicaps, zogezegd,
wanneer je verzen schrijft want er zijn nog altijd beoordelende personen die denken
dat alleen vanop een links podium gedichten kunnen opklinken... De gedichten van
Gery Florizoone zijn niet anekdotisch, hoewel de titels “één maart, de kelder, witte
hoeve” dit dikwijls laten vermoeden: ze verwijzen naar een existentiële werkelijkheid.
De titels “avondwaarts / rietwaarts” zijn verwijzende titels. Er worden herinneringen
opgehaald aan het voorbije: het vaderhuis, het heilig uur “dat brood uit aarde bakte”,
of de zaterdagavond waar in de geslotenheid van het gezin de zondag reeds wou
komen... Meestal zijn het vrije verzen. Ik zeg wel “verzen”. Het zijn geen gehakte
volzinnen onder elkaar tot poëzie geplaatst. Een zeldzame keer vinden we een rijm...
Het werk van Gery Florizoone verdient dan ook onze aandacht en ik hoop dat er
voldoende bekendheid aan gegeven wordt, zodat deze eenganger de eer verkrijgt die
hij verdient. Dus: kopen en lezen maar, en voor de uitgeverij een pluim voor de
presentatie en de opname van de bundel in de reeks die ze uitgeeft’. Dat alles kunnen
we volkomen onderschrijven.
(A.S.)
JACQUES ZOOMERS, De vogel valt in het hoogste punt van de lucht, Druk EPO,
Lange Pastoorstraat 25, 2600 Berchem, 1981, 21 × 12,5 cm, geïllustr. met tekeningen,
88 blz. - Deze debuutbundel met een titel die hooggespannen verwachtingen bij me
oproept, is duidelijk een begin. Het heeft me ietwat moeite gekost om de lezing van
de gedichten nog aan te vangen na de nogal hoogdravende inleiding met veel
hoofdletters. De poëtische vruchten zelf van de nog jonge auteur (o 1957) kunnen
me soms amper bekoren. Ze zijn soms eerder proza in versvorm dan echte poëzie.
Af en toe zijn er echt goede passages waar de dichter blijk geeft over genoeg inspiratie
te beschikken. Naast enkele leuke experimenten, met persoonlijke toets, wordt de
lezer geconfronteerd met epigonistische brouwsels en een dosis verveling. Gelukkig
is de auteur niet gespeend van enige zelfkennis wanneer hij schrijft: ‘Mijn muziek is
verward / beelden krimpen ineen tussen de resten dras / de vuilnisemmer verheft zich
met een klap / en weldra... mijn poëzie / zoals zij is / rommelig verlaten tussen
bananenschillen / en allerlei ander, ook poëtisch afval’.
Interessant zijn de tekeningen die de bundel illustreren, het zijn zeer fantasierijke
schetsen zoals je ze maakt als je in gedachten verzonken zit. Best leuk en... voer voor
psychologen. Zoals ik zegde: duidelijk een begin, nog geen eindpunt naar ik hoop.
JOS STROOBANTS, Zachter kan ik niet, uitg. Leuv. Schrijversaktie,
Guldensporenlaan 85, 3200 Kessel-Lo, 1981, 21 × 14 cm, illustr, van Paul van Gelder,
64 blz. - De poëzie van Jos Stroobants heeft me in ruime mate weten te boeien door
zijn innigheid en tederheid. Bij het lezen, eigenlijk het geluidloos meereciteren van
de verzen, voel je met de dichter mee, droom je met de dichter weg. Zijn gedichten
zijn evenzovele diep doorleefde ervaringen en hebben niets van schoonschrijverij,
zij zijn des dichters realiteit; alhoewel geworteld in zeer persoonlijke belevenissen
hebben ze niets van de ego-tripperij waarmee velen menen de lezer te moeten ‘boeien’.
De toch moeilijke haikoe-vorm beheerst hij met een juist gevoel voor evenwicht.
Zijn ‘Haikoes voor een man’ bijvoorbeeld zijn ontroerend echt en aangrijpend mooi.
Hij gaat de klassieke dichtvorm als het sonnet niet uit de weg en hanteert het
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integendeel als een eigentijds poëtisch medium. De poëzie van Jos Stroobants betekent
een verademing, een rustpunt in de dagelijkse drukte, een moment van bezinning,
van diep
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bewustzijn en dus helemaal niet vrijblijvend als dit op een eerste zicht al zo zou
lijken. De tederheid die in de titel besloten ligt, weerspiegelt zich in elk van zijn
gedichten. De dingen, de dieren en de mensen zijn als één kwetsbare realiteit, dit is
geen leugen, dit is werkelijkheid, dit is de dichter zelf.
Daan Rau
RACHEL DESMET, Cantate Domino, Uitg. Elckerlyc, Oostende, 1981; 40 blz. De Oostkampse dichteres Rachel Desmet, van wie reeds meerdere keren gedichten
werden opgenomen in ‘Vlaandren’, heeft thans i.s.m. het Cultuurcentrum ‘Elckerlyc’,
de bundel ‘Cantate Domino’ uitgegeven. Zo'n twintig jaar geleden verloor deze vrouw
haar zoon in tragische omstandigheden. Haar schrijven heeft haar geholpen deze
schok te boven te komen. In die zin is haar poëzie elegisch van toon, maar zonder
misplaatste opstandigheid. De dichteres getuigt van haar gerijpte levenservaring en
-aanvaarding en overstijgt precies daarin op meerdere bladzijden het niveau van het
gelegenheidsgedicht. Over de strijd die zij daartoe heeft moeten leveren, lees je o.m.
in ‘Ik heb de dood ontdaan’ (p. 5). Het Marsmaniaanse expresionisme, het van alle
bijkomstigheden ontdane vers getuigt van haar zoektocht naar de essentie des levens,
i.c. de dood. Herfstwind, gevallen bladeren, verkrimpende uren, een bleke najaarszon:
het spel van de natuur bepaalt mee de grondtoon van deze bundel vol kwetsbaarheid.
De aangrijpende, uit het leven gegrepen ilustraties van de Oostendse kunstenaar Piet
van den Buys vormen een unieke begeleiding van de lectuur van deze gedichten.
Met enkele trekken van het grove penseel of het grauwe potlood legt deze kunstenaar,
net als de dichteres, het leven van te lande vast, het Vlaamse leven dat aan de Aarde
gebonden is en Aarde wordt. Precies dit menselijke geeft de verzen van Rachel
Desmet een specifieke dimensie en maakt ze tot een boodschap aller tijden: ‘Wat
zou de wereld armer zijn / en elke sterveling ervaren, / de pijn om het alleen te zijn
/ als er geen moeders waren’.
(J. van Hulle)
LOUIS MERTENS, In illo tempore, uitg. C. Mertens - Olen, 1982, geïll. met foto's
en pentekeningen, 14,5 × 21,5 cm, 92 blz. - Dichter Louis Mertens maakt het de
toevallige lezer van zijn recente verzenbundel ‘In illo tempore’ met ondertitel
‘Millegem toen 1940-1950,’ allesbehalve gemakkelijk, omdat hij qua inhoud vertrekt
van plaatselijke toestanden en figuren die weinig universeel overkomen en derhalve
slechts bekend zijn in het folkloristisch milieu van Mol en omstreken. Nochtans is
de poëzie van Louis Mertens zodanig doorzichtig dat de eigennamen kunnen
vervangen worden door toevallige letters uit het alfabet en hoe verder de lezer ‘In
illo tempore’ doorneemt, hoe duidelijker opzet en bedoeling van de dichter naar voor
treden, namelijk een soort vlug voorbijvliegend dagboek uit het leven van een bijna
vijftiger te brengen, met herinneringen aan alledaagse dingen of belangrijke historische
feiten. Het gedicht ‘In illo tempore’ zelf leert ons een volks dichter kennen die
waarschijnlijk op poëtisch gebied tot veel meer in staat is dan wat hier gebracht
wordt. De illustraties zijn mijns inziens nietszeggend en totaal overbodig om het
geheel te begrijpen en te waarderen.
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GEORGES DE KEERSMAEKER, In manus tuas, Domine, uitg. nr. 47 der Vereniging
van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers, Gent, 1981, 16 × 21,5 cm, 63 blz., geniet.
- Deze bundel van priester-dichter Georges De Keersmaeker komt in deze tijd
misschien een beetje archaisch over; wie durft hedentendage nog een loflied aanheffen
ter ere van de Schepper op een streng classicistische wijze, rekening houdend met
alle beperkingen en verplichtingen voorgeschreven door de eeuwenoude wetten van
de poëtica? Dat durft Georges De Keersmaeker en het dient gezegd dat zijn poëzie
en rijmende kerngedachten het lezen en overdenken waard zijn. In deze tijd van
reactie tegen van alles en nog wat doet het deugd traditionele gedichten te mogen
lezen die op het gebied van inhoud zeker de oprechte uiting van een levensvisie zijn.
Inderdaad, Georges De Keersmaeker, ‘Een ezel of een paard, 't maakt maar een klein
verschil voor iemand die niet ziet, of die niet kijken wil’.
MICHEL COUNE, Vonken van Licht, Lannoo Tielt-Bussum, 1981, 12,5 × 21 cm,
88 blz., genaaid, 298 fr. - Dit boek bevat een door uitgeverij Lannoo in een enigmooie
vorm gegoten reeks gedachten van Michel Coune, abt van de Sint-Andriesabdij te
Zevenkerken (Brugge), ingeleid door Michel T'Joen. Deze woorden van een
benedictijnermonnik eren God op een poëtische en terzelfdertijd diep doordachte
wijze en bieden de lezer de mogelijkheid om over het Godsbestaan en het Leven te
mediteren. De korte gedachten zijn uitstekend geschikt voor dagintenties,
bezinningsmomenen en uitwijden rond Verheerlijking, want ‘Vonken van licht’ is
één en al loflied. Onmisbaar in de bibliotheek van eenieder die zich wil verdiepen
in het geestelijk leven of zoekt naar een hulpmiddel om zich boven het materiële te
verheffen.
BERT WILLEMS, Bericht van buiten (haiku's), Stichting Dimensie (Hoge Duin en
Daalseweg 31, 2061 AE Bloemendaal), 1982, 13 × 13 cm, geïll., genaaid 230 fr. Dit bundeltje met haiku's van Bert Willems, toonde ik aan enkele leraars uit het
grafisch onderwijs; zij waren het er unaniem over eens dat deze mini-uitgave qua
presentatie en afwerking een echt pareltje in het genre is, dat verdient in de bloemetjes
gezet te worden. Slechts zelden zagen ze drukwerk dat beter verzorgd was en de
Stichting Dimensie mag dan ook gefeliciteerd worden met dit nummer 20 uit de
Extra-Dimensie reeks onder de redactionele leiding van Jan Biezen met Hielke de
Vries als verantwoordelijke voor de vormgeving. Over de haiku's rond de vier
seizoenen van dichter Bert Willems niets dan lof en ook de eenvoudige pentekeningen
van Amand van Rompaey moeten geprezen worden. Kortom: een warm aanbevolen
‘Bericht van buiten’ dat de lezer veel kijk- en leesgenot zal verschaffen.
HANS DE GREVE, Morgen, dan zien we nog wel, Panther Paperback vzw, 1981,
14,5 × 20,5 cm, 23 blz., genaaid. - In het woord vooraf bij onderhavige bundel geeft
Fernand Handtpoorter de critici en ‘de burger met zijn goedmoedige en brave inborst’
een veeg uit de pan met de bedoeling deze publikatie van Hans De Greve te
verantwoorden en te verdedigen, iets wat overbodig is gezien de poëtische kwaliteiten
van de gedichten, die stuk voor stuk
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van de Islam-kunst in Indië. Het eerste gebied der Mogol-keizers ging van boven
de Delta van de Ganges tot het gebied weerszijden de middenloop van de Indus
met inbegrip van Afganistan en Kashmir. De grondlegger Babur is kleinzoon
van Timoer Lang en van Gengis Khan en veroverde dit gebied in 1526. Een
zijner opvolgers Akbar zoekt de verschillende godsdiensten, met inbegrip van
het katholicisme te verenigen, is een groot bouwer, ontwikwikkelde de handel
met de Eng. en Holl. Compagnies, steunt de kunsten. Het keizerrijk breidt zich
verder uit over heel Indië en houdt gedeeltelijk stand tot 1707, ondermijnd o.m.
door Engelsen en Fransen, om in 1739 nagenoeg volledig in te storten. In 1862
wordt Indië een kroongebied van Engeland. In detail wordt de betekenis van de
ontwikkeling van de juweelkunst ontleed in vier hoofdstukken: 1. Het juweel
in Indië. - 2. Email in Indische juwelen. - 3. Ambachtslui, gereedschap en
technieken. 4- Medaillons en portretetn. Ons leek het hoofdstuk over het
juweel-ambacht het meest belangwekkende; kunstenaars en kunstambachters
kunnen er merkwaardige zaken leren. Het is trouwens voor een goed deel door
de omgang met de ambachtslui dat Momin Latif tot een visie op de ontwikkeling
van het Mogal-juweel is gekomen.
Uiteraard beter dan door de tekst zal men zich kunnen rekenschap geven van
de rijkdom, evenals de esthetische waarde en opvattingen van de Indische
juweelkunst. Vele juwelen worden met buitengewone nauwkeurigheid in kleur
weergegeven. Een onvergelijkelijke inspiratiebron voor het hedendaag
kunstambacht. De Nederlandse vertaling is voorbeeldig.

Periodieken
Das Münster, Ztsch. f. christ. Kunst u. Kunstwissenschaft, Red. Dr. Hugo
Schnell, 8999 Scheidegg, Am Blauberg; Abon. DM 49 (+ port) Pc. München
19090-802 Das Münster, München. - Heft 3, Jhrg. XXXIV (1981): o.m. ‘Der
Maler Rudolf Büder, München’ (abstracte en abstraherende religieuze werken;
Gebhard Streicher), ‘Zeichen der Begegnung und Verwandlung’ (Kruisscenes
van de Oostenrijker Arnulf Rainer in primitiviserende richting; Hans Gercke),
‘Pfarrkirche Lindenholzhausen; Arch. Justus Dahinden’ (in de hem eigen
extravagante shock-stijl), ‘Gedanken zur Enstehung der Kunst im Christlichen
Raum’ (Paul van Moorsel wijst op de joods-christelijke iconophobie der eerste
christenen en de doorbraak van de figuratie in het Grieks-romeins milieu),
‘Dürers Porträtkunst’ (Hidemichi Tanaka, Japans expert). Gewone rubrieken
(zeer gestoffeerd en belangwekkend).
- Heft 4: o.m. Restauratie van de Dom van Bremen, met belangrijke wijzigingen,
verklaard door de domarchitect Fried. Scheemacker; Kerkschilderingen in de
bisdommen Münster en Essen in 1960-1980 (o.m. in kille moderne kerken van
R. Schwarz e.a.); Beeldhouwer Hubert Elsässer in München; Broeder Benedik
Traut, kunstschilder en graficus uit de ‘Christus Bruderschaft’ (abstract religieus
werk dat eenzamen en bedrukten aanspreekt).
M. & L. Monumenten en Landschappen, 1e Jrg., Nr. 1; Red. Rijksdienst v.
Mon. en Landschapszorg, Jozef II-str. 30 7e verd., 1040 Brussel; abonn. 660
fr. br. 445.3608261.22 Snoeck N.V. Gent. - Dit nieuwe tds. is de voortzetting
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van het vroegere ‘Vlaanderens Erfgoed’ dat sinds 1975 verscheen. Het is
tweemaandelijks en niet meer gratis, maar de presentatie is dusdanig dat het
werkelijk een stijlvol tijdschrift werd, dat met zijn rijke soms veelkleurige keus
aan illustraties een waar album is. Ook de tekst is nu degelijker, beter geredigeerd
en
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KG 13 Vrije tribune
minder administratief opgevat. We noteren goed gestoffeerde artikels over ‘Het
Toreken van de Huidevetters, Vrijdagmarkt Gent’ (Johan Vandenhoute †),
‘Monumentenstad Diest’ (F. Marcus), ‘Herenhuis Cohn-Donnay, St.-Joost-t.-N.,
arch. P. Hamesse’ (Marcel M. Celis), ‘Grote zuilen, O.-L.-Vr.-kathedraal, Antw.’
(A. de Naeyer), ‘Kasteel en Park Leeuwergem’ (H. van den Bossche), ‘Vlaamse
kunstlandschappen’ (Guido Ostyn). Alles samen een prachtnummer, waar
Diensthoofd E. Goedleven trots mag op zijn.

Vrije tribune
Theaterkrabbel 16
Er wordt tegenwoordig veel over theater geschreven en gepraat. Of er daarom
beter theater geschreven en gespeeld wordt is een andere vraag. Meermaals hebben
wij het woord ‘systeem’ ontmoet bij het lezen over de toneelactiviteit van sommigen.
Men bedoelt dan vaak een manier van opleiden van acteurs, soms echter ook het
creatief werk van een regisseur. Het gebeurt ook dat men ‘stijl’ meent en ‘systeem’
schrijft. Elke theaterman van betekenis heeft een eigen stijl, uitdrukking van zijn
persoonlijkheid. Maar wanneer deze stijl tot systeem wordt is het m.i. fout. Het toneel
is als het leven: het verdraagt geen keurslijf. Het bloeit open in een vrije steeds
wisselende en toch beheerste stilering, maar het verstart en verdort in een systeem.
Voor wie kunst beoefent uit roeping is voor verdorren echter weinig gevaar.
De uiterlijke vorm van een toneelopvoering, de zgn. ‘mise en scène’ is slechts een
onderdeel in functie van de vertoning. De essentie van het theater schuilt niet in de
enscenering, evenmin in dat wat van stoffelijke of mechanische aard is. Het toneel
existeert dank zij de spelende mens in communie met de medespelende medemens
die de voorstelling bijwoont. En al kunnen uiterlijke tekenen van een vertoning, door
de zorg die eraan besteed wordt, veel bijdragen tot haar welslagen, haar bestaan
bepalen doen zij niet.
Waar de waarachtige toneelkunstenaar, hetzij acteur of regisseur, ontvankelijkheid
vindt, levert hij zich over met vakkundige bezielende liefde die ‘systemen’ ver achter
zich laat.
R.J.

Zoekertjes
Zoekt te kopen: ‘West-Vlaanderen’ jrg. 1952 (nr. 2, 3, 4, 5, 6), jrg. 1953 (1, 3),
jrg. 1954 (5). Biedt te koop aan (of wenst te ruilen) jrg. 1953 (nr. 4), 1954 (3),
1955 (6), 1958 (5) en verder de nrs. 52, 70, 71, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 93, 99, 103, 107, 119, 125, 138, 145, 148, 149, 153, 158, 162, 163,
167. Parallellen 20/50. Info: (050) 35 88 18 t.n.v. René Duyck, Pastorieweg 3,
8310 Brugge.
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Gevraagd: de nummers 122, 123, 124, 135, 148. Pater Henricus Koenders, Abdij
Trappisten, 2140 Westmalle.
Te koop ‘West-Vlaanderen’ en ‘Vlaanderen van nr. 1 tot en met nr. 185. Info:
B. Janssen, Duisburgsteenweg 31, 1980 Tervuren (02/767 60 38).
HELP EEN JONG(E) KUNSTENA(A)R(ES) UIT UW OMGEVING: SCHENK
HEM / HAAR EEN ABONNEMENT OP ‘VLAANDEREN’. DAT IS
DAADWERKELIJK MECENAAT!

[Bibliotheek]
voor zichzelf spreken en een bewijs leveren dat Hans De Greeve iets te zeggen heeft.
De kracht van de herhaling, treffende beeldspraak en verrassend zuiver taalgebruik
bieden een romantisch ingestelde jongere de gelegenheid zich vaardig te uiten rond
thema's die niet alleen de jeugd boeien; deze thema's geven hem hoop om steeds
opnieuw te beginnen. Hans De Greve is ongetwijfeld een jongere waar stof in zit en
die om zijn eerlijkheid en poëtische gaven verdient gevolgd te worden.
GERY DE SMET, Liefde na de Dood, in eigen beheer (Willem van Haechtlaan 47,
2050 Antwerepn, rek. 789-5258424-72), 1981, 14 × 21 cm, geïll., 32 blz., genaaid
150 fr. - Met deze uitgave creëerde Gery de Smet een bundeltje experimentele poëzie
die teruggrijpt naar Paul Van Ostayen en andere expressionisten en eventjes aansluit
bij de Cobra-groep. Typografisch gezien doet het genoegen terug geconfronteerd te
worden met een uitvloeisel van het dadaïsme en de dichter - die terzelfdertijd de
grafische ontwerper is - zal menig zweetdruppeltje verloren hebben aan het in vorm
gieten van zijn debuut. Gery de Smet opteerde in ‘Liefde na de Dood’ voor een vrije
vorm om met woorden ogenblikken en toestanden vast te leggen en koppelde hieraan
zijn (ongetwijfeld sterk) grafisch talent.
ERIK HEYMAN, Neergeschreven, Poëziestichting Vers, 1981, 14 × 20,5 cm, 30
blz., geniet. - Dit debuutbundeltje is ergens maar magertjes verlopen: 19 gedichten
verspreid over 30 blz. laat veronderstellen dat slechts met moeite tot een geheel
gekomen werd. Gelukkig voldoet het gebodene aan de verwachtingen en mag de
keuze poëzie hoogstaand en het geheel homogeen genoemd worden. ‘Trilling’ is o.a.
een heel mooi gedicht dat nochtans herhaalde lezing nodig heeft om duidelijk over
te komen, doch het gevoelig taalgebruik en de weloverwogen woordkeuze helpn de
lezer om de opgeroepen geest van Gerrit Achterberg te achterhalen. Een iets
eenvoudiger zegging zou de gedichten van Erik Heyman zeker ten goede komen.
WILLY SPILLEBEEN en HUBERT VAN HERREWEGHEN, Gedichten 1981,
Davidsfonds Leuven, 1982, 13 × 20 cm, 68 blz., ingenaaid 120 fr. - Naar mijn mening
hebben Willy Spillebeen en Hubert Van Herreweghen er goed aangedaan niet te
vermelden uit welke Nederlandstalige tijdschriften de door hen voor ‘Gedichten
1981’ geselecteerde poëzie genomen werd. Zo hoeft de lezer zich geen zorgen te
maken over eventueel storende voorkeur voor één of ander tijdschrift en kan hij zijn
mogelijke kritiek beperken tot de bloemlezing zelf. Als de samenstellers zich tot doel
gesteld hadden een typerend overzicht te brengen van wat in '81 leefde bij onze
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dichters, dan zijn ze daar wonderwel in geslaagd, want ‘Gedichten 1981’ brengt een
verantwoorde keuze van zeer goede poëzie van bekende en minder bekende dichters
die niet alleen iets te zeggen hebben doch die terzelfdertijd de nodige zorg besteden
aan de zo fragile vorm. Eén van de weinige bloemlezingen die een releverend resultaat
brengen na lezing.
GUIDO WULMS, De nagelaten geschriften van Abel Baumgarter, uitg. Mikron Herk-de-Stad, 1981, 14,5 × 20,5 cm, 56 blz., genaaid. - In dit werk speelt de auteur
met een gevat proza en de scherpzinnige opmerkingen over de media, kunst,
medemensen enz. zijn echt fijn van geest, doch de bindingen tussen de onderscheiden
delen die het verhaal schragen, zijn eerder zwak van structuur. In een soort kort
oproepen van herinneringen vertelt hoofdfiguur Abel Baumgarter zijn droevige
belevenissen over de na-oorlogse smerige repressie die een diep spoor nagelaten
hebben, over zijn collegetijd en eerste verliefdheid, mislukt zakenleven en
eenzaamheid en uiteindelijke verlossing door de dood. ‘Nagelaten gedichten’ bevat
een reeks zeer hoogstaande poëzie die qua inhoud en vorm behoort tot het allerbeste
van wat ik de laatste tijd gelezen heb. ‘Nagelaten verhalen’ werkt wrang in op het
gemoed. Kortom: een intrigerend geheel in uitstekende taal opgebouwd rond de harde
werkelijkheid van het leven.
ALBERT MIDDENDORP, Uit het leven van een gehandicapte jongen, Panther
Paperback, Postbus 75, 1710 Dilbek, 14 × 21 cm, geïll. met tekeningen van Christa
Hendrickx, genaaid 165 fr. - Ergens lijkt dit boek me te gemakkelijk, te gezocht om
toch maar moeilijke woorden te vermijden, zodat de jeugdige lezer geen last heeft
om de zeer menselijke toestanden die het verhaal uitmaken te begrijpen. Nochtans
dient gezegd dat Albert Middendops tweede Panther Paperback een boeiend boek
is, dit ondanks bovenvermeld nadeel. Het verhaal zelf start bemoedigend doch eindigt
tragisch met een zoveelste overwinning van het noodlot; zo worden de jeugdige
lezers eraan herinnerd dat het in het leven niet al rozengeur en maneschijn is en dat
de confrontatie met de dood ook op jeugdige leeftijd blijft dreigen. Ongetwijfeld
zullen jongeren dit boek graag lezen omdat boven ales de vriendschap als leidende
factor in het leven naar voor gebracht wordt.
PIETER PAS, De misdeelden, (E.B.: Mechelsestr, 123, 2900 Londerzeel, pr.
000.0539839-34), 1981, 13,5 × 21,5 cm, 176 blz., genaaid 325 fr. - In deze roman
zit stof om een serieus filmscenario op te bouwen en vijf andere romans uit te werken.
Dit bewijst dat de auteur over een ruime fantasie beschikt en geen nood heeft aan
inhoud. In ‘De Misdeelden’ maken we kennis met een iets te archaïsch getekend
gezin dat geconfronteerd wordt met armoede, tegenslagen en ellende, met de luxe
en rijkdom van de antigonen die in de buurt wonen en die uiteindelijk het geluk van
een van de zonen, een blinde musicus, zullen bewerkstelligen, dit na dramatische
situaties waarbij alle menselijke deugden en ondeugden betrokken worden. ‘De
Misdeelden’ is een goede volksroman waarin melodramatiek en uiteindelijk geluk
een grote rol spelen, wat zeker de aantrekkingskracht voor het groot publiek zal
verhogen.
W.O.
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[nummer 187]
Inleiding

Het tijdstip waarop iemand voor het eerst met paarden in contact komt, hangt af van
een hele reeks factoren, die bepalend zijn in het leven van iedere mens. De vriendelijke
melkboer of bakker van vroeger, heeft al lang zijn braaf paard vervangen door een
auto, waardoor het onmogelijk geworden is om als klein kind opgetild te worden tot
hoog boven op de rug van een over het algemeen mak dier. Op het platteland hoort
men het geronk van tractoren en slechts zelden wordt nog een paard gebruikt, omdat
bepaald veldwerk nu eenmaal niet meer met een tractor kan verricht worden; voor
de rest heeft het trekpaard een veel beter leven dan vroeger en in sommige gevallen
groeide het uit tot een sieraad waarmede de kwekers naar de talrijke Vlaamse
jaarmarkten trekken of naar de specifieke paardenmarkten te Sint-Amandsberg,
Torhout, Sint-Lievens-Houtem, Nederename, enz. De beroemde Negenmeimarkt te
Sint-Amandsberg dankt zijn ontstaan aan keizer Karel die de markt binnen de Gentse
stadsmuren wilde; de handelaars vonden op het Oostakkers grondgebied een wild
land en er vestigden zich heel wat herbergiers en paardenhandelaars. Vorig jaar
waren ruim 130 paarden te zien en de festiviteiten rond dit gebeuren worden
bijgewoond door duizenden feestvierende liefhebbers. Daar zien we het stoere
Brabantse trekpaard draven dat het dreunt en genieten we van de ingehouden kracht
van de terug in de mode gekomen mastodonten. Bovendien zijn er heel wat jongeren,
die dank zij de democratisering van de paardesport de gelegenheid krijgen geregeld
tochtjes te paard te ondernemen: ook zij kweken op die manier een onuitroeibare
liefde voor de paarden aan. Anderen - en ze worden met de dag talrijker - nemen
deel aan de verschillende disciplines waarbij paarden centraal staan: draf- en
vluchtrennen, jumping, military, dressuur en zelfs polo.
Dat alles zet - misschien meer nog dan in vroegere tijden - talrijke schilders,
grafici, beeldhouwers, kunstfotografen e.a. aan een deel van hun oeuvre aan het
paard te wijden, nu het paard opnieuw een belangrijke plaats inneemt in het dagelijkse
leven. Een bevoorrechte groep zijn de persfotografen en de TV-filmers, die hun
kunstzin kunnen ten toon spreiden n.a.v. reportages over wedrennen, jumpings en
andere hippische manifestaties. Zo mag wel eens gewezen worden op de jaarlijkse
meeting Royal Ascot in Engeland, de week van de koningin, op het koninklijk
hippodroom naast het Windsor Park. Koningin Elisabeth II wordt er iedere namiddag
naar toe gereden rechtstreeks uit Windsor Castle met een schitterende koets die fel
toegejuicht - royalistisch blijven ze, de Britten - voorbij de tribunes passeert over de
volledige lengte van de rechte lijn. Iedere dag noteerde men ruim 35.000 turfisten.
Ter gelegenheid van het huwelijk van prins Charles van Wales bracht het Engelse
koninklijk huis eveneens een grandioos spektakel waarvan miljoenen mensen met
volle teugen genoten. De tocht van koetsen, landauers en kalessen, getrokken door
werkelijk prachtige gespannen, heeft menig paardenliefhebber gesterkt in zijn
opvatting dat een stoet zonder paarden slechts een afgietsel is van wat een stoet moet
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zijn. De escorte van de cavalerie van de koningin in schitterend galauniform gaf een
stukje van hoge rijkunst ten beste door de hele tocht in kleine draf af te leggen.
Prachtige dieren bleven, dank zij ver doorgevoerde training, blindelings gehoorzamen
aan de mens. Het gebaar van de hertog van Edinburgh sprak boekdelen: hij aaide
liefdevol een der anonieme viervoeters en drukte zo de liefde van heel Engeland voor
paarden uit.
Optochten en betogingen kunnen het er best zonder stellen, doch stoeten zoals de
Heilige Bloedprocessie en vele andere, zouden een groot deel van hun
aantrekkingskracht verliezen zonder paarden. Stel U Diederik van den Elzas en de
andere Vlaamse edelen te voet voor: dat zou hetzelfde resultaat hebben als John
Wayne in een cowboyfilm zonder paard of Ivanhoe en de Rode Ridder in de niet
alleen door onze kinderen gelezen stripverhalen te voet strijdend tegen rabauwen
en ander galgenaas!
Het paard heeft gedurende eeuwen en eeuwen het levensritme van de mens en de
beschaving gedomineerd. Vandaar de belangrijke rol die het ook in de literatuur
inneemt. Anton Van Duinkerken schreef briljante bespiegelingen in verzet tegen de
tijd en toonde aan dat de gewone dingen de belangrijkste zijn. Door de
verkeersmiddelen te versnellen heeft de mens inderdaad niet echt tijd gewonnen:
met reden noemde F.A. Bordewijk auto's ‘knorrende beesten’. Het paard zal in het
leven van de mens een uitzonderlijke positie blijven innemen, misschien niet meer
zo rechtstreeks verbonden aan een nuttigheidsaspect - kenmerk van onze twintigste
eeuw - maar aan de liefde en warme genegenheid die het resultaat zijn van het contact
tussen mens en paard en die gevoelig uitgedrukt werden in volgend bijbelfragment
(Job 39: 22-28)
Kunt gij het paard sterkte geven,
zijn nek met manen bekleden?
Kunt gij het doen springen als een sprinkhaan?
Zijn trots gesnuif is een verschrikking.
Het doorwoelt met vreugde het dal,
met kracht trekt het de strijd tegemoet;
het lacht om de vrees en is onvervaard
en deinst voor het zwaard niet terug.
Boven hem rinkelt de pijlkoker,
flikkert lans en speer;
onstuimig en wild verslindt het de bodem
en is niet te houden als de horen klinkt;
het hinnikt, zo vaak de horen wordt geblazen
en reeds van verre ruikt het de strijd,
het geroep der aanvoerders en het krijgsgeschreeuw.

Mij is geen lovender tekst over het paard bekend. Marino Marini beweerde dat het
paard de schoonste schepping was, ná de vrouw... Dichter bij ons schreef Albe
volgende humoristische lofwoorden: Het paard, na enquête / uit Franse bron: / ‘La
conquête / plus noble que l'homme.’
Uiteraard diende ik dit nummer te beperken tot enkele aspecten in verband met dit
ongelooflijk verscheiden en rijk thema: ‘Het paard in de kunst’. Met de medewerking
van de uitgeverij Elsevier Librico, het gespecialiseerd maandblad ‘Ruitermagazine’,
de provinciebesturen van Oost-Vlaanderen, Brabant en Limburg, culturele attachés
bij verscheidene ambassades in ons land, André Demedts en nog enkele medewerkers,
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werd een (hopelijk) leesbaar geheel samengesteld. De lezer vertoeft hierbij wel niet
rechtstreeks in de stallen, doch zal zeker de warme liefde voor de beste mensenvriend
onder de dieren achter ieder woord aanvoelen. Aan mijn medewerkers zou ik als
dank een gezegde van Hannah More willen opdragen: ‘Accept my thoughts for
thanks; I have no words’. Aanvaard mijn gedachten als dank; woorden heb ik niet.
Willy Otte
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Letterkunde
Lof van het paard*

Ik ben tot mijn eenendertigste jaar op De Elsbosch, de boerderij van mijn ouders,
een Westvlaamse boever geweest. De Boevere of De Bouvere bestaat ook als
familienaam en betekent paardenmenner. Van overouds was boever zijn een erepost,
voorbehouden aan de oudste zoon van het gezin. Ik was met andere woorden de
erfprins op een landbouwbedrijf, dat door de familie sinds 1626 werd uitgebaat.
Steeds ben ik meer aan paarden dan aan koeien of honden gehecht geweest. Geen
toeval waarschijnlijk, want een betovergrootvader, Karel bij name, (1765-1848) had
op de Elsbosch een lazaret voor zieke paarden, waarover in de streek het vage gerucht
nagonsde dat de dieren, die er ter verzorging gebracht werden, die genezingskuur
zelden heelhuids overleefden. Hun krengen werden op een akker, buiten de omheining
van het erf, begraven en het gebeurde weleens dat een diepgrondploeg een schenkel
naar boven woelde.
Bovendien hing nog altijd aan een gevelmuur op de achterzolder het rek, waarop
de flessen en kruiken van Karels apotheek, de theriakelpot met de wonderolie tegen
alle kwalen inbegrepen, onder het spinnerag bewaard werden. In de Hollandse tijd
zijn drie van Karels zonen veearts geworden. Vader schreef daarover in zijn
familiegeschiedenis dat zij, om hun examen af te leggen, voetstaps naar Leiden
gingen en voorbereid door hun vader, glansrijk slaagden.
Mijn voorouders aan beide zijden waren kwekers van zware trekpaarden van
Brabants ras, zodat er op de hoeve naast volwassen dieren ook tweejaarsen,
achttienmaanders en jaarlingen waren. Grootmoeder Rosalia D'Hondt (1836-1931),
een afstammelinge van het wijd verspreide geslacht D'Hondt uit de streek, die zich
mocht beroemen op haar familielid Judocus Hondius, geboren te Wakken en als
cartograaf en graveur in 1611 te Amsterdam overleden, heette een merrieveulen in
het onvolprezen Westvlaams een vulke. Eens dat zij mij ongemerkt van achter een
elskant had gadegeslagen, terwijl ik aan het ploegen was, zei ze dat ik op Ivo Demedts
(1833-1921), haar echtgenoot geleek. Ik ben daar fier op geweest, zodat ik het nooit
vergat.
Indertijd is het mijn droom geweest dat al onze paarden in voshaar gekleed zouden
lopen. Maar zo ver hebben wij het nooit gekregen. Tussendoor is er nog altijd een
baai opgedaagd. Een geluk misschien, want volgens de algemene overtuiging van
de boeren uit de streek, waren het niet de vossen met hun wuivend blond, die de
sterkste trekkers waren. Die eer ging naar de baaien, bruin uitgedost met zwarte
*

Omdat de samensteller meent dat de meeste lezers voldoende op de hoogte zijn van het
‘internationale’ paard in de kunst, beperkte hij de illustraties tot een keuze van werken van
Vlaamse levende kunstenaars.
Uiteraard zijn er in Vlaanderen nog heel wat meer beeldende kunstenaars die het paard
geregeld als thema uitwerken, doch ergens diende de samensteller zich te beperken.
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manen en beenhaar, en vooral nog naar de roewaande dieren, een mengkleur van
baai en grijs.
De oudste broer van mijn moeder, Henri van den Hende, was hengstenhouder op
de nabij gelegen hofstede Ter Haerten en bezat een vijftigtal paarden. ‘Hij zit er
binnenin’, zegden de liefhebbers, omdat hij ze zo goed kende. Hij mocht er trots op
gaan dat hij in een periode van dertig jaar drie keer het Belgisch kampioenschap voor
hengsten won. Twee van die prijswinnaars zijn met hun namen in mijn geheugen
blijven hangen: Lambic du Fosteau en Piet de Corroy. Eerlijk toegegeven: ik heb
geen moeite gedaan, ofschoon het de moeite waard kon zijn, om de adellijke en
bovendien onvlaamse naam van de derde laureaat uit stapels oud papier op het spoor
te komen.
Waarschijnlijk moet ik niemand leren dat onze Germaanse voorouders hun paarden
hoog in eer hielden. Maar ik mag er toch even aan herinneren dat de Oost-Gothen,
toen zij door de Byzantijnse veldoverste Narses in 553 op de lavawoestijn van de
Vesuvius ingesloten waren en van honger zouden bezwijken, onder de leiding van
hun koning Teija weigerden hun paarden te slachten. Liever dan zich daartoe te lenen
of zich aan hun vijanden over te geven zijn ze met zijn allen in de krater van de
vulkaan gesprongen.
Daarentegen bekende mijn overgrootvader Sebastiaan Demedts (1792-1870)
ouddragonder onder Napoleon, dat de mannen van zijn regiment tijdens de
afschuwelijke aftocht van de Grande Armée uit Rusland in 1812, wel hun paarden
gedood en zich met hun vlees gevoed hadden. Maar hij voegde eraan toe, dat zij toch
van de koude zouden bezweken zijn. Ook de Franse keizer was die mening toegedaan,
toen hij aan de Oostenrijkse kanselier verklaarde: ‘Het zijn de Russen niet die mij
verslagen hebben: vorst en sneeuw hebben het gedaan, door in één nacht dertigduizend
van mijn paarden te vermoorden.’ Over zijn soldaten geen woord en toch blijkt dat
hij ze nooit vergeten zou. Voor hij in ballingschap op Sint-Helena stierf, heeft hij
gewild dat zijn strijdmakkers die hem overleefden een aandenken zouden krijgen.
Ik mag de bronzen penning waarmede Sebastiaan vereerd werd in mijn erfschat
bewaren, met de verplichting hem ten gepaste tijde door te geven aan mijn oudste
zoon Maurits, die hem later aan mijn kleinzoon Steven zal overhandigen. Onthoud
en bewaar. Er staat op te lezen: ‘Napoléon I, Empereur, à ses compagnons de gloire,
sa dernière pensée. St. Hélène, 5 mai 1821. Campagnes de 1792 à 1815.’
Tweemaal hebben wij op De Elsbosch ervaren dat paarden even trouw als hun
meesters kunnen zijn. Op deze wereld krijgen wij terug wat wij geven. Op de 26ste
mei in 1940, twee dagen voor ons leger capituleerde, werden de Belgische regimenten
uit hun stellingen aan de Leie verdreven. Een adjudant eiste op De Elsbosch een
paard en wagen op, om de mitrailleurs en ransels van zijn manschappen naar een
achterwaartse verdedigingslinie te voeren, met de belofte trekdier en voertuig binnen
de drie uur terug te bezorgen. Intussen hadden Duitse eenheden de boerderij en alle
mannen die er waren, mijn vader, twee broers en een twintigtal vluchtelingen, die er
enige dagen te voren een onderkomen gekregen hadden, aangehouden en meegevoerd.
Gelukkig werd twee dagen later de wapenstilstand gesloten, waarop zij uit de
gevangenis van Oudenaarde waar zij opgesloten zaten vrijgelaten werden.
Omdat Lieze, het opgeëiste paard, niet binnen de gestelde tijd teruggebracht werd,
besloot moeder ernaar op zoek te gaan. Zij ontmoette het op een halfuur van de hoeve.
Het had zich van de wagen losgerukt, stuk geslagen of getrokken wat zijn vrijheid
verhinderde en nu was het op weg naar zijn stal. Alleen en naar zijn thuis. Lieze was
nochtans hoogbejaard geworden en vader verkocht haar in 1942 aan een boer, die
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ook vlasbewerker was, omdat hij ze niet aan een slager wilde overleveren. Zij zou
het bij haar nieuwe eigenaar niet lastig hebben, vlas uitvoeren om het op de
droogweide in kapellen te zetten en als het droog was naar de schuur te voeren op
de plaats waar het gemijt zou worden.
De koper kwam Lieze halen en daar het zomer was, mocht zij in de weide rondlopen
en grazen. Toen vader de volgende morgen vroeg naar buiten ging, stond het paard
voor de deur van het etenkot. De eigenaar kwam haar terughalen en vader zei, toen
hij het verhaalde: ‘Het zal mij eeuwig spijten dat ik ze heb laten gaan.’. Toen het
veulen van een onzer merries
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stierf, heb ik zijn moeder duidelijk zien wenen. Dat mag ik niet overal vertellen.
Sommigen kijken mij aan alsof zij twijfelen aan mijn verstand. Zij zullen het mij
nochtans niet uit het hoofd praten, ik heb niet gelogen noch mezelf bedrogen. Geloof
maar dat het mij een reden tot vreugde schonk, toen ik in het zeventiende boek van
de Ilias in de vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman van het 425ste tot het 440ste
vers mocht lezen hoe Achilles' paarden schreiden om hun gedode menner Patroklus,
die in Achilles' plaats de strijd met Hektor aangegaan en verloren had:
‘Toen begonnen Achilles' paarden, die ver van het slagveld Stonden, zodra
zij de dood van hun wagenmenner ontwaarden, Liggend in 't stof door de
mannenmoordende Hektor, te wenen... Zie nu! hoe vreemd toch!
Automedon, krachtige zoon van Diores, Tastte herhaaldelijk naar hen,
met een vluchtige zweepslag hen rakend, Sprak hen telkens weer toe met
vriendlijke woorden of dreigde Telkens, maar beiden wilden niet meer
naar de schepen teruggaan, Daar aan de Hellespont wijd, en ook niet
naar de Grieken op 't slagveld, Maar als een zuil die onwankelbaar stil
blijft staan op een tombe, 't Zij van een man of een vrouw, zo bleven zij
zonder bewegen Dragen de prachtige wagen en bogen hun hoofden ter
aarde!...

De mannelijke vertegenwoordigers van familie Charles-Louis De Meester van het ‘Goed ter Cayseele’
te Waregem (foto uit 1902).

Stromen van hete tranen ontvloeiden hun ogen. Zij treurden, Missend hun
wagenmenner! De weeldrige manen ontgleden, Links en rechts aan het
kussen van 't juk en zij werden bezoedeld...’
Wij hebben niet gelezen wat er niet stond: zij bogen hun hoofden en weenden. Heeft
een boever ooit een dieper blijk van vriendschap gekregen? Ook onze boeren spreken
over de hoofden en benen van hun paarden. Het zijn voor hen bezielde wezens. Zij
beweren: ‘Wie met een sterk paard uitgaat, gaat met zijn meester uit!’ Een krachtmens
is ‘sterk als een paard.’ - ‘De beste paarden zijn op stal te koop.’ De voornaamste
persoon op een bedrijf is ‘de man van het paard.’ - ‘Peper is een man te peerde, zout
is een man in de eerde.’ - ‘Men mag de paarden niet achter de wagen spannen.’ ‘Het beste paard struikelt weleens.’ - ‘Een hond en een peerd zijn weerd wat een zot
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begeert.’ En spottenderwijze tegen een verwaande dwaaskop gezegd: ‘Mijnheer van
Geenland, wees gegroet, jong te peerde en oud te voet.’
Het wemelt in de literatuur, ook in de beeldhouw- en schilderkunst van allerlei
paarden. Als het ros Beyaert uit De vier Heemskinderen, met zware rotsklompen aan
zijn hals in de Rijn verdronken wordt, heeft het de kracht en wil boven water te
blijven zolang het zijn meester Reinout ziet. Maar Reinout wordt verplicht zich te
verbergen en het paard dat uit de rivier geklommen was, wordt er weer in gestoten.
Met zijn ogen vol angst zoekt het zijn menner en vindt hem niet. Dan hinnikt het een
laatste keer en zinkt in de diepte.
Onvergetelijk is voor mij het gedicht dat de grote Engelse plattelandsromancier
Thomas Hardy (1840-1928) aan een herfstelijk beeld uit zijn geboortestreek gewijd
heeft. ‘Een smoorhoop die rookt, maar niet brandt aan de rand van de akker, in de
najaarsmist een oud paard met doorstuikende knieën en een boever, die fluitend het
gezaaide tarwegraan onder de knorren egt. Als alle dynastieën vergaan zijn, zullen
die dingen nog bestaan.’ Er is maar één ongeluk met de paarden gemoeid en 't is dat
ze te groot zijn om bij de mensen in hetzelfde huis te wonen.
Grootmoeder vond: ‘Zij hebben slechts de spraak te kort om mens te zijn,’ en
dierenarts Jan Bouckaert uit Waregem, die in zijn tijd een geliefd en beroemd man
was, liet zich eens ontvallen: ‘Hoe ouder ik word en beter de mensen ken, hoe liever
ik de paarden zie.’ De edele en schone, met wapperende manen, een hoofd dat als
het onze zijn gedachten en gevoelens verraadt, trots opgeheven of deemoedig naar
de grond gebogen, waaruit blauwe als druiven bewaasde ogen speurend kijken naar
hun meester en scherp gespitste oren, die naar Van Maerlant zei alle aandoeningen
van vrees of woede, vertedering of vriendschap mededelen en ook horen.
André Demedts
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Equus
Een kritisch verslag brengen over een toneelvoorstelling die ik ruim zes jaar geleden
te Gent in de K.N.S. bijwoonde, is ergens onverantwoord. Nochtans zou het spijtig
zijn indien in dit thematisch nummer geen relaas over zo'n hoogstaand toneelgebeuren
zou te vinden zijn; wel wordt dit beperkt tot wat auteur Peter Shaffer en regisseur
Walter Eysselinck als commentaar bij ‘Equus’ schreven.
Peter Shaffer werd geboren in Liverpool in 1926; hij is de tweelingbroer van
collegatoneelauteur Anthony Shaffer, de schrijver van o.a. ‘De Speurhond’. Hij
studeerde in Cambridge, voor hij in 1944 burgerdienst deed in de Engelse koolmijnen.
Hij werkte daarna in de aankoopdienst van de New Yorkse Openbare Bibliotheek
en was assistent in de publiciteitsdienst van de Engelse muziekuitgeverij Boosey &
Hawkes. Zijn eerste stuk ‘The Salt Land’ handelde over Israël en werd uitgezonden
door de B.B.C. Peter Shaffer was de eerste moderne auteur van wie in het Londense
National Theatre een stuk opgevoerd werd; dit werk heette ‘The Royal Hunt of the
Sun’ (1964). Daarna ging er zijn ‘Black Comedy’ en tien jaar later werd zijn ‘Equus’
bijzonder enthousiast onthaald.
Met Equus maakte Shaffer zijn terugkeer van het commerciële West End naar het
National Theatre. Als haast alle stukken van Shaffer is Equus een stuk over geloof,
met dit verschil dat het gebaseerd is op de realiteit, en dat het een besluit lijkt te zijn
van de strijd die tien jaar geleden ontbrandde tussen Pizarro en Atahualpa (in The
Royal Hunt of the Sun), een confrontatie namelijk van een atheïst en een God. Na
Londen kende Equus ook een enorm succes in New York; het was ook John Dexter
die er de regie deed, de rol van de psychiater werd vertolkt door Anthony Perkins.
In Nederland werd het stuk gespeeld door Globe, in ons eigen land door het Théâtre
National in regie van J. Dua.
Te Gent liep het stuk van 31 oktober tot 23 november 1975 en brachten de spelers
van Nederlands Toneel Gent een onvergetelijke interpretatie van het stuk onder
leiding van Walter Eysselinck. Jef Demedts, Hans Royaards, Nolle Versyp, Suzanne
Juchtmans, Blanka Heirman, Els Magerman, Herman Coessens, Eddy Spruyt, Caroline
Smolders, Mark Willems, Willy Jonckheere, Reinhard Walraeven en Jan Vermeersch
waren de acteurs die Equus in première brachten voor Vlaanderen; later op het jaar
werd het ook gespeeld door K.V.S.-Brussel.
Peter Shaffer: Op een weekeinde zowat twee jaar geleden reed ik met een vriend
door het kale landschap. We kwamen voorbij een manège. Plots moest hij denken
aan een ophefmakend misdrijf dat hij niet lang geleden had horen vertellen. Hij
herinnerde zich slechts één verschrikkelijk detail. Zijn hele verhaal kan hoogstens
een minuut hebben geduurd, maar het volstond om bij mij iets los te slaan.
Het misdrijf was begaan door een erg gestoorde jongeman. De hele lokale rechtbank
was er zwaar onder de indruk van geweest. Want uiteindelijk was er geen
samenhangende verklaring voor.
Enkele maanden later stierf mijn vriend; ik kon niet nagaan of het klopte wat hij
verteld had, ik kon hem ook geen verdere uitleg meer vragen. Hij had geen naam
genoemd, geen plaats of tijd. Ik denk niet dat hij die zelf kende. Al wat ik bezat was
zijn relaas van een schokkende gebeurtenis en het gevoel dat het in mij had
teweeggebracht. Ik wist heel zeker dat ik het wilde interpreteren op een totaal

Vlaanderen. Jaargang 31

persoonlijke manier. Ik moest een mentale wereld scheppen waarin de daad
begrijpelijk kon gemaakt worden.
Elk personage en elke gebeurtenis in Equus is van eigen vinding, uitgenomen het
misdrijf zelf; en zelfs dat paste ik aan, aan wat naar mijn gevoel een aanvaardbare
proportie was voor het toneel. Nu ben ik dankbaar dat ik nooit verdere details heb
vernomen van het echte verhaal, daar ik toch een totaal andere weg ben opgegaan.
Ik ben blij geweest dat toen ik de laatste hand legde aan het stuk, mocht rekenen
op het advies en de deskundige commentaar van een vooraanstaand psychiater. Door
hem heb ik geprobeerd de dingen echter te maken in meer naturalistische zin. Ik ben
ook gaan merken dat psychiaters een onzeglijk gevarieerd ras zijn, die er onzeglijk
gevarieerde methoden en technieken op na houden. Martin Dysart is gewoon één
dokter in één hospitaal. Ik moet voor hem mijn verantwoordelijkheid opnemen; net
als voor mijn patiënt.

Paard en Ruiter door het N.T.G. (Foto: Juul Vandevelde)

Walter Eysselinck: Wat het stuk fantastisch maakt, is de inhoudelijke rijkdom.
Het is bovendien eenvoudig, helder, direct geschreven, gewoon briljant, zuiver theater,
vooral eerlijk theater. De vorm beantwoordt op een schitterende wijze aan het
materiaal; de vorm is het zuivere ritueel van de chirurgie, van het afdalen in de
menselijke geest.
Alles moet echt zijn, eerlijk. Het betrekken van toeschouwers op de scène is dus
geen nagekomen modegril, maar een techniek die én de toeschouwers én de acteurs
moet helpen, moet conditioneren. De toeschouwer wordt als het ware een
collega-chirurg of een studentgeneeskunde die de operatie meevolgt: aan de acteur
wordt de veiligheid van het voetlicht ontnomen, op elk moment heeft hij de indruk
naakt te staan en wordt hij aangezet tot precies acteren.
Het stuk speelt op drie niveaus: 1. Een religieus-metafisisch niveau: zoals in alle
stukken van Shaffer worstelen de personages met het principe van een ‘hogere macht’,
met het geloof, met een gegeven dat niet door de rede te achterhalen is. 2. Het
psychologisch conflict: opgebouwd als psychiatrische thriller. Hier blijken de positie,
de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van de psychiater van de meest pregnante
problemen te zijn in onze maatschappij. 3. De sociale dimensie: treedt te voorschijn
uit het behandelingsrapport van een naar ‘normale normen’ gestoorde jongen door
een begrijpend en aan zichzelf twijfelend psychiater. De vraag dient gesteld of niet
heel onze maatschappij, net als die jongen, zal gaan leven zonder pijn, maar ook
zonder passie. De behandeling, het normaal maken van deze jonge patiënt roept
immers ook vragen op omtrent parallelle normalisering (gelijkschakeling en
vervlakking) van het individu in onze gemeenschap tot een behoorlijk passend
nummertje in de kudde.
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Hengst
In de stad waar ik woon waren de feestelijkheden aan de gang en daar stonden mijn
zoon en ik op te kijken. Mijn vader had het jaren geleden ook gedaan. Folklore die
van de ene generatie naar de andere moet worden doorgegeven.
In de stoet werd een reus meegevoerd en ter wille van hem had men het hele land
afgezocht naar twee trekpaarden doch die bleken nergens meer te vinden. Eén paard
wel, maar niet meer twee dieren die op elkaar waren ingesteld. Ten einde raad liet
men ze dan maar uit het buitenland overkomen. Zo ver hebben wij het gebracht dat
we niet eens meer twee paarden bezitten.
Ook de eerste twee bewoners van de stad reden mee, in een ouderwetse boerenkar
waarvoor een bruine hengst was gespannen.
De stoet moest nog vertrekken en de hengst stond midden op het stadhuisplein te
wachten op het woord ‘ju’. Voor de gelegenheid was het hele plein autovrij gemaakt
zodat de paarden alle aandacht kregen waar zij recht op hadden.
Het was een rustige, evenwichtige hengst en het was dan ook stellig niet uit
zenuwachtigheid of uit opwinding dat hij een plas begon te maken. Hij deed het in
absolute gemoedsrust en met welbehagen. Zoals een paard een plas maakt wanneer
het daar zin in heeft.
Het gebeurde in de zomer van 1975 en ik realiseerde mij dat dit zonder enige
twijfel de laatste keer in mijn leven was dat ik op het stadhuisplein een hengst een
plas zag maken. Dit kwam nooit meer voor. Beslist niet.
Mijn zoon bekeek het forse gebeuren met onverholen bewondering. Het water
kletste minutenlang over de kasseien. Met opspattend schuim zoals vroeger de paarden
van de bakker en van de brouwer deden wanneer die voor de huizen stilstonden.
Een hengst die een plas maakt midden in een feestvierende stad.
De pui van het stadhuis stond vol met autoriteiten en met wie daar per se naast
wilden staan doch zij verzonken in het niet bij hetgeen de hengst deed. In lengte van
eeuwen zal de pui nog uitpuilen van de autoriteiten maar een hengst zal nooit meer
op het stadhuisplein staan.
Mijn zoon onderzocht hoe de techniek werkte, want dit was geheel nieuw voor
hem, en toen wilde hij weten of ‘ze er dat speciaal aan vast hadden gemaakt’. Zelfs
in deze vrijgevochten tijd toch nog een moeilijk moment voor een vader, doch
gelukkig begonnen de trommelaars van de harmonie op hun instrumenten te roffelen
en daar werd zelfs het paard kleiner van zodat het antwoord kwam te vervallen.
Uit: ‘Is het al zo laat?’ van Jos Ghysen.
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Almaga: ‘Hengst’.

Het paard
Het dienstmeisje klopte zacht aan, opende de deur op een kier en vroeg of ze naar
haar kamer kon gaan. Thomas keek even op van zijn boek, knikte verstrooid en las
toen verder. Maar na enkele regels verflauwde zijn aandacht en hij begon gespannen
te luisteren naar de geluiden in het huis. Hij hoorde het meisje naar de badkamer
gaan en kort daarop het stromen van het water door de afvoerbuis. Dan ging ze haar
slaapkamer binnen en liep naar de hoek waar haar toilettafeltje stond. Nu borstelt ze
haar haar, dacht Thomas, ofwel staat ze naar haar gezicht te kijken. Of misschien
kleedt ze zich uit voor de spiegel om te zien hoe groot haar borsten zijn. Het prikkelde
hem, een ogenblik dacht hij er aan wat er te voorschijn kwam wanneer ze haar
ondergoed uittrok.
Hij legde het boek neer, stak een sigaret op en ging bij het venster staan. Hij schoof
het zware gordijn op een kier en keek naar buiten in de nacht. Het regende nog steeds,
het korte gras van het gazon voor het huis glinsterde in het licht van de lantaarn bij
het hek en het asfalt op de weg lag nattig te glimmen. Een wagen reed in een grijze
wolk van spattende druppels om de bocht en de banden maakten een kleverig, zuigend
geluid op het wegdek. De koplichten boorden als twee glanzende stalen vuurmonden
door de regen. Toen werd het weer stil op de weg, de nacht was eindeloos groot en
blinkend. Het meisje liep nu naar het midden van de kamer en Thomas hoorde dat
ze haar schoenen uittrok. Hij schoof het gordijn dicht en ging weer bij het vuur zitten.
Toen kraakte het bed. Nu gaat ze op het bed zitten om haar kousen uit te trekken,
dacht hij, nu zit ze daar met haar warme, naakte dijen hoog opgetrokken. Hij nam
het boek weer op, maar hij kon niet lezen, het stond vol warme, bruine dijen die
samenliepen in een donkere schaduw. Misschien zat ze nu voor zich uit te kijken en
aan God-weet-wat te denken, terwijl haar hart onrustig klopte en er een zenuwschok
door haar buik liep. Toen hoorde hij weer het bed kraken en daarna werd het doodstil
in het huis. Op een dag zal ik haar naar haar moeder sturen, dacht Thomas, ofwel
gebeurt er iets en sta ik voor mezelf niet meer in. Hij wierp het sigarettenpeukje in
het vuur, schonk zich een borrel in en dronk hem in twee teugen leeg. Toen werd
alles weer gewoon in de kamer en hij begon weer te lezen. De oktobernacht suisde
rustig om het huis met een ruisend geluid van regen in de gevallen bladeren en nu
en dan het kleverig zuigen van een wagen op de weg. Het vuur knetterde in de haard
en een groene tak lag stil te zieden. Hij verdiepte zich weer in het boek en lette
nergens meer op.
Toen klonk eensklaps vlak bij het venster in de voortuin, ontzettend luid en dwaas
het gehinnik van een paard. Het galmde
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als een ijzige spotlach door het huis en eindigde in een proestend klapperen van
rubberen paardelippen. Thomas schrok hevig. Het eerste ogenblik wist hij geen weg
met het boek, legde het dan aarzelend neer en stond langzaam op. Zijn haar deed
pijn en hij hoorde het bloed als een trom in zijn oren slaan. Buiten was het nu weer
stil, alleen de regen ruiste vaag in de dorre bladeren op het gras. In het huis bewoog
niets. Ze moet het gehoord hebben, dacht Thomas, ze slaapt nog niet. Hij deed een
paar passen in de richting van het venster maar bleef weer staan. Als hij het gordijn
opende was hij van buitenuit goed zichtbaar in het licht van de kamer terwijl de
andere het voordeel van de duisternis had. Hij doofde het licht en liep langzaam en
tastend naar het raam. De duisternis was dik als een deken. Hij raakte de fluwelen
stof van het gordijn aan, maakte een smalle opening tussen het raamkozijn en keek
naar buiten. Er was niets. De tuin lag verlaten, de lantaarn wierp een nattig, glimmend
schijnsel op het gras in de voortuin en op het asfalt van de weg. De regen had bijna
opgehouden, er vielen enkel nog een paar druppels van de treurwilg bij het hek. Het
was een paard, dacht Thomas, het was zeker een paard, hoewel er sedert jaren in heel
de omtrek geen paarden meer waren. Hij liet het gordijn dichtvallen en stak het licht
weer aan in de kamer. Het meisje was waarschijnlijk erg geschrokken en lag nu
angstig in haar bed te luisteren. Ik zal even tot aan haar deur gaan, dacht Thomas,
en haar vragen of ze dat gek gehinnik hoorde. Hij klom naar boven en klopte aarzelend
op de deur van haar kamer maar ze antwoordde niet. Hij zei stil: ‘Maria,’ maar er
kwam geen antwoord. ‘Hier is Thomas, Maria,’ zei hij, ‘heb je het paard gehoord?’
Hij klopte nog eens, maar in de kamer bleef het stil. Hij duwde de klink neer en
opende de deur op een kier. Het was donker in de kamer, zelfs het nachtlichtje brandde
niet. Hij draaide de schakelaar om naast de deurpost en trad schoorvoetend binnen.
Het bed was onaangeroerd maar de kleren van het meisje lagen op een stoel, haar
schoenen stonden op het karpetje en haar kousen en ondergoed hingen over de
bedrand.
Toen bemerkte Thomas dat het raam wijd open stond op de nacht en toen hikte
hij van angst. Door het raam hing het bovenlijf van een paard naar binnen, steunend
met zijn voorpoten op de vensterbank. Het keek hem met zijn grote, dofglanzende
paardeogen roerloos aan, terwijl het water in donkere lijnen van zijn hals omlaag
vloeide. Een lam gevoel sloeg Thomas in de benen, hij klemde zich vast aan de
deurpost terwijl hij achter zijn rug naar de schakelaar zocht. Toen bemerkte hij naast
het bed het meisje. Ze zat moedernaakt op het vloerkleed in elkaar gedoken met haar
handen voor haar gezicht. Hij keek weer naar het raam maar het paard stond hem
steeds onbeweeglijk aan te staren. Ze mag hier niet achterblijven, dacht Thomas, we
moeten er uitgeraken. Een paar ogenblikken bleef hij besluiteloos staan, dan liep hij
met knikkende benen naar het bed en hief het meisje op. Hij voelde haar borsten in
zijn handen toen hij haar onder de armen optrok maar ze bedekte nog steeds haar
gezicht en scheen niet te voelen.
‘Kom,’ fluisterde hij dicht bij oor, ‘kom vlug.’ Het paard hing nog steeds
onbeweeglijk door het raam. Hij leidde haar uit de kamer, trok snel de sleutel van
de deur, deed het licht uit en sloot de deur aan de buitenkant af. Het zweet parelde
op zijn voorhoofd en hij hoorde het bloed zwaar bonzen in zijn slapen. Het meisje
deed haar handen omlaag en keek hem bang en verlegen aan. ‘Kom,’ zei Thomas.
Hij vatte haar bij de hand en brach haar naar zijn eigen kamer aan de achterzijde van
het huis. Haar schouders waren warm en glanzend. Vervloekt paard, dacht Thomas,
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verdoemde smerige duivel. Wat het beest nu ook uitrichtte aan de voorzijde van het
huis, het ging hen niet meer aan, de deur was gesloten en het licht gedoofd. Hij schoof
de zware gordijnen voor het raam en toen hij zich omdraaide stond het meisje nog
steeds naakt en verlegen en angstig midden in de kamer. Thomas gaf haar zijn
kamerjas en ze gingen op het bed zitten. Hij luisterde een paar ogenblikken naar de
nacht maar het was weer stil. ‘Hoe was het daar gekomen,’ vroeg hij fluisterend. ‘Ik
weet het niet,’ zei het meisje hees. ‘Ik doofde het licht uit en toen duwde iemand van
buiten het raam open en...’ - ‘Iemand,’ vroeg Thomas, ‘je zegt iemand.’ - ‘Het... het
paard.’ - ‘Stil,’ zei Thomas. Hij luisterde weer even maar er bewoog niets. Het stond
rechtop tegen de muur, dacht hij, het was onmogelijk lang en het reikte tot boven de
vensterbank van de verdieping. ‘Je moet niet bang zijn,’ zei hij, ‘het is allemaal
dwaasheid.’ - ‘Waar komt dat... dat dier vandaan,’ vroeg het meisje. Ze was nog
steeds erg geschrokken en helemaal niet gerustgesteld. ‘Het moet uit één of ander
circus ontsnapt zijn,’ zei Thomas. ‘Het is niets.’ Maar hij was er niet erg zeker van,
de nacht was eensklaps vol van iets vreemds en onrustwekkends, dat stil om het huis
sloop. Het meisje zat hem met grote, aandachtige ogen aan te kijken en sloot de
kamerjas wat dichter om haar hals. Ze is verduiveld warm en geurig, dacht Thomas,
was er nu dat hels beest niet geweest. Toen kwam het in hem op dat ze nu niet in
haar eigen kamer kon terugkeren en misschien de nacht in zijn bed zou moeten
doorbrengen. Als ze me

Joris Minne: ‘Houtsnede’.

wegstuurt, zal ik gaan, dacht hij, anders niet. Misschien durfde ze nu ook niet meer
alleen blijven. ‘Wat ga je nu doen?’ vroeg hij. ‘Ik weet het niet,’ zei het meisje
verschrikt. Thomas weifelde even. ‘Je kan...’ zei hij, maar hij maakte de zin niet af.
Op dat ogenblik klopte iets hevig en ruw aan het raam met een hard geluid van
ijzer. Zijn stem stokte en het meisje gilde even. Ze kroop dicht tegen hem aan en
greep zijn arm. ‘Wees stil,’ fluisterde Thomas, ‘het is niets.’ Hij voelde het zweet
hem overal uitbreken. Dan vloog met een steenharde slag de ruit aan scherven, er
bewoog iets achter het gordijn en dan schoof een zware paardekop naar binnen. De
ogen waren met bloed doorlopen en uit de neusgaten spoten stralen witte damp in
de kamer. Het meisje gilde ontzettend. Thomas nam haar als een pluimpje van het
bed en droeg haar de kamer uit. Toen hij op de trapgang was hoorde hij het paard
luid en woedend briesen. Hij droeg haar de trap af en bracht haar in de zitkamer.
Terwijl hij haar op de rustbank zette, schoof de kamerjas open maar ze was blijkbaar
te zeer ontsteld om er acht op te slaan, ze zat met trillende handen en grote verschrikte
ogen naar het raam te kijken. ‘Het is niets,’ fluisterde Thomas, ‘je moet niet bang
zijn.’ Hij keek beurtelings van het venster naar het meisje en vloekte stil. Was dat
smerig ondier nu niet in de nabijheid geweest, hij zou... Het meisje sloeg de kamerjas
dicht en ging klein en in elkaar gedoken in een hoek van de sofa zitten. Het paard
zweeg nu. Op de verdieping was geen beweging meer te horen. Hij luisterde
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gespannen naar de nacht maar het was merkwaardig stil. De regen had opgehouden
en er was geen verkeer meer op de weg. Alleen het verre, gestadige gonzen van de
fabrieken aan de haven drong tot in de kamer door.
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Het scheen of er van nergens meer hulp te verwachten was. Hij zou nu iets moeten
doen, maar hij wist helemaal niet wat aan te vangen. ‘Het zal nu wel dadelijk
weggaan,’ zei hij om het meisje gerust te stellen. ‘En anders...’ zei het meisje.
‘Anders... ja, anders...’ antwoordde Thomas onthutst. Hij kon beproeven het beest
te verjagen maar het scheen verschrikkelijk sterk en groot en buitengewoon slim.
Hij kon ook, wanneer het zich nog eens vertoonde, afwachten wat er zou gebeuren
maar dit plan leek hem zeer gewaagd omdat het paard dan het voordeel van de aanval
had. Ze zaten een paar minuten roerloos te luisteren maar er gebeurde niets. ‘Het is
misschien al weggegaan,’ zei Thomas. Hij toonde zich enigszins opgelucht hoewel
hij bijna zeker was dat het paard ergens een nieuwe aanval op touw zette en misschien
elk ogenblik op één of andere verschrikkelijke wijze in de kamer ging binnenbreken.
‘Morgen zullen we dat allemaal met andere ogen bekijken,’ zei hij. ‘Maar intussen...’
vroeg het meisje. Straks geeft ze mij nog de schuld, dacht Thomas, zo zijn ze nu
eenmaal. ‘Als je wil kan je op de rustbank slapen,’ zei hij. ‘We zullen morgen dat
alles eens onderzoeken.’ - ‘Ik zal niet kunnen slapen,’ zei het meisje, ‘ik ben bang.’
‘Ik zal hier blijven,’ zei Thomas. Hij wilde in zijn zetel bij het vuur gaan zitten, maar
ze klemde zich vast aan zijn mouw zodat hij naast haar op de bank viel. Als ik hier
de hele nacht naast haar zit, zal ik me te buiten gaan, dacht Thomas, en het zou niet
eerlijk zijn. Was het paard er niet, dan zou de zaak anders zijn, maar nu zou het
smerig zijn van mijn kant. ‘Ik blijf in de kamer,’ zei Thomas, ‘je hoeft helemaal niet
bang te zijn.’ Maar bijna dadelijk waren zijn eerlijke voornemens verdwenen en hij
bleef dicht bij haar op de bank zitten. De duivel mocht trouwens weten wat ze
voornemens was, als het paard hen nu met rust zou laten. Misschien was ze eigenlijk
niet zo bang als ze voorgaf. ‘Luister eens even,’ zei Thomas. ‘Als het paard zich nu
helemaal niet meer vertoont en je blijft hier zo naakt naast mij zitten, dan...’ Hij had
gewild dat ze hem één of ander wulps antwoord had gegeven, maar ze zette een
verlegen gezicht. ‘Ik durf niet meer naar boven om me aan te kleden,’ zei ze
bedremmeld. ‘Dat hoeft ook niet.’ zei Thomas. Ze snapte blijkbaar niets van zijn
moeilijkheden. Hij streelde even haar hand maar ze werd al meer en meer verlegen
en onrustig. ‘Komt het paard nu niet meer,’ vroeg ze. ‘Ik weet niet,’ zei Thomas,
hoewel hij er van overtuigd was dat het paard weer iets in het schild voerde. Hij
diende er wat op te vinden om het ondier onschadelijk te maken, maar hij voelde
zich onmachtig en geneigd om die vervelende zaak van zich af te zetten. ‘Het is een
vreemde nacht,’ zei het meisje. ‘Ja,’ zei Thomas. Hij luisterde nog even of er niets
bewoog, schoof dan zijn arm om haar schouders en begon stil en koortsig

Pros Colpaert: ‘Tweespan’.

te fluisteren. ‘Thomas,’ zei het meisje schor, ‘hoor je dat... Thomas.’
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Hij richtte even het hoofd op. Er schuurde iets aan de straatdeur. Het was een
akelig krabbend geluid dat stilaan luider werd en uitgroeide tot een ruw bonzen. De
deur rammelde in haar hengsels en toen was het alsof iemand met een geweldige
hamer de deur versplinterde. De planken kraakten ontzettend en de spaanders vlogen
in de hal. Het meisje werd bleek als de dood en begon stil te kreunen. Ze verborg
haar gezicht tegen zijn borst en trilde als een vogeltje. ‘Vlug,’ fluisterde Thomas,
‘sta op.’ ‘Ze bewoog echter niet en kreunde alleen maar. ‘Sta op, Maria,’ zei hij weer,
maar ze was als verlamd en bewoog niet. Hij legde haar armen om zijn hals en nam
haar op als een kind. Terwijl hij haar hijgend de trap opdroeg, keek hij even om naar
de deur, die begon te begeven. De slagen galmden luid en ontzettend door het huis
en door het gat in de planken zag hij het zwart van de nacht. Op de trapgang stond
hij een ogenblik radeloos, droeg het meisje toen de rommelkamer binnen en sloot
de deur. Er was geen licht in de kamer en de duisternis was dik als een novembernacht.
Op dat ogenblik sprong de straatdeur met een vreselijk gekraak uit haar hengsels en
het paard draafde hinnikend de hal in. De hoefijzers kletterden op de vloer en
vermorzelden de dunne tegels. Tastend en strompelend over allerlei rommel droeg
Thomas het meisje naar een hoek van de kamer waar een oude sofa stond, en legde
haar daar op neer. De kamerjas was ergens achtergebleven en hij voelde de warme
naakte huid van haar rug onder zijn hand. Ze lag stil te trillen en te hijgen en Thomas
boog zich voorover in de duisternis tot zijn lippen haar hals raakten. Het paard had
de huiskamer bereikt en draafde door de openstaande deur naar binnen. Een ogenblik
klonken de paardehoeven gedempt op het vloerkleed, daarna hoorde Thomas het
beest de stoelen omverwerpen en de loodzware tafel als een lucifersdoosje in elkaar
trappen. Het hinnikte en giechelde luid en kwaadaardig en schopte tegen de meubels.
Een minuut lang luisterde Thomas met een onbehaaglijk gevoel naar het hels kabaal,
maar dan kwam het hem stilaan als iets onwezenlijks voor en hij boog zich weer
over het meisje.
In de brooddikke duisternis tastten zijn handen naar haar gezicht en toen hij de
streling voelde van haar wimpers aan zijn vingertoppen, begon hij haar als een kind
te liefkozen. Het meisje bewoog niet, alleen haar adem joeg als een zomerwind over
zijn wang. ‘Maria,’ fluisterde hij schier onhoorbaar, ‘weet je, je moet niet bang zijn,
het is niets. Het kon alleen maar zo gebeuren...’ Het paard galoppeerde verschrikkelijk
briesend door het huis, nu en dan vielen scherven van brekend glas op de vloer en
met een doffe slag viel de zware luchter naar beneden. ‘We wisten het sedert lang,
nietwaar, Maria...’ ging hij lispelend verder. Ze omklemde hem en hij voelde door
zijn hemd de harde, trillende heuveltjes van haar borsten. Beneden ging het paard
nu als razend te keer en stormde huiveringwekkend briesend en lachend door de
kamers. Maar de geluiden kwamen als van ver en werden onbelangrijk en wezenloos.
Haar mond was nat en oneindig goed en soms zei ze, Thomas, Thomas, en hij voelde
de woorden in zijn mond als kindervingers. Toen galmde het gehinnik met een akelige
wellust door het huis, het paard klom de trap op en de hoeven bonkten als mokerslagen
op de treden.
Maurice d'Haen
Uit: Verhalen, De Sikkel n.v., Antwerpen/Heynis n.v., Amsterdam, z.j.
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Marcel Notebaert

Het paard Ugo
Het was maanden geleden dat ik voor het eerst met het paard Ugo kennis maakte. Ik
trad uit het flatgebouw op weg naar Duysman met de open breuk en die niet lachen
mocht, toen ik Sebastiano en zijn gespan ontdekte. Het was een dier kristalheldere
dagen van het newyorkse najaar, van de beroemde Indian Summer. Er kan geen
blauwere lucht zijn aan de hele Middellandse Zee, er is geen wolkje te bespeuren en
de hemel is doorzichtig als blauwig glas. Onberispelijk heeft een dichter deze hemel
genoemd en terecht. Elke figuur, elk voorwerp staat als geëtst op een heldere
achtergrond. De wereld is voor een paar weken luisterrijk lineair. Het is alsof Giotto
zich meester zou gemaakt hebben van de natuur en van de stad. En daar stond, van
dat mirakuleuze licht overgoten, gedrapeerd in die trillende atmosfeer, het
allerellendigste paard Ugo, een monsterachtig samenstel van ribben en knoken,
omhuld in een vel dat ooit wit moest geweest zijn, een paard met manen die een
onontwarbaar vettig kluwen waren. Aan zijn hoeven hingen flarden vuilgrijze haren
en zijn staart was een aanfluiting en een schande. Op zijn oren droeg het paard Ugo,
totaal overbodig in het seizoen, een verweerde strohoed. Dat was in Sicilië stellig zo
gebruikelijk. Het was klaarblijkelijk dat de spaken van de wagen Ugo rechthielden
en niet vice versa. Ik stond in de donkere hall van het flatgebouw aan de grond
genageld: het paard van de Apocalypse, dacht ik, het paard dat mij komt halen uit
mijn burgerlijke, onduldbare privé-hel. Zie, het loopt rond in zijn vale huid als in
een versleten overjas die voor een zwaarlijvig man bestemd was. Het is grotesk en
weerzinwekkend zoals zijn meester.
Marnix Gijsen
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Caligula
Waar later reseda's en radijzen bloeien
Dit is in mei en in een tuin en langs de sporen
Van een landelijke trein
Is thans
In de vrieswind en in december
In de wind zonder licht zonder herders zonder vogels
Zonder enige kans een veulen doodgevroren.
Ik heb het meegenomen en onder glas gezet
Ik kijk de dagen en de uren af
(Die langs mij gaan op het brede pad
Van dit bestaan dat inderdaad
In zonde en zonder een daad met rede wordt begaan)
En wacht tot dankbaar en ontdooid
Het veulen zijn eerste woord tot mij zal spreken.
Hugo Claus
Een huis dat tussen nacht en morgen staat,
De Sikkel-Daamen, 's Gravenhage-Antwerpen 1953.

Donald Huûghe: ‘Arabische Hengst’, houtskool.

Jos De Decker: ‘Speels veulen’, brons.

Het blauwe paard met de witte staart
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Elke dag ontmoet ik het blauwe paard
met de witte staart.
Het is een vreemd paard.
Het loopt langs de vesten in zichzelf te mompelen
en tegen de avond blijft het plots staan:
- voor een boom,
- voor een bloem,
en begint te zingen.
Maar het blauwe paard kan ook weemoedig zijn...
Wanneer het op een bank in het park
de oude kranten zit te lezen,
ontdekt het gauw
hoe dwaas de mensen
dag-aan-dag
door de wereld draven...
Wanneer het blauwe paard verneemt dat kinderen
verhongeren in verre landen,
dat mensen rijk worden
door moord en doodslag,
dan wrijft het met zijn rechter voorpoot
heel even over zijn grote, bruine ogen.
En wanneer door het park een man komt,
predikend over de wereldvrede,
met in zijn handen een petitie,
te tekenen door alle mensen van goede wil; dan is het blauwe paard zijn enige discipel
en zet zijn paardepoot
op het oneindig wit papier.
Jan d'Haese
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With the hairs of my memory
Stoer als een jarige hengst
trek ik je arena binnen,
schichtig veer ik op en neer
beugels in 't gelid.
Ik hoor 't gejoel weerklinken,
triomfmars in vol ornaat
tot je door de knieën gaat
voor mijn eerbetuiging.
Raoul Maria de Puydt

Luc-Peter Crombé: ‘Merrie’.

Drenkplaats van geluk
Voor Paule Lonneville
Winden leggen zich te slapen in hun vacht,
en drieste paarden dragen vreemde dromen,
in waaiende manen stil geborgen licht en nacht.
Sterren zijn als kaarsen in de kruin der bomen.
Een hand schept uit het web der kleuren tover,
golvend vaart 'n adem strelend de wilde wieren
van lijnen over 't blad tot geurend lover.
Rond de drenkplaats van geluk ongetemde dieren,
van diep verlangen naar een paradijselijk land.
Het witte vlak wordt spiegel vol droom en overgave,
een onbekende wereld groeiend onder toegewijde hand,
zal hart en oog met warme weelde tijdeloos laven.
Remi De Cnodder
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René Cleiren: ‘Portret’.

Gelegenheidsvers
'k Heb Lieze weergezien. Zij stond stil in den regen.
Toen ik haar riep, bewogen haar ooren verrast;
zij kwam naar mij heen; verteerd ging ik haar tegen,
zij wreef met haar kop, ruw pakte ik haar manen vast.
Mijn paard, zei ik haar. Gij zijt nog altijd in leven?
Weet gij nog wel hoe jong en hoe wild gij toen waart?
En waar, vroeg zij mij, zijt gij tot nog toe gebleven,
waar is het beter voor u, dan hier bij uw paard?
Ik ben niet thuis, gaf ik toe. Ik leef onder menschen,
ik vermoed dat ik voor hen niet wel genoeg ben;
ik doe wat ik kan, naar 't schijnt zal ik eensdaags wenschen:
sta me toe dat ik niets van de menschen meer ken.
Ontdekken en leeren is goed; alles verleeren
is beter; het geeft soms de rust die nimmer gewon;
dan zal ik waarschijnlijk tot u weer kunnen keeren,
of zou het spreekwoord geen waar zijn, na regen komt zon?
Is alles leugen wat wij ons wijs lieten maken,
is er niet meer dan geklets en gescharrel om baat,
is er niets dan geknoei en bedrogen geraken,
is dat heel het lot van den menschelijk edelen staat?
Waar gaat gij nog heen, druipend, alleen in den regen,
zoekt gij nog iets dat eens een begoocheling bood?...
Er is maar één waarheid, we gaan lachend haar tegen,
ach Lieze, mijn beest, er is geen thuis dan de dood.

André Demedts
Uit ‘Vaarwel’. Opgenomen in bloemlezing ‘De Vlaamsche Poëzie sinds 1918 samensteller André
Demedts. Pro Arte Diest, 2de bijgewerkte uitgave, 1945.
Tekening
Jul Vuylsteke
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Paard in weiland
Het heft zijn geschonden gezicht
naar mij op
het staat in het licht
in de wapenrok van zijn schoonheid
buiten mijn dood, buiten mijn leven
en reeds halverwege
buiten mijn liefde.
Leo Herberghs
Gedichten 69. Een keuze uit de tijdschriften door Jos De Haes en Hubert Van Herreweghen,
Davidsfonds Leuven. 1970.

Sampad Kumar: ‘Geweld’.

Georges Teugels
Olie op doek

Zwarter dan zwart
Voor mijn vriend Roger Janssens.
Zwarter dan zwart draaft een paard zonder ruiter,
zwarter dan zwart draaft een paard zonder toom.
Behekst lijkt dat paard,
behekst en bezeten,
dat paard zonder zadel,
dat paard zonder toom.
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Het rent door de morgen,
het rent door de dag.
De takken kraken en de takken breken,
de takken buigen en de takken slaan,
het water splijt en het riet scheurt open.
Daar is een paard doorheen gelopen,
een paard zonder ruiter,
een paard zonder toom.
Behekst is dat paard.
Zwart en behekst.
Zwart en bezeten.
De witte paarden kunnen dat weten!
Eéns zal dat zwarte paard de poten breken,
want het zit schuimend achter schimmen aan.
Is wit soms niet het teken?
Het teken van de zuiveren?
En witte paarden rennen niet, die staan.
Witte paarden huiveren
en wachten op de slag.
Maar dag na dag
gleed dat paard door de kreken.
Briesend en zwart
gleed dat paard door de nacht.
Dat zwarte paard is niet bezweken.
Wit wás niet het teken.
God was de ruiter.
En dat paard werd verwacht.
Frans Keyers.
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Leon Beel

Paul De Leenheer

Tot het paard der jeugdjaren
Hoe vaak heb ik u niet bekeken
en stond met u te spreken in de stal.
Maar bovenal werdt gij mij lief
als ik u mocht berijden.
En langsheen glinsterende weiden
reed ik de ruimte tegemoet
‘volbloed’
met wijdse spiegelogen!
Hoe lag ik aan u vast gezogen
toen gij het veld zijt ingestormd!
Hoe hebt gij mij als knaap gevormd
tot waaghals die recht in het zadel stond
tot ik u, proestend aan een boomstam bond
en u het groenste gras liet grazen
waar ik de dazen van uw dijen sloeg
tot ik u rustig vroeg weer voort te draven,
om bij een klaterbeek uw dorst te laven.
Zo draaft gij voort door mijn gedachten
en droom van u in zomernachten
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vurige paarden ooit als knaap bereden;
hoefslagen galmend uit een ver verleden.
Bert Peleman
Herfst 1979

Vader
De paarden trekken 't kille land
in dampend warme voren,
geen adem gaat verloren,
de aarde wierookt in je hand.
Hoe krachtig is je spreken!
De dieren wenden naar je woord,
gestadig weg en weer en voort,
en klamme kluiten breken.
Ik wou als kind soms spoor na spoor
mij aan je stappen meten -,
doch voel het zeker weten:
je glorie gaat in mij teloor
Maar ploegend zal jij bijven,
want ik, je meest geprezen paard,
ik ben inwendig jou geaard
en zal je verder schrijven.
Maria Sesselle
‘Het nest voorbij’. Getuigenis-reeks van Open Kring v.z.w. Gent.
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Het paard en ik zijn vrienden
voor het leven gebleven
wij zien elkaar af en toe
op een veld versierde sintels.
Hij staat in zijn koude stal
uit mijn handen loof te eten
het houten vel van zijn hals
schilfert als ik het streel.
Hij hinnikt mij toe als vroeger
maar zijn lach is nu anders droever.
Bert Voeten
Er gebeuren geen wonderen. Poëtisch Erfdeel der Nederlanden. II, Heideland, Hasselt 1963.

Ronald Ergo
potloodtekening

Jul Vuylsteke: ‘Veulen’.

Paul De Weerdt: ‘Jockey’.

Hoe vreedzaam 't oude paard
Hoe vreedzaam 't oude paard
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dat in de boomgaard graast.
Het heeft geen haast.
Het kijkt naar mij over de weg,
komt talmend naderbij en legt
zijn kop traag op de heg.
Een dier dat zoals gij en ik
de eenzaamheid niet slikt
en op zijn moe gelopen poot
zijn eigen weemoed likt.
Julia Tulkens
Uit ‘Verzamelde gedichten’. De Gulden Veder, Orion, Brugge, 1978.

Een veulen in de prang
Uw ranke poten rilden
op de lichte hoef
en in uw flanken was
een slag van angst
toen u de prang
werd opgezet.
Uw jonge lip, mals
en zacht, ging fronsen als
een voorhoofd, uit uw ogen
viel verwondering naast het schuine hoofd
en vragend stond uw hals gebogen
naar de vrijheid die de wind u had beloofd.
Hoe zult gij weer het land ingaan
om tussen gras en zon te wachten
op het werk en op het baren.
Kunt gij nog onbevangen staan
wanneer de avond van over de grachten
u roept, donker en traag van gebaren.
Of zult gij voortaan
schuw en ingekeerd
de schaduw zoeken
als mijn hart
dat door het leven werd gegrepen
als een veulen in de prang.
Johan Van der Bracht
‘Bladen voor de Poëzie’, Lier 1964.
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Jos Janssens

Wilhelmina Barbé-Van Gucht: ‘De ruiter’ (brons).

Vaders paarden
Mijn vaders paarden strelen;
voorzichtig, bijna omzichtig
wonen in hun vriendschap;
Mij vader voelend
om mijn vader te vergeten.
Praten met hen, bijna
loslippig luid;
‘Kom’ zeggen bij de laatste streling,
als tot een bruid
de bruidegom:
wat suiker op de hand,
wat suiker in de mond.
Voelen hoe betovering speelt
in ruiterlijk leven én geven.
Ik weet. Ik zoek mijn dromen
in de kinderlijke voldoening
van het wegschenken.
De none lezend in de open
paardenogen, vermoed ik de oude glans
van een vroegere vriendschap.
Zacht handen kloppend op
hun worstelende spieren,
hoor ik hoe vader
wandelend hinnikt in de echo
bij elke hoefslag.
Amedé Suenaert

Vlaanderen. Jaargang 31

In memoriam patris
Voor jou draven geen dagen meer
als paarden
vleugelvlug
met vlammende hoeven
en drijvende manen
naar onbekende verten.
Nog jagen wij voort
op de rug van teugelloze hengsten
in schuimbekkende galop,
de voeten vast
in sterke beugels.
De eindstreep
zal het wilde rennen stoppen:
geen hoefslag meer op het grind,
geen hoog gehinnik in de popellaan,
enkel stilte vangt de wind
van dingen die in tijd vergaan.
Jij wacht op ons
in het Huis
met warme wijn
en vuur in de open haard.
Morgen zijn we rustig,
voor immer geborgen
weer rond jou geschaard.
Emmy Swert
Uit ‘Diepzeeanemonen’.
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Nils Edward Kreuger
Uit het wondermooie ‘Nils Holgerssons underbara resa’ (1906-1907) van Selma
Ottiliana Louisa Lagerlöf herinner ik mij het boeiende ‘De man uit Hede’ als een
verhaal waarin een zwart paard een belangrijke rol speelt en de zin ‘hij sloeg zijn
paard maar en dat liep al zo hard als het kon’ is mij altijd bijgebleven. Selma Lagerlöf
werd in hetzelfde jaar 1858 geboren als Nils Edward Kreuger, schilder en tekenaar
die te Kalmar het levenslicht zag en in 1930 overleed te Stockholm. In hoeverre hij
familie is van de eveneens te Kalmar in 1880 geboren Zweedse industrieel Ivar
Kreuger weet ik niet, doch waarschijnlijk zal het lucifermonopolie van zijn
naamgenoot deze rasartiest weinig gezegd hebben.
Omdat hij stamde uit een gegoede burgerfamilie - zijn vader was koopman en
reder - had hij al vlug interesse voor muziek en beeldende kunsten en als leerling
van de hogere middelbare school van Kalmar kreeg hij langzaam maar zeker het
heilige vuur in zich en in 1874 stapte hij over naar de kunstacademie waar hij Richard
Bergh en Karl Nordström leerde kennen. Drie jaar later volgde hij lessen als vrije
leerling te Stockholm bij Edward Perseus en in 1881 week Nils Kreuger uit naar
Parijs en nam er zijn intrek bij de Zweedse kunstenaarskolonie. ‘De weg naar de
steengroeve’ bracht hem relatieve roem in de Lichtstad en in 1884 konden de
salonbezoekers twee grote werken van zijn hand bewonderen, waarbij duidelijk
opviel dat Nils Kreuger aanleunde bij de Franse en Spaanse kunstenaars. Hij zou
tijdens zijn verdere leven met de regelmaat van een klok Parijs blijven bezoeken en
omdat hij op de hoogte bleef van alles wat er op kunstgebied gebeurde, genoot hij
een grote autoriteit in Zweden.
Sociaal-politiek gezien sympathiseerde Nils Kreuger met de arbeiders en hij werkte
als illustrator mee aan tijdschriften die het voor de minstbedeelden opnamen, waardoor
hij met zijn kameraden in oppositie kwam t.o.v. de nationale historische schilderkunst;
dit had een aantal historische pardodieën tot gevolg.
Stylistisch gezien sloot Nils Kreuger nauw aan bij het Franse naturalisme en de
‘plein-air’ schildering. Hij hield er niet van te schilderen naar een academische studie
maar werkte direct in de natuur, naar het voorbeeld van Millet en Courbet, waarvoor
hij veel bewondering koesterde. Nils Kreugers stijl ontwikkelde zich door
experimenteren met lijneffecten en silhouetten die meestal donker afsteken tegenover
het landschap. Dit resulteerde rond de jaren '90 in melancholische stemmingsbeelden
uitgewerkt in verfsparend, schemerig impressionisme; de sentimentele
monumentaliteit laat een vereenzaamd kunstenaar onderkennen die niet volledig
door zijn landgenoten begrepen werd.

Plastische kunsten
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Nils Kreuger

Edgar Degas
Er kon vroeger geen enkele jaarkalender met afbeelding van internationaal bekende
schilderijen verschijnen of er was een balletdanseresje of naaistertje van Edgar Degas
op afgebeeld, als symbool voor het Franse impressionisme.
Rond 1869 werden de eerste pogingen om losser en onacademischer te schilderen
werkelijkheid en in 1894 vormden Degas, Renoir, Sisley, Monet, Pissaro, Guillaumain
en Cézanne een homogene groep, waar de vrijheid in hoge mate gerespecteerd werd.
Zij stelden hun werk samen voor onder de naam ‘nouvelle peinture’. Onder deze
beroemde namen is Edgar Hilaire Germain Degas vooral bekend voor de weergave
van elegante ballerina's, naaistertjes, zangeressen en vrouwelijke naakten. Nochtans
zou het de waarheid onrecht aandoen zijn, indien Degas alleen als schilder van dans,
cabaret en andere muzikale momenten zou worden beschouwd. Edgar Degas is
misschien vooral een begenadigd portrettist en ook de gevatte weergever van die
speciale sfeer die heerst rond de wereld van de wedrennen. De bonte kleurenwereld
van jockeys en elegante dames met crinoline-rokken, zenuwachtig dansende
volbloeden en attentief wedderspubliek had hij boven alles lief en schilderde hij
geestdriftig en raak.
Edgar Degas werd te Parijs geboren in 1834 als zoon van een bankier en werd
voorbestemd om een juridische loopbaan te volgen. Hij had weinig interesse voor
schilderkunst, doch dit zou omslaan in een ware passie bij het zien van het werk van
Ingres, waardoor hij zich vanaf 1854 volledig toelegde op de schilderkunst. Hij
volgde de leergangen aan de Ecole des Beaux-Arts, waar hij les kreeg van Lamotte,
een naam die niet te vinden is in de geschiedenis van de Franse schilderkunst der
19de eeuw. In 1856 bezocht hij Italië met de bedoeling kennis te maken met de
Italiaanse schilderkunst van de 15de eeuw, waarvoor hij zijn hele leven een voorkeur
zou koesteren.
Zonder een artistiek bohémien te worden, bezocht Edgar Degas die speciale wereld
van opera en belcanto, afgewisseld met het bijwonen van de races te Longchamp,
Chantilly, Auteuil of Deauville en andere klassieke Franse hippodrooms. Van deze
koerspleinen bracht hij onvergetelijke stemmingsbeelden mee, zoals ‘Na de
wedrennen’ (1873) of ‘Jockeys in de regen’. Edgar Degas schilderde niet al-
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leen doch schiep vanaf 1881 ook beeldhouwwerken (paarden, naakten en danseressen).
Van 1885 af ondervond hij gezichtsmoeilijkheden en na 1892 stopte hij met
oliefverschilderingen en diende hij zich te beperken tot pastels en tekeningen. Bijna
blind leefde Degas geheel afgezonderd van de mondaine wereld, in zijn woning te
Parijs, boulevard Clichy. Hij overleed er in 1917, zonder aanwijsbare leerlingen na
te laten; Toulouse Lautrec en Forain stonden echter geweldig onder zijn invloed.
Edgar Degas werkte bijna uitsluitend in het atelier, want buiten tekenen of
schilderen haatte hij. Steeds trachtte hij een verantwoorde opstelling van zijn
onderwerpen te bekomen, wat duidelijk naar voor komt in ‘Jockeys’ en ‘Voor de
wedren’, waar gebroken wordt met het gefixeerde gezichtspunt van de traditionele
opvatting in verband met perspectief, ruimtelijke visie en juistheid van vorm. Hoe
ouder Degas werd, hoe liever hij details weergaf en vergrootte tot composities vol
evenwicht en harmonie.
Het schilderij ‘Jockeys’ drukt energie uit; de ruiters en paarden bewegen langzaam
en ritmisch naar de startplaats en de spanning van het moment is aanvoelbaar.
Misschien wel ten onrechte zal Edgar Degas de uitbeelder blijven van dans en
aanverwante zaken, doch voor mij blijft hij de schilder die er bij uitstek in slaagde
sfeer en entourage van de wedrennen vast te leggen, zonder evenwel te vervallen in
anekdotisme en oppervlakkigheid. Edgar Degas' vrije kleuren en oorspronkelijke
kijk op mens en paard zorgde er voor dat zijn kunst overleefde en gerekend wordt
tot het allerschoonste wat het Frans impressionisme ons gegeven heeft. Vandaar
misschien de belangstelling die samenstellers van kunstzinnige jaarkalenders bezielt
om steeds maar opnieuw Degas uit te kiezen als blikvanger van hun - meestal
prachtige - almanakken.

Edgard Degas: ‘Jockeys’.

‘Blaue Reiter’
Als er van de expressionistische kunststroming in Duitsland één werk zou moeten
gekozen worden als gemeenschappelijke noemer voor al de andere, dan zou ik zonder
dralen ‘De Grote Blauwe Paarden’ (1911, olieverf op doek, 102 × 160 cm) van Franz
Marc durven vooropstellen.
Het expressionisme drong eigenlijk pas in het begin van onze eeuw Duitsland
binnen en vond daar een uitstekende voedingsbodem in enerzijds de groep kunstenaars
die onder de naam ‘Die Brücke’ bekendheid verworven hebben, en anderzijds
navolging en verheffing tot een eigen bijdrage bij de ‘Blaue Reiter’, een groep
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kunstenaars met Franz Marc als bezielende figuur. Het ligt niet in mijn bedoeling
hier een debat uit te lokken over de verschillen tussen bovenvermelde strekkingen.
Ik zou mij echter graag aan pennetwisten onttrekken door te zeggen dat de tweede
groep poëtischer en positiever ingesteld was dan ‘Die Brücke’, waar eruptiever en
temperamentvoller gewerkt werd. De kunstenaarsgemeenschap ‘Die Brücke’
exposeerde voor het eerst in 1906 te Dresden, drie jaar na de stichting. De eerste
expositie van de redactie van ‘Der Blaue Reiter’ ging door in 1911 te München.
Franz Marc prononceerde zich van bij het begin als de bezielende leider van de
‘Blaue Reiter’. Geboren op 8 februari 1880 te München, studeerde Franz Marc eerst
filosofie en theologie aan de universiteit van zijn geboortestad om vervolgens over
te schakelen naar de leergangen schilderkunst die door Hackl en von Diez aan de
Academie van München gegeven werden (1901-1903). Franz Marc heeft altijd veel
belangstelling getoond voor Parijs en werd onweerstaanbaar aangetrokken door het
bohémienleven in de Lichtstad. Zo vertrok hij heel alleen op de avond van zijn eerste
huwelijk in 1907 naar Parijs; begrijpelijkerwijze zou deze echtverbintenis niet van
lange duur kunnen zijn. In 1910 vestigde hij zich in Sindelsdorf (Oberbayern), waar
hij een soort mecenas vond in de persoon van Bernhard Koehler, de voorloper van
de hedendaagse kunsthandelaars, die hem maandelijks 200 mark gaf, die met
schilderijen dienden terugbetaald te worden. Waarschijnlijk zal Franz Marc door
deze handelsovereenkomst hebben kunnen rekenen op een financiële zekerheid,
waardoor hij zich sterk genoeg achtte om in 1911 de ‘Blaue Reiter’ op te richten. De
naam werd ontleend aan een in samenwerking met kunstvrienden gepubliceerd boek
en werd symbool voor de groep die diep zou inwerken op de Duitse kunst.
In 1914 werd Franz Marc voor legerdienst opgeroepen. Het verschrikkelijke
offensief tegen de vesting Verdun door de legers van kroonprins Wilhelm van 21
februari tot 15 juni 1916, zou ook voor kunstschilder Franz Marc noodlottig aflopen
op 4 maart; hij was één van de 240.000 Duitse
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soldaten die er sneuvelden. Franz Marcs betekenis ligt vooral in het feit dat hij steeds
trachtte de natuurlijke vormen te herleiden tot het wezenlijke en kenmerkende. Vooral
in zijn schilderijen van paarden poogde hij door middel van harmonie tussen lijn en
kleur het essentiële en karakteristieke weer te geven. Daardoor werd het paard een
blauw wezen omdat die kleur in evenwicht stond met de omgevende kleuren.
Franz Marc vertrok van het principe dat in een schilderij de compositie voorrang
had op het thema; vandaar de blauwe paarden, wezenlijk mooi en teder, omdat ze
geschraagd worden door harmoniërende kleuren en afgewogen vormen.
De reactie in traditionele kunstmiddens juist voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog, was nogal hevig en vernietigend; wie kreeg het nu in zijn hoofd om
rode

Franz Marc: ‘De grote blauwe paarden’.

Marino Marini: ‘Cavallo’.

en blauwe paarden te schilderen! Vandaag zijn we al veel gekkere dingen gewoon:
vliegtuigen die niet kunnen vliegen van Panamarenko, mosselschelpen en eierschalen,
fietskettingen en andere attributen en voorwerpen gevonden op de vuilnisbelt
samengebracht in verticale stand op een of ander paneel of doek, kortom alles wat
maar enigszins de aandacht trekt en de gewone kunstminnaar doet griezelen en
wanhopen over de toekomst. Sommige kunstkenners verheffen dergelijke dingen tot
het enige en ware -isme, maar geef mij maar traditionele kunst die zich verzoent met
moderne ideeën en persoonlijke zienswijzen.

Marino Marini, een hedendaags Italiaans beeldhouwer
Beeldhouwer, schilder en graveur Marino Marini werd geboren in 1901 in Pistoia
en overleed in 1980 in Vareggio.
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Zonder een rebel te zijn, was Marino Marini in zijn genre een vernieuwer. Zijn nu
reeds beroemde ruiterstandbeelden traditioneel in hun plastische vorm, maar met een
hedendaagse vrijheid aangemeten, zwemen naar het abstracte en vormen een uitdaging
voor een ongedefinieerde toekomst.
Vergelijkingspunten met het werk en vooral met het opzet, van een ruimte zoekende
Marini, vinden we in het Middelheimpark te Antwerpen. Zijn werken, veelkleurige
sculpturen in hout en brons, zijn naast een uitdaging aan de moderne critici (o.a.
Luigi Lambertini) tevens een uitdaging aan de geldende, formele waarden, die
geheiligd worden in de klassieke Italiaanse burgerij.
In 1936 ontdekte Marino Marini het archetype dat zijn hele kunstrepertorium zou
doorkruisen, een archetype dat we terugvinden bij de Oud-Etruskische en
Oud-Egyptische werken, die we aantreffen in grote Europese musea als Berlijn, Parijs
en Athene.
Na de Tweede Wereldoorlog kregen zijn werken de definitieve plooi toen hij zijn
gevoelsgeladen kunst gotisch-expressionistisch zou richten, waarmee we de onrustige
natuur van de gevoelsmens Marino Marini ontdekken. Hij neemt de menselijke
drama's waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd, scherp waar en vertaalt deze
in zijn werken met een abstract synthetisisme, een trekje van de hedendaagse kunst
dat echter reeds aan te treffen is bij sommige laat-klassieke Italiaanse werken.
Zijn gevoeligheid drukt zich uit in ruiterstandbeelden waar Marino Marini er
voortreffelijk in slaagt de eeuwenoude afspraken, die deze kunstvorm bepalen, een
nieuwe betekenis te geven en levendig te maken door de eenheid mens-dier (of ruimer
natuur) in een gestroomlijnd geheel te smelten.
Zijn kunstwerk is een uitdaging voor de aanschouwer om in deze smeltkroes van
levende materie de zin van het ‘zijn’ te ontdekken. Hij tracht hierin de traditionele,
mythische grondlijnen van onze oergemeenschappelijke culturen in zijn werken diep
en scherp te graveren. Diepe groeven ervaart deze kunstenaar als het symbool van
de dagelijkse problematiek van het leven.
Marino Marini slaagt er opmerkelijk in een scherp contrast te maken met het
gebruik van gladde, heldere gepolijste oppervlakten zoals we die aantreffen bij zijn
leermeester en gids D. Trentacoste, die een afvlakking van de werkelijke
levensproblematiek hierop afschuift.
Marino Marini blijft in zijn werken steeds een zeker realisme huldigen, wat mag
blijken uit het werk ‘Cavallo’, het bronzen
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werk uit de verzameling van Werner Bär te Zürich (fig. 1) waar hij binnen de grenzen
blijft van omstootbare waarden, ingegeven door geometrische afspraken, zonder
echter de drang opzij te schuiven, zich dynamisch uit te leven, met de poging het
immobilisme te breken, wat blijkt uit de galoppas die het beeld de volle sierlijkheid
schenkt.
De structuur van de compositie laat de critici vermoeden dat Marino Marini zich
nooit heeft kunnen ontmaken van de invloed die uitgaat van de Oosterse (Chinese)
keramische sculpturen uit de T'ang periode.
Een ander treffend voorbeeld vinden we in Houston Texas, waar hij ophef maakte
in de kunstkringen met zijn ‘Cavalliere’ (1947) (fig. 2), het hoogtepunt in zijn
scheppingswerk. Het werk bevindt zich nu in de gekende collectie van Robert Strauss.
Het symboliseert een evidente vrijheid vermits het paard, als Ding-ansich, wordt
beschouwd. Deze uitdrukking wordt gerealiseerd door het volledig weren van zadel,
hoofdstel en stijgbeugel, symbolen van menselijk ingrijpen op de natuur van het dier.
Het hoofd van de ridder verraadt de innerlijke genoegens die Marino Marini beleeft
aan de volmaakte eenheid tussen natuur en mens, waarmee Marino Marini er in slaagt
een tijdsprong te maken naar de Gotische afspraken waarmee de ridders op de
beroemde Kathedraal van Bamberg werden ontworpen. Eén van de laatste
meesterwerken van de ‘Maestro’ is het vierdelig werk in brons, ‘Studio per Cavaliere’
(fig. 3), waarbij het weerbarstig paard, ongetemd en dus natuurlijk, de ruiter van de
rug gooit. Een beeld dat niet zou misstaan in de Amerikaanse geschiedenis...
Na 1971 brak voor Marino Marini een bijna volledig abstracte periode aan. Hij
voltooide voordien zijn laatste ruiterstandbeeld, ‘Miracolo’, dat zich in het Vaticaans
Museum bevindt. Het betreft ditmaal een stenen constructie, in verticaal perspectief.
Een symbolische ‘dwarsligger’ voor de religieuze zin die aan het leven wordt gegeven
en die we aantreffen in zijn scheppingen van de dertiger jaren. Op dit ogenblik werkt
men aan de oprichting van een kunstcentrum ‘Centro Marino Marini’ te Pistoia, waar
men deze hedendaagse Italiaanse kunstenaar (en ook zijn opvolgers) kan bestuderen
en de werken van Marino Marini verzamelt.
Marisa Fortunati

Marino Marini: ‘Cavaliere’, 1947, Bronzo.
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Marino Marini: ‘Cavallo’, 1939, Bronzo.
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Ingo Koblischek, paardenportrettist bij uitstek
Ingo Koblischek werd op 17 juli 1933 te Jauering-Sudetenland (nu Tsjechoslowakije)
geboren. Zijn vader bracht hem van kindsbeen af in contact met het landbouwleven
en al vlug werd de jonge Ingo geboeid door het paard, dat hij bij voorkeur tekende.
Tragische oorlogsomstandigheden na de Tweede Wereldoorlog lagen aan de basis
van het Sudetenvraagstuk waar ruim drie miljoen Duitsers bij betrokken waren, een
psychologische volkerenmoord waarover angstvallig gezwegen wordt. Alle daar
woonachtige Duitssprekenden werden verplicht het gebied te verlaten en de exodus
bracht de familie Koblischek in Baden-Würtenburg, deelstaat van de Duitse
Bondsrepubliek, waar Ingo economische studies volgde, waarna hij te München aan
de academie studeerde om zich vervolgdes als beroepskunstenaar te Friedrichshafen
te vestigen. Zijn vrouw kende paarden van huize uit en steunde haar man in zijn
activiteiten; Ingo's schoonbroer bezit nu nog altijd een stoeterij met ruim 40 paarden
waar Ingo vaak het schetsboek ter hand neemt. Zodus mag gezegd worden dat de
hele familie interesse heeft voor het nobelste onder de dieren.
Slechts weinig kunstenaars weten zich te beperken tot één onderwerp; velen gaan
liever op de heterogene toer, doch Ingo Koblischek doet niets anders dan paarden
schilderen en tekenen. In tegenstelling met mensen die geduld voor het noodzakelijke
poseren kunnen opbrengen, blijft het paard geen ogenblik in dezelfde houding staan;
zenuwachtig beweegt het voortdurend en daardoor dient de kunstenaar over voldoende
fantasie te beschikken om uit de verschillende gangen, bewegingen en houdingen
die kenmerkende trekken te distilleren en uit te werken. Niet alleen de sierlijke
lichaamsbouw en het stevig spierstelsel moeten zichtbaar worden; ook moet het paard
- en iemand die iets over paarden weet beseft maar al te goed dat er geen twee gelijke
paarden zijn qua karakter - als karakterdier weergegeven worden met allicht
gesublimeerde kenmerken.
Ingo Koblischek oordeelt zeer kritisch over eigen werk, omdat een portret nu
eenmaal dient gelijkend of karakteriserend te zijn. Hij oefent zich om paarden te
tekenen op de renbanen te Hamburg, Keulen, Baden-Baden, Gelsenkirchen en
Düsseldorf en toont een uitgesproken voorkeur voor vluchters. Zijn opdrachten krijgt
hij uit binnen- en buitenland, dit vooral na het verschijnen van het boek ‘Die groszen
Gestüte der Welt’, dat in zeven talen verscheen. Naast portretten van wereldberoemde
hengsten, schildert Ingo Koblischek ook fragmenten uit het leven van kwekers,
landbouwers en jockeys. De veelzijdigheid van de kunstenaar weerspiegelt zich in
de gebruikte technieken: olieverf, pastel, potlood- en krijttekeningen, houtskool en
de laatste jaren ook beeldhouwwerken in verschillende materialen.
Sedert 1978 publiceert Ingo Koblischek ieder jaar een kalender met reprodukties
van recente werken in twee formaten en vier talen. Deze almanakken worden
felgegeerd bij kunstliefhebbers die houden van paarden. In Koblischeks oeuvre zijn
evenwicht en rust kenmerkend; de vitale structuren en organische groei die natuur
en kunst met elkaar gemeen hebben komen duidelijk tot uiting in het harmonisch
samengaan van een geportretteerd paard met de omringende natuur.
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Ingo Koblischek: ‘Jonge volbloed’.
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Rien Poortvliet, Het Brieschend Paard
Door ‘Het Brieschend Paard’ aan u voor te stellen, waarde lezer, zetten we samen
een kunststap die ons brengt bij onze noorderburen, waarmee wij meer dan enkele
eeuwen geschiedenis gemeen hebben. Zij bezitten evenals wij een aantal schitterende
kunstenaars die wij vooral langs kunstpublikaties om hebben leren kennen: Piet
Klaasse, Harry van Zomeren en Rien Poortvliet; deze laatste is zeker de bekendste,
want naast bovenvermeld kijken leesboek kennen we ook van hem het prachtig
uitgegeven ‘Te hooi en te gras’ en nog veel andere in de goede boekenwinkels te
verkrijgen fijne uitgaven.
De uitgeverij Unieboek B.V. Van Holkema en Warendorf uit Bussum maakte van
de uitgave van Rien Poortvliets oeuvre een erezaak, die zeker geen windeieren
opbrengt, want van ‘Het Brieschend Paard’ werden meer dan 150.000 exemplaren
verkocht.
‘Het brieschend paard’ werd op 18 mei 1878 ten doop gehouden in de Koninklijke
Stallen te 's Gravenhage, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De titel ontleende
Rien Poortvliet aan psalm 33 vers 9:
Het brieschend paard
moet eind'lijk sneven,
Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld;
't Kan niemand d'overwinning geven;
Zijn groote sterkte baat geen held!

Rien Poortvliet schrijft hierover: ‘Psalm 33, vers 9. De dominee kon voor mij niks
mooiers bedenken - ik vond 't een prachtlied! en helemáál als het dan ook tijdens de
middagdienst in de winter werd gezongen als 't buiten stikdonker was en de ramen
binnen beslagen waren, de kachel opgepord zodat iedereen (toch al slaperig van de
middagprak) dudderig zat te soezen bij een sombere verlichting, en dan achter de
zware orgeltonen aan voortgetrokken alsof het met tegenzin gebeurde, zo traag zongen
we dan Het Brieschend Paard. Geweldig! Daar kon niks tegenop - zelfs 't Hijgend
Hert niet, terwijl die toch óók niet mis is... En als het lied allang uit was en de
pepermunten allang op en de odeklonjelucht opgetrokken, dan was ik nog druk bezig
met Het Brieschend Paard.’
Zo neemt Rien ons mee doorheen zijn leven, naar het witte paard van St.-Niklaas,
naar het edele Ros Beiaard van de stad Dendermonde, Pegasus, Lady Godiva, Old
Shaterhand en zijn brave Hatatitla, Jeanne d'Arc en... als orangist uiteindelijk naar
Prinsjesdag en de traditionele koets van de koninklijke familie. De stap naar de
Koninklijke Stallen was dan ook vlug gezet en zo maken wij er kennis met de
omgeving, mensen en paarden.
Daarna tekent en kleurt Rien Poortvliet ons zijn eigen wereldje van het paard, op
een meesterlijke manier, vitaal en sprankelend van geest, tekenkundig de perfectie
benaderend. Zowel mens, paard en tuig schetst en schildert hij op het allerhoogste
niveau qua vormgeving en trefzeker koloriet. Als geboren humorist weet hij op
fijnzinnige wijze de honderden beelden en korte teksten aan elkaar te lijmen tot een
leesbaar en vooral genietbaar geheel, waaruit warme liefde voor mens en paard
spreekt.
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De hierbij afgebeelde tekeningen benaderen slechts van ver de gevoeligheid van
de oorspronkelijke uitgave.
Illustrator Rien Poortvliet werd op 7 augustus 1932 in Schiedam geboren. Hoewel
hijzelf het voornemen uitdrukte om na zijn schoolopleiding de kunstacademie te
gaan bezoeken, gaven zijn ouders de voorkeur aan een degelijk en zinniger beroep,
‘want in het gereformeerde nest, waar uit ik, aldus Rien Poortvliet, ben voortgekomen,
werd kunst in die dagen nu eenmaal geassocieerd met armoede en koude
zolderkamertjes.’ Na zijn schooltijd heeft Poortvliet - zoals hij zelf zegt - ‘zijn kunnen
dan ook verkocht voor een schotel linzenmoes en zijn talent aan de reclame
weggegeven.’
‘Reclame vind ik bepaald niet verwerpelijk, maar in een wereld, waarin men elkaar
op alle mogelijke manieren probeert te overtroeven, waarin normen worden
gehanteerd,

Rien Poortvliet
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die eigen initiatief en ontplooiing in de weg staan, kom je niet tot een zindelijk
handschrift en gaat je eigen handschrift naar de knoppen.’
Niettemin heeft Rien Poortvliet vijftien jaar bij reclamebureau Lintas gewerkt, het
laatst als senior manager, ‘compleet met hoogpolig tapijt, schemerlamp, plantenbak
en zitje. Maar op de duur voldeed het me toch niet. Typerend voor mijn werk is, dat
ik wil vertellen, de werkelijkheid wil betrappen. In de reclamewereld, waar gewerkt
wordt met schablones en grootste gemene delers, is daar geen plaats voor.’ Geleidelijk
aan is Poortvliet steeds meer boeken (o.a. van Jaap ter Haar) gaan illustreren, tot hij
het moment gekomen achtte om een punt achter zijn reclamecarrière te zetten.
‘Ik ben ijdel en dat moet je als schrijver, toneelspeler, musicus e.d. geloof ik ook
wel zijn, maar ik ben ook verschrikkelijk ijverig. Okke Jager heeft eens gezegd: “Ik
ga zwanger van veel meer dan ik baar” en dat is precies wat ik mankeer.’
Hoewel het niet de vooropgezette bedoeling was, is het laatste halve decennium
ieder jaar een boek van Poortvliet verschenen. ‘Boeken maken vind ik verschrikkelijk
aardig. Schilderen ook, maar als je een schilderij verkoopt, ben je het kwijt. Dat doet
me pijn. Van een boek kun je de originelen zelf bewaren, terwijl je toch zoveel
mensen kunt laten meekijken. Dat is m'n ijdelheid.’
Poortvliet voelt er overigens niets voor om zijn talent commercieel te exploiteren
en in de eerste plaats aan de vraag van het publiek te voldoen. ‘De onderwerpen, die
ik schilder, moeten raakvlakken hebben met mijn eigen leven. Het is helemaal geen
kunst om iets als een “Groot blote meidenboek” te maken - ik zou er zelfs
buitengewoon vaardig in zijn - en voor de rest van m'n leven “binnen” te zijn, maar
ik zou er geen plezier aan hebben. Ik moet met mijn onderwerpen begaan zijn. Mijn
grootste lol is gewoon om leuke dingen te maken.’
Verzoeken om het houden van lezingen, het openen van winkelcentra en het
doorknippen van linten worden door Poortvliet even hardnekkig en consequent als
beleefd afgewezen. ‘Ik word er doodnerveus van en vind het gewoon genant om er
een bedrag voor aan te pakken. Ik wil hier gewoon rustig werken, 's avonds met m'n
voeten op een tafeltje naar de televisie kijken en m'n eigen gang gaan. Ik ga ook echt
niet naar onderwerpen zoeken. Ik wacht rustig het rijpingsproces af. In feite heb ik
een verrukkelijk leven. Ik wil eigenlijk niets meer...’

Jules-Leon Montigny
Geboren te Sint-Joost-ten-Node (1840), overleed Jules-Leon Montigny op bijna
60-jarige leeftijd te Tervuren (1899). Gedurende heel zijn carrière bleef deze leerling
van Henri Dillens zijn geboortestreek trouw en vestigde zich achtereenvolgens te
Terhulpen, Bosvoorde, Ottignies en Tervuren. Hij wordt trouwens aangezien als
medeoprichter van de School van Tervuren.
De negentiende-eeuwse kunst in België blijft voorlopig nog in een vrij vage
duisternis gehuld. Het is al Frankrijk wat de klok slaat; namen van bij ons zijn veeleer
zeldzaam. H. Boulenger is de grote uitzondering, wiens naroem tot op de dag van
vandaag bewaard is gebleven. Tijdgenoten van hem verzeilden bijna alle in de
vergeethoek.
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Hoewel Montigny lang niet zo talentvol was als Boulenger, mag evenwel zijn
oeuvre niet onopgemerkt blijven vermits het penselen van dieren, in zijn werken een
niet onbelangrijke plaats inneemt. Hij is echter geen uitgesproken paardenliefhebber.
P. Collin schrijft over hem: ‘Paysagiste par persuasion, animalier par goût.’ Het
classicisme heeft in die periode zijn beste tijd gekend; romantiek en realisme komen
volop aan bod. De toenmalige schilder trekt de natuur in op zoek naar wat het
plattelandsleven te bieden heeft. Zo ook Montigny die deze kunstuiting

Jules-Leon Montigny: ‘Paarden na het onweer’. Copyright A.C.L. Brussel.

best ligt: uiterlijk verfijnd, subtiel en eerlijk, begiftigd met een uitzonderlijk
waarnemingsvermogen en oog voor de details. Alleen het echte genie, de durf om
een stap verder te zetten, ontbreken. In zijn oeuvre weerspiegelt zich dat via een
diepe sereniteit en een grote liefde voor het platteland, maar slechts gezien door de
bril van de schilder, het individu dat op zoek gaat naar al het moois dat de natuur te
bieden heeft. De harde realiteit, het zware labeur op de akkers, het ruwe en kouterige
boereleven blijven ons onthouden. Het werk van Montigny is een verzameling
prentjes, een tijdsdokument, een momentopname! Zijn schilderij is compositorisch
beredeneerd, een voorbeeld van de ambachtsman die zijn kudde vol ijver uitvoert.
Wanneer Montigny een paard penseelt, staat dat paard niet alleen, maar past het als
puzzelblokje in het geheel van het schilderij. Het voorwerp is steeds een onderdeel
van het landschap. Hij weet kleur en vorm te harmoniëren, transponeert ze in het
ogenblik, de flits heeft slechts het te bereiken resultaat voor ogen.
Zijn oeuvre bestempelen als zuiver realistisch is fout. Daarvoor ontvlucht Montigny
te zeer de werkelijkheid. Hij is veeleer een dromer die ons een beeld brengt, een
gezicht op onze streken, op het Brabant rondom Brussel in de 19de eeuw.
E. Rabau
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Domien Ingels (1881-1846), de paardenbeeldhouwer
Dit is geen zoektocht naar de ‘roots’ - wat de naam van uw correspondent zou kunnen
doen vermoeden - het is eerder een herontdekken van een boeiende persoonlijkheid
uit een boeiende tijd. Gent, de monumentenstad, heeft er nog tal van getuigenissen
van.
Domien Ingels was de tweede zoon van slager Constant Ingels en Julienne Gonthie
uit de volkrijke buurt van de ‘Brugse Poort’ te Gent. Veel schoollopen kwam er niet
aan te pas: hij moest van zijn 12de jaar mee ‘den boer op’ om slachtvee te kopen.
Toch was er in de jonge Domien - hij werd zo genaamd naar zijn dooppeter Domien
Van den Bossche, zelf een populair beeldhouwer en notoir bezoeker van de
volksherbergen - een latente aanleg voor tekenen aanwezig. Wellicht is het
aanvankelijke beroep van vader Constant Ingels namelijk meubelmaker daar ook
niet vreemd aan.
Toch werd in de winkel aan de Aambeeldstraat weinig gevoeld voor het artistiek
gedoe van de jongeman. Een leertijd bij zijn peter en bij H. Leroy werd vroegtijdig
stopgezet; een poging om in de leer te gaan bij Dillens of J. Lambeau mislukte.
Er werd dus geopteerd voor de ‘veilige’ oplossing: 's morgens op de academie, in
de namiddag en 's avonds in de slagerij en de veekoop. Een aantal mensen zullen de
leerling en de beeldhouwer vormen: Tytgadt, Jules Van Biesbrouck en vooral Jean
Delvin.
Jean Delvin moet een fascinerende persoonlijkheid zijn geweest. De hele generatie
van rond de eeuwwisseling te Gent heeft een diepgaande invloed van deze prachtige
leraar en enthoesiaste kunstenaar ondergaan.
Zonder enige twijfel dankt Domien Ingels zijn uitgesproken liefde voor
dierenbeelden aan hem. Er zijn trouwens werken van Delvin zelf die in die richting
wijzen. De jonge Domien was echter van kindsbeen af ook vertrouwd met de
indrukwekkende stieren, paarden en ossen. Gestalten uit zijn jeugd. Echter een klein
voorval. Mevrouw Roza Ingels, zijn dochter, vertelde ons over de roerende liefde
van de kleine Domien voor een oude witte circusknol, die hij had gewonnen in een
loterij. Het beest werd ondergebracht bij een koetsiersbedrijf in de buurt van het
ouderlijk huis. Of het lang heeft geleefd weten we niet, maar het heeft sentimenteel
een hele ommezwaai gegeven aan de latere kunstenaar.
Na zijn harde leerjaren waarin hij de stormachtige beweging van St.-Martens-Latem
van dichtbij meemaakte, waarin hij ook vriendschappelijk omging met de Van de
Woestijnes, de gebroeders De Smet, De Bruycker, e.a. kwam de bekroning onder de
vorm van een ‘Gouden medaille voor decoratieve beeldhouwkunst’ in 1905.
Zijn echte ‘compagnon de route’ was niemand minder dan onze exuberante meester
van het expressionisme Constant Permeke. Er worden nog de mooiste ‘kleine’
verhalen verteld van dat onafscheidelijk duo, dat samen een atelier deelt in het
St.-Elisabeth Begijnhof. Ze hebben er gewerkt - heel ernstig en er lol getapt - heel
uitbundig. Naar het schijnt was de eetlust van Permeke in die jaren spreekwoordelijk.
Moeder Ingels kon, zo verhaalt men, niet snel genoeg boterhammen snijden om de
twee spitsbroeders te verzadigen. op een dag heeft ze hen zelf het broodmes en de
reuzelpot in hun handen gestopt.
Ze hebben talloze grappen uitgehaald. Niet boosaardig hoor, maar eigen aan hun
bruisend karakter.
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Alvorens het atelier in de rustige begijnhofbuurt op te geven, hadden de schavuiten
hun silhouetten met lampzwart op de muren aangebracht. De lang opgeschoten
Domien en de eerder zware Constant in een mooie opeenvolging de kamer rond. In
die tijd heeft Domien Ingels ook veel getekend en geschilderd, terwijl Constant
Permeke ook boetseerde.
In 1913 komt de bekroning van jarenlange

Domien Ingels: ‘Moederliefde’.

noeste werkkracht. Hij werd aangezocht om bij de Wereldtentoonstelling te Gent
twee reusachtige stieren te maken. Het waren realistisch voorgestelde volbloeddieren,
vol levenskracht en ingehouden geweld. De organisatoren van de tentoonstelling
vonden echter de werkstukken niet belangrijk genoeg en lieten de plaasteren beelden
vernietigen na de sluiting van de tentoonstelling.
Samen met Aloïs De Beule mocht Domien Ingels voor diezelfde
Wereldtentoonstelling een groots werk maken: het Ros Beiaard.
In elk geval werd het een kolossaal meesterwerk, waarvan de dynamiek en de
opbouw geenszins voor de beste werken van Meunier moeten onderdoen. Terwijl
Domien Ingels het paard maakte, boetseerde De Beule zijn personages. Er bestaat
een maquette waarin Domien Ingels zijn ietwat verschillende opvatting over
personages en beweging uiteenzette.
Het resultaat van de samenwerking kan men nu nog bewonderen aan het De
Smet-De Naeyerplein in Gent.
In datzelfde jaar 1913 is Domien Ingels gehuwd met Marie Pauwaert, een
fijnzinnige schilderes, bereisde intellectuele van Hollands-Oostendse huize. De zeer
verschillende context van beide kunstenaars heeft verrijkend gewerkt. Domien Ingels
kreeg belangrijke opdrachten en kon zich weldra de weelde van een mooi herenhuis
met stalling in de Stationsstraat te Drongen permitteren.
Toen brak de oorlog uit. Zoals menig Gents kunstenaar vluchtte het jonge gezin
naar Engeland. Ze moesten echter wegens hun beider leeropdracht vrij snel naar de
vaderstad terugkeren.
Overigens moet Domien Ingels een hele aparte persoonlijkheid zijn geweest. Tot
driemaal toe kreeg hij een ereteken voor moed en zelfopoffering. Hij was voor de
oorlog lid van de ‘Garde Civique’ (die hadden namelijk paarden), zong met zijn La-
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temse vrienden (ook in Londen in de pubs) en speelde gaarne als figurant mee in de
K.N.S. Zelf zag hij de wereld groots en optimistisch. Hij hield van koken, liefst voor
grote benden. Zijn huis - waarin nog een schat aan beelden en ontwerpen piëteitsvol
door zijn dochter Roza worden bewaard - getuigt van zijn werkkracht en zijn
vindingrijkheid. Domien Ingels bouwde immers die prachtige woning in Drongen
met eigen handen.
Na de oorlog 1914-18 brak een fantastische tijd aan. Vele monumenten werden
opgericht. Domien Ingels maakte er tientallen. Zeker is het ruiterstandbeeld van
Albert I in het Zuidpark niet het minst belangrijke. Het was echter ook het meest
betwiste ontwerp van de meester. De enen vonden de koning te klein voor het paard,
de anderen vonden de linkerarm van de vorst te lang, enz. Domien Ingels heeft heel
wat spervuur van de vaderlandse verenigingen mogen doorstaan.
Zijn versie was echter gesteund op de werkelijkheid, zo beweerde hij. De
koningsoldaat had de troepen bezocht aan het IJzerfront, gezeten op een fiks
boerenpaard, dat feilloos door het slijk kon plonzen.
Met liefde en enorm veel raffinement heeft Domien Ingels nog portretten
geboetseerd. Elk ervan is tegelijk realistisch en stijgt uit boven de werkelijkheid.
Hiervoor kan de buste van Oscar De Gruyter geciteerd worden. Ook de
soldatenkoppen op tal van monumenten zijn parels van observatie. Overigens werd
één van deze soldatenkoppen bekroond in de Internationale tentoonstelling te Monza
(1923).
Opvallend is dat Domien Ingels weinig religieus werk maakte, alhoewel hij in de
directe periferie van George Minne en Servaes werkte. Wellicht strookte dit wel met
zijn exuberante aard. Hoewel hij de sterke introspectie van Minne vereerde, was hij
echter afkerig van Albert Servaes' religieus expressionisme. Hij was trouwens te veel
levensgenieter en realist om zelf aan mystiek te doen.
Domien Ingels heeft veel mooi werk gemaakt: renpaarden, hazewinden, centauren,
boerengestalten, enz.
Aan zijn bruisende leven kwam echter plots een einde. In een stormachtige avond
van november 1946 kwam de toen al 65-jarige meester om het leven. Hij botste met
zijn auto tegen een onverlichte vrachtauto aan en stierf ter plaatse.
Een speurtocht in Gent en omgeving naar het werk van deze zo verdienstelijke
kunstenaar loont echt de moeite.
Paul V. Ingels

Alfred Ost of... het is niet al goud wat blinkt!
‘De schoonste schepping na het paard is de vrouw’, beweerde de Italiaanse
beeldhouwer en graveur Marino Marini eens. Deze bewering toepassen op de door
Alfred Ost geschilderde en getekende paarden, zou een belediging en onderwaardering
van onze levensgezellinnen inhouden.
Alfred Ost durf ik gerust de meest tragische figuur uit onze Vlaamse kunstwereld
noemen sinds de eeuwwisseling. Ongelooflijke tegenslagen en ontmoedigingen - hij
werd driemaal geweigerd als leraar aan de Antwerpse Academie omdat hij niet de
gepaste rode kleur had - waren de zijne; hij heeft onder de druk van het leven geleden,

Vlaanderen. Jaargang 31

afgezien en... meesterwerken verwezenlijkt. Niet in de weergave van geïdealiseerde
of romantische onderwerpen vond hij de mogelijkheid om zich te ontladen, doch in
het schilderen, tekenen en aquarelleren van lotsverbondenen, uitgestotenen,
ontgoochelden, lichamelijk en geestelijk vermoeiden, zoals hij zelf een groot deel
van zijn leven was geweest.
Alfred Ost werd te Zwijndrecht geboren in 1884, studeerde aan de Academies van
Antwerpen en Mechelen en werd uitverkoren om de leergangen diertekenen te volgen
aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Daar kwam zijn
tekentalent tot volle bloei, ontwikkelde hij zich tot een meester in het tekenen van
paarden en gaf hij blijk van een sterke persoonlijkheid met een eigen kijk op de kunst.
Alfred Ost vond geen enkele moeite te veel om te voldoen aan zijn streven naar een
eigentijdse vertolking en subjectieve interpretatie van de werkelijkheid; alle technieken
beoefende hij en geen enkel -isme bleef hem vreemd, omdat hij hield van het
experiment om het experiment.
Alfred Ost voelde zich thematisch vooral tot mens en paard aangetrokken, evenwel
niet tot de luxe-exemplaren ervan. Hij leefde in een tijd waarin de tegenstelling tussen
rijken en armen nog veel heviger was dan nu en trachtte dit, door de nadruk te leggen
op het ellendige en armoedige in afgetobde paarden te beklemtonen. In de overdrijving
van bijvoorbeeld de slordigheid van afgesloofde en scharminkelachtige paarden kon
hij niet alleen zijn tekentalent botvieren, maar ook uitdrukking geven aan zijn diep
medelijden voor het droevige lot van zijn lievelingsdieren.
Toen Alfred Ost in 1913 in de Galerie Baute te Brussel met 305 werken exposeerde,
werd hij een revelatie voor de hoofdstad. Ieder ander artiest zou het ijzer gesmeed
hebben terwijl het heet was, doch Alfred Ost keerde zich walgend af van de
bourgeoismentaliteit en stelde zich als ideaal zijn volk te dienen. Te Antwerpen
(1914) kende hij evenveel succes en de loftrompetten schetterden hem onrustig in
de oren. De oorlogsomstandigheden zouden hem verplichten uit te wijken naar
Nederland, zoals zoveel andere Vlaamse kunstenaars.
In maart 1919 keerde hij terug naar de door de oorlog verwoeste gewesten en
kwam er onder de indruk van de sociale ellende veroorzaakt door de menselijke
verdwazing. Hij stelde zich als mens vragen in verband met zijn roeping als
kunstenaar; voeg daarbij nog de morele klap van verstoting en onderschatting door
officiële kringen en u bekomt de basis voor Alfred Osts depressieve werken. Voortaan
zou hij zich nog enkel en uitsluitend wijden aan de weergave van alles wat betrekking
had op zijn gemoedsgesteltenis, zoals het prachtige ‘De Terugtocht’ (1920), dat een
verslagen heraut voorstelt die met zijn paard de weg teruggaat naar de stal.
Ook in de liefde zou deze zonderlinge man desillusies kennen die zijn verdere
levenswandel

Alfred Ost: ‘Willebroek op de achtergrond, zoals dat dorp in 1907 door de kunstenaar werd gezien’.
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beïnvloedden en oorzaak waren voor o.a. zijn terugkeer naar godsdienstige thema's
en teruggetrokken levenswijze. In 1933 reisde Alfred Ost naar Rome om er de
vieringen ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Mars op Rome mee te
maken en er de grootse tentoonstelling over het futurisme te bezoeken. Als groot
bewonderaar van Benito Mussolini en het fascisme, besloot hij zijn werk aan de
Eeuwige Stad te schenken; van dit plan kwam echter niets terecht en daardoor mochten
Mechelen, Rosendaal, Hoogstraten en 's Hertogenbosch zich verheugen over
schenkingen van kunstwerken. Vanaf 1938 zou hij nog enkel volkstaferelen,
tekeningen over zijn verloren liefde en godsdienstige onderwerpen uitwerken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog geraakte Ost in serieuze financiële moeilijkheden;
hij zou een toevluchtsoord vinden bij de Jezuïeten in het St.-Xaverius- en
St.-Michielscollege te Brussel, waar hij druk bezig bleef met muurdecoraties. Na de
bevrijding zocht Alfred Ost een onderkomen bij de Salesianen van Don Bosco te
Groot-Bijgaarden; dagelijks schilderde en tekende hij er ex-voto's en andere
godsdienstige onderwerpen en Z.E.H. Grijspeert, oud-provinciaal van de Salesianen,
wist mij te vertellen dat Ost in een ik en een gij een paard en ruiter op het papier kon
toveren. In zijn typische lavistechniek met zwierige lijnen, waarmee hij zo subliem
en gevoelig de beweging van vormen en het getintel van het licht kon weergeven,
schiep Alfred Ost een onvergetelijk oeuvre, dat heden fel gewaardeerd wordt door
het kennerspubliek en nog altijd dient te wachten op een officiële erkenning, dit
waarschijnlijk wel omdat Alfred Ost een kunstenaar was die zich niet liet beïnvloeden
door politieke druk en die recht voor zijn mening uitkwam. Een laatste sprankel van
zijn schitterend en universeel talent zou hij uitstallen in 1945 in het Leeuwenpaleis
van de Antwerpse Zoo. Aan het einde van deze tentoonstelling schonk Alfred Ost
156 stuks aan de Zoo. Het zou een laatste blijk van zijn warme liefde voor de stad
Antwerpen wezen, waar hij hetzelfde jaar overleed op 9 oktober.
Iemand die eens een door Alfred Ost geschilderde of getekende ideografische
afbeelding van een paard gezien heeft, zoals bijvoorbeeld ‘Bouwslaven’ (1922), zal
nooit de levendigheid en raakheid van de lijnen kunnen vergeten; voor mij blijft hij
de tekenaar van het verschopte paard, van de aftandse knol die niets meer te
verwachten heeft dan de dood.

Enkele actuele Vlaamse beeldende kunstenaars
Suzanne Bomhals Predikherenlei 7, 9000 Gent
In het hartje van het eens zo fiere Gent, woont in een schrijnachtige patriciërswoning
uit de 16de eeuw kunstschilder Suzanne Bomhals. Als mens en kunstenares wil zij
zich niet terugtrekken in een soort ivoren toren, doch leeft zij intens en aktief mee
met het kunstgebeuren in ons land en kijkt zij achterdochtig naar alle milieustorende
veranderingen die pogen afbreuk te doen aan het enig kader waarin zij sinds vele
jaren woont en werkt. Suzanne Bomhals studeerde aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten van haar geboortestad Gent; aanvankelijk schilderde zij nogal
expressionistisch getint, maar langzaam vond zij haar eigen weg in een soort
combinatie van symbolisme en magisch-realisme; onbewust heeft zij een irreële
wereld tot de hare gemaakt, zonder de gebondenheid met het aardse te verliezen.
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Volgens sommige critici beweegt Suzanne Bomhals zich op een surrealistische weg,
maar zij verandert geen vormen noch tracht zij de kijker tot geesteswerk te stimuleren.
Zij wil hoegenaamd geen negatieve visie op haar wereld brengen en wil in de eerste
plaats zeer persoonlijk uiting geven aan de vervreemding die van dagelijkse situaties
kan uitgaan als er een

Suzanne Bomhals: ‘Het wachten’.

element ontbreekt, zoals dit te zien is in ‘Het wachten’; het toevallig samentreffen
van een venster met zicht op een verlaten straat en een deel van een rijtuig met paard,
roept bij de beschouwer de gedachte aan iets vreemds, iets onwezenlijks op. Er is
daar iets gaande en het ligt aan de fantasie van de kunstliefhebber om besluiten te
trekken.
Als voornaamste kenmerk van haar gevoelig werk treden vooral distinctie en
perfect gebruik van de techniek naar voor. Suzanne Bomhals' kunst is niet de
uitdrukking van de ontgoochelde of terechtwijzende artieste, die ons nu eens zal
zeggen hoe het met onze hedendaagse tijd gesteld is. Zij wil enkel en uitsluitend haar
herinneringen aan voorbije gebeurtenissen en toestanden vast leggen, als een soort
momentopname van de weg die zij als mens en als kunstenaar afgelegd heeft.
Suzanne Bomhals stelde meerdere malen tentoon in het buitenland en geniet o.a.
in West-Duitsland grote bekendheid. Zij mag fier en tevreden terugblikken op een
kunstenaarsloopbaan waarbij alle bereikte resultaten het gevolg zijn van persoonlijke
ingesteldheid en technisch kunnen, om ware kunst te verwezenlijken met een eigen
visie en oorspronkelijke uitwerking.
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Karel De Bauw Nerviërsstraat, 1700 Asse
‘Ge kunt misschien een schilderij van Karel de Bauw kopen doch mij kunt ge niet
kopen’; dit zei de nu 72-jarige Karel De Bauw tot de grote baas van de Amerikaanse
I.T.T. toen die hem vroeg naar de States te komen om zijn portret te schilderen. Mr.
H.G. kwam dan maar zelf naar Asse om te poseren en drukte zijn waardering uit
voor de honkvastheid van deze rasechte Vlaamse kunstschilder.
Eén der redenen voor Karel De Bauws trouw aan het Pajottenland ligt ongetwijfeld
bij het Belgische trekpaard, dat hij ontelbare keren schilderde en tekende. In de V.S.A.
zijn er geen Brabanders (op enkele ingevoerde uitzonderingen na) en dus blijft Karel
bij ons, dollars en Amerikaanse roem latend voor wat ze waard zijn, tevreden verder
werkend aan zijn schildersopdracht die voor hem een levenstaak werd.
Om paarden te schilderen moet men ontzaglijk veel van een paard houden. De
duizenden uren die Karel achter gespannen aangelopen heeft om de gang en houding
van paard en boever te schetsen, zijn niet te tellen. In de dertigerjaren waren er op
het Hoog Hof te Zellik, waar hij heel veel schetste en schilderde, meer dan twintig
Brabantse trekpaarden; vandaag blijft nog alleen de elite over en de nationale prijzen
die deze paarden behalen hebben

Karel De Bauw: ‘Driespan’.

meer nut voor de kweek en de show dan voor de artiest op zoek naar rusticiteit en
echtheid. Vandaar dat hij veel liever een werkpaard schildert dan een prijswinnende
hengst. Voor Karel De Bauw moet het paard zijn werkkostuum aanhebben.
Het paard als thema voor een schilderij blijft een genre dat nog altijd geweldig in
trek is; daarin ligt misschien de verklaring voor de vele telefoontjes die hij van overal
ontvangt met het verzoek één of ander paard te portretteren. Doch Karel De Bauw
doet het de laatste jaren een beetje kalmer aan en gaat over het algemeen niet langer
in op dergelijke opdrachten.
Het Pajottenland, streek van genietende mensen die van het leven houden, heeft
Karel De Bauw altijd geboeid en zal hem blijven bekoren. Daarom schildert hij het
typische trekpaard, werkend en slavend op de zware grond, vibrerend en levend zoals
het licht. Maar ook de dorpstypen uit de omgeving werden door de kunstenaar
vereeuwigd. Fier toont hij ook de foto van het portret van zijn vriend Wies Moens,
aangekocht door burgemeester Lode Craeybeckx van Antwerpen, voor het Museum
van het Vlaamse Cultuurleven.
Karel De Bauw is een schone en echte Vlaamse kunstschilder die in zijn kunst de
mogelijkheid gevonden heeft om te genieten van wat het leven te bieden heeft en
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die, langs zijn oeuvre om, ook aan zijn medemensen iets van de eeuwige waarden
meegegeven heeft.

Regnier De Herde Reyclerstraat 20, 9170 Waasmunster
De Dendermondse Schilderschool die o.a. door de befaamde luminist Pieter Gorus
bekendheid kreeg, heeft zich niet op dezelfde wijze kunnen bestendigen als b.v.
Sint-Martens-Latem. Er ontstond ergens een breuk, waardoor de brug tussen verleden
en heden onderbroken werd en een omleiding langs andere ‘scholen’ groeide. De
kunstenaars uit het Waasland en het Dendermondse stonden ergens geïsoleerd en
moesten daardoor pogen aansluiting te vinden bij het artistieke leven in andere steden.
De nu 67-jarige kunstschilder-graficus Regnier De Herde zocht het succes vooral
in het zonnige zuiden; toen was hij al de vijftig voorbij en mocht hij van zichzelf
zeggen dat hij een geslaagd zakenman was die het zich kon veroorloven het een
beetje kalmer aan te pakken. Zo kreeg hij als vanzelfs weer tijd voor wat hem van
kindsbeen af boeide: tekenen en schilderen. Eindelijk werd een langgekoesterde
droom werkelijkheid en ontlook een schitterend talent, waarvan Jos Murez in 1975
schreef: ‘Zijn oeuvre staat zonder meer aan de top van de huidige schilderkunst in
ons land.’
Na studies aan de Academie te Dendermonde, zijn geboortestad, kwam Regnier
De Herde langs zijn huwelijk om in het keiharde zakenleven terecht. Als kunstenaar
stelde hij eerst tentoon in Frankrijk en pas in 1964 te Brussel, waar hij reusachtige
bijval oogstte bij de Franstalige pers. Het zou duren tot 1971 vooraleer ook zijn eigen
volk inzag dat het hier te doen had met een uitzondelijk begaafd iemand. Vanaf dat
ogenblik ging de schildersloopbaan van Regnier De Herde altijd maar crescendo en
bereikte hij met hard wer-
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ken de hoogse sporten van onze zo wankele kunstladder. Ondanks roem en ontelbare
binnen- en buitenlandse onderscheidingen, bleef Regnier De Herde de vriendelijke
mens die intens leeft en nog bezeterner en geestdriftiger werkt dan dit het geval was
in de businesswereld.
Regnier De Herde brengt een ongelooflijk rijke verscheidenheid aan thema's, allen
even schitterend uitgewerkt in een vurig en levendig kleurenprogramma en een
vibrante verflegging: stadsgezichten, marines, landschappen, paarden en koetsen
enz. Ook als zuivere figuurschilder en portrettist kan Regnier zijn man staan, getuige
hiervoor zwierige naakten en treffende portretten van heel wat Vlaamse figuren.
Regnier De Herde brengt een groot deel van zijn tijd door te Oostende, waar hij
bekoord wordt door de zo vertrouwde koetsen getrokken door paarden die het niet
in drafwedstrijden konden waar maken; daar vindt hij de speciale sfeer die zijn
hoogtepunt bereikt op de Wellingtonrenbaan, waar de kleurrijke shirts der jockeys
en stevige paardenlichamen er hem toe aanzetten koersmomenten vast te leggen,
gebruik makend van een oorspronkelijke visie en een zeer persoonlijke, nerveuze
teken- en schilderstechniek, waardoor zijn werk gemakkelijk uit dat van anderen te
herkennen is.

Regnier De Herde: ‘Koets voor de beurs te Brussel’.

Anto Diez Meibloempjeslaan 30, 8401 Bredene
Anto Diez mag zeker van zichzelf zeggen dat zijn ganse leven in dienst stond van
de kunst, onder alle vormen. Hij heeft ervoor en ervan geleefd, hard werkend om te
komen waar hij nu staat: aan de top van onze Vlaamse kunstwereld. Anto Diez is
niet alleen in het Westvlaamse een begrip geworden, doch ook in het buitenland
wordt hij geërd als een persoonlijkheid die iets te zeggen heeft aan het kunstpubliek
en die er altijd naar streefde om ‘in beweging’ te blijven, want hij wenst niet te
verstarren in verworvenheden die succes kennen bij de meeste kunstliefhebbers.
Anto Diez werkt nog altijd even enthousiast als vroeger en bouwt nog voor jaren
plannen, die hij hopelijk zal kunnen verwezenlijken.
Zoals hij schildert en tekent, zo is Anto Diez in zijn doen en denken: recht op de
man af, mild spottend met valse schijn en hard reagerend tegen onwaarheden en
onrechtvaardige behandelingen.
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Eerder toevallig werd Anto in 1914 te Brussel geboren. Zijn vader was te Saragossa
geboren en ontpopte zich tot een goed kunstschilder die zelfs de Prijs van Rome won.
Hippolyte Daye nodigde hem uit om een bezoek te brengen aan ons land en zijn
gevoelig Spaans hart schoot in vuur en vlam toen hij een Leuvens meisje ontmoette.
Hun zoon Anto kreeg zijn artistieke opleiding thuis bij vader Mariano Diez y Sanchez;
van 1934 tot 1938 volgde Anto de leergangen aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Brussel, waar hij heel wat eerste prijzen in de wacht sleepte.
Diploma's en prijzen werden hem trouwens gedurende zijn ganse kunstenaarsloopbaan
met de regelmaat van een klok toegekend, wat bewijst dat Anto Diez niet onopgemerkt
door ons kunstwereldje gestapt is. Een indrukwekkende bibliografie en een reusachtige
lijst van tentoonstellingen in binnen- en buitenland leren ons een kunstenaar kennen
die er niet voor terugschrikt om zijn werken aan het publiek voor te stellen.
Bij het horen van de zuiderse naam Anto Diez denkt men onwillekeurig aan vurig
temperament en helle kleuren, spontaneïteit en zelfs geestdriftige vormgeving, meer
dan dit het geval is bij onze Vlaamse schilders die bij voorkeur donkere kleuren
gebruiken. Uiteraard hebben deze elementen invloed uitgeoefend op zijn kleurenpalet
en thematiek, doch ondanks zijn Spaanse komaf blijft Anto Diez een typisch Vlaams
kunstenaar, die meer van lyriek houdt dan van zuiders geweld.
Duidelijk laat Anto Diez altijd zijn voorkeur blijken voor stevig geconstrueerde
schilderijen en compacte vormen; in zijn tekeningen heeft een dragende lijn werkelijk
de kracht om al de bijkomstige te schragen, waardoor directheid en levendigheid de
toeschouwer aanspreken. In zijn paarden valt het op dat Anto Diez expressie tracht
te bereiken in de eenvoud; hier wenst hij niet te vertellen doch slaagt hij erin kracht
en adel van het werkpaard te vatten. Stuk voor stuk zijn het liefdevolle benaderingen
van het paard, dat hij rechtstreeks tracht weer te geven als ideaal beeld.
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Anto Diez: ‘Circusgedoe’.

Koenraad Oplombeek 5, 1685 Gooik
Naar aanleiding van Koenraads persoonlijke tentoonstelling bij Philippe Giumiot te
Brussel, werd een fijnverzorgde catalogus uitgegeven met op de kaft een kunstfoto
van Koenraads beeld ‘Strauf-hein’,

Koenraad: ‘Strauf-hein’, Wezembeek-Oppem.

dat door de gemeente Wezenbeek-Oppem aangekocht werd en dat prijkt tegenover
het gemeentehuis. Het monumentale beeld (5, 10 m op sokkel, 3,60 m hoogte van
het beeld zelf) van de zwervende ruiter op zoek naar avontuur is ergens een
triomfantelijke samenballing van de vele ruiterfiguren die Koenraad reeds
verwezenlijkte; het werd gesmeed uit staal, gemetaliseerd en geschilderd met speciale
verf, zodat het kan weerstaan aan de scherpe tand des tijds. Als metaalbewerkende
kunstenaar kent Koenraad de stiel van smid tot in de kleinste bijzonderheden en giet
hij brons, bewerkt hij messing en ijzer en past hij alle lastechnieken toeop o.a.
gedreven koperplaten, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar gemoduleerde vormen en
ruim volume.
Koenraad Tinel had van kindsbeen af belangstelling voor paarden en was er altijd
bij als er te tekenen of piano te spelen viel; muziek blijft hem ook vandaag nog
geweldig boeien en aan paarden heeft hij zijn kunstenaarshart verpand. Aan het Hoger
Sint-Lucasinstituut te Gent, zijn geboortestad, doorliep hij de beeldhouwklas, waarna
hij zich verder bekwaamde aan de Nationale Hogere School ‘Ter Kameren’ te Brussel.
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Van 1960 tot 1963 nam neef-beeldhouwer Roel D'Haese hem onder handen en bracht
hem o.a. op de hoogte van het bronsgieten ‘à cire perdue’. Brons is een oeroud
materiaal dat reeds in de bronstijd gebruikt werd om gebruiksvoorwerpen, sieraden
en wapens te maken. Brons laat zich gemakkelijk gieten en is door de hardheid
duurzamer dan koper.
Aan de basis van ieder plastisch werk liggen een aantal studies vertrekkende van
schetsen en tekeningen, waarbij Koenraad de tekendrang die hem sinds zijn jeugd
behekst heeft, weet te gebruiken als vertrekpunt en fundament. Als onverwoestbaar
humorist en levensgenieter vond Koenraad de gepaste sfeer in het Pajottenland op
het prachtige Hof te Saffelberg, waar hij zich in 1965 vestigde met zijn gezin op een
rustieke stoeterij, omringd door bloemen, bomen, pluimvee en huisdieren. Paarden
vormen hierbij een belangrijk bestanddeel en Koenraad zegt zelf dat hij ergens een
mislukt landman is; een groot deel van zijn tijd besteedt hij dan ook aan innig contact
met de natuur, die hem zo lief is.
In zijn tekenatelier, bronsgieterij en smidse creëert Koenraad zich een bestaan dat
ruimte biedt om in samenspraak met de omgeving, onafhankelijk te kunnen denken
en uiting geven aan deze zeldzame maar volledige vrijheid van eigen inspiratie.
Vanaf 1972 bekleedt Koenraad de leerstoel beeldhouwen aan het Hoger Instituut
Sint-Lukas te Brussel. Werken van Koenraad werden aangekocht door de Belgische
Staat, het Middelheim, de provincie Brabant, enz.
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Paule Lonneville J. De Bethunelaan 18, 9852 Sint-Martens-Latem
De confrontatie met het jeugdwerk van Paule Lonneville had een echt schokeffekt
tot gevolg, want de toenmalige schilderijen waren gegrondvest op een sociale
bewogenheid die nu niet direct bij een vrouw verwacht wordt. Met felle groenen en
hevige roden gaf zij haar prangende visie weer met betrekking tot sociale en politieke
wantoestanden, zoals honger en verdrukking in de wereld, oproer en oorlog, beroving
van de menselijke vrijheid en veel andere problemen. Daardoor kwam het
waarschijnlijk dat haar monumentale en gedurfde interpretaties slechts door
enkelingen begrepen en bewonderd werden en dat de rest van het publiek eerder
huiverig keek naar deze harde kunstvorm. Doch hier en daar, verborgen tussen de
blikvangers, was een hoopvollere kijk op de wereld te vinden in de gedaante van een
vriendelijker dier dat met een toch nog treurige blik poëtischer overkwam dan de
hallucinante soldaat ernaast.
Langzaam maar zeker maakten de Kokoschka-achtige schilderijen plaats voor een
gevoelig en terzelfdertijd koloristisch gedurfd palet met bij voorkeur paarsen, roden
en blauwen, wriemelend door elkaar en versmeltend tot een eenheid van vorm en
kleur. Paule Lonneville heeft zeker niet de bedoeling de realiteit zo juist mogelijk
weer te geven; dat laat ze over aan de fotograaf. Zij wil echter pogen met haar fantasie
de verbinding te leggen tussen enerzijds het onderwerp van het schilderij en anderzijds
de persoonlijke en dromerige verwerking ervan. Tederheid en goedkoop sentiment
maken bij haar plaats voor feeërieke kleuren en emotionele

Paule Lonneville: ‘With the hairs of my memory’.

geladenheid en de plastische kracht die uit ieder werk spreekt laat ons een kunstenares
vermoeden die het gemakkelijke tracht te ontwijken en zeker geen toegevingen wil
doen aan het grote publiek. In werken zoals ‘Apocalyps der liefde’ en ‘With the hairs
of my memory’ smelten de diepe tonen en expressieve lijnen samen tot een
onvervreemdbare innigheid. De vrouw suggereert de verbondenheid met de natuur
die er ondanks de wand gevormd door de staldeur, niet in slaagt de vrouwelijke
vormen verborgen te houden. Duidelijk komt de drang naar vrijheid en liefde tot
uiting in de samenvloeiing van de manen van het paard en het haar van de vrouw.
Uit het geheel spreken vitaliteit en liefde voor de natuur en ergens een fijnzinnige
weemoed, ondanks de blije kleuren en het sierlijke lijnenspel.
Paule Lonneville evolueerde in korte tijd tot een bezielde en oprechte kunstenares
die het nog aandurft persoonlijkheid en artistieke verwerking los te koppelen van de
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gangbare kunststromingen waartoe zij niet wil toetreden. Zij wil in de eerste plaats
zichzelf blijven in haar kunst en slaagt daar dan ook tenvolle in.

Pol Mara Prins Leopoldstraat 59, 2000 Borgerhout
De dichter Willem M. Roggeman schreef over het oeuvre van de internationaal
bekende 61-jarige kunstschilder-graficus Pol Mara: ‘Dit is de Renaissance van de
figuratie, de Verschijning van de Vernieuwde Mens.’ Duidelijk verwijst hij met die
treffende uitspraak naar de gelouterde synthese die Pol Mara verwezenlijkte tussen
de verworvenheden van de nietfiguratieve kunst (die o.a. de waarde van lijnen,
vormen en volumen in eer herstelde) en de levendige figuratie van poëtische dromen
waarin covergirls en hypermodern geklede (of zelfs ontklede) dames een belangrijk
element vormen als thema, vaak in combinatie met paarden, omdat Pol Mara het
paard een schoon en boeiend wezen vindt van alle tijden, dat het tenvolle verdient
naast het schoonste wezen uit de schepping afgebeeld te worden.
Omdat Pol Mara's monumentale schilderijen zo natuurgetrouw mogelijk geschilderd
zijn, wordt wel eens ten onrechte beweerd dat bepaalde fotografische hulpmiddeltjes
aan de basis zouden liggen van de uiterste gevoeligheid en nauwgezetheid der
uitwerking. Ongetwijfeld bestaat er zo iets als een interferentie tussen fotografie en
kunst; zou het niet spijtig zijn moesten moderne mensen geen gebruik maken van de
mogelijkheden en verworvenheden die geboden worden door de achtste (?) kunst?
Sommigen veronderstellen dan ook ten onrechte dat foto-synthetische middelen en
gesensibiliseerd doek Pol Mara toelaten om zo precies menselijke figuren, paarden
en voorwerpen weer te geven. Nochtans dient gesteld dat er geen kunstgrepen bij te
pas komen. Pol Mara tekent rechtstreeks op gewoon fijn schildersdoek met oliekrijt,
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een soort verharde olieverf die hij als tekenstiften gebruikt. Nadien wordt met zeer
verdunde olieverf de gevoeligheid der kleuren opgewekt en zo ontstaat dan een
typische Pol Mara met een persoonlijke schriftuur, glacisachtige verflegging,
beredeneerde compositie en diepe, artistieke inhoud.
Emiel Langui, een autoriteit op gebied van kunstkritiek, schreef over Pol Mara's
werk het volgende: ‘Aan de basis van dit alles ligt een uitzonderlijk begrip voor
kompositie; helder, leesbaar, boeiend en evenwichtig. Mara's vlakverdeling is steeds
gevarieerd en toch is ze gesteund op een systeem, een geometrisch systeem van
lijnen, vlakken en volumen, dat de structuur uitmaakt van elk schilderij.’
Pol Mara is een kunstenaar van de tijd waarin hij leeft, d.w.z. iemand die ingezien
heeft dat de harde realiteit kan benaderd worden met de glimlach van het schone. De
technische perfectie die hij heeft weten te verwerven, heeft hem waardering bezorgd
in kunstmiddens van alle strekkingen. Dit is een bewijs dat het publiek nog eerlijk
en schoon werk weet te onderscheiden van kitch en lelijkheid.

Pol Mara: ‘Attacher des carrés...’.

Mia Moreaux Eernegemsestraat 120, 8242 Roksem
In een gezellig en ruim atelier met een afschrikwekkende everzwijnskop boven de
open haard, leeft Mia Moreaux zich uit in één der moeilijkste kunstvormen, die
slechts bekend is bij diegenen die belangstelling betonen voor exotische kunst. Mia
werd te Oostende geboren in 1950 en volgde van 1962 tot '65 de leergangen aan de
kunstacademie en daarna aan het Stedelijk Hoger Technisch Instituut van haar
geboortestad; nu nog heeft zij haar hart verpand aan de Koningin der Badsteden. Aan
de kust is de naam Mia Moreaux een begrip geworden voor een heel mooie en
persoonlijke vorm van kunst, namelijk batik, een toegepaste kunst die haar oorsprong
vond in Indonesië volgens de Indonesiërs en in Indië volgens de Indiërs, maar daarover
wenst de kunstenares niet te redetwisten.
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Voordien schilderde Mia Moreaux met olieverf op doek, doch wie eens batik beoefend
heeft, vindt daar een typisch vrouwelijke materie, zijde, een materie die rijk en zacht
is en die leeft. De technische kennis bij Mia is gegroeid uit studie en experiment. De
zijde wordt gewassen en gespoeld in sodawater, zodat de vezels volledig openstaan
om de kleurstoffen op te nemen. Als de stof droog is, wordt ze gespannen op een
raam, waarna de basistekening in houtskool aangebracht wordt. De delen die niet
mogen gekleurd worden, moeten dan bedekt worden met een legering bijenwas (2/3)
en parafine (1/3). Daar waar de borstel het eerst de zijde raakt, dringt de was het
diepst in de stof. En omdat de was vlug stolt, kan men aldus kleurschakeringen
bereiken. Vervolgens wordt de met was behandelde zijde in een warm kleurenbad
gedompeld. Na ongeveer twintig minuten wordt de gekleurde stof in ijskoud stromend
water gespoeld, zodat het teveel aan pigmenten die in de vezels aanwezig zijn,
uitgespoeld worden. Door het temperatuurverschil wordt de was broos en bereikt
men de zo typische kraken en adertjes. De stof wordt gedroogd en terug gespannen.
De partijen die men van de eerste kleur wil behouden, bedekt men met was, stopt
men in een volgend kleurenbad enz.
De kleuren bij batik dienen aangebracht te worden van licht naar donker en moeten
ook opgeteld worden (b.v. geel + rood = oranje). Nadat alle kleuren aangebracht zijn
wordt de was uitgestreken tussen krantenpapier, waarna de zijde in benzine
uitgewassen wordt. Tenslotte wordt de zijde gekleefd op een paneel of gespannen
op een spieraam.
In de thematiek van kunstenares Mia Moreaux staan paard en vrouw centraal.
Duidelijk valt op dat zij bij voorkeur getormenteerde luchten laat overeenstemmen
met donkere landschappen of wijde marines, waarin ruiter en paard vrij evolueren.

Clem Peltier Boghemanstraat 22, 1090 Brussel
Basis voor het begrijpen en waarderen van Clem Peltiers oeuvre is het onderscheid
dat dient gemaakt te worden tussen niet-figuratief (d.w.z. trekt zich op het eerste
gezicht niets aan van de realiteit) uiteraard abstracte ideeën, want alle denken is
abstract. Het zoeken naar een middel om de diepe zin van zijn denken en handelen
vast te leggen, bracht hem tot geestelijke schilderkunst waarin hij zijn verstand en
gevoel poogt te leggen. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat iemand die
doordrongen is van de geest van het Zenboedhisme en zijn rustbrengende levenswijze,
op een totaal andere manier dan traditioneel tracht uiting te geven aan wat hem
ontroert of bezig houdt.
Clem Peltier vertrekt van de realiteit om haar diep te doorgronden met de bedoeling
er de essentie van te vatten en te bestendigen door middel van de materie die hij zo
lief heeft: verf. Dit medium veronderstelt materie en kleur die gebruikt worden in
kosmische harmonie door het volledig kleurengamma toe te passen met een
uitgesproken voorkeur voor hevige gelen en tedere witten. Alle elementen van de
kosmos worden in zijn landschappen, zeilboten, paarden enz. samengebracht tot een
tonalistisch geheel en aarde, lucht, water, vuur en paarden worden meer gesuggereerd
dan realistisch geschilderd. Nochtans is mits een beetje inspanning duidelijk de
realistische basis van de beeldgeworden ideeën te herkennen.
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Over het algemeen werkt Clem Peltier in reeksen, d.w.z. werken rond een
welbepaald

Clem Peltier: ‘Paarden’.

en bestudeerd thema, zoals de landschappen die te bewonderen waren in kunstgalerij
Tamara Pfeiffer te Brussel. Die langgerekte doeken zijn vol beweging en licht;
werkelijkheid en natuurelementen worden door de geest, die in ieder schilderij
voelbaar aanwezig is, opgewekt.
De uitgesproken voorkeur voor paarden laat hem toe beweging en vrijheid te
suggereren, waarbij hij als tonalist de vormen interpreteert door een iets meer
uitgesproken kleur toe te passen daar waar het moet. In ieder werk met parden als
onderwerp, valt het op dat Clem Peltier niet poogt een fotografische benadering van
het thema te brengen, maar wel een persoonlijke en hevige interpretatie, vol harmonie
en getuigend van een gevoelig kleurengebruik.
Clem Peltiers schilderkunst stoelt dus niet op het toevallig bekomen van effecten,
doch op beredeneerd benaderen van natuur en dier in al hun facetten. In heel wat
werken komt zelfs de ‘gouden snee’ voor, de klassieke verhouding in de beeldende
kunst van 1/1,618. Zo streeft Clem Peltier naar een samengaan van klassieke gegevens,
technische perfectie qua verflegging, diepdoordachte natuurbenadering waarin de
vitale structuren voorkomen, overtuigende levenshouding en persoonlijk vertolken
van de groei van ziel en lichaam.
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Lea Vanderstraeten Ph. de Denterghemlaan 46, 9831 Deurle
Kunstenaars zijn over het algemeen gevoelige naturen die zich onderscheiden van
hun medemensen op velerlei wijzen. De ene houdt er een extravagante levenswandel
op na, een andere trekt zich schuw terug in een ivoren toren en vermijdt angstvallig
omgang met anderen dan geestesgenoten, nog een andere tracht zijn medemensen
in het harnas te jagen door het slechte en lelijke tot ideaalbeeld te verheffen. Gelukkig
voor ons zijn er ook kunstenaars die leven en werken zoals gewone stervelingen en
die schilderen met de bedoeling uiting te geven aan hun levensvisie en kijk op de
natuur. Zij pogen langs hun werk om te communiceren met hun tijdgenoten en hopen
dat het publiek de inspanningen die zij zich getroosten apprecieert. Zo een kunstenares
is Lea Vanderstraeten ongetwijfeld.
Haar opleiding kreeg zij aan de Koninklijke Academie te Gent onder leiding van
Jules De Sutter, waarna zij privaatlessen kreeg op het atelier van de nog altijd fel
onderschatte Achiel Lammens te Heusden.
Lea Vanderstraeten schildert dat wat zij schetsmatig vastgelegd heeft op de
omliggende hoeven en velden of wat in haar geest is blijven nazinderen aan
kleurindrukken en sfeervolle momenten over het landelijk leven. Zeer persoonlijk
van verflegging met brede vegen en typisch kleurengebruik, schildert zij in een nooit
vervelende werveling boeren en boerinnen op het veld, stoere werkpaarden en sterke
boevers, Leielandschappen, menselijke figuren en alles wat haar aanspreekt. Maar
haar liefde voor het simpele werkpaard kan zij niet loochenen en zij wordt er
regelmatig toe aangezet de bonkige kracht van het Vlaamse paard te vereeuwigen.
In de geest van haar werk valt gemakkelijk een soort overeenkomst te zien tussen
post-expressionisme en symbolisme, dat wil zeggen een schilderswijze waar duidelijk
de nadruk gelegd wordt op eenvoudige vormen en sprekende kleuren.
De kunstliefhebber dient geen geleerde bedoelingen achter haar werk te zoeken
en behoeft dan ook geen gesofistikeerde uitleg vooraleer hij het werk begrijpt. Lea
Vanderstraeten wil enkel en uitsluitend eenvoudig en schoon schilderen en trekt zich
niet al te veel aan van probleemstellingen over hedendaagse moeilijke
tijdsomstandigheden. Als mens is Lea Vanderstraeten de eenvoud zelf gebleven en
als kunstenares is zij erin geslaagd zich een stevige plaats te veroveren bij de
gevestigde waarden van onze hedendaagse Vlaamse schilderkunst.
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Lea Vanderstraeten: ‘Boer met paard’.

Alfons Van Meirvenne Persstraat 40B, 2758 Haasdonk
Een eerste keer werd ik met het oeuvre van Alfons Van Meirvenne geconfronteerd
naar aanleiding van een door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen ingerichte
tentoonstelling in de salons op het Bisdomplein te Gent, ter gelegenheid van de hem
toegekende Prijs van Rome voor Schilderkunst 1961. Sedertdien zag ik regelmatig
werken van zijn hand in Vlaamse galerijen en bleef zijn kleurrijk en treffend werk
mij naar inhoud en vorm boeien. Geboren te Haasdonk in 1932 betoonde Alfons Van
Meirvenne reeds heel vroeg tekenaanleg met als logisch gevolg dat hij op 15-jarige
leeftijd leerling werd van de Stedelijke Academie van Sint-Niklaas. Als laureaat en
winnaar van de Prijs Horenbrant 1950, stapte hij over naar de Koninklijke Academie
te Antwerpen en vervolgens naar het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten,
waar hij in 1959 tot laureaat werd uitgeroepen. Vooraleer de hoogste schilderkunstige
onderscheiding in de wacht te slepen, won hij nog veel andere prijzen, waaronder in
1960 de Grote Prijs van de Stad Oostende, Gouden Medaille van de Stad Sint-Niklaas
(1960) en van de Provincie Oost-Vlaanderen (1961), Grand Prix de la Société de
l'Ecole
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Française (Parijs 1962) enz.
Met dergelijk palmares kon hij gemakkelijk de verzamelaars ervan overtuigen dat
ze hier stonden voor een enorm talent en zo komt het dat werken van zijn hand te
vinden zijn in heel belangrijke privéverzamelingen en in het bezit zijn van de
Belgische Staat, provinciebesturen, musea, het Prentenkabinet, de Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen, enz.
Alfons Van Meirvenne heeft zich thematisch beperkt tot het tekenen en schilderen
van dieren. Ontelbare rake schetsen maakte hij in de Antwerpse Zoo, er steeds naar
strevend de karakteristieke houdingen vast te leggen. Ook kevers, kruipdieren, vissen,
schaaldieren, raven en vooral uilen trekken zijn aandacht; in een gevoelig kleurenpalet
doch zeer krachtig van lijn slaagt Alfons Van Meirvene erin het geheimzinnige en
essentiële van deze leefvormen weer te geven.
En dan Alfons Van Meirvenne en paarden... Eigenlijk schildert en tekent hij liefst
zware paarden, maar dan gestyleerd en niet zo brutaal van kracht. Hij houdt van
paarden en beschouwt het als het dichtst bij de mens staande trouwe wezen, dat in
de geschiedenis van de mensheid een heel belangrijke rol gespeeld heeft en nog altijd
speelt, zowel op het sportieve als op het lucratieve vlak.
Alfons Van Meirvenne schildert zeer persoonlijk, gedurfd en trefzeker, gebruik
makend van paletmes en borstel waarmee bij voorkeur een zwaar verfempatement
uitgewerkt wordt. Waar hij met verf kan tekenen

Eric Van Soens: ‘Compositie’.

Alfons Van Meirvenne: ‘Paard’.

wil hij met de dikte ervan de vormen oproepen en om nuances te verkrijgen in
kleurtonaliteit doet hij beroep op de eeuwenoude glacystechniek.
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Alfons Van Meirvenne is een van de schitterendste parels aan de rijke Vlaamse
schilderskroon.

Eric Van Soens Steenblokweg 8, 1512 Beerse (Dworp)
Ruim een jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met het werk van Eric Van
Soens in ‘Présences’ op de Louizalaan te Brussel en kwam onder de indruk van de
ernst en verdieping waarmee deze ‘grote mijnheer’ zijn onderwerpen benadert. Daar
waar anderen eindigen, begint pas de kunst van Eric Van Soens, namelijk het zoeken
naar een harmonie tussen vormen en kleuren en het pogen om bewegingen en
spelingen van het licht weer te geven; voorwaar geen gemakkelijke opdracht!
Aanvankelijk werd Eric Van Soens beïnvloed door een vrije interpretatie van het
neo-expressionisme en liet hij zijn rijk talent openbloeien in ruime boszichten,
sneeuwlandschappen, interieurs, naakten en alle andere thema's die iedere ware
kunstenaar dient te schilderen om de vormen onder de knie te krijgen. Doch dat
eerder gemakkelijk interpreteren van de werkelijkheid voldeed hem niet en langs
experiment en studie om kwam hij onwillekeurig tot een meer gestructureerde
kunstvorm waarin hij uiteindelijk een persoonlijk uitdrukkingsmiddel zou vinden.
Door het zoeken naar synthese der vormen en bewegingen en naar de functionele
onderdelen der dingen, bereikte hij een soort ordening van het allernoodzakelijkste
kleurvlak en de fundamentele lijn, waarbij iedere overtolligheid angstvallig geweerd
werd. Nochtans doen de aldus ontstane schilderijen helemaal niet strak of puzzelachtig
aan, wel integendeel, want de harmonieuze kleurvlakken vertonen dergelijke
fijngevoelige nuancering, dat onmiddellijk sfeer en levendigheid opgeroepen worden.
Het komen tot eenvoud en synthese heeft bij Eric Van Soens als basis meesterschap
over de gebruikte materialen, artistieke kracht om alles te herleiden tot een
compositorisch geheel en voldoende poëtische zeggingskracht om niet te verstrakken
tot een naast elkaar leggen van kubistische oppervlakkigheid en zielloze lijnen of
niet te verstarren tot een doods stramien. Eric Van Soens heeft door hard werken de
weg gevonden naar een levendige, originele, hoogstaande kunstvorm die eigen is
aan hem en waarop geen enkel -isme kan geplakt worden.
Eric Van Soens, authentiek ruiter en fervent liefhebber van alles wat van verre of
dichtbij iets te maken heeft met het paard, koestert een mystieke bewondering voor
de beste vriend der mensen en kan onmogelijk die liefde verzwijgen; daarom
interpreteert hij het bij voorkeur, want kunstenaar en ruiter gaan hier hand in hand.
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wij huldigen / wij gedenken

Hugo Besard
Prijs van de Provincie Antwerpen; Tekenprijs J. Minne; Grafiekprijs van
Harelbeke
‘Ik zie mijn werk niet los van de rest van mijn leven; van mijn kinderen, m'n gezin,
de tuin, wat er rondom me gebeurt. Toch is het een tamelijk eenzame bezigheid. Ik
heb geen grote voorbeelden, noch geestverwanten. Met een schrijver als Hamelink,
met zijn plantaardig bewind voel ik me verbonden.’
Als Hugo Besard (geboren te Etterbeek 24.2.1955) vertelt over zijn werk gaat het
over een besloten en intieme wereld. Zijn etsen hebben tegelijk een spannende
dramatiek, die deze wereld openbreken naar een oprechte getuigenis. Ligt er een
bijzondere relatie met de plek waar hij opgroeide, in zijn jeugdjaren zwierf? Dat
was in de schaduw van het Zoniënwoud, nabij Brussel, waar 600 jaar geleden de
grote Vlaamse mysticus Ruusbroeck uit de natuur zijn symbolische beeldtaal haalde.
‘De nonchalance waarmee de mens met de natuur omgaat treft me diep,’ aldus
Hugo. Maar de mens staat niet los van de natuur; vormt er een eenheid mee. Wanneer
de mens dier en plant vernielt, vernielt hij zichzelf. De natuur is een spiegel van en
voor de mens. De spiegel is een symbool, die nogal eens voorkomt op zijn beeldingen.
Besard vertelt, dat die strijd tussen groei en vernietiging in de natuur hem tegelijk
zeer agressief kan maken en tegelijk een gevoel van tedere koestering kan geven.
‘Mijn leraar Jef van Ruyssevelt op de Academie in Antwerpen heeft me vooral
leren voelen; niet eens zozeer etsen,’ zegt hij. ‘Ik heb het nogal moeilijk gehad op
die academie. Ik volg de moderne ontwikkelingen wel, maar werk traditioneel. Dat
wil niet zeggen, dat ik de klok terugzet naar het verleden. Maar ik vertrouw neo-stijlen
ook niet. Ik volg op een intuïtieve manier mijn eigen leven. Jarenlang heb ik
opgesloten gezeten en studeerde toen met de hoogste onderscheiding af. Geleidelijk
aan komt er waardering.’ Hij is leraar grafiek aan de academie van
Berchem-Antwerpen. Behalve voelen heeft hij dus ook wel iets van techniek geleerd.
‘Nee, de ondergang in de natuur is voor mij geen doel in zichzelf, geen leed om het
leed, geen decadentie. Ik blijf optimistisch en mijn prenten zijn nog altijd esthetisch,
generiek, met een gevoel voor theater, barok. Ik probeer ze mild van toon,
schilderachtig te houden. Een intieme sfeer.’ Er is een Vlaming aan het woord, die
óók vertrok vanuit een beeldend vermogen, dat te snel laat verwijzen naar Jeroen
Bosch c.s. Simpel met een naald of potlood zit hij thuis in Brasschaat te schetsen.
Zo maar tussen de beide kleine spelende kinderen of voor zijn dakvenster, dat uitzicht
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biedt op het groen en een ziekenhuis: de strijd om leven en dood. Hij mengt verder
zijn technieken; mezo-tint, met suikerwater, droge naald, enz. Uit New York bracht
hij nieuwe raderachtige ‘naalden’ mee, die zijn jongste werk een nieuwe
doorzichtigheid geven.
‘Techniek is geen probleem meer; alleen moet ik zorgen niet te verstarren. Ja, het
zit erin dat ik binnenkort ook ga schilderen.’ De wereld van Hugo Besard bestaat
uit grillige en macabere skeletten, insecten, dieren en planten. Fantasieën.
Strijdtaferelen. Ontluisterde schoonheid en ontluistering als schoonheid. Doorgewerkt
tot op het detail en dat wil wat zeggen bij deze barokke overdaad, die ook als
compositie telkens tot een harmonieus totaalbeeld uitgroeit. Soms versnijdt hij tamelijk
rationeel zijn grote bladen met verhalende anecdotische inzetten, die een andere
nieuwe spanning oproepen. Er is zoveel te zien, dat je gedwongen wordt tot een zeer
intense rustige bezinning, waarna je ontdekt hoe ook zijn kosmos een structurele
samenhang heeft; waarna je opgenomen kunt worden in deze sensitieve wereld van
chaos en harmonie, van lief en leed, van leven en dood. In een fraaie map bracht
Hugo Besard zijn kijk op onze wereld in kleiner formaat, maar met dezelfde ideële
intenties en artistieke kwaliteiten samen op zeven bladen. Een klein privé-museum
om in te toeven en - misschien zelfs wat meditatief - je weer meer bewust te worden
van de omringende wereld. (Augustijnslei 223, Brasschaat)
Henk Egbers

Karel de Busschere 70
Heeft nooit gedacht, zegt hij, 60 te worden, laat staan 70. Niets verdienstelijks. En
wat was er dan wel verdienstelijk? vraagt ‘Vlaanderen’.
‘Ik heb alles te danken aan mijn familie en mijn lagere school te Oostnieuwkerke
(en in Bretanje)’ antwoordde hij in een inwendig vraaggesprek. ‘Later aan enige
mensen en aan veel boeken. Ben een verwoed lezer gebleven. Het boek is een
universiteit.
Van mijn (analfabete) grootmoeder vernam ik - literariter - de middeleeuwen. De
humanoria gaven me de klassieken, P. Sobry schonk me Gezelle en zijn woordmanie.
Al de rest is evolutie en (wild)groei. Ik moet bekennen dat ik niet geschreven heb wat
ik, in mijn jeugd, meende te zullen schrijven. Wat is het beste: de wensen of de feiten?
Jawel, ik schreef het meest over Gezelle en zijn taal. De andere geschriften kwamen
uit spontane of beroepsactiviteiten omtrent de moedertaal. Men wordt niet ongestraft
inspecteur! Eén aspect heeft mij bijzonder geboeid: de gezondmaking van de
schrijfopleiding tijdens het middelbaar onderwijs. Jawel, vond ik veel te literair en
‘creatief’, niet zakelijk genoeg. Opleiding is scholing, de muzen vinden mettertijd
wel hun ‘mannetje’! Leer onze jeugd taal hanteren, mondeling én schriftelijk. De
gewone mens kent niets zonder stelselmatige vorming. Kijk naar de huidige toestand
in Nederland.
Daar heb je een strijdros van me, geen ‘stokpaardje’. Het zgn. A.B.N. We rijden
retro, d.i. ruggewaarts. De vernederlandsing van het M.O. is 50 jaar oud. Het
resultaat? Het wezenlijke ontbreekt: we zijn verder weggegroeid Noord van Zuid.
Er is misschien een zekere Vlaamse reflex ontwikkeld (particularistisch), maar geen
Nederlands
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eenheidsgevoel, cultureel wel te verstaan. Streefden wij verkeerd?
Precies als Gezelle-vereerder ben ik grootnederlands gaan denken en zien. Het
komt van hém. Vind je dat zo wonder? Ik meen hem aandachtig gelezen te hebben.
We worden behekst en verblind door (de gevolgen van) staatsgrenzen: Gezelle sloeg
die over in tijd en ruimte. Hij is mijn leermeester. Over hem schreef ik nogal wat,
van hem gaf ik heel wat uit: over mijn omgespelde uitgave kan men uitentreuren
redetwisten. Vrij nutteloos: omspelling kan gebeuren zonder schennis van de poëzie'.
‘En is hij je enige studie?’, vroeg ‘Vlaanderen’.
‘Goeie genade! er is zoveel waarvan ik houd’. (Nieuwstraat 9, 8870 Pittem)
A.v.d.M.

Jan Calmeyn
Laureaat Zomer-Triënnale Boedapest
Jan Calmeyn, geboren te St.-Niklaas in 1942, werd reeds eerder in deze rubriek
vernoemd toen hij in 1976 de Provinciale Prijs Beeldhouwkunst behaalde. In 1979
volgt dan een eervolle vermelding in de Nationale Prijs Marc Macken. Tenslotte
behoort hij vervolgens tot de tien gelauwerden op de Zomer-Triënnale van Boedapest,
waar een selectie van internationale kunstenaars aan deel nam. Calmeyn werd door
het Ministerie van Nederlandse Kultuur uitgenodigd, om samen met Jan Dries, de
Vlaamse beeldhouwkunst in de Hongaarse hoofdstad te vertegenwoordigen. Uit de
honderd inzendingen uit zowat alle landen ter wereld werden er tien laureaten
aangeduid en met gelijke munt bekroond door een internationale jury.
Voor deze Vlaamse kunstenaar kan deze

bekroning een doorbraak worden, nadat hij jaren in alle stilte in zijn atelier heeft
gezocht en gewerkt, af en toe zich wagend aan een inzending voor enkele
betekenisvolle prijzen.
De verloren-wasboetseertechniek ligt hem biezonder goed. Met zijn huidige werk
opent Calmeyn zowat een ‘derde periode’. Laten we hierover even Harold Van De
Perre aan het woord. ‘De formaten van brons-skulpturen worden nog kleiner. Maar
omgekeerd evenredig neemt de gevoeligheid van de monumentaliteit in spankracht
toe. De totaal-vorm wordt nog eenvoudiger: het spectaculaire gebaar maakt plaats
voor ingehouden gevoel. Gevoel dat, samen met de idee, meer en meer van uit het
leven gevoed wordt. Het werk syntetizeert de geladenheid in een biezonder expressieve
uitdrukkingskracht.’
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Tenslotte mogen we nog vermelden dat Kunst in de Stad te St.-Niklaas hem
aangezocht heeft voor een opdracht: een ruiterbeeld te plaatsen in de kern van de
stad. Ook dit, en misschien vooral dit, is een erkenning die de kunstenaar zeker zal
verheugen. Men is immers niet zo vlug ‘sant in eigen land’. Het strekt de Stichting
‘Kunst in de Stad’ tot eer en zoals we Jan Calmeyn kennen, zal deze gewetensvolle
kunstenaar ‘eerlijk’ werk leveren. De Stichting ‘Kunst in de Stad’ stelt zich immers
tot doel de stad St.-Niklaas te verfraaien, het kunstbezit ervan uit te breiden en tot
een open-kunst stad te maken. (Kallohoekstraat 59, 2700 St.-Niklaas)

Letterkundige Gerda Van Cleemput
Prozaprijs Ver. Kunstenaars voor de Jeugd 1981; Johan Flandersprijs
1981 Kinderjuryprijs 1982
Gerda Van Cleemput gaat ermee door op haar rustige, vriendelijke manier boeken
en verhalen voor jongeren te schrijven en voor die teksten - bijna met de regelmaat
van een klok - prijzen in de wacht te slepen. De laatste pluim op haar schrijvershoed
kreeg ze voor het Vlaams Filmpje ‘Goud voor Toekan’ dat als beste inzending voor
de John Flandersprijs 1981 werd bekroond. Onmiddellijk ervoor ontving zij de
prozaprijs van de Ver. Kunstenaars voor de Jeugd voor haar kortverhaal voor de
jeugd ‘Soelaï’.
‘Goud voor Toekan’ is een realistisch verhaal over een ‘gewone’ jongen en dito
meisje. Marcus wil beroepsbasketballer worden en is zo begaafd dat het er echt naar
uitziet dat de jongen hierin zal slagen. Hij wordt echter ziek en krijgt te horen dat
hij nooit meer zal kunnen lopen. Voor iedere jongen of meisje een afschuwelijk zware
dobber om te verwerken. Voor Marcus, die ervan droomde de top te bereiken in zijn
geliefkoosde sport, komt dit vonnis zo mogelijk nog harder aan. Hij

herpakt zich - mede dank zij de steun van zijn vriendinnetje - en zal zelfs, nu vanuit
een rolstoel, opnieuw basket spelen.
In ‘Goud voor Toekan’ is Gerda Van Cleemput op haar best. Het werd een verhaal
waarin iedere jongen of meisje zichzelf moeiteloos herkent. Er gebeurt heel wat in
dit Vlaams Filmpje en de lezer heeft werkelijk het gevoel dat hij een echt (lees:
volumineus) boek las. En dat is een hele prestatie als je bedenkt dat Gerda Van
Cleemput slechts over dertig bladzijden beschikte. Alleen wie echt kan schrijven,
slaagt erin om op zo weinig bladzijden een zo volkomen bevredigende tekst te brengen.
Maar dat Gerda Van Cleemput haar vak verstaat, hoeft wel niet meer gezegd. Dit
vlotte, ontroerende, levensechte, in keurige taal geschreven verhaal lezen is een echt
genoegen. Deze prijs - weliswaar geen goud, maar toch wel een erg fijne
onderscheiding - heeft Gerda Van Cleemput dan ook weer tenvolle verdiend! Zo pas
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vernamen we dat haar boek ‘De Bloeiende Mimosaboom’ bekroond werd met de
1ste Kinderjuryprijs in Gent. (P. van Ostaijenlaan 37, Antwerpen L.O.)
Gil Vander Heyden

Beeldhouwer Jos De Decker 70
Het curriculum vitae van deze kunstenaar is zo uitgebreid dat we ons moeten beperken
tot enkele punten.
Geboren te Dendermonde op 18 augustus 1912. Studies aan de Koninklijke
academies te Dendermonde en te Brussel.
Zijn voornaamste onderscheidingen zijn: 1941 Prijs van Rome, 1948 Eerste Prijs
Oost-Vlaanderen, 1950 Eerste Prijs voor medailles Oost-Vlaanderen, 1955 Eerste
Prijs Beeldhouwkunst Koninklijke academie van België, 1956 Laureaat Nationale
wedstrijd oorlogsmonument Anderlecht en belast met de uitvoering, 1958 Laureaat
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Wedstrijd Beeldengroep ‘de arbeid’ voor het paviljoen ‘Civitas Dei’
(Wereldtentoonstelling), 1969 Internationale Eerste Prijs Conrad Chapman U.S.A.
en 1981 Persprijs ‘Groot Dendermonde’.
Om de resultaten te zien van het scheppingswerk van Jos De Decker hoeft men
weinig moeite te doen: zowat overal staan zijn sculpturen opgesteld. Ontelbaar zijn
de opdrachten die hij uitvoerde voor staat, steden en gemeenten. In brons en graniet
ontwierp hij grandiose monumenten van schoonheid. Er zijn weinig kunstenaars die
technisch en gevoelsmatig zijn niveau hebben bereikt. Hij mist echter de nood om in
de kijker geplaatst te worden. Zijn enig doel is schoonheid te scheppen en de
medemens ervan te laten genieten. Toch zal hij wel altijd aan zichzelf blijven twijfelen
ondanks alle successen. Hij is een uiterst gevoelig man, met een leven vol ups en
downs.
Thematisch gaat zijn voorkeur naar de uitbeelding van de vrouw, het kind en het
paard, met als doel het dynamische en de bewegingsexpressie zo opvallend mogelijk
vorm te geven. Wij wensen de begaafde ere-directeur van de Dendermondse Kon.
Academie voor Schone Kunsten nog vele jaren arbeidsvreugde. (Kon. Astridlaan 24,
9330 Dendermonde)
Walter de Taeye

Kunstschilder-aquarellist Gaston De Meyer
Gouden Medaille Spectraal, e.a.
Deze kunstenaar (o Gent, 1-4-1925) volgde academie te Gent en te Mechelen en
verkreeg verscheidene blijken van waardering voor zijn werken.
Gaston De Meyer is werkzaam als kunstschilder en als aquarellist. In beide
technieken vallen dezelfde kwaliteiten bij hem op: het compositorisch evenwicht en
een weelderig, gevoelig koloriet. Het is evenwel als aquarellist dat hij in onze
kunstwereld zo'n voorname plaats inneemt, dat wijlen Achilles Cavens, de zo verfijnde
speurder van echte waarden, toentertijd reeds kon getuigen: ‘Les aquarelles de De
Meyer ont de la fraîcheur, une densité qui n'exclut pas la légèreté et une fermeté
d'exécution qui laisse intacte la vivacité d'impression.’
Inderdaad, van deze delicate discipline verwierf hij zo volkomen de technische
beheersing, dat hij ze vermocht op te voeren tot een uitzonderlijke perfectie.
Zijn werk is echter verre van techniek alleen. Het is gemaakt met een heden eerder
zeldzaam geworden zorg en liefde, vanuit een kiese aanvoeling van zijn
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lievelingsobjecten: akkers, dreven, flora, pittoreske hoekjes in zeer genuanceerde
weergaven al naargelang van de onderwerpen. Het bezingt de natuur, met haar
onverstoorbare gang der seizoenen, met zonlicht- en wolkenspel, even lyrisch- als
architecturaal-schoon. Een aparte vermelding verdienen zijn bekoorlijke, kleurrijke
kinderkopjes.
Bovendien straalt heel dit oeuvre een rustig optimisme, een grote warmte en
gevoeligheid uit, een directe, ongeremde communie met de mens en de natuur,
waarvan het een frisse kleurenhymne brengt. Met de schepper van deze kunst is het
nèt zo. Gaston De Meyer is een stil, discreet mens, een ongecompliceerde
persoonlijkheid, en toch behoudt hij voor

mij iets enigmatisch, iets dat mij ertoe aanzet naar de wezenstrekken van deze mens
in zijn werk op zoek te gaan.
Gaston De Meyer is leraar van beroep. Ik meen dat je dit aan hem niet ziet. Ik heb
hem nog nooit aan het doceren weten gaan; hij braakt geen theorieën, doet nooit
betweterig, allerminst over zijn specifieke vakterrein, de plastische kunsten, of zelfs
niet op zijn gebied bij uitstek, de aquarel, waarin hij nochtans zo onderlegd is.
Gaston De Meyer is kunstenaar. Dat zie ik wèl aan hem, aan zijn hele verschijning.
Hij is kunstenaar in het diepst van zijn wezen, in zijn fijne geaardheid, in zijn extreme
gevoeligheid. (Gulden Spoorstraat 32, Gent)
Lisette de Backer

Robert Devriendt
Laureaat prijs Rotaryclub Dendermonde
Robert Devriendt (Brugge, 1955) liep eerst academie in zijn geboortestad (1971-'74).
Als leraars had hij daar o.m. Fons De Vogelaere, Karel Dierickx en Jan Burssens.
Toen we een paar jaar geleden op deze plaats reeds deze jonge kunstenaar
voorstelden, had hij precies afstand genomen van de uitstraling die uitgegaan was
van het oeuvre van deze tot volle ontplooiing gekomen leraars-schilders. Dit afstand
nemen werkte als een bevrijdend bad. Het bestond erin, de zuivere realiteit van de
dingen om hem heen te observeren en weer te geven. Na deze terugkeer tot de
waarneming plooide hij weer terug op zichzelf. Hij had nu de leertijd achter zich
gelaten, de beperkingen van een op observatie gesteunde weergave ingezien en
ontdekt, dat de eigen visie uit de exploratie van eigen innerlijk moet groeien.
Het resultaat van het nieuwe inzicht is nu te zien in een aantal doeken die met
acrylverven zijn geschilderd. Uitgaande van een summiere figuur, wordt deze in een
spontaan, vrij en bewogen schilderproces als het ware uit het doek weggeschilderd.
Slechts enkele zwarte strepen en vlekken geven vagelijk nog een figuraal stramien
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aan; hoofdzaken zijn de eigenlijke picturale waarden: vorm, kleur, schilderwijze, de
kracht van de streek of de veeg. Het totaalbeeld vertoont kenmerken die het best
kunnen worden omschreven met de termen wild, primitief, primair, natuurlijk gegroeid
en tevens gewild onaf. Opvallend is ook, hoe Devriendt werkt in het tweedimensionale
vlak en alle dieptesuggestie vermijdt. De keuze van overwegend donkere tonen werkt
dit vlak-zijn in de hand. Drie dergelijke schilderijen stuurde Robert Devriendt in
voor de prijs van de Rotaryclub te Dendermonde. Ze werden bekroond door een jury
die onder het voorzitterschap stond van Jan Hoet, conservator van het Museum voor
Hedendaagse Kunst te Gent. Volgens het verslag van de jury sluit het werk van de
jonge kunstenaar enerzijds aan bij de kunst van De Kooning en Hofmann, anderzijds
treft men er de moderne spanning aan die het zeer actueel kleurt. (Zandstreet 177,
Sint-Andries-Brugge)
Jaak Fontier

Letterkundige Johan Ducheyne
Snoeck-Reisverhaalprijs
Johan Ducheyne (1938) bracht zijn jeugd door in Brugge, een stad die hem van
kindsbeen af ingelijfd heeft met cultuur. Zijn jeugdwereld verrimpelde er op het
Minnewater, vrucht voor zijn eerste verzen. Die poëzie werd onder de bescherming
geplaatst van Edgard Benoot, vereerde leraar, wiens artikels Johan Ducheyne nu
nog wekelijks blijft bewonderen (de kronieken over Franse literatuur in de Standaard
der Letteren).
En dan Leuven: vier jaar. Daarna het eerste mollenwerk in functie van het boek
(een verhandeling over ‘de’ pocket), als assistent en mandaathouder van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
En dan Lannoo: een levensdroom, maar meteen de eerste confrontatie tussen
cultuur en business, de eerste schrammen, de eerste prikkels om zichzelf te overstijgen.
Maar ook de drang naar Nederland, drang naar ontgrenzing, drang om vensters
open te gooien binnen de Vlaamse uitgeverswereld.
Johan Ducheyne, met de jaren gegroeid tot uitgever van formaat in Vlaanderen.
Feeling voor wat actueel is, gestileerde benadering voor alles wat in de markt ligt,
talloze contacten met auteurs die zijn vrienden en vaak disgenoten worden, uitbouw
van een fonds dat over religieuze boek, toerisme, Vlaamse Beweging, fotoen
kunstboeken, algemeen fonds bij poëzie belandt. Abt Louf naast Hensen, Hadewych
naast Laenen. Soms complexe combinaties, maar met zoveel zorg en liefde gestileerd
dat ze blijkbaar haarscherp bij elkaar passen. En tussendoor heel even reizen. Reizen
om te relativeren, om verkoopcijfers te vergeten, om naar de
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bronnen van jeugd en onthechting terug te keren, om op een verloren zondagmiddag
thuis de herinneringen aan die reis in warme taal te kunnen oproepen. (Rozeboomlaan
24, 8880 Tielt) Gwij Mandelinck

Christina Guirlande
Kofschip-poëzieprijs 1981
Het eerste nummer van het ‘Kofschip’ was een gestencilde en samengeniete uitgave,
die het licht zag te Geraardsbergen in 1973. Met de bokkesprongen een literair
tijdschrift eigen, werd een groep kunstvrienden samengebracht door de stichting van
de vzw Kofschip-Kring in 1976. De activiteiten zijn uitgegroeid tot een literaire
kruistocht doorheen Vlaanderen en Nederland, o.m. door zijn Poëzieprijs, die in
1981 uitgereikt werd aan

Christina Guirlande voor haar gedicht ‘De aarde van mijn dorp tot steen geklonken...’
De bekroonde dichteres schreef in het nummer 185 van ‘Vlaanderen’ bijeen hoe
het gedicht ontstond uit de benadering van een totaal vernieuwd geboortedorp, waar
ze naar terugblikt. Het is met een zekere melancholie geschreven, want Christina
Guirlande houdt van het verleden, van de ongeschonden natuur, van het gezin, van
het gewone geluk. Ze schrijft dan ook terecht ‘daarom is volgens mij het schrijven
van gedichten een manier van leven’. Ze hanteert dan ook naarmate dat haar
gevoelens het met zich meebrengen in een blank vers of een klassieke vorm, met of
zonder rijm. Het bekroonde gedicht dat ze instuurde onder het veelbetekenend
pseudoniem van de ‘Rietzanger’ beoordeelde de jury als volgt: ‘Het is een gedicht
met klassieke allures, zowel wat betreft rijm als indeling, dat als een klein monumentje
op papier staat. Het uitverkozen gedicht ademt geen vernieuwing uit, maar wel een
degelijke beheersing en vormkracht. Verinnerlijkt en teder geeft het niet gemakkelijk
prijs wat er tussen de regels achter het woord verscholen zit.
Natuur en melancholie zijn uitstekend met elkaar verweven. Het ritme is aangenaam
en leent zich goed tot voordracht’. De jury bestond uit Anton van Wilderode
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(Voorzitter), Pieter Aerts, Jack Verstappen, Guy Van Hoof en Ton Luiting (Secretaris).
Voor Christina Guirlande was het de tweede bekroning van haar poëzie, maar
vergeten we niet dat ze reeds talrijke prijzen behaalde als auteur van jeugden
kinderboeken.
De gevoelens die Christina in haar gedichten uitdrukt doen de aarde trillen van
stil geluk. (Tuinlaan 33, 9150 Dendermonde-Grembergen)
Raoul Maria de Puydt

Kunstschilder Simon Hendrickx 60
Een schilder van kalme innigheid, vrome vreugde en degelijke ootmoed. ‘Een schilder
van uitbundigheid? Neen! Uitdaging? Neen! Overmoed? Neen! Iemand die berekent?
Neen! Iemand die schildert zoals hij is, en die daarom eerbied afdwingt, die daarom
de moeite waard is dat men hem benadert’: zo kenschetste André Demedts Simon
Hendrickx bij de opening van een van zijn zeldzame tentoonstellingen.
De kunstopleiding van Simon Hendrickx, geboren te Rollegem-Kortrijk, stond
onder het impuls van de vermaarde tekenaar Jozef Speybrouck, toen leraar aan de
Sint-Lucasschool van Doornik, die door zijn dynamische en rijke persoonlijkheid op
merkwaardige wijze zijn leerlingen leidde. In 1948 behaalde Simon Hendrickx
bovendien de ‘Grote Prijs van de Sint-Lucasscholen’. Ook volgde hij de lessen
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aan de Kunstacademie van Kortrijk. Een eerste reden waarom Simon Hendrickx
weinig tentoonstelde, ligt zeker in het feit dat hij nooit genoegen heeft genomen met
een commercialisatie van de kunst. Schilderen is voor hem een wijze van zichzelf uit
spreken en gevoel geven aan zijn poëtisch beleven. Een tweede reden: Simon
Hendrickx is werkzaam als leraar aan de Sint-Lucasschool van Doornik, en alzo
onderworpen aan de niet te begrijpen wet op de nevenbedrijvigheid van kunstenaars
in het onderwijs.
Wie het werk van Simon Hendrickx, of liever de persoonlijkheid van de schilder
doorheen zijn werk, wil kenschetsen, dient die te benaderen met een kalme aandacht
en een stil en diep beleven van wat de kunstenaar heeft gezien en gevoeld. Het gaat
om geen vertoon, maar om meevoelen en poëzie. Men mag zelfs spreken van een
mystieke inslag; en dit niet alleen in zijn religieuze onderwerpen, maar ook doorheen
de kleurentonaliteit van landschappen en stillevens. Simon Hendrickx kijkt naar het
mysterie dat achter de visuele werkelijkheid schuilt.
Zulke eigenschappen laten vermoeden dat Simon Hendrickx een stimulerend leraar
is. De waarachtige pedagoog is vooral iemand die de verborgen rijkdommen van de
jeugd liefheeft, die vol vertrouwen voor de mogelijkheden van de jeugd, zich inspant
om ze te doen ontluiken. Vooral in kunstonderwijs, waar het niet zozeer gaat om het
bevorderen van kennis, maar om het ontplooien van vermogens, is de rol van de
leraar beslissend. En daarin slaagt Simon Hendrickx op uitstekende wijze. (‘Ter
Born’, 7503 Froyennes)
H. Steenwinckel

Theo Humblet
Schilderprijs van het Beatrijsgezelschap
Voor al wie hem van ver of van nabij kent is de graficus en kunstschilder Theo
Humblet in de loop van de jaren een begrip geworden: het type van de uitverkoren
artiest. Door de natuur uitzonderlijk begaafd en voor de schilderkunst in de wieg
gelegd, door de levensomstandigheden buitengewoon gezegend, wat trouwens in
ruime mate kan toegeschreven worden aan zijn vlotte omgang met jan en alleman
en aan een verbluffende werklust. In tussen heeft hij praktisch de gehele bewoonde
wereld gezien en in de vier windstreken van dit ondermaanse dal zijn werken aan
de man gebracht. Hoe ver hij het ook heeft gebracht - en o.m. tot Directeur van de
Stedelijke Academie van Leuven - toch is hij in leven en werk gebleven wat hij van
thuis uit is: een volksjongen.
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Theo Humblet is al een paar jaren de zestig voorbij. De tijd van bezinning en
voltooiing is nu aangebroken. Het lot is geworpen. De stormen van het leven zijn
achter de rug. Het grote geluk is geleefd. Het grote verdriet is geleden. Versnellingen
zijn niet meer te verwachten. De bedding van de stroom heeft zijn volle breedte
bereikt. De vloed stroomt voortaan langzaam en effen naar de zee.
Ook de kunst van Humblet lijkt in haar definitieve plooi gevallen. Dit is het moment
waarop ze wat rustiger kan bekeken en de beslissende kenmerken ervan scherper
kunnen uitgetekend worden. Ook diegenen die menen deze artiest door en door te
kennen zullen wellicht verrast worden door bepaalde trekken in zijn werken.
(Tessenstraat 5, Leuven)
Marcel Duchateau

Rik Jacobs
Lieven Gevaert-Prijs 1981
Door de Firma Agfa-Gevaert werd de Lieven-Gevaert-prijs in het leven geroepen.
Hij zal om de twee jaar worden toegekend. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers

Overhandiging van de Lieven Gevaertprijs '81.

personen te bekronen die door hun bijzonder creatief idealisme een bezielende invloed
uitoefenen op de verspreiding van de Vlaamse cultuur. Voor de eerste keer werd
deze prijs toegekend aan de heer Rik Jacobs, oprichter, regisseur, ere-directeur van
het ‘Reizend Volkstheater’, voorzitter der toneelsectie van ons Kunstenaarsverbond
en gedelegeerde van het CVKV bij SIAC (Soc. Int. Art. Chrétiens).
Gedurende 50 jaar heeft Rik Jacobs (68) toneel gespeeld op alle grote en kleine
scènes van het Vlaamse land en voorstellingen verzorgd in Nederland en voor onze
soldaten in Duitsland. Het ‘Reizend Volkstheater’ was de professionele voortzetting
van ‘'t Nieuwe Getij’, een gezelschap dat vanaf 1930 werkte in de avant-gardegeest
van het ‘Vlaamsche Volkstoneel’ waarvan het de Vlaams-katholieke traditie wilde
voortzetten. Het R.V.T. werd in 1945 opgericht en in 1947 als spreidingsgezelschap
in het toenmalig Nationaal Toneel opgenomen. Het werd in 1967 het gezelschap van
de Provincie Antwerpen. Rik Jacobs was de stuwende kracht van dit R.V.T. en heeft

Vlaanderen. Jaargang 31

gedurende vele jaren talrijke regies waargenomen. Onder de klassieke werken worde
hierbij in de eerste plaats vermeld de vele prachtige Shakespeare-voorstellingen in
het Rubenshuis, een unicum in het Antwerpse theaterleven.
Behalve talrijke bewerkingen van bestaande toneelstukken, maakte hij een hertaling
en persoonlijke - literair-historisch belangrijke - bewerking van de ‘Spiegel der
Minnen’, van de Frans-Vlaamse auteur Colijn van Rijssele (15de eeuw). Hij is tevens
de verdienstelijke auteur van enkele dichtbundels - poëtische zeggingen -: ‘Avontuur’
(1944), ‘Bladen van Avontuur’ (1976), ‘Onvoltooid gesprek’ (1977), ‘Egidius
naderbij’ (1982). (Fruithoflaan 110/49, Berchem)
J. Loyens
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Kunstschilder-beeldhouwer Antoon Luyckx 60
Nu Antoon Luyckx op 19 april zestig jaar geworden is zullen er voor hemzelf, maar
zeker ook voor ons, herinneringen opduiken die de kwaliteit, de diepgang, de artistieke
obsessie bij deze man kunnen illustreren.
Als jong student volgde hij de lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten van Antwerpen o.m. bij R. Van Cauwenbergh, A. Van Beurden, directeur
Opsomer en L. Van Esbroeck. In beide disciplines, die hij nog steeds trouw is
gebleven, werd Antoon Luyckx toen eerste gerangschikt. Het is dan ook niet te
verwonderen dat hij daarop in november 1944 slaagt in het ingangsexamen voor
het Hoger Instituut. Hij werk er een jaar met Constant Permeke, drie jaar met Baron
Opsomer en later nog een jaar met Rik Slabbinck om er laureaat te worden. Drie
meesters die hem waardeerden en die hem zeker een artistieke openheid en verder
vakmanschap hebben bijgebracht, maar die hem geen van allen in hun
esthetisch-vormelijke visie hebben kunnen duwen. Antoon Luyckx bleef de vooral
scherpe waarnemer die geleidelijk aan ook door de visueel vatbare realiteit heen
naar de ziel van dingen en situaties probeerde te peilen. Mogelijk komt het
verscherpen van deze geestelijke instelling ook voort uit zijn kritische inzet tijdens
de jaren waar hij, weliswaar artistiek, maar toch zo goed als onbeweeglijk zat
opgesloten in de reproductienijverheid te Antwerpen; hij moest immers voor zijn
gezin een behoorlijk inkomen verzekeren. Toch zal hij blijven werken, zijn atelier
uitbouwen, jongeren aantrekken en ze in de vorm van een middeleeuwse werkplaats
geleidelijk initiëren in de problemen van de beeldende kunsten. Wanneer het
‘Cultureel Centrum Academia’ van Borsbeek wordt gerealiseerd, groeit daaruit de
inmiddels gemeentelijk geworden Kunstschool

Academia aan de Robianostraat.
De schuchtere individuele tentoonstellingen, de deelname in 1963 aan de Prijs
van Monaco, waar hij wel geselecteerd maar nog niet geprimeerd werd, zouden
vooral na de bekroning van zijn werk te Parabiago in Milaan in 1973 plaats maken
voor belangrijkere exposities waarin een meer bewuste kunstenaar naar voor treedt.
Sinds jaren heb ik hem leren kennen als de stille, ietwat stugge werker die juist in
een gedegen vakmanschap en in een wil daarmee ‘iets te zeggen’, zich geen moeite
ontziet; iemand die werkt voor zijn persoonlijke voldoening meer dan voor een
publiek. En waar hij aanvankelijk reeds gefascineerd raak te door de loutere
materialiteit van zijn visuele ervaringen, de mens, de natuur, portret, stilleven,
landschap, daar zal hij eind de zestiger jaren verglijden naar een abstraherend
surrealisme, alleszins in zijn schilderkunst. Zijn ver doorgedreven vakmanschap,
zijn verzorgde techniek die geen slordigheden of onnauwkeurigheden in een werk
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dulden hadden hem immers voorbestemd voor deze op realisme gebaseerde vorm.
De vervreemding en de problematiek weet hij daarbij door een geraffineerd
kleurenspel en een onwezenlijk licht op te roepen. Als beeldhouwer heeft hij, naast
zijn boetseerstudies (vooral portretten en figuurstudies) met dezelfde ambachtelijke
toewijding ook de natuurmaterialen hout en steen bewerkt en van een adem voorzien.
Na enkele onverwachte successen als het goud te Milaan, de
portret-medaille-opdracht van Koning Boudewijn en enkele andere kon hij als een
erkend kunstenaar verder werken, onafhankelijk, buiten de grote, schokkende
modeverschijnselen, nog altijd in stilte, maar gewaardeerd door een groter publiek.
Hij die steeds leefde voor zijn kunst, en bereid was daarvoor offers te brengen schenkt
ons vandaag kunst waarmee we kunnen leven!... en laat ons hopen nog voor heel
veel jaren! (Mortselsesteenweg 186, 2100 Deurne)
Vrij naar L. Theo Van Looij

Beeldhouwer Jef Mouton
Sculptuurprijs Antwerpse randgemeenten
In de laatste tentoonstelling van Jef Mouton, gehouden te Waasmunster, september
1981, en die hoofdzakelijk bestond uit wat wij ‘Spitse Driehoeken’ zullen noemen,
kwam hij tot een andere oplossing voor dezelfde inhoudelijke constanten als die van
zijn vroeger werk. Deze gedaanteverwisseling kenmerkt zich vooreerst door een soort
‘verpakken’ van traditionele eigenschappen van de beeldhouwkunst. Er is inderdaad
nog sprake van concipiëring van de volumes (de vlakken worden volumineus doordat
ze tegen de wand aanleunen), van duiding van een centrale massa en/of gewicht
(‘smal van basis en hoog van top’, zoals de kunstenaar zelf formuleert, wijst resp.
op het effect van zwaarte en gewichtloosheid), en de relatief voorzichtige bewerking
van het materiaal. Wat echter vroeger geëxpliciteerd werd, wordt nu impliciet. Deze
drie traditionele plastische factoren werken dus nu - onrechtstreekser, maar geleidelijk
zullen zij o.i. op de toeschouwer dan toch intensiever overkomen. Het is alsof deze
kunstenaar soms liever aan understatement doet dan zich voortdurend openlijk wenst
te formuleren; understatement dat evenwel helder blijft, en geen aanleiding tot
verwarring vormt, en bijgevolg de boodschap krachtiger doet overkomen.

Verder willen wij opmerken dat bij deze vormelijke gedaanteverwisseling de eigen
aard van de afmetingen en proporties van bijzonder belang zijn. Hoe klein of groot
de reële afmetingen van de toeschouwers ook mogen zijn, zij worden onvermijdelijk
lichamelijk en geestelijk, fysisch en psychisch met deze beeldhouwwerken
geconfronteerd. Deze beeldhouwwerken kunnen niet zomaar als objecten, (hier niet
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meer ‘geïsoleerd op sokkels’), ‘bestudeerd’ worden. Wat de krachtlijnen in deze
beelden betreft betekent hun verticale gerichtheid ontegensprekelijk de verwijzing
naar iets hogers, iets bovenwerkelijk, dat evenwel naar beneden, naar de aarde bij
de mensen terugkomt, o.a. doordat de menselijke schaal, letterlijk en figuurlijk,
behouden wordt.
Ten slotte onderscheiden wij nog een derde aspect in de boven genoemde
gedaanteverwisseling. Van uitgesproken driedimensionale rondplastiek
transformeerde J. Mouton zijn vormgeving tot een combinatie van drie-dimensionale
rond-
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plastiek én twee-dimensionale reliëfachtigheid en/of vlakmatigheid. Dit laatste
concreet: de voortdurende verwijzing van de ene drie-dimensionale pool naar de
andere twee-dimensionale pool (het grafische element: het ingriffen en het trekken
van sporen op de drager; het picturale element: de vervaging en de zelfstandige
ruimte die de drager doen vergeten). Dit procédé stemt eigenlijk overeen met het
bovengenoemde ‘understatement en de afmetingen ‘op menselijke maat’, d.w.z. zij
staan gezamelijk in funktie van een vermenselijking van het vermeende objectkarakter.
Vanuit deze opvallend vernieuwde vormverschijning komen in deze reeks ‘Spitse
Driehoeken’ de inhoudelijke constanten van het werk van Jef Mouton adequater tot
uiting. Deze reeks vormt in haar geheel een zelfstandige eenheid binnen zijn beeldende
produktie; een moment in de ontwikkeling dat niettemin als voltooid en afgerond
moet opgevat worden. (Nijverheidslaan 122, 3170 Waasmunster)
W. Verboeckhoven

In memoriam musicus Eugeen Beeckman
Op nieuwjaarsdag had Eugeen Beeckman nog tegen zijn trouwe vriend Lode Gerard
gezegd, ‘Wij hebben 1982 nog gehaald’. Op 2 januari werd hij fataal neergeveld
door een hartaderbreuk in de leeftijd van 91 jaar.
Eugeen Beeckman was een gekende figuur in de muzikale showwereld en een
kleurrijke verschijning. In Antwerpen geboren op 1 september 1889 studeerde hij
aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium, nog met Peter Benoit als directeur. Op
zestienjarige leeftijd werd hij hoornist in het orkest van ‘Het Lyrisch Toneel’ en trad
in talrijke Europese landen op tot in Algerië en Egypte. In 1916 was hij eerste dirigent
voor opera, operette en variété in Amsterdam (Theater Carré), in Den Haag (Scala
Theater), in Rotterdam (Soesman Theater) en in 1925 in de bekende
Variétéschouwburg ‘Flora’ te Hamburg. Te Antwerpen was hij artistiek directeur
van verscheidene revuetheaters.
Maar ook als componist en auteur behaalde hij heel wat succes o.m. met zijn
operette ‘Tangolita’, ‘Madame Pretentie’, ‘Napoleon en Madame Sans-Gêne’. Hij
componeerde talrijke liederen in wat men het ‘lichte’ genre betitelt.
Eugeen Beeckman was een blijmoedige persoonlijkheid die van humor hield en
altijd naar de zonkant van het leven keek. Hij was trouw aan de vriendschap en trouw
aan het Kunstenaarsverbond en de Sabam.
Fred Germonprez

In memoriam dichter-kunstschilder Jos Coveliers
Op 17 december 1981 overleed te Niel, waar hij geboren werd op 17 juli 1912, de
letterkundige-kunstschilder Jos Coveliers. Hij was lid van het CVKV, SABAM en
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de VVL. Jos Coveliers is de auteur van zes dichtbundels: ‘De brand der vuren’, ‘Het
huis bij de stroom’, ‘De boot der seizoenen’, ‘Weerzien en vertrek’, ‘Het menselijk
bestel’ en ‘Het logboek van verdriet’. Hij ontving voor zijn poëtisch oeuvre menige
onderscheiding o.m. de Prijs van de Provincie Antwerpen voor het beste debuut.
Zware lichamelijke beproevingen hebben in hem de schilder wakker geroepen. Rond
1966 begon hij de taal te spreken van de verf, van de kleur en van de plastische
compositie. In de stilte van zijn atelier liet hij zijn gevoelservaringen doorheen de
verf trillen. In een korrelige materie wist hij zijn denk- en gevoelswereld, gekruid
door zijn verbeeldingskracht, te laten uitgroeien tot een persoonlijke interpretatie
van de waargenomen werkelijkheid. Landschappen en marines nemen een omvangrijke
plaats in beslag in het werk van Jos Coveliers. De Provence, waarheen hij ieder jaar
met vakantie ging, inspireerde hem vaak. Ook de Rupelstreek, waar hij geboren
werd, leverde hem een rijke thematische stof. Het werk van dichter en schilder Jos
Coveliers gaat voorbij de waarneembare werkelijkheid en schuwt iedere vorm van
oppervlakkigheid. In de bundel ‘Het menselijk bestel’ lazen wij deze versregel:
‘Droomwater stolt tot verfgeworden poëzie’. De beoefening van twee kunsttakken
bleek dus helemaal niet onverenigbaar, hoewel de schilderijen steeds de plastische
autonomie ten volle recht lieten wedervaren en geen literair-narratief karakter
dragen.
De herinnering aan de goede vriend Jos zal levendig bewaard blijven: zijn goedheid
en zijn medemenselijkheid zullen bij allen, die hem van nabij hebben gekend,
voortleven. Komen daarbij zijn grote verdiensten als dichter en als kunstschilder.
Jos, bij zonsopgang en in de avond zullen wij aan U denken.
Roger Geerts

In memoriam dichteres Angèle de Bremaeker
Het was bij een zanguitvoering in het Aalsterse stadhuis dat ik Angèle de Bremaeker
leerde kennen: een stille, innemende vrouw maar tegelijk met een rustige kracht om
zich heen, gevormd door een taai doordrongenzijn van haar Brabant, waar ze in
1893 in het landelijke Sint-Ulriks-Kapelle geboren werd. Zelf afkomstig uit een
muzikale familie trouwde ze met toonkunstenaar-organist Alfons van Frachen. Het
noodlot spaarde hen evenwel niet. Net voor de Tweede Wereldoorlog begon, overleed
haar echtgenoot en moest zij het zelf runnen met haar kinderen. Dat haar levensmoed,
haar diepe verbondenheid met de natuur en haar intensiteit over mensen en dingen
te doorgronden haar scherpten om zich in poëzie uit te drukken ligt zo voor de hand.
Met een spontaan, welluidend ritme vertolkte ze haar emoties in haar verzen
waaruit wegens hun muzikaliteit een gamma van liederteksten geput kon worden.
De themata welke zij haar leven lang bezong zijn te bundelen in de grote levensfazen
zelf: lente, zomer, herfst en winter erkent zij in het leven van elke mens, doch zij
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omschrijft deze stadia verder in gedichten over alles wat leeft en beweegt over de
jaargetijden heen: insecten, vogels, bloemen; wind, regen en sneeuw; het wijde
landschap, de zon en de sterrenhemel. In speelse bewoordingen,
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vol poëzie geeft zij uiting aan vreugde en leed, doch doorheen alles belijdt zij meteen
haar diep geloof in God en in Vlaanderen.
Een keur van componisten heeft dan ook gedichten van haar op muziek gezet:
Lodewijk Mortelmans, Marinus de Jong, Lieven Duvosel, Emiel Hullebroeck, Jef
van Hoof en vele anderen. Uiteraard maakte haar zoon-toondichter Victor van
Frachen dankbaar gebruik van deze gevoelvolle gedichten van zijn moeder om haar
in zijn eigen kunst te eren.
Op de winterdag 17 februari 1982 was Angèle de Bremaeker er ineens niet meer.
Ontroerd namen honderden vrienden in de kerk van Hekelgem afscheid van haar
terwijl het St.-Michielskoor koorwerken, H. Slagmulder liederen zongen op gedichten
van de overledene en Chr. Crombeen orgelwerken vertolkte van Victor van Frachen.
Met vrome wijding zullen tal van mensen aan haar terugdenken.
F.F.

In memoriam Jan De Cuyper
Bijna twee jaar na het heengaan van de eerwaarde en zeergeleerde heer Antoon
Viaene is op 29 juni 1981 zijn vriend van het eerste uur Jan De Cuyper overleden,
pastoor-emeritus (sinds september 72) van de Kortrijkse Lievevrouweparochie en
stichter-voorzitter (sinds 58) van ‘De Leiegouw’. Na een lang en rijk gevuld leven
van toegewijde zielzorg, historische interesse en wetenschappelijke studie - op 26
augustus 81 zou hij 85 zijn geworden - is pastoor De Cuyper tot de vreugde van de
Heer van hierboven weergekeerd.
Jan De Cuyper - geboren in Veurne in 1896 en priester gewijd in Brugge op 29
mei 1920 - was een integer man, plichtsbewust, toegewijd, erudiet en vooral:

diepgelovig en Vlaamsgezind. Het A.V.K.-V.V.K. op zijn bidprentje, symbool van
een diepbeproefde werkelijkheid tijdens zijn leven, getuigt daar ten laatste male van.
Een nauwkeurig biografisch relaas kan hier in 30 regels natuurlijk niet.
Geïnteresseerden verwijs ik naar de bijzondere nummers van ‘De Leiegouw’, die in
1966 (VIII) en 1976 (XVIII) verschenen, toen de pastoor-voorzitter resp. 70 en 80
jaar oud was. Dáár (en op blz. 294 van jg. XXIII (1981) is ook zijn door dr. Frans
Debrabandere (de nieuwe voorzitter) geredigeerde bibliografie 1925-1981 te vinden.
Een indrukwekkende lijst!
Voordien was hij eerst een gewaardeerd poësisleraar in het Brugse
St.-Lodewijkscollege (1922), dat hij vanwege zijn Vlaamse overtuiging al na 5 jaar
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verlaten moest. Dan onderpastoor te Desselgem (1927), waar hij de D.F. stichtte,
kapelaan van de Lievevrouwekerk in Kortrijk (1937), pastoor te Pervijze (1946),
waar hij in het parochieblad ruim 500 bijdragen over lokale geschiedenis publiceerde
en vanwaaruit hij de opgravingen van de Duinenabdij in Koksijde leidde, pastoor
van de leperse St.-Niklaaskerk (1952). Uiteindelijk (vanaf oktober 56) is hij pastoor
te Kortrijk van de grafelijke kapittelkerk, Vlaams gotisch meesterwerk, dat hij na de
verwoesting van 21 juli 1944 liefdevol en deskundig heeft laten wederopbouwen,
‘zijn’ Lievevrouwekerk: symbool tevens van Vlaanderens religiositeit, vanwaaruit
hij op maandag 6 juli met het Gregoriaans koor en in aanwezigheid van de bisschop
ten grave werd gedragen.
Wat blijft is de herinnering aan een innemende persoonlijkheid, een overtuigde,
christelijke Vlaming en een onverdroten werker. Jammer dat Vlaanderen almaar
minder op dit soort mannen rekenen kan.
Luc Decorte

In memoriam Hervé Stalpaert
In de werkkamer van zijn ‘Huize Biekorf’ te Assebroek is op zaterdagnamiddag 3
oktober 1981 de bekende en verdienstelijke heemkundige Hervé Stalpaert van ons
heengegaan. Veel te vroeg natuurlijk, want Stalpaert - geboren op 13 oktober 1914
in Sint-Andries als enige zoon van telegrafist Arthur en telefoniste Marie Staelens
(jammer dat men op rouwbrieven slechts zelden de ‘link’ maakt met het voorgeslacht!)
- was pas 66. De schimmige dood, die al geruime tijd op de loer lag, overviel hem,
toen hij te midden van zijn geliefde bibliotheek en zijn verzameling volkskundige
voorwerpen, de laatste hand legde aan een nieuwe bijdrage voor ‘Brugge die Scone’,
een driemaandelijks tijdschrift dat sinds begin 1980 gratis en op 20.000 exemplaren
in de Brugse regio wordt verspreid.
Nadat Hervé Stalpaert (denk niet aan een stal-paard, wel aan een stalper, d.i.
iemand

die opvalt door zijn drukke, hoorbare manier van lopen) aan het Sint-Thomasinstituut
in Brussel het onderwijzersdiploma had behaald, was hij in 1936 in Assebroek vol
enthousiasme in het lager onderwijs van start gegaan en zo hebben vele generaties
jongelui hem er gekend en gewaardeerd, ook toen hij vanaf 1955 schoolhoofd was
geworden, tot hij in 1969 met pensioen ging en als directeur van de lagere afdeling
van het O.-L.-Vrouwecollege een punt achter zijn onderwijscarrière zette.
Onder impuls van J. De Smet, E. Strubbe, M. Van Coppenolle, A. Viaene e.a. heeft
Stalpaert ook decennia lang zijn talrijke talenten ingezet op het gebied van de volks-
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en heemkunde. Hij was er eigenlijk niet academisch toe opgeleid, maar met grote
werkkracht en scherpzinnigheid bereikte hij het peil van andere, wetenschappelijke,
folkloristen. Dat men hem om zijn kennis en kunde (cf. de indrukwekkende bibliografie
in zijn ‘Volkskunde van Brugge’, 1974, blz. 292-298) waardeerde, moge blijken uit
de vele functies die hij bij leven en welzijn heeft vervuld: o.m. Lid van de Koninklijke
Belgische Commissie voor Volkskunde, Hoofdman van de Bond van de Westvlaamse
Volkskundigen, Lid van de Brugse Straatnamencommissie, Lid van het berek van
‘Biekorf’, Hoofdredacteur van ‘'t Beertje’, enz.
Dat iemand met zulke veelzijdige activiteiten ons (en voor-al: zijn vrouw Simonne
Sercu, zijn 8 kinderen en 13 kleinkinderen) nu al moest ontvallen, vervult allen die
zijn vriendschap, zijn humor en zijn vrije geest hebben gekend, met droefheid én met
dankbaarheid.
Luc Decorte
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poëtisch bericht
Samenstelling: Bea de Longie, Aleidis Dierick, Armand Van Assche
CVKV-Leden en abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift
‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Bij elke inzending voegt u: adres, post- of bankrekeningnummer en - zo u uw
ingezonden gedichten terugwilt - de nodige postzegels.
Zoals medegedeeld dingen de opgenomen gedichten mee voor de Albert de
Longie-poëzieprijs 1982.

roussillon
dag en nacht zoemen de microfonen van de krekels
de platanen wakers langs de landwegen
het riet verenigt zich tot occulte hagen
uitgedroogde rivieren en irrigatiekanaaltjes
pendelen vruchteloos naar water
de kurkeik een beschermende vogelschrik
een patrouille populieren steekt
met hoofd en schouders boven het geboomte uit
de palmen geven een nog zwoeler accent
in de broeikas van het land
de stigma's van de bosbrand
bliksemsnelle flagellant
verbrande stroken bos
verkoolde sporen van onachtzaamheid
surrealistische schakel
rust een halfontbonden pad onder damast
rené turkry
Het had geijzeld in Zoetermeer
jij, schaatste rondjes
ik had pijn en was blij
want het ijzelde in Zoetermeer
en ik was er
en jij en zij
want het had geijzeld in Zoetermeer
en wij waren één
met jouw rondjes
in de cirkeltjes van mijn pijn
want het had geijzeld in Zoetermeer
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en jij, jij schaatste rondjes.
Bert Veilders

afscheid
de wegen liggen
voor me open
naar de vier windstreken
ook al ligt alle uitweg
dicht
in veilige morgennevel
ik ken de weg naar huis
ik ken de vele wandelwegen
stap na stap
ontplooid met hem
die in deze aardse stof mij lief is
de verbondene
eindelijk gevonden
los van de as verleden toekomst
dit landschap blijft ons toebehoren
in een onontwrichtbaar nu
Lieve Scheer
Omdat ik weet hoe zacht ik je mis staat
tussen avond en morgen bevroren
mijn huis. De uren lijken verloren
als jij vergetend in verrukking slaat
je warme armen om een ander lied.
Ik doop je met zovele namen
met zeven maal zeven dof verdriet.
Als wilgen in vergeten lanen
kwamen slechts onze namen samen
in 't klokhuis van een stille liefde
noem ik je tomeloos geliefde.
Hugo Heylen

dit blote landschap
Mijn rune lezend
in het blote landschap
waar sneeuwen water werd
en water langzaam ijs,
leef ik in nauw verwantschap
met geplooide merels,
verdraag ik wetten
van bloedstollende
niet aflatende winterscepters.
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Het stijve gazon
druilt dagenlang reeds in twijfels
tussen de hoop en de wanhoop
op het slapen of ontwaken
van de eenmaal komende krokus.
Dragend mijn inzicht,
mjin triestige kijk
op eigen talmende winterhanden,
reik ik de laatste kruimels brood
aan de vertwijfelde doodgaande duif.
suenaert am.
In het helse vuur van deze uren
krijgt alles weer betekenis
om wonden die nog blijven duren
Maar een belofte die mij liever is
en om de heilige gedachten
dat wij de liefde ooit als engelen vervulden
zal ik een spoor van kwaad nog dulden.
Al heeft gewoonte vurigheid vervangen
en talloos falen onze wil ontwricht,
we blijven in het wier van weemoed hangen
met open handen naar elkaar gericht.
Maria Sesselle
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jarig
Daar staan chrysanten - maar het goud is er al af!
Daar staan wat lelies die, met kelken als trompetten,
je kamer weliswaar volop in geuren zetten,
maar blijkbaar stom zijn, daar geen mond ze adem gaf.
Daar staat een roze roos, één enkele, bij de hand,
dat je ze onbedachtzaam nu en dan kan kussen;
je telt de stappen op de stoep en ondertussen
bedenk je rijmen tot je geest erbij verzandt.
Je telt de stappen op de stoep, maar niet genoeg!
En komt de avond, ongenadig, veel te vroeg,
dan gaan de blinden en het wachten toe, gelaten...
Je hoort jezelf opeens in rijmen zitten praten en is de nacht er, ongenadig, veel te vroeg,
daar klaagt er Eén: ‘En Ik, was Ik jou niet genoeg?’
S. Anderus

michel thiery-museum, gent
Ze staan versteende vogels
vol van dood
en met een schijn van licht
in hun verboden ogen.
Hun dons is nog zacht.
Maar in hun lijf is de warmte gebroken.
En hun vleugels. En hun vleugels:
haken dwaas omhoog.
Een domme spiegeling ervan
langsheen een glazen horizon:
bewegingloos en dof en dood.
Ze staan versteende vogels
met een verre wriemeling met de lijnen van een zotte vlucht
op hun verboden ogen:
Er leven - wit en wenkelend er leven meeuwen vóór de ruiten.
Frank Travers
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ik kijk altijd aan ruiten die beslagen
ik kijk altijd aan ruiten die beslagen
de kleur van nevels dragen
ik kijk door ruiten in de spouw van muren
de dagen en de uren
zij zijn zoals dauw die neerslaat bij kilte
zij zijn zoals een kerkvloer stilte
ik kijk altijd aan ruiten die beslagen
de kleur van nevels dragen
Juul Kinnaer

zieke stad
in mijn handen van gras
wat helder water dragend,
in mijn luchtig hoofd
het bladeren van de bomen,
ik was onophoudelijk
de verbolgen stad genaderd
om het haperend hart
en haar ondermaanse stromen.
ik rook er de gaskamer,
het ondergraven, het koudvuur
van wapens verguld
en bloedlichamen jagende mieren.
het licht gebakken
de regen asfalt, de straten zuur
van honger naar broodroof,
ik vond er geen dieren.
en traag nog van houtgeur
en adem vervuld,
ik heb mij omgewend,
de vluchtende huizen geteld.
zij liepen uit op niets,
hun maag met vragen gevuld,
het water versteend,
hun longen als dode bomen geveld.
Gery Floorizoone
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als
als de morgen geen avond meer wordt
de regen geen koelte meer brengt
en de zon geen licht meer geeft
als de vrienden verkleuren
de kinderen geen moeder meer hebben
en de vogels hun nek worden gekraakt
ga ik dan dood?
ik vraag het je
met open handen
grote god
ga ik dan dood?
gilbert coghe

seizoenen zoet verdriet
Seizoenen
zoet verdriet
van grenzen.
Vreugden
in de bedding
van het sterven.
Huid aan huid
in 't spel
van komen en verdwijnen.
Seizoenen
diep genieten
met het weten
dat het dan weer anders wordt.
Prelude
van elk leven
binnen tere wanden van een huid.
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Seizoenen
zoet verdriet
aan de gebroken ruit.
Willy Verschaetse

‘in de palm van gods hand...’ (Jesaia 49,16)
Het is de zon die berk of beuk in helder water
van stam tot takken als met spiegelschrift beschrijft;
toch zal wat mist, een wolk en zonder fout, wat later,
de nacht wel maken dat daar schijn noch schim van blijft.
Maar als er iemand van de namen die hij kende
de liefste in een jonge bast ooit heeft gekerfd
omdat hij van z'n liefde zijn noch zinnen mende,
dan staat die jaar na jaar nog duurzamer generfd.
Daar zijn er zelfs die lieten krassen op hun huid
omdat bij 't varen nooit de naam van lief of bruid
mag worden op de mast of op de ra geschreven...
Mijn bomen en mijn armen zijn wel gaaf gebleven,
maar elke naam die 'k noem weet ik voorgoed gegrift
zo in als door Gods hand, in onuitwisbaar schrift.
S. Anderus

haikoe
Kan het zijn, dat ik
een elfje zag, licht tussen
de wilgenroosjes?
lia barbiers
onder de deur schuift aanmatigend de oostenwind,
alsof hij mij het inzicht bij te brengen had.
mijn winter gelijkt op de zijne:
geen van beide kunnen wij een andere richting in.
nu het tijdssein van twaalf met metronomisch mes
het daglawaai afsnijdt, hoor ik het
hooggeprezen vuur: alles is brandbaar, hout,
ideeën en ikzelf op de lange duur.
een laatste blik van de spiegel
- niets is te komisch om tragisch te zijn -,
en met het stijgen van de wijn, gaat ook dit lichaam
het hoofd achteraan, de kamer van de dromen in.
alles wordt herinnering, de kleine vreugdespin,
het lichaam, dat ik nauwelijks nog ken,
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en ergens, dichtbij nergens,
de samensmelting van identiteit en ding:
wie garandeert dat ik morgen datzelfde - diezelfde nog ben?
Mark Meekers
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kunst en geest
Crisis of herleving van het modernisme in de kunst

Evolutieschets van het moderne theater
Over dit onderwerp publiceerde het hernieuwde tds. ‘Appel’ (St.-Truiden) een
merkwaardig artikel van Etienne Bastiaenen (Brussel). Hier volgt een résumé, meteen
een synthese van de toneelevolutie in de laatste decennieën.
De auteur stelt vooreerst dat de schouwburgprogramma's nog slechts een
mengelmoes bieden met wat antieke afkooksels, wat schoolse klassiekers en blijspelen
en wat recepten uit de oude kleinburgerlijke reserve die steeds toert op de drie ‘ages’
(mariage, cocuage, heritage). Hoe nietig in een eeuw van raketten en telematica.
Erger: de tekstschrijvers duizelen; zij kunnen de traditionele toneeltechniek niet meer
onderschrijven en het uitbeelden van een psychologische samenhang met
conventionele personages lijkt hen ijdel. Alleen heeft belang: de opwelling van
verdoken krachten die de menselijke pop eventueel optillen, de touwtjes waaraan ze
vasthangt, het bewustzijn van haar nietigheid. In die drie richtingen gingen de
toneelexperimenten.
Pirandello deed ons dolen in een labyrinth van raadsels en hypothesen. Tenessee
Williams deed het onderbewustzijn opborrelen in grootse braspartijen van bloed en
sex. E. Albee bracht luidruchtige psychodrama's en goedkoop geweld. H. Pinter
beweegt personages op een mistig schaakbord, in een vastgelopen waanzin van een
wereld vol maskers. Brecht schudt het Westerse denken door mekaar en wekt de
kritische geest op door didactische taferelen en uitvoerige analyses van de uitbuiting
van de mens. Epigonen ervan: het Duitse ‘Lehrstück’, het documenttheater (P. Weiss),
het alledaags theater (Hochhuth, Kroetz). Het Franse experimenteel toneel beweegt
op filosofisch vlak (Ionesco, Beckett) en loopt uit op een reusachtige opruiming
(Genet). Alles, ook het esthetische, blijkt uitgevreten. Welke tekst houdt nog stand
(behalve die van sommige Engelsen als A. Wesker)?
De moeilijkheid om nog degelijke teaterteksten te produceren brak de dwingelandij
van de schrijvers en maakte van de regisseur de werkelijke bouwmeester van het
toneel (Brook, Planchon, Cheréau). Geen romantische tooisels meer, noch declamatie
en illusionisme, in dienst van de tekst. Alle ruimtelijke dimensies en lichamelijke
mogelijkheden worden gebruikt, decors en gebaren worden tekens en symbolen
(théâtre du corps). Men beseft nu dat toneel niets te maken heeft met tekst-afdreunen:
de tekst moet vervlochten worden met alle spektakeltechnieken en bijdragen tot een
ruimtelijke dynamiek (cf. A. Artaud). Toneel is geen fictie meer. De acteur ‘speelt’
niets meer, hij ‘is’ er: volledig geëngageerd, de toeschouwer aanzettend zijn
levenskrachten open te breken, agressief en uitdagend. Zo predikt het Living Theater
anarchie (versmelting van Brecht en Artaud), spelen jonge gezelschappen in fabrieken
en op straat, ageert het Teatro Campesimo.
Grotowski leidde met zijn ‘Theaterlaboratorium (1959, Wroclaw) tot een synthese
van Artaud en Stanislawski, onder invloed van strakke Oosterse rituelen, met strenge
scènediscipline: verdieping en verinnerlijking van het spel van de acteur.
Yogatechnieken bevrijden zijn eigen Ik, voeren hem tot een soort ‘heiligheid’ die
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toelaat tot fundamentele mythen (bvb. de Passie) door te dringen. Zo wordt het theater
een zuiver ceremonieel, waarvan de acteurs de priesters zijn, voor een kleine groep
toeschouwers van dit mystisch gebeuren waarmede zij zich innig verenigen.
De meeste navolgers (van het Living Theatre, van Artaud, van Grotowski)
geraakten niet verder dan wat gehuil en gekruip. Maar het leidde ertoe dat noch de
schrijver, noch de regisseur centraal staat: het stuk is maar een aanleiding meer voor
lichamelijke expressie van de acteur (aansluitend bvb. met ballet). Zo komen acteurs
ertoe collectief tekst, gebaren en enscenering te ontwerpen (cf. P. Brook ‘U.S.’).
Soms wordt de tekst uitgeschakeld en wordt met maskers en marionetten gewerkt,
of met opeenvolgende beelden en ritmen. Maar is dit nog toneel? Conclusie? Sedert
Beckett zijn er weinig waardevolle teksten meer geschreven. De Engelsen doen het
nog (o.m. met hulp van de BBC). In Frankrijk heersen de regisseurs met eigen
interpretaties van klassiek werk. Het instinctieve gedoe liep uit op een sisser (vb.
Arrabals sadomasochistische rommel). Talrijke amateurs ontwikkelen zich in studio's
en ateliers in alle toneel-technieken met een vernieuwing van het amateurtheater in
het vooruitzicht. De tendens naar verinnerlijking (yoga) biedt kans tot verrijking in
het beroepsteater. ‘Wat er ook van zij, welke teksten, welke synthesen zouden ooit
kunnen plaatsvinden tussen uitlatingen die ons als larven beschrijven en de toevlucht
naar instincten en verdoken krachten enerzijds, naar mystieke verdieping anderzijds?
En men kan zich afvragen of de nieuwe machtspositie van de regisseur en de acteur
de toneelpraktijk ooit tot het evenwicht zal terugbrengen en regenererende teksten
zal inspireren. Maar hiertoe is niets minder nodzakelijk dan een geloof, een homogeen
publiek, een ééngemaakte cultuur en een civitas.’ Deze besluiten laten weinig hoop
voor de nabije toekomst.
(‘Appel’ VII, maart 82 kan besteld door storting van 80 fr. op br. 452.5020881.78
Appel)

De ontwikkeling van de actuele beeldende kunst
De plastische kunsten vertoonden na W.O. II een onoverzichtelijke wildgroei van
allerlei ismen en richtingen, die veelal van Angelsaksische namen werden voorzien.
Het is niet gemakkelijk daar een duidelijke lijn in te ontdekken. Dat poogde voor de
jaren 60 en 70 de Italiaanse criticus Ach. Benito Oliva in het tds. ‘Flash Art
International’, nr. 100 (uitg. Giancarlo Politi, Milano). In korte trekken geven wij
hier zijn opvatting weer, voor wat ze waard is.
De jaren 60 waren, volgens Oliva, gekenmerkt door een heropleving van het sociale
aspect én als mythe én als onbetwistbare waarde, wat ook in de artiestenwereld onder
de vorm van geëngageerde kunst tot uiting komt. Ook zoekt men een eigen en
geschikte benaming voor sociaalgekleurde kunst: o.m. sprak men van ‘arme’ kunst,
‘Poor Art’, ‘Arte povera’. Die naam houdt een stellingname in tegen het heersend
cultuurpatroon van de Westerse consumptiemaatschappij. Er stak hier een
moraliserende Franciskaanse trend in, die zich vaak met pathos opstelde als een soort
artistieke guerilla in de grote Amerikaanse en Europese steden, aanleunend bij de
beruchte revolte van 1968.
In een a.h.w. masochistische zelfkastijding ontdeed zich de kunst van alle franjes,
om soms maar het conceptueel skelet van het kunstwerk te behouden. Het zich zelf
aldus ontzeggen van de scheppingsvreugde bij artiesten liep parallel met de ontdekking
van en de sympathie voor het marxisme bij een goed deel van de Amerikaanse
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intelligentia. De artiest beleefde de spanning tussen natuur en politiek op intense
wijze. Hij kwam ertoe de natuur te beschouwen als een symbool van bevrijding en
herleving - de vlucht in de natuur -, in contrast met de repressieve kunstmatige sfeer
van de maatschappij: de natuur was het maagdelijke oer-domein dat zich verdedigde
tegen de corrupte en overgestructureerde maatschappij. De kunst droeg hierbij een
tragisch masker, tengevolge van haar regelrechte confrontatie met politieke
overtuigingen en dogma's, waarvan men het superstitie-karakter nog niet onderkende
in de kunstwereld.
In de jaren 70 bleken de politieke dogma's ijdele illusies: zij vielen door het impact
van een realiteit die spontaan vorm kreeg. De mythe van de éne visie steunend op
één ideologie, die alle contradicties kon oplossen, werd vervangen door een
onbevangen openstaan voor allerlei richtingen, persoonlijke benaderingen en
wisselingen. De vlucht in de natuur zowel als de superstitieuse schroom voor de
politieke dogma's werden afgelegd. De modernistische kunst zocht niet meer een
maximum impact naar buiten, maar herontdekte haar innerlijke motivaties. Zij is niet
meer rigied, maar pendelt tussen twee polen: tragedie en comedie. De kunstenaar
verwerpt niet langer de rijkdom en het opportunisme. Het werk van die jonge
kunstenaars ontsnapt door hun mobiliteit aan de opgeslotenheid in een optimistische
visie op de natuur enerzijds, op politiek en wetenschap anderzijds, die de kunstenaar
der jaren 60 kenmerkte.
De tragische pool is, volgens Oliva, de ontmaskering van alle illusies. Kunst is
per definitie een geschikt toneel voor ontgoochelingen. Natuur wordt gezien als
beheerst door mislukkingen. De halfgod-kunstenaar,
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die in harmonie leeft met mythe en natuur, werd vervangen door een kunstenaar, die
de natuur herleidt tot iets conventioneels en de dood tot slechts één aspect der dingen.
De komische pool is het resultaat van die ontgoochelingen, het besef van een nieuw
veroverde vrijheid, de mytheloze openheid die de vreugde herontdekte van de veelheid
der kunstspraken, de zin voor humor en ironie verbonden met een stoïsche kijk op
de situatie van de kunst. Typisch is dit vooral voor landen zoals Italië, waar men
gewoon is alle sociale en natuur-katastrofen op te lossen door er zich van te
distanciëren, meent de auteur.
De modernistische kunstenaar van de jaren 70 is op serene wijze
onverantwoordelijk, zegt hij. Hij is niet meer pathetisch moraliserend, wil de
maatschappij geen boodschap meer geven, voelt zich niet meer ethisch of politiek
gebonden, noch emotioneel betrokken. Hij speelt vrijblijvend zijn creativiteit uit op
allerlei beperkte terreinen. Dit zou dan corresponderen met de algemeen geldende
levenshouding van deze tijd, beweert de auteur.
Of dit geen dansen is op een vulkaan, die vraag wordt door hem niet gesteld. Dat is
nochtans het inzicht dat men o.i. steeds sterker krijgt in de jaren 80. Een inzicht dat
verwekt wordt o.a. door vele stupiede zo niet gortige performances, actions, grafieken,
videoprogramma's, structuren, enz. Deze conclusie kan men vergelijken met hogere
conclusie van Bastiaenen over het actueel toneel: de navolgers van Artaud e.a. zijn
niet verder geraakt dan wat gehuil en gekruip en sedert Beckett werden maar weinig
waardevolle teksten meer geschreven. Dit is niet het enige parallel dat men trekken
kan tussen de synthese van Bastiaenen over het toneel met die van Oliva over de
plastische kunsten. Maar er is nog niet voldoende tijdsafstand om definitieve oordelen
uit te spreken.
De Internationale waardering voor de Belgische actuele kunst is afhankelijk enerzijds
van de samenstellers der grote internationale tentoonstellingen van actuele kunst
(Venetië, Sao Paolo, Kassel, Beaubourg...) en anderzijds van het internationaal circuit
der gespecialiseerde galerijen.
Dat het er in die internationale tentoonstellingen niet altijd eerlijk aan toe gaat
bleek nog onlangs uit de franstalige (!) persconferentie te Brussel, i.v.m. de
vierjaarlijkse ‘Dokumenta’ van Kassel, die op 19 juni opent. Daarover rapporteerde
Guido van Hoof in DS: ‘Te Brussel viel de “Dialoog van kunstenaars uit verscheidene
landen in de huidige kultuursituatie” in slechte aarde. Het feit dat er op de 170
geïnviteerde artiesten 51 Amerikanen en 40 Duitsers zijn en vooral twaalf
Nederlanders en geen enkele levende Belg, werd door de ene interpellant na de andere
vermaledijd, en tentoonstellingscommissaris Gachnang uit Bern, kon weinigen ervan
overtuigen dat documenta-directeur Rudi Fuchs, van het Van Abbemuseum te
Eindhoven, en zijn vier adviseurs, onder wie nog een Nederlandse, het recht hadden
een persoonlijke keuze te maken; wel gaf hij impliciet toe dat althans de ellebogen
van onze noorderburen sterk genoeg zijn om op de internationale scène door te
dringen. Kortom, aan de objectiviteit van de Kasselse show hechtte niemand geloof.’
De internationale markt der kunstgalerijen van actuele kunst is naar veler oordeel
ook een maffia. Welke waarde dient eraan gehecht te worden? Een moeilijke vraag.
Feit is dat de kunstenaars in dit circuit elk een marktprijs hebben, gebaseerd op
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oppervlakte of volume, dus per cm2 of cm3. In 1977 publiceerde een internationaal
kunstblad de lijst der 100 ‘duurste’ artiesten in de wereld in de sector actuele kunst
(voor 1976). Daarvan waren er meer dan een op drie Amerikanen; er was ook een
grote groep Duitsers en een handvol Engelsen. Daarop volgde... België met drie
vertegenwoordigers: de Antwerpenaar Panamarenko, de Brusselaar Broodthaers en
de Waal Bury. Panamarenko raakte wereldberoemd met zijn barokke conceptuele
vliegmachines, Broodthaers met zijn kuip vastgeplakte mosselen en Bury met zijn
constructies waarin er altijd iets ‘bougeert’? En de Hollanders? Wel die volgden met
maar twee vertegenwoordigers...
Men kan ook bvb. ‘Du Mont's Künstler Lexicon 1945-1979’ consulteren, dat door
Duitsers met centen als een artistieke bijbel wordt beschouwd. Maar opgepast: in de
tweede uitgave ziet men dat aan de auteur Karin Thomas een Nederlander gevoegd
werd, nl. Gerd de Vries. Maar die heeft het uiteindelijk niet zó bont gemaakt als
Fuchs voor Kassel, hoewel de Nederlanders veel talrijker zijn dan de Belgen tussen
de honderden uitverkorenen van het lexicon. Dat wij er niet al te slecht uitkomen
houdt verband met het feit dat de medewerking van Gerd de Vries bedoeld is voor
een Nederlandse vertaling: die moet ook in Vlaanderen gekocht worden...
A.S.

Het gaat slecht met de nieuwe muziek
Onder deze titel schreef Herman Sabbe een artikel in ‘K. & C.’. (PSK, Brussel) Wij
citeren: ‘Het gaat slecht met de componisten (makers) van nieuwe muziek. Het gaat
slecht met de nieuwe muziek die gemaakt wordt. Het gaat slecht met de wereld waarin
deze nieuwe muziek gemaakt wordt.
Dat het lecht gaat, economisch, materieel, geldelijk, met de makers van nieuwe
muziek, daarover kan men het gauw genoeg eens worden. In de Duitse
Bondsrepubliek, toch nog een van de luilekkerlanden op dit gebied, leven zowat 15
mensen van hun inkomsten als maker van muziek. Drie daarvan behoren tot wat men
daar de E-Musik, de Ernstige Muziek noemt. Het zijn de ouwe Orff en de vijftigers
Henze en Stockhausen. Een land als België kun je bij zo'n statistiek alvast vergeten.
Het gaat dus slecht, en dat hieraan wat moet, wat kan veranderd worden, ook
daarover wordt op een internationaal symposium - dit is een samenkomst van meer
of minder academische, meer of minder kleinburgerlijke intellectuelen - al gauw
overeenstemming bereikt. De componist blijft immers, tot nader order, een sieraad
van de cultuur waarvan de symposianten de dragers heten.
Politici, sociaalwetenschappelijke experts en andere technocraten van de
socio-economische orde zouden de bespreking overigens graag met deze twee primaire
vaststellingen afgerond zien. De makers van muziek moeten maar muziek maken;
en zij zullen daarvoor beloond worden. Componnisten zelf vinden echter niet allen
dat het zo simpel ligt. Om wélke muziek, daar gaat het hun om.
M.a.w. wat is dat, ‘Nieuwe Muziek’? Omvat dit gewoon alle muziek, die nieuw
gemaakt wordt, of worden aan die nieuwheid ook kwalitatieve eisen gesteld? Het
lijdt geen twijfel dat dit laatste het geval is voor het historisch gegroeide begrip
‘Nieuwe Muziek’. En het geldt nog steeds voor een aantal musici van nu, voor wie
het maken van nieuwe muziek aan een duidelijke maatschappij-historische opdracht
beantwoordt: als geestelijke productie geeft het gestalte aan de negatie: weerspiegeling
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van de onvrede met de on-harmonische staat van de maatschappij der mensen. Een
dergelijke sociale beoordelingstheorie voor muziek betekent een ideale ruggesteun
voor een polemische houding niet alleen tegenover de ‘Unterhaltungsmusik’ (waarvan
de stompzinnigheid toch nog altijd voor een aantal mensen ook zonder theoretische
hulp herkenbaar blijft), maar ook tegenover elk teken van versimpeling, van
verlieflijking zoals die voor vele neoromantische, neotonalistische, neosimplistische
uitingen van de muziek van de jongste tien jaar kenmerkend zijn en die dan als
belazering en als politiek-reactionair gebrandmerkt worden.’
In het licht van deze beschouwingen begrijpt men beter hoe ergerlijk het is dat de
in ernstige muziek gespecialiseerde BRT-3 werd gekortwiekt.

Economishe crisis / Cultuurcrisis / Religieuze crisis
Op het laatste Congres van het Davidsfonds sprak de voorzitter, ons redactielid Clem
de Ridder, over de grondslag van de huidige universele crisis. Hij verklaarde o.m.:
‘Het is een cultuurhistorisch axioma, dat elke economische crisis wortelt in een
cultuurcrisis, en elke cultuurcrisis in een ethische crisis, en elke ethische crisis in
een religieuze crisis. Dat wij volop in een economische crisis zitten, zal nu stilaan
wel iedereen beginnen te bevroeden. Dat deze economische crisis geen verschijnsel
is op zichzelf, doch een aspect van een algehele beschavingscrisis, is echter bij velen
nog niet doorgedrongen en er zijn, althans in dit land, nog maar weinig politieke of
sociale leiders die daarop gewezen hebben, wellicht omdat ook zij de huidige crisis
nog niet hebben begrepen in haar totaliteit. Wij kennen nochtans de verschijnselen
of kunnen ze alvast waarnemen als wij willen zien en luisteren.
Als leven gelijk wordt gesteld met hebben en bezitten, dan ontstaat er altijd een
geestelijke leegte, want geloven, hopen en beminnen zijn zoek geraakt.
In zulk leven van hebzucht en zelfzucht is er ook geen plaats meer voor God. In
een materialistisch ingestelde en gesculariseerde maatschappij is de religieuze behoefte
een taboe. Meteen verliezen de mensen en de samenleving hun laatste houvast en
toevlucht.
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En dan ziet men het gebeuren:
- dat jonge mensen het niet meer zien zitten en gaan grijpen naar geweld of drugs,
of dat zij geborgenheid zoeken in allerlei sekten;
- dat het gezin in vraag wordt gesteld, dat het gezinsleven uiteenvalt en dat het
geboortecijfer, ook in Vlaanderen, een dieptepunt bereikt;
- dat het aantal zelfmoorden, vooral bij jonge mensen, epidemisch toeneemt; in
Frankrijk bv. is dat sedert 1968 verviervoudigd;
- dat overheidspersonen geen beleid meer aandurven, omdat zij capituleren en
abdiqueren voor de gunst van het kiesvolk;
- dat zelfs de Kerk gegeseld wordt door verwarring, verdwazing en afvalligheid,
waardoor zij steeds minder in staat is te verwijzen naar haar stichter en zijn leer.
Vrienden, ik ben geen doemdenker en wil dat ook niet zijn. Maar ik kan er niet
naast te zien wat ik zie en te horen wat ik hoor. Grote geesten van onze tijd, waaronder
ook niet-christenen, waarschuwen steeds luider dat de Westerse beschaving zich in
volle decadentie bevindt.
De periode waarin wij thans leven, noem ik de belangrijkste in het hele bestaan
van het DF, omdat zij de grootste uitdaging is waarmee wij ooit geconfronteerd
werden. Nu gaat het niet om bepaalde aspecten van onze cultuur. Het gaat om onze
cultuur zelf, met alles wat dat woord inhoudt: welvaart, welzijn, geestelijke rijkdom,
godsdienstigheid... Met een parafrase op Ignatius van Loyola: wat baat het dat ons
volk zijn eigen staat verwerft als het ten prooi geraakt aan verwording?
Tegenover de uitdaging van de beschavingscrisis moeten wij als DF tekenen van
hoop plaatsen en vooral zelf een teken van hoop zijn. T.a.v. de economische crisis
moeetn wij als vormingsbeweging waarden durven voorhouden als soberheid,
onthechting, samenhorigheid, volksverbondenheid.
Tegenover elke levensbedreiging en verdrukking van de mens door geweld,
bewapening, onrecht, vruchtafdrijving, moeten wij het leven als gave Gods verdedigen
en opkomen voor vrede, voor vrijheid, voor het recht van het ongeboren kind, voor
amnestie.
Tegenover het neerhalende en het misleidende van vele media moeten wij de
waarheid en de schoonheid verkondigen in onze programmatie. Tegenover de onmoed
van allerlei overheid moeten wij de zuivere beginselen plaatsen, die het uitgangspunt
dienen te zijn van elk beleid.
En als christenen moeten wij getuigen dat het Evangelie gelijk heeft waar het ons
oproept om mee te werken aan de vestiging van het Rijk Gods, de beste waarborg
voor het hoogste menselijk geluk. Want wanneer God uit het leven verdwijnt, schreef
Dostojevski, dan wordt de wereld één koude ruimte...
Meer dan ooit heeft ons volk behoefte aan een vereniging als de onze, die niet
ontspoort door het najagen van macht of belangen, maar die, door de inzet van
duizenden edelmoedige vrijwilligers, de goede, blijde en bevrijdende boodschap
poogt te brengen. Dat is onze Vlaamse en christelijke opdracht; daarvoor zijn wij
Davidsfondsers.’
Om dezelfde reden heeft Vlaanderen ook het Kunstenaarsverbond nodig.
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verbondsberichten
Verbondssecretaris: Mevr. Lic. J. Dominique Goos-Derveaux Frankrijklei 120,
2000 Antwerpen

Nieuwe leden
In zijn vergadering van 24 april 1982 aanvaardde de Raad van Beheer volgende
nieuwe leden en we heten hen hierbij van harte welkom!
Antwerpen: Fernand Bruyninckx (P), Berchem - Jan Gielen (arch.), Kalmthout Willy Kreitz (beeldh.), Antwerpen - Walter Merhottein (Dr.), Merksem - Maurits
Nevens (P), Hoboken - Goele Peeters (P), Antwerpen L.O. - Sorina Vist (P), Berchem
- Jaak Zoomers (L/P), Halle-Zoersel - Pieter Valckx (P), Stabroek.
Brabant: Thierry Callewaert (P), 1030 Brussel - Marcel Ringelé (P), Rotselaar. Laurette Bosteels (L) en Victor van Frachen (M), Affligem/Hekelgem - Herman
Bogaert (D), Kobbegem/Asse.
Limburg: Roger Pulinx (P/L), Hasselt - André Vander Burght (P), Achel.
Oost-Vlaanderen: Marcel Obiak (ps. van Marcel Debroey) (L/P), Sint-Niklaas Livienne Smet (L), Beveren - Thomas Triphon (L), Gent - E. Van der Elst (beeldh.),
Eeklo - Gaston van der Gucht (L/D), Wetteren - Tom van de Velde (L), Wetteren Mercedes (ps. van Nadia Vereecke (L), Gent - Piet Bekaert (P en L),
St.-Martens-Latem.
West-Vlaanderen: Georgette Aneca (P), De Panne - Gerrit Germonpré (beeldh.),
Koekelare - Gilbert Hinnekint (M), Tielt - Lieven Neirinck (F & F), Aarsele - Cecile
Vandoorne (L.) (e. Viaene), Kachtem - Freddy Petteloot (P), Kortrijk.

Prijs Jozef Storme
De Prijs Jozef Storme voor Beeldende Kunsten zal dit jaar voor het eerst toegekend
worden, meer bepaald voor de schilderkunst. Hij bedraagt 25.000 fr.; er is ook een
2e en een 3e prijs. De wedstrijd wordt gesponsord door de Bank van Roeselare en
West-Vlaandereen en staat open voor alle ca. 700 CVKV-leden uit de sectie Plastische
kunsten. Het volledig reglement vindt U in de eerstvolgende aflevering der
CVKV-Tijdingen.

Int. Siac-Congres 1982
De Int. Ver. v. Christelijke Kunstenaars S.I.A.C. houdt haar tweejaarlijks Intern.
Congres in Engeland, in een oud College van de University Cambridge, over het
thema ‘The Extension of Creation’ (Kunst als voortzetting van de Schepping). Naast
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de voordrachten zijn er muzikale, visuele en liturgische ‘events’ voorzien, evenals
bezoek aan Norwich en Ely en geleide bezoeken van de City. Verblijf van woensdag
8 sept. (dinner) tot zondag 12 (lunch) in het College, met inbegrip van inschrijving:
200 Eng. P. Inschrijven op adres: Regional Secretary UK SIAC, M.W. Hattrell, 29
Trott Street, London SW11 3DS ENGLAND.
Er is mogelijkheid om aan te sluiten bij de Duitse groep, die vanaf 4 sept. een reis
maakt van Londen (overn.) naar Cambridge over Winchester, Salisbury, Stonehenge,
Wells, Frome (overn.), Bath, Gloucester, Stratford on Avon, Warwick, Coventry,
Leicester (overn.), Durham, York, Cambridge. Terug naar Londen op 12-9 (met
mogelijkheid van verlenging van het verblijf daar tot avond 14-9). Dat brengt een
supplement mede van ca 840 DM. Daarvoor inschrijven bij het Amtliches Bayerisches
Reisebüro-Gruppentouristik, Promenadeplatz 12, D 8 München 2, tel. 089/59041.
Inschrijvingsvoorschot 100 DM, te storten op Postch. München 3020-806/Kennw.
Cambridge.
Niet uitstellen a.u.b.!

Nog het centraal kunstbeleid
De ‘Prijs van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen 1982’ werd
niet uitgereikt, ingevolge het gering aantal inzendingen, die bovendien niet
beantwoordden aan de bepalingen van het reglement. Deze prijs wilde, zo meldt
de I.C.V., bijdragen tot de wetenschappelijke benadering van het provinciaal
niveau, in het bijzonder cultureel. Het niet toekennen van de prijs is voor de
I.C.V. symptomatisch voor het gebrek aan belangstelling en waardering voor
de plaats, de functie en de werking van de provincies. In een centraal bestuurde
staat zoals België - het gewest Vlaanderen evolueert jammer genoeg in dezelfde
richting - worden te veel zaken onnodig op een grote afstand van de individuele
mens besloten en uitgevoerd. Steeds meer bevoegdheden worden, soms naast
de provincie en gemeenten, door de rijksoverheid behartigd; gedeconcentreerde
rijksdiensten plaatst men naast reeds lange tijd werkende provinciale diensten,
enz. Dit is de reden waarom de I.C.V. van bij zijn oprichting heeft gesteld dat
het cultuurbeleid basisgericht moet zijn. Het niet kunnen uitreiken van de ‘Prijs
van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen 1982’ is voor de I.C.V.
de aanleiding om nogmaals aan te dringen op een ernstig doorgevoerde
decentralisatie. Dit houdt in zich dat de provincies - die nog moeten werken
met een volkomen verouderde Provinciewet - dringend moeten geherwaardeerd
worden, n.a.v. de hervorming van de bestuursinstellingen.
De Interprov. Cultuurraad voor Vlaanderen is gevestigd: Jan van Rijswijcklaan
28, 2000 Antwerpen.
Over het Centraal Cultuurbeleid verklaarde een lid in de Vlaamse raad terecht
(27-1): ‘Wat ons in de beleidsverklaring van de Vlaamse Executieve in de eerste
plaats verheugt en wat wij vandaag, zij het in korte bewoordingen, willen
onderstrepen, is in elk geval het feit dat met zo grote nadruk wordt verwezen
naar de noodzaak van decentralisatie
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en deconcentratie en dat zelfs met een gans hoofdstuk wordt verwezen naar de
rol van de ondergeschikte besturen in de toekomstige structuur van onze Vlaamse
deelregio. Er wordt klaar en duidelijk gezegd dat deze vorm van
Staatshervorming, met name de installatie van deze Executieve en de erbij
horende administraties, niet mag leiden naar een nieuwe vorm van centralisatie
op Vlaams niveau. Ik kan niet nalaten dit even te onderstrepen. Het verheugt
mij ook dat u dit niet alleen in de algemene princiepsverklaring stelt, maar dat
u ook letterlijk, met voorbeelden en intenties, die duidelijk omschreven zijn,
aantoont hoe deze decentralisatie zal verlopen, met name een werkelijk
belangrijke ontmanteling van de voogdijvormen, een ander systeem voor de
toekenning van subsidiëringspaketten voor werken, alsook de nieuwe rol voor
het provinciale niveau, waarvan u zegt dat het een beleidsniveau zal zijn op
supra-locaal niveau. Op vele vlakken is dit een nieuwe taal die wij werkelijk
waarderen. Wij hopen dan ook dat het hier niet bij woorden zal blijven. Want
wij willen u erop wijzen dat er nog een groot wantrouwen in de ondergeschikte
besturen blijft bestaan. Men zegt dat het niet zal veranderen, dat de Vlaamse
regering even centraliserend zal optreden als de Belgische regering in het
verleden. Ik hoop dat hetgeen in uw intenties naar voor komt, waarheid zal
worden. Mag ik eraan herinneren dat de Belgische staat nooit de Vlamingen
heeft gelukkig gemaakt met haar vormen van centralisatie. U kunt van mij
aanvaarden dat u de Vlamingen evenmin met een Vlaamse centralisatie zult
gelukkig maken.’
Een ander lid van de Raad voegde hier aan toe: ‘Pierre Schneider schreef onlangs
in l'Express onder de titel “Les princes et les insoumis” een lezenswaard artikel
over de verhouding van de overheid tot de kunst. Ik wil zijn waarschuwing tot
de mijne maken waar hij zegt: “Er is maar één zaak die nog gevaarlijker is voor
de kunst dan de onverschilligheid van de Staat en dat is dat de Staat er zich zal
aan interesseren.” De cultuur moet dus worden bevorderd, maar de overheid
heeft haar specifieke taak in het spreiden van de cultuur meer dan in het
normerend optreden voor wat betreft de kunst- en cultuuruiting zelf. Bevoogding
is uit den boze. Als ergens nog volle vrijheid moet worden gegeven, dan is het
wel hier. Daarom echter niet de vrijheid van de jungle.’

Kunstenaarsbelangen
De vzw. Belgische Associatie van Scenografen en Teatertechnici (‘Bastt’),
werd opgericht in 1981, naar analogie met de franstalige ABSTT en de
internationale ‘Oistt’. Doelstelling o.m.: het bevorderen van een betere
verstandhouding, nationaal en internationaal tussen scenografen, teater-technici
en architekten die werken aan de conceptie, creatie en realisatie van spektakels.
De vereniging geeft het tds. ‘Aktualiteiten’ uit dat informatie bevat voor
scenografen en teater-technici. (In nr. 3 o.m. Roger Avermaete over ‘De evolutie
van de scenografie’). Op 19 en 20 juni e.k. organiseert Bastt een tentoonstelling
en handelsbeurs in het cultureel centrum te Strombeek-Bever over ‘Scenografie
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in Vlaanderen sinds 1979’ (recente realisaties aan de hand van foto's, tekeningen,
schaalmodellen en maquettes): voorbereiding van de Vlaamse inzending op de
Quadriënnale van Praag in 1983.
Van 7 tot 20 juni 1982 gaat te Solingen het tweede Internationaal Seminarie
voor koorleiding door. Thema's: Stemvorming, Nieuwe koorliteratuur, Offenes
Singen... Leiding: Prof. Dr. A. Gras (Chicago) en Prof. Dr. Müller-Blattau
(Saarbrucken). Zowel cursus als verblijf worden volledig door de stad Solingen
gedragen. Inschrijving: E.H. von Michaeli, Landsberger Strasse 509 - 8000
München 60.
Bij vzw. Amarant kan men de tentoonstelling ‘Geweld’ aanvragen tot eind
1982. Inlicht.: Daan Rau, Eedverbondkaai 267, Gent. Dit geldt ook voor de
tentoonstelling ‘Kitsch’ over wansmaak in het dagelijks leven, eveneens met
animatiedagen. Daarnaast zijn er de onderwerpen: ‘Beweging’, ‘Brons’,
‘Verantwoord speelgoed’, ‘Drukwerk voor Alledag’ en ‘Kind, kunst, creatief’
waarover Amarant U voorstellen kan doen. Tenslotte is Amarant bereid
gemeenten, verenigingen e.a. met ervaren medewerkers bij te staan voor hun
tentoonstellingen en kunstmanifestaties.
Luigi Corsanini, steenkapper te Carrara (Italië) heeft sinds lang het initiatief
genomen om Vlaamse beloftevolle kunstenaars uit te nodigen bij hem in het
atelier. Ieder jaar wil hij zo een kunstenaar één maand (juli of augustus) bij zich
gratis logeren met kost en inwoon. De aangeduide kunstenaar verplicht er zich
toe één beeldhouwerk in marmer af te werken onder zijn toezicht in zijn studio.
De steen wordt hem gratis ter hand gesteld en blijft eigendom van de kunstenaar.
Vanaf 1982 heeft Luigi Corsanini deze studiobeurs toevertrouwd aan de raad
van beheer van Pro Arte Christiana te Vaalbeek. Deze zal in overleg met Luigi
Corsanini zelf de kunstenaar aanduiden. Bij de stichting van deze studiebeurs
heeft Luigi Corsanini erop gestaan dat de eerste studiebeurs zou gegeven worden
aan Pater Rik Van Schil die zijn intieme vriend is. Hij is, samen met Pater
Geroen de Bruycker, animator van de vzw P.A.C., die zich reeds 25 j. ten dienste
stelt van de christelijke Kunst en de kunstenaars, d.m.v. tentoonstellingen,
ateliers, prijskampen e.a. Zij is gevestigd naast het Philosophicum der
Minderbroeders te Vaalbeek bij Leuven (Prosperdreef). Geroen de Bruycker
presenteerde de jubilerende instelling bij de BRT radio op 18-4. Wij hopen dat
de Vl. TV er ook een uitvoerige uitzending aan zal wijden in een kunstrubriek
(en dus niet in de KRTC-rubriek).
Sint Lutgart, patrones der Dietse taal en letteren wordt dit jaar gevierd o.m.
door Tongeren (waar zij 7 eeuwen geleden werd geboren) en door Affligem
(vooral om reden van het Dietse werk in 20.000 verzen van de monnik Willem
van Affligem). Vele beeldende, schrijvende en musicerende Vlaamse kunstenaars
hebben haar als thema genomen in hun werk o.m. schilders en tekenaars vanaf
Kaspar de Crayer tot Bert van den Broeck, glazeniers als Eugeen Yoors en Frans
Van Immerseel, beeldhouwers vanaf Matthias Braun tot Albert Poels en Pol
van Esbroeck; toondichters als Emiel Hullebroeck, Ivo Mortelmans, Remi
Ghesquière en Armand Preud'homme; dichters vanaf Willem van Affligem tot
August van Cauwelaert, Albe, Reninca, Bert Peleman, Jan Veulemans, enz.
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hagiografen vanaf Thomas van Cantimpré tot Albert van Royen en mevr.
Buckinkx-Luyckx; geleerden als D. Stracke, L. Reypens, B. Spaapen
(Ruusbroecgenootschap), Amandus Bussels (Achel), A. de Boutte, J. Lowel.
Het is de Limburgse filoloog en Vlaamse strijder Jan-Hendrik Bormans die het
hs. van Broeder Gheeraert over Lutgart ontdekte in 1857 en in ‘Dietsche
Warande’ publiceerde. Van hem kwam het voorstel dat hij tot Guido Gezelle
richtte om haar tot patrones van de Dietse taal ten letteren uit te roepen. Zo
ontstond de ‘Gilde van Sint Luutgaerde’ en werd zij door de Blauwvoeterij als
‘schutsvrouwe van Vlaanderen’ vereerd. De VTB-VAB organiseert dit jaar een
Sint-Luutgart-prijskamp voor beeldende kunstenaars. Abdij Affligem organiseert
van 24-4 tot 9-5 een grote St.-Lutgartviering met tentoonstelling ‘Lutgardis nu’
in het Cult. Centrum. Talrijke kunstenaars en eigenaars van kunstwerken hebben
hun medewerking toegezegd: de Abdij van Affligem, Eugeen Van den Broeck,
Bert Van den Broeck, Dries Van den Broeck, Roger en Greet De Boeck, Herman
De Cuyper, Michiel Leenknecht, Bob Daenen, Marc De Bruyne, Jan Wouters,
Geert Vanallemeersch, Alice De Bevere, Renaat De Smedt, Mevr. Dosfel,
Frank-Ivo Van Damme, Rik Van Ruysseveldt, Jan Flameng, Wies Pee, Ivo
Mortelmans, Van Immerseel Fr. (†). Verder: het Ruusbroecgenootschap
Antwerpen, de abdij Dendermonde, de abdij Kolen-Kerniel, de Lutgartparochies
van Tongeren, Roeselare, Kortrijk, Zuun, Assebroeck, Dendermonde,
Sint-Niklaas, Sint-Lutgardisschool Antwerpen, ...
Over Moraal en het theater schreef J. van Hoeck in ‘Kunst en Cultuuragenda’
(P.v.S.K., Brussel) enkele behartenwaardige beschouwingen, naar aanleiding
van een paar verklaringen, die hem ergerden. De eerste is van de Nederlandse
cabaretier Leen Jongewaard:
‘Ik kan niet tegen keurigheid noch tegen burgermansfatsoen. Alles onder tafel
blijven schuiven, het doen of er dingen niet bestaan. Vastgespijkerd zitten aan
ik weet-niet-wat-voor-moraal. Het is volgens mij de zin van theater om dat
voortdurend door te zagen.’
De tweede is van Fr. Verreyt in de Nieuwe: ‘Ik herinner me, na zoveel jaren,
dat een directeur van een van onze toen drie officiële gezelschappen, me vertelde
dat hij, om er niet aan kapot te gaan, de lectuur van Die Ermittlung (Weiss)
opgaf. Zo'n dingen vind ik betreurenswaardig: wie zich met theater inlaat moet
toch tegen een en ander bestand zijn.’ Daarop antwoordt J. van Hoeck:
‘Is het de essentiële opdracht van het theater alles onder eender welke vorm te
tonen: geweld, wreedheid, seks, ellende, allemaal dingen, waarvoor wij ons
instinctief afschermen. Moet het theater gewoon alle morele normen doorzaken
en moet wie zich met theater inlaat tegen alles bestand zijn?
Zijn theater en moraal ook al natuurlijke vijanden?
Wij, onervaren moraalfilosofen, zitten tegen deze vragen een beetje onbeholpen
aan te kijken en weten het antwoord niet. Maar als ooit zou blijken dat het theater
in dit grenzeloos radicalisme zichzelf heeft verstikt, lopen wij niet treurend
achter de lijkwagen aan.’
De Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs nam het initiatief van een
Promotiecentrum van Vlaamse Dramaturgie te creëren, dat op 18 februari
te Antwerpen werd geopend. Dit centrum heeft tot doel het schrijven te
bevorderen van luisterspelen, televisiespelen en toneel en dit voor de eigen
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leden. Anderzijds wil men ook promotie maken voor Vlaams werk in het
buitenland en zal de V.V.T. (Dorpstraat 111 - 2710 Wuustwezel) voor vertalingen
in het Frans en in het Engels zorgen.
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Het KADOC (Kath. Documentatie en Onderzoekscentrum) kende - getuige het
jaarverslag 1981 - dit jaar een belangrijke evolutie en expansie, dank zij de
opname in de Centrale Biblioteek van de K.U.L. (Mgr. Ladeuzeplein 21). Steeds
meer cult. en andere organisaties, tijdschriften en individuen bezorgen aan het
Centrum belangrijke documenten en archivalia, die voor consultatie en voor de
geschiedschrijving nuttig zullen blijven. Ook gebeurt er meer en meer historisch
onderzoek. Het is al te spijtig dat van de enorme culturele en artistieke
activiteiten, die groeiden uit de christelijke gemeenschap over de eeuwen heen,
zoveel is verloren gegaan. Dat moet vermeden worden in de toekomst.
Aanbevolen!
Het Colloquium over het boek in het LUC te Diepenbeek benadrukte als
concrete voorstellen ten voordele van de boekcultuur o.m.:
- Het oprichten van een Raad voor het Boek voor Noord-Zuid (A.
Grypdonck). Als doel de verdediging van het boek naast en door
de (opdringerige) andere media. De lezer moet prioriteit krijgen
boven de uitgever en de boekhandel. Alle partijen, die met het boek
te maken hebben, moeten erin betrokken worden.
- Reclame-spots op de TV, vóórinformatie door de boekhandel,
vernieuwing in de presentatie van het boek, boekenverkoop op de
wekelijkse markt, benadrukking van de gezelligheidswaarde van
het boek naar Amerikaans model in de publiciteit, enz. (J. Hemels).

Een Debat over het Statuut van de beeldende kunstenaar had plaats in de
Leuvense Fac. v. Letteren en Wijsbegeerte: Frans Minnaert, W. Juwet, M. Boon,
P. de Vylder, Adr. v. Raemdonck en initiatiefnemer J. van Bergen als moderator.
I.v.m. het kunstonderwijs verdedigde P. de Vylder dat de opvatting van kunst
als ambacht moet verdwijnen ten voordele van een vrijere artistieke houding.
Bovendien moet het meer rekening houden met de economische kansen van de
kunstenaar, volgens F. Minnaert, die ook meer aandacht vraagt voor een
esthetische opvoeding in functie van de hedendaagse kunst. De leraars zouden
moeten verplicht worden zelf te exposeren en contact houden met de kunstmarkt,
volgens A. van Raemdonck.
Verder stelt W. Juwet gebrek aan coördinatie vast tussen de vele
staatsadministraties die met kunst te maken hebben. Kunstenaars-loontrekkenden
mogen nu een hoger maximum aan toegelaten bijverdienste uit eigen kunstwerk
hebben (550.000 fr.), zonder door de fiscus als zelfstandig te worden beschouwd;
bovendien profiteren zij van de actie ‘Kunst in huis’ en van de BTW-verlaging
bij verderverkoop van hun werk. Jonge kunstenaars kunnen onmogelijk van
hun kunst leven (ook niet vele ouderen overigens). De kunstenaar zou door de
fiscus niet als middenstander mogen behandeld worden, maar moet een eigen
fiscaal en sociaal statuut krijgen. Ook de promotie in het buitenland is minimaal,
zoals de promotie door onze musea. De kunsthistorische vorming der
toekomstige conservators bereidt hen niet voor op die taak, zegt J. van Bergen
terecht. Ook zijn er te veel zondagschilders op de kunstmarkt.
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Ook het Ballet was in de voorbije weken het voorwerp van een Leuvens debat
nl. in de universitaire kring 't Stuc.
J. Brabants (Antwerpse Sted. Inst. v. Ballet) heeft voor het openhouden van die
school ca. honderd leerlingen nodig, maar deze kunst is zo moeilijk en veeleisend
dat strenge normen nodig zijn en weinigen een hoog niveau bereiken. J. Roels
(d'oude Kapel, Gent) stelde dat ook van de toeschouwer veel vereist is, omdat
zovele verschillende oogpunten aan bod komen en de meeste toeschouwers erg
gelimiteerd zijn. Luc Vervaecke ('t Stuc) onderlijnde de noodzakelijkheid deze
kunst te steunen en op haar esthetische waarde te beoordelen: meer mensen
zouden tot ballet dienen te worden opgeleid, zowel wat het professioneel
beoefenen dezer kunst als wat het publiek betreft. J.C. Wilmans (Ned. Centraal
Dansberaad) ziet in Nederland een twintigtal balletgezelschappen, maar meer
dan de helft van de topdansers komen uit het buitenland; trouwens de opleiding
tot dans en danswaardering laat veel te wensen over, evenzeer trouwens als de
subsidiëring.
Sabam deelt mede dat de Technische Commissie van de Intern. Ver. v.
Auteursrechten BIEM/CISAC betreffende de dramatische en letterkundige
werken bijeen kwam te Dubrovnik op 27 oktober 1981. Voornamelijk het
algemeen probleem van de uitwisseling van documentatie tussen de verschillende
auteursverenigingen werd besproken. In grote en letterkundige rechten is de
oplossing voor dit probleem nog maar in een beginstadium. Daar zijn drie
redenen voor: primo gaat het over een relatief klein aantal werken in verhouding
tot het immens aantal waarover de kleine rechten handelen; secundo, reizen
taalgebonden werken niet zo gemakkelijk de wereld rond; tertio is het aantal
auteursverenigingen dat zich met groot en letterkundig recht bezighoudt, jammer
genoeg zeer beperkt. De technische evolutie (teledistributie, satellieten,
reprografie, videogrammen,...) brengt vlug verandering in deze toestand. De
auteursverenigingen moeten zich dan ook aanpassen en zich technisch uitrusten.
Een eerste stap daartoe zal gedaan zijn dank zij de internationale fiche, waarvan
een model door de Commissie werd goedgekeurd. Zich baserend op het
document aangewend voor de kleine rechten en mits enkele aanpassingen, zal
de internationale fiche gevolg geven aan de specifieke vereisten van de
dramatische werken, zoals de aanduiding van het aantal bedrijven, de vrije
verdeelsleutel, territoriale en andere exploitatiebeperkingen. Voortaan zullen
er dus 3 soorten documentatiefiches bestaan: - een voor de muziekwerken; een voor de toneel- en letterkundige werken, met inbegrip van de radiowerken;
- een voor de films en televisiewerken.
De Raad van Beheer van Sabam heeft beslist ook in 1982 creatiepremies te
verlenen. Hij heeft het niettemin nodig geacht enkele kleine wijzigingen te
brengen aan het reglement dat in 1980 werd opgesteld.
Het gewijzigd reglement voor het bekomen van de creatiepremie en de nodige
formulieren voor de aanvragen tot het bekomen van bedoelde premies kunnen
op de hoofdzetel van Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, (Dienst Public
Relations), bekomen worden. De premies worden uitsluitend toegekend aan de
creatie van toneelwerken, luisterspelen en muzikale composities of baletten van
kunstenaars die lid zijn van Sabam.
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De vrijwaring der auteursrechten tegenover de reproduktie door Video
wordt met de dag noodzakelijker. De auteursrechtenvereniging Sabam geeft
daarom aan haar leden volgende raad:
- Aan de auteurs en componisten: Bij het afsluiten van
uitgave-contracten moeten zij, in overeenstemming met de uitgevers,
er voor zorgen dat gestipuleerd wordt dat videorechten zullen
verdeeld worden zoals mechanische reproduktierechten, en dat
Sabam (en haar zusterverenigingen in het buitenland) ze zal beheren.
- Meer bijzonder aan de auteurs en componisten die meewerken aan
een film: Films zullen waarschijnlijk gebruikt worden voor de eerste
vorm van video-exploitatie, door films op deze manier onder het
publiek te verspreiden.
Nu is het gebruikelijk dat auteurs en componisten hun
reproduktierechten aan de producers afstaan. Al valt dit te betreuren,
het is waarschijnlijk niet mogelijk, in ieder geval niet onmiddellijk,
om van die gewoonte af te stappen. Maar de auteurs en componisten
die in dat geval verkeren moeten in ieder geval de eventuele
video-exploitatie uit het produktiecontract sluiten, en doen stipuleren
dat zij de er aan verbonden rechten zelf behouden en ze laten beheren
door Sabam (en haar zusterverenigingen in het buitenland).
- Aan de uitgevers en schrijvers: Bij het afsluiten van
sub-uitgavecontracten voor exploitatie in het buitenland moeten zij
stipuleren dat video niet beschouwd wordt als een film maar als een
vorm van mechanische reproduktie, en dat de er aan verbonden
rechten beheerd worden door Sabam (en haar zusterverenigingen
in het buitenland).
Ook wanneer zij, omgekeerd, over een buitenlands werk
onderhandelen voor exploitatie in België, moeten zij trachten van
hun partner dezelfde regeling te bekomen.

Het nieuw adres van het Bestuur v. Volksontwikkeling en Biblioteekwezen
is: Min. v. Ned. Cultuur, Bestuur v. Volksontwikkeling en Openbaar
Biblioteekwezen, Parochiaanstraat 15-23, 1000 Brussel (i.p.v.
Sainctelettesquare).
Het tds. Dietsche Warande houdt zijn jaarlijkse literair week-end op 12 en 13
juni te Dworp in het KAJ-domein, met o.m. een interview van André Demedts
en Herwig Hensen. Inschrijven: F. Fraters, Eikenboslaan 21, 3200 Kessel-Lo.

Zij rusten in vrede bij de heer
† Kunstglasschilder François Steeno (o Evere, 30-6-1909) overleed op 5 april te
Mechelen. Hij beoefende zijn kunst met talent, o.m. voor het kerkgebouw.
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† Dichteres Angele de Bremaeker (o 1893 St.-Ulriks-Kapelle) overleed op
17-2-1982 in Hekelgem. Schreef sterk muzikale gedichten waarop vele
toondichters componeerden, o.m. haar zoon Victor van Franchen.
† Voordrachtkunstenaar en regisseur Remi van Duyn overleed 72 j. oud op 16
mei in Zuid-Frankrijk na een schitterende loopbaan o.m. in de regie van grootse
openluchtspektakels.
† Musicus Jan Rouwet (o Bree 29-10-1914) overleed op 21 mei '82 te Hasselt. Hij
is vooral bekend als medeoprichter van een der befaamdste Vlaamse koren, het
Hasseltse A Capellakoor.

Kunstenaarsverbond en tds. ‘Vlaanderen’ bieden aan de naastbestaanden van
onze afgestorven CVKV-leden hun christelijke deelneming.
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[Op korte golf, Prijskampen en onderscheidingen, Uit het leven van
kunsten en letteren, Bibliotheek]
[Redactie: de stukjes ‘Op korte golf’, ‘Prijskampen en onderscheidingen’, ‘Uit het
leven van kunsten en letteren’ en ‘Bibliotheek’ staan in het origineel steeds naast
elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

korte golf
Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende.

1. Muziek, Toneel, Ballet
Organist Jef Anseeuw concerteerde op 31-3 in de Roeselaarse O.-L.Vr.-kerk met
cello-begeleiding. - ‘Tocht naar het duister’ van Eugene O'Neill wordt opgevoerd
door het Westvl. Theater Antigone Kortrijk vanaf 23 april, m.m.v. de acteurs Tine
Balder, Dré Vandaele e.a. - ‘Och nachtegael, cleyn voghelkijn’ van Peter Cabus
op BRT-3 op 9-4. - ‘Episodes’ op. 10 voor altviool en clavecimbel van Frits Celis
op 16-5 voor BRT-3. - ‘Dansensuite voor piano’ van Vincent Christoff werd
uitgezonden door BRT-3 op 29-4. - ‘Humanistische suite’ van Marinus de Jong in
BRT-3 op 1-4; zijn ‘Kinderspelen’ naar Brueghel op 15-4. Zijn sonate ‘Pacis, doloris
et amoris’ op 21-5. - Bij Erato verscheen ‘Mors Saulis & Jonathae’ van M.-A.
Charpentier m.m.v. Louis Devos, tenor en Bernadette Degelin, sopraan, het Gents
Madrigaalkoor van Johan Duyck, e.a.; alg. leid. Louis Devos (Stereo STU 71466).
- Beiaardier Jos D'Hollander op de beiaard van de Brusselse Sint-Goedele op 21-5.
- Koen Dieltiens, blokfluit, interpreteerde voor BRT-3 op 26-4 werk van Lode de
Vocht. - Middagconcert van cellist Roel Dieltiens op 5 mei in de K. Musea v. Sch.
K.v. België (Regentstraat 3, Brussel). - De hoorn-solist Piet Dombrecht speelde
o.m. voor BRT-3 op 14-4. - Voor een LP werd werk van Charles Gounod (o.a. Les
7 paroles du Christ sur la Croix) en César Franck (o.a. Quare Fremuerunt) laatst o.l.v.
Frans Dubois door de Chorale Caecilia uitgevoerd met Herman Verschraegen aan
het orgel (Arion ARN 386339). - ‘Vlaamse Ardennen’ van Guy Duyck onder zijn
leiding voor BRT-3 op 8-5. Zijn ‘Fiesta in Magalief’ op 15-5. - Het Gents
Madrigaalkoor, o.l.v. Johan Duyck concerteerde n.a.v. zijn 15-jarig bestaan, o.m.
op 28-4 in de St.-Bernadettekerk, St.-Amandsberg met Paul Dombrecht, hobo. Het Ballet Olivia Geerolf o.m. op 24 en 25-4 in de Brugse Stadsschouwburg, op
muziek van Gershwin, Saint-Saens, Debussy en G. Holst. - Het Aalsters koor ‘Cantate
Domino’ o.l.v. Michaël Ghys houdt zijn jubelconcert op 14-5 in de St.-Martinuskerk
(20 u.), met o.m. werken van Vic Nees en Kristiaan van Ingelgem. - Concert van
pianovirtuoos Robert Groslot o.m. in St.-Clemens-Hoeilaart op 5-4. - ‘Movimenti’
voor blazerskwintet van Franklin Gyselinck op BRT-3 op 14-5. - Musicoloog Jan
Haspeslagh publiceert in verschillende afleveringen van het tds. ‘Adem’ een degelijke
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studie over Muziekonderricht aan de evangelische Latijnse Scholen in Duitsland in
de 16e E. - In regie van Rik Jacobs werd van de ‘Kruisweg’ van Paul Claudel een
gespeelde voordracht gebracht in een vrije vertaling van Anton van de Velde: Kerk
van de Verrezen Heer Berchem op 5-4 in de Goede Week. - Pianoduo door Koen
en Kristel Kessels in het BRT-3-programma ‘Jonge Vertolkers’, opgenomen in
Kortrijk op 8-2 (Middagpodium), met werk van Mozart, Debussy, Quinet en Brahms.
- Het Boomse koor ‘Musica Nova’ o.l.v. Roger Leens o.m. voor BRT-3 op 14-5.
Op 14-5 in de Boomse Prov. Techn. Scholen en voorstelling van nieuwe LP. - ‘The
Rime of the Ancient Mariner’ van D. Bedford werd uitgevoerd op 13-5 in het
Roeselaars Klein Seminarie m.m.v. het koor Colliemando o.l.v. Arnold Loose. - Het
Westvlaams Orkest o.l.v. Jacques Maertens concerteert op 15 mei in het Stedel.
Casino te Knokke. - De ‘Wase Lijsters’ o.l.v. Zr. Maria-Rita in O.-L.-

prijskampen en onderscheidingen
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende

A. Muziek en toneel
AALST - Aan de driejaarl. Stephan de Jongheprijs voor piano namen op 7-3
in het stadhuis 24 finalisten deel. De zes laureaten, aangeduid door een jury van
Conservatoriumprofessoren, werden: 1. Jan Michiels (15, Izegem) - 2. Johan
Timmermans (16, 's Gravenwezel) - 3. Marc Vande Wiele (13, Tielt) - 4. Dirk
Herten (13, Zellik) - 5. Joël Lybeert (16, St.-Niklaas) - 6. Kathy Hubrecht (19,
Brugge). Secretariaat: L. Ruyssinck, Sticht. Stephan de Jonghe.
ANTWERPEN - Voor de Internationale Zangwedstrijd Mina Bolotine bestond
de jury uit: Marie-Louise Hendrickx, Andrea Nevry, Germaine De Jonghe
(België), Maryse Patris (Frankrijk), Chris Van Woerkom (Nederland), Pierre
Lanni (Italië) en Ilia Jossifov (Bulgarije). Van de 90 kandidaten die aanvraag
deden, uit 14 landen, werden 32 weerhouden voor de voorselektie.
- Voor de Compositieprijs Jef van Hoof (25.000 fr.) wordt een
vierhandig pianowerk gevraagd, min. 6' en max. 12'. Alle Vlaamse
toondichters mogen deelnemen. Insturen vóór 31 jan. 1983: vzw.
de Krans, Blauwmoezelstraat 5, tel. 031/32.04.64.
- De Prijs Muziekcompositie van de Provincie Antwerpen: 75.000 fr.
+ premies van 45.000 en 30.000 fr. Gevraagd: compositie geschikt
voor harmonie en gemengde fanfare. Mogen deelnemen: de
componisten van Belgische nationaliteit, wonende of geboren in de
provincie Antwerpen. Uiterste datum: 1 oktober 1982. Adres:
Provinciale Cultuurdienst, Koningin Elisabethlei 22 - 2000
Antwerpen.
- In de Finale van het Nat. Koortreffen van het A.N.Z. bestond de jury
uit Willem Kersters, Vic Nees, Hugo Roels en Raymond Schroyens.
Afdeling gevorderde koren: eerste prijs O.-L.-Vrouwkoor uit
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Mechelen. De Mariakantorij uit Sint-Niklaas en Cantabile uit Dilsen
waren tweede en derde. Vierde, vijfde en zesde werden Die Kele
uit Leuven, Pro Musica uit Beverst en Duinengalm uit Oostende.
Hoogste afdeling (vergevorderde koren): laureaat Mechelse
Liedertafel; tweede prijs Vagantes Morborum Brugge. Speciale
Persprijs: Singhet Vro Rupelmonde.
De Annie Rutzky-prijs voor piano ging naar Luc van Hove (o 1957).
De prijs is voorbehouden voor leerlingen van het Antwerps
Conservatorium.

BERCHEM - Een Liber Amicorum Rik Jacobs zal omstreeks oktober
verschijnen, in eindredactie van Karel van Deuren, teneinde een stuk Vlaamse
Toneelgeschiedenis te brengen en een gebaar van erkentelijkheid te stellen voor
een genereus leven dat Christelijk en Vlaams geïnspireerd was in dienst van het
teater. Het Kunstenaarsverbond sluit zich aan bij deze verdiende hulde van onze
CVKV-voorzitter - sectie toneel. Inschrijven door storting van 600 fr. op br.
220.0942680.70 L.A. Rik Jacobs, 2030 Antw. Secret.: Jos Loyens,
Groenendaallaan 310 bus 21, 2030 Antwerpen. Bij storting vóór 15 mei wordt
de naam van de voorintekenaar opgenomen in het Liber Amicorum.
BOXTEL (Ned.) - Aan het Vl.-Ned. ‘4e Zuidnederlandse Orgelconcours’
namen dertig organisten deel. Jury: Kamiel D'Hooghe, Kristiaan van Ingelghem
en Ewald Kooiman.
BREE - In de Grote Nat. Prijs voor Keramiek ‘Klei & Vuur’ 1982 (Lions Club
Belgium) ging de eerste prijs (60.000 fr. en ereplaket van Limburg) naar Frank
Steyaert (Denderbelle). Eerv. vermeld.: le Georges Blom (30.000 fr. + plaket)
- 2e Cécile Ronse (20.000 fr.) - 3e Annette van Houtte (10.000 fr.) - 4e Freddy
de Vos (5.000 fr.). Secretariaat: Leon Vandermeulen (L.C. Maasland)
Mussenburgstraat 13, 3690 Bree, tel. 011/46.12.46.
BRUGGE - Het XXVIIIe Prov. Toneeltornooi 1981-1982 bekroonde de
Toneelvereniging ‘De Valk’ dat ‘Het ei’ van F. Marceau opvoerde.
BRUSSEL - De Kon. Academie v. België, Klasse der Sch. Kunsten maakte haar
Prijsvragen bekend voor 1983: Een cyclus van zes liederen op Nederlandse
teksten. - Bijdrage tot de studie van het muziekleven in een Vlaamse stad sinds
1830. - Studie van een componist uit de Zuidelijke Nederlanden in de 17e-18e
eeuw. - Een strijkkwartet met een speelduur xan 12 tot 20 min. Voor 1984: Een
grondige studie over de evolutie van de harmonie, van Jean Philippe Rameau
tot het begin van de 19e eeuw. Indienen vóór 15 jan. van respectievelijk 1982
en 1983: Secretariaat Academie, Hertogstraat 1, 1000 Brussel. Bedrag van de
prijs nu geraamd op 30.000 fr; bovendien wordt de studie deels of geheel
uitgegeven.
Voor de muziek is er ook de Fl. vander Muerenprijs, voor een oorspronkelijk
en voortreffelijk wetenschappelijk, in het Nederlands geschreven werk op het
gebied van de musicologie in de breedste zin van het woord. De auteur mag de
ouderdom van 40 jaar niet bereikt hebben. In te dienen vóór 1 sept. 1984.
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-

-

-

Een Sabam-prijs ter aanmoediging van de Kortfilm werd toegekend
aan Paul Celis - technisch directeur aan de BRT, voor zijn film
‘Routine-Check’.
Er wordt met zicht op de Internationale Muziekwedstrijd Koningin
Elisabeth Piano (mei 1983) een onuitgegeven werk voor piano alleen
gevraagd, met een duur van 5' à 8'. Prijs: 40.000 fr. geschonken
door Sabam. Mogen deelnemen: de componisten van Belgische
nationaliteit. Uiterste datum: 15 november 1982. Adres: Secretariaat
van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van
België, Baron Hortastraat 11, 1000 Brussel. Telefoon 02/512.10.02.
De medaille en het ere-diploma van Sabam werden toegekend aan
Albert Carrein, Prosper
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Clerckx, Bod Davidse, Karel De Brabander, Jo De Meester, Valère
De Pauw, Clem De Ridder, Joseph Lerinckx, Willy Lustenhouwer,
Jef Rottiers, Jan Van Horen, Valeer Van Kerkhove, Paul Van
Keymeulen, Frans Van Langendonck, August Verbesselt, Lodewijk
Vermeulen.
Een Internationale Compositiewedstrijd voor Accordeon wordt
ingericht door de ‘Conféderation mondiale de l'accordéon’, met het
oog op het selecteren van nieuwe werken die tijdens de ‘Trophée
Mondial de l'Accordéon’ kunnen worden opgelegd. De composities
(vrije genre) met uiterste moeilijkheidsgraad mogen de 6' niet
overschrijden. Uiterste datum: vóór 31 juli 1982. Adres voor België:
Juffr. Micheline Beckand-Demaele, Schermstr. 14-16, 1190 Brussel.
De VIIIe Biënnale van Belgische Muziek wordt ingericht door de
Dienst orkest en koren van de RTBF. Worden ingewacht daarvoor:
werken voor Symfonische muziek, Concerterende muziek, Koor,
Kamermuziek en alle andere esthetische vormen (elektronische,
elektroakoestische, concrete...) gecomponeerd na 1 januari 1980.
Mogen deelnemen: de componisten van Belgische nationaliteit.
Uiterste datum: 1 juni 1982. Adres: R.T.B.F. Maison de la Radio,
Service ‘Orchestre et Choeurs’ (Local 232), Place Flagey 18, 1050
Bruxelles. Tél. 02/649.60.50.

DILBEEK / BLANKENBERGE - De 5e Poëziedag van 't Kofschip gaat door
te Blankenberge op 4 sept., met o.m. bekendmaking der laureaten van de
poëziewedstrijd, gevolg door Poëzie- en Boekenmarkt. Inlichtingen en
inschrijving t.n.v. J. Samoy, Dolfijnstraat 1 b 5, 1050 Brussel.
GENT - De H.A.M.-prijs werd toegekend aan de klarinettist Godfried W. Raes
(o Gent 1952).
GRANADA (Sp.) - De Antwerpse guitariste Raphaella Smits werd
onderscheiden op het Vierde Intern. Concours voor Interpretatie van de Muziek
met de Prijs van de Universiteit van Granada en felicitaties van de Voorzitter
van de Jury, Andres Segovia, op 27 juni 1981.
HASSELT - De Provinciale prijs voor muziek is door de Bestendige Deputatie
toegekend aan Jef Claessen, voormalig hoofd van BRT-omroep Limburg. Hij
krijgt de prijs voor de organisatie van talrijke concerten en zijn stimulerende
rol in het provinciaal muziekleven.
KNOKKE-HEIST - In de wedstrijd ‘Super-8-lacht’ werden zeven ereprijzen
toegekend: Armand Paul (Turnhout), Nikola Grujic (Joegoslavië), Van
Schil-Goyvaerts (Deurne), René Desmedes (La Louvière), Lingieke-Blancke
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(Knokke-Heist) en Willy Hornikx (Temse) die ook de prijs van het publiek
kreeg. De prijs van de vzw Initiatief was voor Jan Termont (Brugge), de prijs
vzw Humorstad was voor Johny Erlich (Munsterbilzen) en de prijs van de
badstad kreeg Roland Mullender (Bierset).
LA LOUVIÈRE - De Compositiewedstrijd voor Harmonie - Fanfare wordt
ingericht door de ‘Direction générale des affaires culturelles’ en de ‘Fédération
musicale du Hainaut’. Prijs van de provincie Henegouwen: 25.000 fr. Prijs van
de ‘Fédération Musicale du Hainaut’: 15.000 fr. (Gemengde composities, duur
max. 10'). Mogen deelnemen: de componisten afkomstig uit Henegouwen of
zij die er vijf jaar woonachtig zijn. Uiterste datum: 31 augustus 1982. Adres:
Direction Générale des Affaires Culturelles du Hainaut, Rue Arthur Warocqué,
59 - 7100 La Louvière.
LINZ (Oostenrijk) - De 3e Internationale ‘Anton-Bruckner-Orgelwettbewerb
Linz 1982’ gaat door van 14 tot 25 juni 1982. Inschrijving: Int.
Anton-Bruckner-Orgelwettbewerbs, Untere Donaulände 7, A-4020 Linz.
MONS - Door de Internationale compositiewedstrijd van het ‘Centre de Création
Artistique de la Ville’ werd voor het saxofoonkwartet de speciale prijs van
Sabam voor de beste compositie van een Belg. toondichter toegekend aan Jo
van Eetvelde (Waasmunster).
NEERPELT - Het 30ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd bracht op 1
en 2 mei 5.400 jonge zangers, uit 116 koren en 22 landen samen: rekordcijfers.
Van de 40 Vlaamse koren werden er elf in de hoogste ‘Wimpelreeks’ geplaatst;
zij werden enkel door Oost-Europese koren voorbijgestreefd. Beste Vlaamse
koren waren: ‘De Wase Lijsters’ (St.-Niklaas, Zr. Maria-Rita), ‘Cantilene’
(Ekeren, J. Cleymans), ‘In Dulci Jubilo’ (St.-Niklaas, M. Van Daele), ‘Fa-mi-la’
(Berchem) en ‘In Dulci Jubilo’ (Herk-de-Stad, Ria van Wing). De LP werd
gepresenteerd met opnamen van topkoren uit vroegere festivals. Bestellen:
E.M.J., Stationstraat 25, 3580 Neerpelt.
OOSTENDE - Voor het 3e Festival voor Amateurtoneel (19 tot 23 mei),
ingericht door Jan Felix, worden door de deelnemende groepen meegedongen
aan een toneeltornooi, met bijzondere prijzen.
OSAKA (Japan) - Prof. Robert Vliegen, stichter en directeur van het Belg. Cult.
Centrum ‘Pro Musica’, het ‘Collegium Pro Musica’ en ‘Capella Nova’ te Osaka,
werd door de koning verheven tot Honorair Consul in Japan. Hij ontving de
‘Antwerp Promotion Mission 1982’ (o.l.v. de gouverneur) met o.m. een concert
‘Salve Antverpia’, met uitvoering door Japanners van Benoits ‘De Schelde’,
inbegrepen de zang in het Vlaams (maart-april 1982).
PARIJS - Van 23 augustus tot 19 september wordt te Parijs het achtste
Internationale Orgelconcours ‘Grand Prix de Chartres’ gehouden. Voorwaarden
voor deelname: op 1 januari 1982 niet ouder zijn dan 35 jaar. Inschrijving tot
30 april bij: Secrétariat du Grand Prix de Chartres, 75, rue de Grenelle, 75007
Paris, France.
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WENEN - Het Weens ‘Gesellschaft der Musikfreunde’ organiseert van 17 tot
25 mei zijn 2de internationale zangwedstrijd (voor zangers geboren tussen 1948
en 1961). Thema van dit concours: Het laat-romantisch lied. Inlichtingen:
Sekretariat der Geselischaft der Musikfreunde, Bösendorferstrasse 12, A - 1010
Wien.
WILRIJK - De Lionsclub Linkeroever organiseert een Pianowedstrijd ‘Jonge
Virtuozen’. Men wil jonge pianisten die zich voorbereiden op nationale of
internationale wedstrijden de kans

KG 2 Muziek, Toneel, Ballet
Vr.-Presentatie te St.-Niklaas op 30-5. - ‘Sur le pont d'Avignon’, koorvariaties van
Vic Nees, op BRT-3 op 1-4. Zijn ‘Aloeëtte voghel clein’ op 9-4. ‘De zomer is
voorbijgegaan’ op 6-5. Zijn nieuw werk ‘Magnificat’ wordt op 31 juli door de VFJK
op Europa Cantat 3 te Namen uitgevoerd m.m.v. Bernadette Degelin e.a. - In de
reeks BRT-3 ‘Meesterwerken der Vlaamse Vocale kunst op 17-4 werden o.m.
uitgevoerd: ‘Vier motetten’ op. 63 van Flor Peeters, ‘Magnificat’ van Vic Nees en
‘Door de nevelen van den Avond’ (F. Timmermans) van Raymond Schroyens. Met groot succes (1.700 toehoorders) werd ‘Op de purpren heide’ van Armand
Preud'homme door het Kon. Lyra-gezelschap te Brussel gebracht (twee vertoningen).
De auteur kreeg er de ‘Tinnen Schotel’. - Toondichter Herman Roelstraete werd
gepresenteerd door het Fonds wijlen George Maes op 18-4 in Oostende. - De
voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert treedt op bij de inhuldiging der
Bourgondische praalgraven in de Brugse O.-L.-Vrouwkerk op 28-5. - ‘Sonatine’ op.
28 van wijlen Joseph Ryelandt op BRT-3 op 12-4. Een deel van het Autochtoon
82-programma van BRT-3, over Vlaamse Kamermuziek, werd aan het werk van de
eerste ere-deken-muziek van ons Kunstenaarsverbond gewijd op 23-4, met uitvoering
o.m. van ‘Sonate voor viool en piano’ en ‘Sonatine no 6’. ‘Strijkkwartet no 4’, op.
130 op 6-5. - Een Paasconcert van het Lemmenskoor o.l.v. Paul Schollaert had
plaats in Leuven (2-4), O.L.Vr-Kortrijk (31-3) en hoofdkerk St.-Niklaas (1-4). - ‘A
small Symphony of Variations’ van Daniel Schroyens op BRT13 op 8-4. - ‘Ik ben
door de sneeuw naar mijn lief gegaan’ van Raymond Schroyens op BRT-3 op 9-4.
Zijn ‘Drie koorliederen op tekst van Emily Dickinson’ op 21-5. - Musicus Jan
Seghers leidde de K. Fanfare Concordia voor BRT-3 op 24-4. - Orgelrecital van de
Brusselse Kathedraalorganist Jozef Sluys in de St.-Maartenskerk van Haringe, met
zijn uitzonderlijk waardevol orgel (9-4). Van hem verscheen de LP ‘Orgelwerk van
Edgar Tinel en Aug. de Boeck’ in de reeks ‘Organa Belgica’ van Schott, Zephyr Z
15 (orgel van St.-Pieter-Jette). Hij bracht Lemmens ‘Sonate Pascale voor orgel’ op
BRT-3 op 18-4. - Klarinetist Hedwig Swimberghe trad op voor BRT-3 op 2-5. ‘Tonada’ en ‘Tonadissima’ zongen o.l.v. Aimée Thonon o.m. voor BRT-3 op 20-4.
- Een passieconcert van koor ‘In Dulci Jubilo’ o.l.v. Marcel van Daele voor BRT-3
op 19-4. - De toondichter en zanger Victor Van Frachen geeft twee nieuwe bundels
uit. ‘Twaalf geestelijke liederen’ brengt bewerkingen voor drie gemengde stemmen:
(sopraan, bariton, bas) van G.F. Händel, J.S. Bach, J. Haydn, H.L. Hassler, M. Franck,
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G. Gastodi, M. von Hessen, M. Praetorius en A.E. Grell (met Nederlandse
tekstaanpassingen). Vervolgens ‘Zes pianowerken’ van Victor Van Frachen zelf.
Uitg. ‘Huize Meizang’, Brusselbaan 25, 1790 Affligem (Hekelgem). - Kristiaan
van Ingelgem aan het orgel en het clavecimbel op 17-4 voor BRT-3 in een uitgesteld
relais van een BRT-koorconcert van 2-3 ll. - ‘De Ramkoning’ van Rose Gronon in
een toneelbewerking van Teresa van Marcke werd onder haar regie opgevoerd door
het jubilerende Gentse lyceum St.-Bavo (24-4 tot 1-5) in de Groenzaal. - Het Vokaal
Ensemble Currende o.l.v. Erik van Nevel concerteerde voor BRT-3 op 30-4. ‘Sopraanblokfluit spelen’, een leerboek van Paul van Nevel, kent zijn 4e uitgave bij
uitg. Jura Berchem (68 blz.). - Volksliederenavond door de koren ‘In Dulci Jubilo’
en de ‘Jubilootjes’ o.l.v. Ria van Wing, op 29-5 in het Ursula-instituut van
Herk-de-Stad. - Het Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk Varendonck concerteert op 7
mei in de St.-Annakerk te Merelbeke-Bottelare en op 13 mei in het Gentse
Conservatorium. - ‘Drie Vlaamse dansen’ van wijlen Gabriel
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Verschraegen, op BRT-3 op 17-5. - Flor Peeters' ‘Variation: Heer Jezus heeft een
hofken’ en ‘Concertino for organ and harpsichord’ werd uitgevoerd in het concert
‘Salve Antverpia’ o.l.v. Robert Vliegen in Osaka n.a.v. het bezoek van de Antwerp
Promotion Mission 1982 in het voorjaar, in het Pro Musica Belgian Cultural Exchange
Institute. - Optreden van dichter-troubadoer Jan Veldeman op 29-5 in de Grimbergse
Ridderhoeve. - Acteur Herman Verschelden speelt een hoofdrol in Malpertuis-Tielt
met ‘He, Joe? Geef het op!’ van Beckett naar Kafka. - Musicus Peter Welffens heeft
de muzikale leiding van de opvoeringen door de K.J.T. van ‘Mijn vriend Huckelberry’
(Karlhein Komm) op diverse plaatsen.
Optreden van ‘Scola Gregoriana’ o.l.v. Roger Deruwe o.m. op 8-5 te
Oostakker/Lourdes. - Een reis naar de Bach-steden wordt van 21 tot 29-8 gehouden
onder de muzikale leiding van de musici Kamiel D'Hooghe en Jacques Maertens.
Inlichtingen: Vlaams Muziekconservatorium te Brussel. Richtprijs: 22.000 fr. - In
april bracht de Chorale Caecilia ‘Jeanne au Bûcher’ van Honegger o.l.v. Frans
Dubois. - Lieve en Romain Duprez presenteerden hun klankdiamontage ‘Renaat
de Rudder’ o.m. op 22-4 in Deinze. - Regisseur Miel Gijsen gaf een regie-cursus in
opdracht van de Oostendse Werkgroep Amateurtoneel van 19 tot 23-5 in het kader
van het Amateurfestival. - Pianovirtuoos Robert Groslot trad op als solist met de
Philharmon. Ver. op 7, 9 en 18 mei in het Paleis v. Schone Kunsten; eveneens met
het Orkest van de RTBF op 9 mei en in een First Meeting op 13 mei. - In regie van
Leo Laerenbergh voerde Tejater Konvent in maart ‘De bokkerijders’ (T. Brutin)
op in het Antwerpse Ruimteteater. - De ‘Mariakantiek’ door Herman Roelstraete
op tekst van A. Rodenbach werd gecreëerd op 21-3 door het Kortrijks Gemengd
Koor in de Kortrijkse St.-Michielskerk. Werk van hem werd ook op 18-4 uitgevoerd
door het Laetitia Strijkkwartet, met o.m. de Belgische creatie van zijn ‘Kwartet opus
116’, in een programma ‘Kennismaking met’; georganiseerd in de ‘Oostendse
Compagnie’ te Oostende (Fonds Georges Maes) - Het Antwerps Kathedraalkoor
o.l.v. Jan Schrooten houdt zijn jaarconcert in de St.-Jacobskerk op 18-5. Het trad
voordien op in Loreto (14-4) en te Rome (16-4). - De jonge Limburgse groep ‘Capilla
Flamenca’ o.l.v. Herman Baeten publiceerde een LP, m.m.v. het DF, gewijd aan
het werk van Juan Brudieu, kapelmeester van Urgell (Sp.). - Op een concert ‘Orgel
en poëzie’ in abdij Steenbrugge traden Oswald Maes en Cecile Swinkels op met
poëzievoordrachten op 18-5. - ‘Quartsax’ van Jo van Eetvelde werd te Antwerpen
uitgevoerd in het Muziekconservatorium. - Orgelconcert van Kristiaan van Ingelgem
op 23-5 kerk van Massemen (van Peteghem-orgel). - Het Oostends
Conservatoriumkoor o.l.v. Stefaan Dombrecht zong op 25-5 in het Oostends
Feestpaleis met Paul en Hilde Dombrecht als solisten. - Cello-recital van Rigo
Messens in het Bijlokemuseum te Gent op 25 mei. - ‘Tonadissimo’, het derde koor
o.l.v. Aimée Thonon, trad voor het eerst op met Tonado en Tonadissima, te
Nieuwpoort op 20 mei. - De voordrachtkunstenares Marleen Van Remoortere trad
op o.m. op 21 mei in de Oostendse Compagnie.
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2. Literatuur
De nieuwste en tweede dichtbundel van Jos Bruggen ‘Op doortocht’ werd half april
gepresenteerd bij de opening van zijn keramiektentoonstelling in zijn
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geven vertrouwd te worden met reële kompetitie-omstandigheden en publiek.
Selektie op 21 (en zo nodig 22) november. Finale met vier op 17 of 18 februari
'83. Reglement en deelnemingsformulieren: R. Baert, Oversneelaan 65, 2610
Wilrijk, tel. 031/27.23.84.
ZURICH (CH) - De klavierwedstrijd ‘Géza Anda 1982’ vindt plaats in Zürich
van 14 tot 25 juni 1982. Aanmelding bij het secretariaat: ‘Concours Géza Anda’,
Gotthardstrasse 1, CH - 8002 Zürich.

B. Literatuur
ANTWERPEN - Ter gelegenheid van de Boekenweek en de Boekenbeurs voor
Vlaanderen 1982 (30 oktober t/m 11 november 1982) kent de Vereniging ter
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen opnieuw de ‘Prijs van het beste
literair debuut’ toe (35.000 fr.). Komen dit jaar in aanmerking: Proza en
Novellen, in boekvorm verschenen als debuut van Vlaamse auteurs, waar dan
ook in de Nederlandse taal gepubliceerd tussen 1 april 1981 en 1 april 1982.
Opgave van in aanmerking komend werk (alléén vermelding van auteursnaam,
titel en uitgever: géén boeken inzenden) wordt gaarne verwacht op het
sekretariaat van de VBVB, Frankrijklei 93, bus 3, 2000 Antwerpen tegen 1 mei
a.s. Vooral wie in eigen beheer publiceert dient aan dit bericht gevolg te geven,
vermits er geen uitgeverij is die hem in zijn plaats bij de VBVB zal aanmelden.
- De Poëzieprijs van het tds. ‘Vlaamse Gids’ kreeg Herman de
Coninck, voor de bundel ‘Met een klank van hobo’, van W.M.
Roggeman, Ben Cami en Eddy van Vliet.

BAARDEGEM - De Prijs voor Jonge Auteurs 1981 van de V.V.N.A. werd
toegekend aan Dehouwer Magda, voor het sprookje ‘De gelukbrengende
wonderschoenen van opa Evert’. De jury was samengesteld uit Dries Bogaert
(voorzitter), Willy Cobbaut (secretaris), Jo Briels, Yvo Peeters, Wim van
Onckelen, Vik van Brantegem, Erik Verstraete en Jos Vinks, leden.
BEVEREN - De eerste tweejaarl. prijs ‘De Bladen voor de poëzie’ gaat naar
de ongepubliceerde bundel ‘Tortels in het Trappenhuis’ van Aleidis Dierick
(Aalst, 20.000 fr.), gevolgd door ‘Zij weet wat weelde is’ van Gery Florizoone
(Brugge, 5.000 fr.) en ‘Testament’ van Christina Guirlande
(Dendermonde-Grembergen, 5.000 fr.). Er kwamen 182 bundels binnen, uit
Nederland en Vlaanderen. De bekroonde bundels worden door het tijdschrift
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dit jaar uitgegeven. Eervolle vermeldingen: S.N. Bakker (Gennep), Bea de
Longie (Gent), Jo De Meester (Antwerpen), Frans Deschoenmaeker (Kortrijk),
Norbert De Winne (Aalst), Fernand Florizoone (Koksijde), Francine Notteboom
(Gent), Armand Ruthgeerts (Zwijndrecht), André Sercu (Zillebeke - Ieper),
Godelieve Thiebaut (Ternat), Miriam Van Hee (Gentbrugge) en Jo Verbrugghen
(St.-Lievens-Houtem). De jury bestond uit: F. Bonneure, J. de Ceulaer, G.
Durnez, R. Geerts, J. van Houtland en F. Verstreken.
BRUSSEL - De Kon. Ac. v. Wet., Lett. en Sch. K.v. België, kl. mor. en staatk.
wetenschappen kondigde o.m. volgende prijsvragen aan voor 1983: Politiek en
ideologie in Brabant tijdens de regering van hertog Jan III. - De synode in het
oude bisdom Doornik, gesitueerd in de Europese ontwikkeling (11e eeuw 1559). - Tekstsoorten. Een methodenvergelijking aan de hand van het sprookje.
Voor 1984: Een studie over de oprechtheid in de methode van de Griekse
historici. - Een taalkundige studie van de structuur van de dialoog in de
hedendaagse Engelse roman. - Een bijdrage tot de studie van het Humanisme
in de Nederlanden. - De officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege
ontwikkeling. - Relatie en wisselwerking van taal en beeld in TV-reportages.
Indienen vóór 1 nov. van respectievelijk 1982 en 1983: Secr. Academie,
Hertogstraat 1, 1000 Brussel. Het bedrag van elke prijs wordt voorlopig geraamd
op 30.000 fr. Daarenboven wordt, bij bekroning, het werk eventueel door de
Academie uitgegeven, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk.
- BRT-1 brengt de laatste door de BRT-wedstrijd voor
kinderluisterspelen bekroonde werken op antenne. Dit zijn: 1e ‘Een
grote groen-gele ordo’ van Raf Vandermeerschen (op 31-3) - ‘Guitje,
het lachende uitje’ van Leen de Naeyer (9 juni) - 3e ‘Thomas en de
telescoopwereld’ van Willy van Poucke op 28 april. Van deze laatste
wordt eveneens ‘Amateurs’ uitgezonden (24 juni), mini-luisterspel
dat een vermelding kreeg in de BRT-wedstrijd.
- Ons redactie- en beheerslid Fred Germonprez werd bekroond tot
Ridder in de Leopoldorde. Hij werd verkozen tot secretaris van
Sabam, ondervoorzitter van de V.V.L. en tot voorzitter van de
‘Conseil international des auteurs littéraires’ (Genève).
- De ‘Geschiedenis van de geneeskunde in België’, vlot geschreven
door Prof. Franz-A. Sondervorst (KUL) werd bekroond met de Dr.
Fr. Jonckheere-prijs van de Kon. Acad. v. Geneeskunde.
- De Yangprijs voor poëzie werd toegekend aan Gwy Mandelinck
voor de bundel ‘De droefheid is in handbereik’. Een nummer zal
aan hem worden gewijd in '83.

DIEPENBEEK - De Grote Nederl. Larousse Encycl.-prijs werd toegekend aan
de monografie ‘Wetenschapsjournalistiek. Een terreinverkenning’ van J.P. Nap.
GENT - ‘De Bloeiende mimosaboom’ (Gerda van Cleemput) en ‘Dit moet ik
je vertellen’ (René Swartenbroekx) werden bekroond door Kinderjuryprijzen
vanwege respectievelijk 9- tot 12-jarigen en 12- tot 16-jarigen. De nieuwe
uitgaven en herdrukken (1981 en 1982) van Vlaamse jeugdschrijvers werden
de juries ter beoordeling voorgelegd door Gentse leerkrachten en bibliotekarissen.
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De meningen der jongeren over de 33 voorgelegde boeken werden door Uitg.
Infodok gepubliceerd in ‘Boek uit, boek in’ (Bogaardenstr. 79, 3000 Leuven,
150 fr.). - De Literatuurwedstrijd v. uitg. Dirk Bocklandt bekroonde: voor poëzie
‘Leven met en door God’ van Anny Cornelis uit Kortrijk (Bocariprijs 1982) en
voor proza ‘Lieve Claudine’ van Francine Verschaeren (Bocariprijs 1982).
Voorstelling in het Literair Jaarboek der uitgeverij (okt.) met een ruime selektie
uit de inzendingen: gratis te verkrijgen à portprijs (30 fr., br. 440.0045381.57,
D. Bocklandt, Groendreef 107).
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HASSELT - De Limburgse Raf Alofsprijs voor toerist. reportages werd door
gouverneur Vandermeulen uitgereikt aan Jozef Coolsaet.
- De jaarlijkse Prov. Poëzieprijs kreeg Leonard Nolens (Bree, 1947).
Van zijn hand verschenen o.m. de bundels ‘Orpheushanden’, ‘De
muzeale minnaar’, ‘Twee vormen van zwijgen’, ‘Incantatie’ en
‘Incest’. Hij werd reeds een paar maal bekroond.
- Bij de voltooiing van de eerste editie van de Grote Nederlandse
Larousse Encyclopedie besloot de directie van de uitgeverij
Heideland-Orbis tot het stichten van de GNLE-prijs ter waarde van
50.000 fr. Deze prijs die voor de tweede maal uitgeschreven wordt,
wil de auteur van een manuscript bekronen waarin gehandeld wordt
over de popularisering van het weten. Reglement: uitgeverij
Heideland-Orbis NV, Torenplein 6, bus 13, 3500 Hasselt, tel.
011/21.21.12 (toestel 46).

LEIDEN - De Henriette Roland Holstprijs werd toegekend aan Walter van den
Broeck voor zijn ‘Brief aan Boudewijn’. Jury: T. Anbeek, H.H. ter Balkt, Carel
Peeters en Peter Oosthoek. Het boek is uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij
Elsevier Manteau te Brussel.
MALDEGEM - Aan de historicus en heemkundige Daniël Verstraete (65)
wordt hulde gebracht door de publicatie van een keuze zijner ‘Historische
verkenningen in het Meetjesland’ (320 blz. met tekeningen van Luc Verstraete
en ca. 70 foto's). Tot 1 augustus kan men inschrijven p.a. Walter Notteboom,
Noordsraat 196.
OOSTENDE - De Oostendse Persklub heeft beslist jaarlijks een wedstrijd
‘Persprijs Geschiemenis, Heem- en Volkskunde’ te organiseren (20.000 fr.).
Hiervoor werd een fonds opgericht. Bedoeling is, het onderzoek i.v.m. de
geschiedenis en de heem- en volkskunde van de ganse kuststreek aan te
moedigen. Voor Nederlandstalige oorspronkelijk en niet eerder gepubliceerde
werken van minimum 50 getypte bladz. Geen proefschriften. In drievoud uiterlijk
1 oktober insturen: Oostendse Persklub, Marie-Joséplein 11 b. 11, waar het
reglement dient gevraagd. Bekroonde werken moeten binnen ht jaar worden
gepubliceerd.
ST.-NIKLAAS - ‘De Kleine Uitgeverij’ schrijft een wedstrijd uit voor
‘Gedichten uit boosheid ontstaan’ uit onvrede met bestaande, voorbije of te
verwachten toestanden. Max. 3 gedichten inzenden (Dalstraat 185). Prijzen:
15.000 fr., 10.000 fr. en 5.000 fr.
TIELT - De Jeugdboekenprijs van de stad en uitg. Lannoo kreeg 30 inzendingen
(voor de groep van 8 tot 12 j.), waarvan 10 uit Nederland. Jaak Dreesen werd
bekroond voor ‘En boven het dorp, de zilveren vogels. De oorlog van Janwillem’.
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Werden aanbevolen voor publicatie: ‘De vier van kamer vijf’ (Jac Linders) en
‘Buurmeisjes’ (Henri van Daele). Jury: Gie Laenen, Rita Marichael, Tilly
Stuckens, Arseen Verbeke.

C. Plastische kunsten
ANTWERPEN - De 5e Tekenprijs J. Minne kreeg maar 20 inzendingen,
waarvan 3 over het opgelegde thema ‘Onkruid’. Laureaat: Jef Versmissen
(Hoogstraten). Vermeldingen: Jef van Grieken, Achilles Cools, Jan Demarest
en Dirk Van der Eecken. Met de andere geselecteerde werken in lokaal OCMW,
tot 15-5.
BERINGEN - De Lentecartoonale, met ‘windsurfen’ als thema, kreeg 78
inzendingen, waarvan er 25 werden geselecteerd. Laureaten: 1e Pr. Herman
Poppe (Popps, Houthalen) met Gouden Beer - 2e François Pouillon (Swat,
Turnhout) - 3e Jos Geboes (Gejo, Borgerhout) - 4e Herbert Vanopstaeyen
(Boechout). Prijs van de Pers: Frans van Rompaey (Snarf, St.-Truiden) vanwege
de Cartoonistenvereniging Kever.
BRAINE-L'ALLEUD - De gemeente organiseert de Schilderprijs 1982 met
als thema ‘L'Ouvrier au travail’. Insturen vóór 15 oktober op adres: Secrétariat
Communal, Grand-Place 3, 1420 Braine-l'Alleud, tél. 02/284.80.80 (daar
reglement aanvragen).
BRUGGE - De jury voor nieuwe stadhuis-gevelbeelden bekroonde, zoals
vroeger gemeld, zes beeldhouwers. De adviserende Commissie voor
Monumenten en Landschapszorg verwierp er vier van. Het eerst geklasseerde
ontwerp, van het echtpaar Steven Depuydt- Livia Canestraro, werd als ‘goed’
bestempeld door de Commissie.
BRUSSEL - De K. Academie v. Wet., Lett. en Sch. K.v. België, Klasse der
Schone Kunsten, maakte haar prijsvragen bekend voor plastische kunsten. O.m.
voor 1983: Een monografie over een Brugs schilder uit de 16e eeuw. - Een
monografie over jachtaferelen in de Zuidelijke Nederlanden in de 17e eeuw. Bijdrage tot de studie van het begrafenisritueel in de grafkunst in de Zuidelijke
Nederlanden tijdens de Middeleeuwen. - Grondige studie van een begijnhof in
de Zuidelijke Nederlanden. Voor 1984: Een studie over aderlaat- of
zodiakmannetje in de middeleeuwse kunst. - Een studie over een Brugs schilder
uit de tweede helft van de 16e eeuw. - Een technisch-historische studie over de
aard en de structuur van de dragers die in de chevaletschilderkunst van de
Nederlanden gebruikt werden. - Een bijdrage tot de typologie van de
gebeeldhouwde retabels der oude Nederlanden. - Een grondige bijdrage over
een religieus gebouw of gebouwencomplex in de Zuidelijke Nederlanden. Datum
voor indienen: vóór 1 nov. van respectievelijk 1982 en 1983. Adres: Secret.
Academie, Hertogstraat 1, 1000 Brussel. Voorlopige beraming van elke prijs:
30.000 fr. Bij bekroning wordt het werk eventueel door de Academie uitgegeven,
volledig of gedeeltelijk.
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-

De Tindemans-prijs voor persfotografie ging naar Marc Cels (gouden
medaille).

DEURNE - Kunstschilder-beeldhouwer Antoon Luyckx 60 werd gehuldigd met
een retrospectieve tentoonstelling door het gemeentebestuur in het Cult. Centrum
van 19 tot 30-4. Huldetoespraken door Th. van Looij, directeur van de Academie
en het Hoger Instituut v. Sch. K. te Antwerpen, en door Schepen Todts.

KG 3 Literatuur
museum ‘Huize Uilenspiegel’ (Veldwezelt). - ‘De Doodskopvlinder’, toneelstuk van
Frans Cools, werd gecreëerd op 16 jan. door het Augustijnerteater te Antwerpen. ‘100 j. DF-Oostende’ wordt op 15-5 gevierd, daar zal o.m. Clem de Ridder de
feestrede houden. - Kunstrecensent Karel de Decker was inleider der tentoonstelling
van o.m. René van den Mooter (Lier), de Kring Helicon (Willebroek) en de 5e
Bornemse Kartoenale. - Roger Devriendt en Christiaan Wauters namen deel aan
de poëzieavond van de Oostendse Heemkundige Kring (29-4). - Marcel Duchateau
en Anton van Wilderode waren inleiders der tentoonstelling ‘Moeder-Maria-leven
van Pros Putteman’ (Vaalbeek). - Letterkundige Frans Depeuter was inleider o.m.
van de tentoonstelling Achilles Cools (Ramst-Broechem). - Letterkundige Norbert
de Winne presenteerde op 23-4 de kunstmap Maria Moreaux en haar tentoonstelling
(Oostende). - Kunstrecensent Marcel Duchateau presenteerde op 23-4 de bekroonden
van de Waregemse ‘Gaverprijs’ namens de jury. - Fragmenten uit Helilands ‘Vers
de la mort’ in vertaling van wijlen Jacques Fieuws, in het programma ‘Powedrie’
van BRT-3 op 11 mei. - Fernand Florizoone gaf een lezing over eigen werk in het
Dienstcentrum voor het Davidsfonds Diksmuide op 21 jan. '82. De Provinciale Prijs
(prov. West-Vlaanderen) voor vokale compositie 1981 werd behaald door Jean-Paul
Byloo met ‘De bagatellen zijn van goud’, gedichten van Fernand Florizoone. Van
zijn hand verscheen tevens zijn zevende gedichtenbundel ‘Het plukken van het riet’
(De Bladen voor de Poëzie - Orbis en Orion). - Kunstrecensent Roger Geerts was
inleider o.m. van de tentoonstelling Gas vanden Hoeck (Ekeren). - Van Christina
Guirlande verscheen bij uitgeverij Mikron, Herk-de-Stad, het kinderboek ‘Met Ben
op de Boot’, geïllustreerd door Frans Plinke. Zij gaf lezingen te Eeklo, Dendermonde
en Baasrode. Haar ‘Hymne aan St. Eligius’, getoonzet voor orgel en koor door Luc
Van den Broeck, wordt gecreëerd door het St.-Margaretakoor Grembergen. Haar
gedicht ‘Moerzeke’ werd getoonzet voor sopraanstem en piano door Chr. de Neve.
- Prof. August Keersmaekers sprak over P.C. Hooft o.m. aan het Niederl. Seminar
van de Universiteit Münster. - ‘Lenitief’ is de tweede aforismenbundel van Juul
Kinnaer (100 fr., br. 550.7985971.51, J. Kinnaer, Overwindenstr. 50, 3400 Landen).
- BRT-1 bracht op 4-4 de nieuwe documentaire van Gie Laenen ‘De Bruiloft of kom
en wil de Bruid verleiden’. Op 8-4 kwam zijn ‘De Horoscoop’ aan de beurt, een
miniluisterspel. - Nu met 750 vertalingenverwerkingen verscheen het gedicht ‘Moed’
van Eugeen Mattelaer in eigen beheer (Binnenhof 18, 8300 Knokke), ingeleid door
Fred Germonprez. Ook voor taalkundigen is dit een zeer merkwaardige publikatie.
Aan de auteur werd een uitvoerig interview gewijd door het tds. ‘Medici-magazine’.
Aan de auteur werd de Medaille Dunant uitgereikt bij zijn afscheid als voorzitter
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RK.-West-Vlaanderen. - ‘Vriendschap kleurt je leven’, het tweede boek van Erik
Stynen kent reeds zijn 4e druk bij Altiora Averbode. - Kunstrecensent René Turkry
was inleider van o.m. de tentoonstelling Maurits Nevens (Antwerpen), Petrus Quick
(Antwerpen) en Leo Dutoy. - Van Emiel van der Donck verscheen ‘Maaseik en
zijn Maaslandse taal’ (gesitueerd midden het gebied weerszijden de Maas). Uitg. De
nieuwe Mijnstreek (Beek N.-Lb.). Bestellen bij de auteur: Kempischesteenweg 410,
3500 Hasselt. - Van Julien van Remoortere verscheen in vijf talen bij Uitg. Meddens:
‘Abdijen en begijnhoven in België’, een groot album, met talrijke foto's (795 fr.,
Meddens, Scheutlaan 141, 1070 Brussel). - Werk van jeugdschrijver Herwig Verleyen
werd behandeld in BRT-3 op 4-3. - Prof. Lode Wils sprak op het Colloquium over
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KG 4 Literatuur
‘Geschiedenis van de Belg. Ned. betrekkingen tussen 1815 en 1945’. Zijn rapport
werd gepubliceerd in de ‘Acta’, verschenen te Gent in 1982.
Gerrit Achterland en Toon Luiting bereiden de verzamelbundel ‘Doodswake’,
die verschijnt bij de Uitg. Panther Paperback, Postbus 75, 1710 Dilbeek, waar
men vóór 31 mei max. 7 gedichten kan insturen + beknopt curriculum. - Het
‘In memoriam J.L. de Belder’ wordt gratis toegezonden op aanvraag: mevr.
A. de Belder-Lambert, Rodebeukendreef 17, 9831 Deurle, telefoon 091/82.46.97.
- ‘Glossarium’ van Remi de Cnodder verscheen als nr. 8 van de ‘Minireeks’
bij Uitg. Muthos Hilversum/Antwerpen. - ‘Frans-Vlaanderen’ samengesteld
door Jozef Deleu werd voorgesteld op 8-4 in de KB te Kortrijk. - De dichters
Gery de Smet en Guy van Hoof lazen werk op de poëzieavond van 14-5 in 't
Lammeken Antwerpen. Van Gery de Smet verscheen de dichtbundel ‘Liefde
na de dood’ in eigen beheer. - De publicist René Duyck sprak over ‘Jacob van
Maerlant en Tijl Uilenspiegel’ op 23-4 in Damme. - Kunstcriticus Roger Geerts
inleider o.m. van de tentoonstellingen Jozef Janssens en Cecile Verplancke.
- Kunstrecensent Dr. Paul Huys introduceerde o.m. de tentoonsteling Henri
Vandermoere. Van hem verschijnt in het voorjaar 83 een monografie over Jan
Saverijs; wie werk(en) of documenten bezit sture ze naar M.-A. Saverys,
Clauslaan 65, Deinze. - ‘De laatste dagen van Jet Jorssen is als premie-novelle
verschenen bij het uitgavenprogramma van de Leuvense Clauwaertreeks. - Van
Lode Monballiu verscheen de biografie ‘Ratte Vyncke’. Uitg. A. Vyncke
Comité, Kl. Seminarie Roeselare, 340 fr. (gen.) of 450 fr. (geb. pc.
000.0692602.26 H. Decroos, Roeselare - De dichter Bert Peleman introduceerde
de tentoonstelling ‘De 7 visioenen van Tijl Uilenspiegel’ (Damme). - Julien
Van Remoortere vulde zijn lijst van publikaties aan mt volgende werken: bij
Lannoo - Tielt als Boek van de Maand (juni): ‘Lannoo's natuurencyclopedie
voor de Jeugd’ (395 fr. in de maand juni, ca. 350 blz., 1100 trefwoorden en een
50-tal Doe-dingen); bij Meddens - Brussel: ‘Ons leefmilieu’ (ook in Franse
vertaling); bij Lannoo - Tielt: ‘Lannoo's autoboek der Europese landen (i.s.m.
Carlos De Vooght, 20 veertiendaagse tochten door 16 Europese landen, 770 fr.)
en bij Heideland-Orbis - Hasselt het album ‘De Belgische kust in beeld’. - De
dichter Wim Willem trad op met poëzie op het barokfeest van de Veurnse
galerij ‘Onder de toren’ op 8-5. - Van Bernard Billiet verscheen de
debuutbundel ‘Waaklicht’ in eigen beheer (150 fr. Br. 001.0875607.64. B.
Billiet, Park de Rodepoort 58, Brugge). - Letterkundige Fernand Bonneure
was inleider der tentoonstelling ‘Werken van Leraars’ te Brugge. - De
‘Verzamelde Gedichten van Pieter Geert Buckinx verscheen in de reeks ‘De
Gulden Veder’ bij Orion/Orbis. - Mariagedichten bij elk Rozenkransmysterie
van Zr. Gratia Coemans werden gepubliceerd, met illustraties van wijlen Jos
Speybrouck, in een mariaal praktijkboekje (uitg. Pastoraal Informatiecentrum
Hasselt). - Gedichten van René Coomans, Raoul M. de Puydt en Andries
Dhoeve werden voorgedragen op een poëzie-avond te Halle. - ‘Op weg naar
Montségur van Valère Depauw verschijnt als feuilleton in een Brusselse krant.
- Van Cécile Vandoorne verscheen de dichtbundel ‘In de ruisval van mijn
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woorden’, in eigen beheer, Vageweenstraat 42, 8710 Izegem/Kachtem (180 fr.).
- Gdichten van Jozef Vandromme in ‘De druivelaar 1982’, bloemlezing
‘Eigen-Liefde’ en ‘Yang’ en op de tentoonstellingen ‘Hubert De Jonghe’
(Poperinge) en ‘Bakelandfeesten’ (Langemark). - De ‘Verzamelde gedichten’
van Karel Vertommen verschijnt in het najaar in de reeks ‘De Gulden Veder’
bij Orion/Orbis, in-

[Prijskampen]
GENT - Voor de Spectraal - Gouden Pluimprijs worden werken ingewacht
over het thema ‘Spel’. Inlichtingen: M. de Backer, Rijsenbergstr. 390 (zegel
insluiten).
- Kunstschilder Wilfried Sybrants (70) werd door schepen Rik van
de Weghe vereerd met de Herdenkingsplaket van de stad.

HARELBEKE - In de Grafiekwedstrijd van de stad was Hugo Besard
(Brasschaat) laureaat. Een premie ging naar Martin R. Baeyens en Achiel
Hutsebaut.
HASSELT - De Prov. prijs voor Beeldende Kunsten werd door de deputatie
geschonken aan kunstschilder Vincent Van den Meersch. Deze oefende in
Limburg een belangrijke invloed uit, vooral als leraar en animator van het Prov.
Hoger Kunstinstituut.
JETTE - Het Atelier voor Beeldhouwkunst 340 richt in september en oktober
zijn eerste driejaarlijkse wedstrijd voor beeldhouwkunst in. Deze eerste uitgave
zal gewijd zijn aan kunstwerken van kleine afmetingen (max. 100 cm × 100 cm
× 100 cm), uitgevoerd in natuursteen en/of in metaal (zonder nadere bepaling)
(met o.m. een eerste prijs van 80.000 Belgische fr.) Deze wedstrijd staat open
voor alle kunstenaars die in België gehuisvest zijn, zonder onderscheid van
nationaliteit en van maximum 40 jaar op 31 december 1982. Uiterlijke
inschrijfdatum: 27 juni. Reglement en inschrijvingsformulieren: Wodek
Majewski, Atelier voor Beeldhouwkunst 340, Rivierendreef 340, 1090 Jette,
tel. 02/424.24.12.
KOKSIJDE - Einde maart werden in het Casino de prijzen van de Vereniging
Europese Kunstverdienste toegekend. Jury: Philippe Cruysmans, Emile Janssens,
Joseph Huynen, René Van Nedervelde en Remi de Cnodder. Prijs schilderkunst:
Jozef Lucas (Halle); eervolle vermeldingen: Paule Lonneville
(Sint-Martens-Leerne) en Hendrik Nachtegaele (Ekeren). Prijs tekening en
aquarel: Freddy Theys (Edegem), eervolle vermelding: Claude Mir (Deauville).
Prijs toegepaste kunst: Jean Dupont (Beaufays) voor een wandtapijt; E.V.
beeldhouwkunst: Emile De Block (Gent); E.V. juweelkunst: Didi Dieudonné
(Brussel).
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KORTENBERG - Voor de Tekenprijskamp van Kortenberg (50.000 fr.) komen
alleen zwart-wittekeningen in aanmerking. Maximaal drie omlijste werken
indienen vóór 1 augustus bij het gemeentebestuur. Proclamatie op 12-9 in de
Sporthal. Inschrijvingsformulieren en volledig reglement aanvragen op het
gemeentehuis.

Kunstenaarsverbond en tds. ‘Vlaanderen’ wensen de bekroonde kunstenaars
hartelijk geluk, voornamelijk de CVKV-leden.

uit het leven van kunsten en letteren
ANTWERPEN - De Prov. Raad voor Cultuur groepeert 142 organisaties. Het
op 20-3 te Malle gekozen bestuur bestaat uit Jan van Broeckhoven (voorz.),
Marcel Fonteyn, Dis Caesteker en Mia Ceulemans (1e, 2e en 3e ond. voorz.),
aangevuld met vertegenwoordigers der strekkingen en afdelingen. De raad geeft
adviezen aan de prov. overheid: 44 in 1981, waarvan 33 i.v.m. subsidiëring,
dewelke in 1982 met 26% verminderd worden. Algemeen secretaris is Piet
Baudouin (Kon. Elisabethlei 22, t. 031/37.28.00).
- Een selectie aanwinsten van het Museum Plantin Moretus,
verworven onder directeur Leon Voet (opgevolgd door Francine de
Nave), wordt vertoond tot 6-6: 116 oude boeken en 112 prenten (uit
ca. 15.000 stuks). Aansluitend werd ook een cataloog gedrukt.
- ‘Picturale Opties '50-'70’ in Int. Cult. Centrum v. 25-4 tot 16-5:
vijftig schilderijen uit de verz. van het Kon. Mus. v. Schone Kunsten.
Nadien ‘Paper for Space’ v. 29-5 tot 20-6: skulptuur uit Nederland
aan de hand van tekeningen.
- Juwelen uit de Akademie Bezabel (Jeruzalem) in het Vleeshuis tot
30-4: ca. 300 items van 38 kunstenaars.
- Emiel Willekens werd als directeur van de Stedelijke Bibliotheek
en AMVC opgevolgd door Ludo Simons.
- Het Ballet van Vlaanderen besluit dit seizoen met voorstellingen in
Korfoe.
- De ‘Stichting voor Kunstpromotie’ (vzw. P. Ilegems, beh. J. Meert)
wil door het ‘W. Elschot-Genootschap’ een biblioteek- en
documentatiecentrum aanleggen in de Schoytestraat 72. Ter
financiering worden 19 ex. te koop aangeboden van een bronzen
Elschot-sculptuur, naar de Laermans-tekening van J. Cantré gemaakt
door beeldh. Jacques Lagae.
- Geselecteerde ontwerpen voor posters en stickers uit de Vlaamse
kunstscholen: ICC, Meir 50, tot 30-5.

BEAUVOORDE - Het Poëziefestival 1982 in de Driekoningenschuur
programmeert: ‘Poëzie in het werk van mijn vader’ door Lia Timmermans op
12-7, 20 u.; ‘Reinaert de Vos’ door Tine Ruysschaert op 14-7, 20 u.; ‘Poëzie is
mijn dagelijks leven’ door Jo Gisekin op 16-7, 20 u.; ‘Cyriel Buysse 50 j.
gestorven’ door Jan D'Haese op 19-7, 20 u. Deze presenteert ook de gedichten
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‘Een dorp vol poëzie’ van juli tot oktober. Aansluitend zijn er in ‘Drie Koningen’
tentoonstellingen van Jules Demeulemeester (26-3 - 25-4), Renaat Bosschaert
(30-4 - 31-5), Luc Ameel (4-5 - 4-7), Jan Lievens en Claus' tijdgenoten (11-9
- 10-10). In de kerk van Vinkem wordt van 17-7 tot 15-8 een tentoonstelling
aan Emile Claus zelf gewijd. Organisatie: Opbouwwerk IJzerstreek v.z.w.
BELSELE - De ‘Belseelse Concertvereniging’ publiceerde opnieuw zijn
jaarlijkse orgelconcerten-agenda, met al wat met orgel te maken heeft. Men
sture of storte 20 fr. voor de Vereniging, Waasmunsterbaan 18, 9100 Lokeren,
br. 068.0704060.61.
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[Kunsten en letteren]
BOKRIJK - Het Openluchtmuseum, dat een aantal nieuwe elementen kan
aanbieden, organiseert een hele reeks manifestaties zoals de tentoonstellingen
‘Bieren en pintelieren’ (juli - oktober), ‘Middeleeuwse Antwerpse houten gevels’
(10-4 - 13-6 in ‘De Cluyse’), ‘Hans Orlowski’ (sept., in ‘den Witten Engel’),
het verrijkte arboretum e.a.
BRUGGE - Het rijke Brugse leven, groepstentoonstelling in de Korre tot 29-5.
- Brugge en de zee, tentoonstelling in de Hallen van 1 mei tot 8
augustus.
- Het Museum O.-L.-Vrouw ter Potterie werd begin april na tien jaar
heropend, na werken voor meer dan 5 miljoen, die er een schitterend
ensemble van maken.
- Het historisch Dagboek van Jozef van Walleghem (1775-1801)
wordt door de stad uitgegeven o.l.v. Yvan van den Berghe en A.
van de Walle.
- ‘Werken van (veertien) leraars der Stedelijke Academie’ van 8 tot
23-5 in de Academie zelf.
- De 19e Intern. Muziekdagen - Festival van Vlaanderen hebben plaats
van 31-7 tot 14-8. Programma, kaarten en abonnementen: Dienst
Toerisme, Mrkt 7 (tel. 050/33.07.11) of Secr. Festival v. Vlaanderen,
Collaert Mansionstraat 30.
- ‘Paul Joostens en Brugge’ (gesitueerd in het geheel van zijn oeuvre)
in het Provinciaal Hof van 5 sept. tot 14 nov.; ingericht door het
Prov. Mus. v. Mod. Kunst.
- ‘Brugge in de Geuzentijd’ is een tentoonstelling (tot 30/8) en tevens
de titel van een boek met histor. bijdragen, samengesteld door de
‘Werkgroep v. de Geschiedenis van het Protestantisme in het
Brugse’, n.a.v. de herdenking der laatste calvin. synode in
St.-Salvator op 8 mei 1582.

BRUSSEL - Mexicaanse maskers (hoofdzakelijk uit de post-columbiaanse
periode) Kon. Mus. v. Kunst en Geschiedenis, tot 15 mei. Daar eveneens
Rolzegels uit Syrië (3300 tot 330 v. Ch.), tot 25-4. In de annexe Bellevue Fijn
aardwerk uit onze provincies en andere landen, van 15-5 tot 30-9.
- De wereld van het Cirkus in de A.S.L.K., Kreupelstraat van 28-4
tot 4-7.
- ‘Fotografie vroeger en nu’ in Passage 44 van 30-4 tot 20-6, door
het Gemeentekrediet.
- ‘Neue Sachlichkeit’ (Paleis v. Schone Kunsten van 16-7 tot 15-8)
en ‘Europalia 82 Griekenland’ (Egmontpaleis) vanaf 3 juni.
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DEERLIJK - Het stoffelijk overschot van de dichter René de Clercq (†
Maartensdonk 1932) werd met het grafmonument overgeplaatst naar zijn
geboortedorp.
DEINZE - Een gedenkplaat werd op de gevel der woning van wijlen
beeldhouwer Antoon van Parijs († 1934) door VTB-VAB onthuld.
- ‘Jonge Vlaamse Beeldende Kunst’ wordt vertoond van 15 tot 31-5
in het Museum v. Deinze en Leiestreek. Nadien van 4 tot 28-6:
‘Foto's van Gentse kunstenaars’.

DIEST - ‘Het luisterlijke kerkelijk verleden’, Sted. Museum tot 22 aug.
GENT - Vormingsinstellingen, historische, heemkundige en sociaal-kulturele
verenigingen kunnen op de Vl. Ver. v. Industr. Archeologie beroep doen voor
de organisatie van informatieavonden over industriële archeologie (Postkantoor
Maria Hendrikaplein, Postbus 30, 9000 Gent). Er zijn twee formules mogelijk:
- een lezing met ca. 150 kleurendia's (duur ca. 1u45'); - inleiding, projektie en
bespreking achteraf van de film ‘Het zwarte Archief’ (geschiedenis van de
industrialisering in Vlaanderen). De VVIA kan eveneens instaan voor
boekenstands en informatiestands ter gelegenheid van boekenbeurzen en
tentoonstellingen. De tweede Vl. Nederl. Ontmoetingsdagen voor Ind. Arch. op
15 en 16-10 in het Brussels Noorden-paleis. Inschrijvingen en programma op
hoger adres.
- Kunstwerken verworven door de Staat 80-81, Centrum v.K. en C.,
St.-Pietersabdij tot 31-5. Aansluitend ateliers voor volwassenen (22
en 29-5). Inlichtingen: DACEB-sekretariaat, Kon. Astridlaan 131
(tel. 091/21.26.22).
- ‘Kijk, een landschap’ wordt vertoond in de lokalen van Noordstar
en Boerhaave tot 7-6. Ingeleid door Daan Rau, directeur van de
inrichtende vzw. Amarant. Werken van o.m. Frans Minnaert, Cyr
Frimout, Yves Desmet, Jos Jans, Denise Cromheecke, Hélène Keil.
- ‘Uit velerlei eeuwen’ is het pasverschenen lijvige nr. 18 van de
‘Nieuwe Reeks Bijdragen Kult. Jaarboek Oost-Vlaanderen’,
verschenen met supervisie en lay-out van Dr. P. Huys. Zij bevat
acht historische en kunsthistorische studies i.v.m. Oostvlaamse
onderwerpen (256 blz.). Vooral belangrijk o.m. ‘Bibliogr. van de
universit. proefschriften over musicologie, archeol. en kunstgesch.
i.v.m. O.-Vl.’ (Dr. Patrick Devos).
- Retrospectieve George Minne, vanaf 25-6 in het Mus. v. Schone
Kunsten: gedetailleerd overzicht van de vroege sculpturen en een
selectieve presentatie van zijn latere werken; een selectie van zijn
tekeningen en grafiek; de invloed van Minne in het buitenland;
aandacht aan het creatief proces: van bepaalde werken zullen de
ontwikkelingsstadia worden getoond. Volgens de laatste berichten
wordt evenwel de tentoonstelling uitgesteld tot een latere daum.
Spijtig (tel. 091/22.17.03).
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GRIMBERGEN - In de Ridderhoeve op 29-5 tentoonstelling met animatie met
demonstratie van allerlei artistieke disciplines, ingericht door de vzw Kraainest.
HASSELT - ‘De Stijl 1917-1931’ wordt vertoond in het Prov. Begijnhof van
23-4 tot 13-6 m.m.v. het Prov. H. Arch. Instituut, het Prov. Museum en de Ned.
Ambassade. Inleiding door Prof. J.L.M. Hardy (Delft).
- ‘Hasselt 750 j. stad’ is een uitg. v.h. Gemeentekrediet. Auteurs: Dr.
Mathieu Brussels, Jozef Grauwels, Erik Houtman, Hubert Leynen
en Raymond van Ballaer. Tot 1-10: 1.300 fr.

HEULE - De Kinder-volksdansgroep ‘Prutske’, o.l.v. Mieke
Vandersteene-Callewaert, vertegenwoordigde Vlaanderen van 17 tot 26-4 in
Ankara op het intern. kinderfestival, in opdracht van het Min. v. Vl.
Gemeenschap.
HILVERSUM - ANTWERPEN - Bij de uitgeverij Muthos verscheen de bundel
'7 Kunste-

KG 5 Plastische kunsten, film
geleid door Rudolf van de Perre. - Letterkundige Rik Wouters publiceerde
in eigen beheer de bundel ‘Nauwelijks ademend verheffen woorden zich’ (200
fr. Br. 001.0775591.55 R. Wouters, Melkerijstr. 45, 1500 Halle). Hij werd
opgenomen in de bloemlezingen ‘Met vriendelijke groet’ (Lambe), ‘Eigenliefde’
(Het Schaap), ‘Poëzie over Vlaanderen’ (P. Paperback). - Het radioprogramma
over de laatste dichtbundel van Gwij Mandelinck ‘De droefheid is in
handbereik’, heruitgezonden op BRT-1, 23-5. - Henri West presenteerde zijn
debuutbundel ‘Era’, bij de opening der tentoonstlling zijner tekeningen, litho's,
aquarellen en schilderijen, gal. Heideland, Hasselt. - ‘De St.-Salvatorskathedraal
te Brugge, Geschiedenis en architectuur’ van Dr. Luc Devliegher verscheen
als deel 7 van de reeks ‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’ (uitg. Lannoo
Tielt m.m.v. Prov. West-Vlaanderen).

3. Plastische kunsten, film
Werken van Stan Baele in gal. Vanden Boom te Deurne tot 28-3. - Schilderijen van
Jos Barbe, Villa Salomé Zulte, tot 2 mei. - Werken van Staf Beerten, gal. Arca
Gent tot 24-4. - Werken van Hugo Besard, gal. Kunst onder de toren Breda; met
presentatie van zijn etsmap ‘Dieren van leven en dood’. - Schilderijen van Frank
Bogaert tot 24-2 in gal. Tempo te Roeselare. - Kunstschilder Willy Bosschem was
inleider van de tentoonstelling Marc Debattice (Oostende). Hijzelf exposeert etsen
in de nieuwe galerij 't Zunnewiel Oostende van 1 tot 31-5. - De keramist Jos Bruggen,
die ook dichter is, organiseerde in het Berenhof te Veldwezelt ‘Huize Uilenspiegel’,
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een persoonlijk heemkundig museum met biblioteek. Daar had half april de opening
van zijn keramiektentoonstelling plaats. - Schilderijen van Henriette Bynens in
‘Huize Uilenspiegel’ Veldwezelt in de 2e helft van april. - Beeldhouwers Maurice
Brams en Jan Calmeyn in de tentoonstellingen ‘Brons’ van vzw. Amarant. - Chantal
Claeys en An Goris, gal. Malpertuis Kluisbergen tot 18-4. - Werken van Achilles
Cools, Molenhoeve Ranst-Broechem zaterdagen en zondagen van april. Kunstschilder Frans Corneillie ontwierp, ter nagedachtehis van de gevallenen van
1482 te Westrozebeke, een monument met krijgers van Filips van Artevelde. Het
werd op 26-5 daar onthuld. - ‘Een Kruisweg van geloof, hoop en liefde’, keramiek
van Paul de Bruyne, werd aangebracht in de St.-Janskerk van Beveren-Waas.
Daarvoor maakte Anton van Wilderode gedichten, die met de reprodukties werden
gepubliceerd. - Beeldhouwers Leo de Buysere en Lea Decaestecker in de
tentoonstellingen ‘Brons’ van vzw. Amarant. - Kunstschilder Jos de Decker, Romi
Goldmuntzcentrum Antwerpen tot 9-5. - Etsen van Victor Delhez, gal. Amaryllis
Brussel tot 16-5. - De keramiekers Della en Sleppe, ‘Jonge Kunstenaars uit het
Gentse’ Deurle en St.-Amandsberg tot 3-7. - Werken van Robert de Man, Hof te
Puttens Lede tot 9 mei. - Kunstschilder Yves Desmet ‘Jonge Kunstenaars uit het
Gentse’ Deurle en St.-Amandsberg tot 3-7. - Kunstschilder Norma de Vos houdt
open deur in haar atelier van 1 tot 31 mei, Kouterbaan 42 (Post) 9830 Latem (tel.
091/82.46.23). - Werken van Marc de Wintere, Villa Salomé Zulte tot 2 mei. ‘Terugblik op vijf jaar werk’ van Yvonne Erauw, de Keyserhotel Antwerpen 7 tot
31 mei. - Ray Gilles in Museum Leon de Smet te Latem tot 10-4. - Etsen van An
Goris, gal. Esschius Diest, Begijnhofpoort, 24-4 tot 11-5. - Kunstschilder Herman
Hertogs van 24-4 tot 6-5, VTB-gal. Jan van Eyck Gent. - Herman Hertogs en Jos
Fred Smith, gal. Malpertuis Kluisbergen tot 18-4. - Graficus Emiel Hoorne,
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‘Jonge Kunstenaars uit het Gentse’ Deurle en St.-Amandsberg, tot 3-7. - Werken
van Jef Innegraeve, Huyse de Grote Sterre Damme tot 25-4. - Werken van Mariette
Jacops, Kasteel Cortewalle Beveren van 18-4 tot 2-5. - Werken van Jos Jans, atelier
Zuivelmarkt 44 Hasselt, tot 8 mei. - Werken van Juul Keppens, Atelier
Konkelgoedstraat 29 Lebbeke, tot 2 mei. - Assemblages en beschilderde boetseringen
van Anna Lenoir van 3 tot 25-4, Huidevettershuis Brugge. - Het doctoraat in de
stedebouw en de ruimtelijke ordening werd aan de KUL toegekend aan Piet
Lombaerde (Lier) voor zijn thesis ‘Verschuivingen binnen het planningsdenken
over de ruimte: van een perspektivistische naar een semiologische benaderingswijze’.
- Kunstschilder Freddy Maes, 19e Salon Europ Arts Charleroi, 18 tot 28-4. - ‘Tekens
van angst’ van Frank Maieu in galerij JL te Oostende tot 25-4. - Beeldhouwer Raf
Mailleux ontwierp de nieuwe vrijheids-perron van Hasselt, die op de Groenplaats
komt. - Kunstschilder Marcaine tot 15-4 V.I. Veurne en tot 11-4 in Beernem (project
Egypte). Van 16-4 tot 1 sept. Frankrijk met Belgo-Hispanique (Marseille, Nice,
Valenciennes, Douai, Cambrai). Van 31-3 tot 19-4 Gent en van 6 tot 23-5 eveneens
te Gent (projekt Egypte). - Kunstschilder Marcase, Deurle en St.-Amandsbrg ‘Jonge
Kunstenars uit het Gentse’ tot 3-7. - Wandtapijten van Lea Mertens, Cult. C. Kasteel
van Schoten 5 en 6, 12 en 13-6 van 14 tot 18 u. - Beeldhouwwerk van Jef
Meuldermans, Cult. C. Kasteel van Schoten, 5 en 6, 12 en 13-6 van 14 tot 18 u. Werken van Frans Minnaert, gal. ADG Gent tot 8 mei. - Beeldhouwers Hubert
Minnebo en Roland Monteyne in de tentoonstellingen ‘Brons’ van vzw. Amarant.
- Werk van Roland Monteyne in Museum Leon Desmet te Latem vanaf 28-3. - Batik
op natuurzijde van Mia Moreaux van 23-4 tot 12-5, gal. de Peperbusse Oostende.
Een kunstmap over haar werk wordt er gepresenteerd door Norbert de Winne. Werken van Maurits Nevens, gal. de Braekeleer Antwerpen tot 15-4. - De naam
van onze eerste ere-deken - plastische kunsten Constant Permeke werd gegeven
aan een nieuw schip van de C.M.B. Temse. - Werken van Freddy Petteloot, in april
in studio Gaselec Kortrijk. - ‘De wereld van nu’ in schilderijen, gouaches en
tekeningen van Noël Platteeuw, stadhuis Ieper tot 19-4. - Werk van kunstschilder
Marcel Ringelé in C.C. Elkerlyc te Mariakerke-Oostende tot 20-4. - Werken van
Petrus Quick, VTB-de Braekeleergalerij Antwerpen van 1 tot 13 mei. - Daan Rau
(Amarant) was inleider o.m. van de tentoonstelling Anna Lenoir (Brugge). - Werk
van Georges Steel, in de Select Modern Art Gallery Vremde tot 28-3. - Plastische
kunstenaar Jaak 't Kindt, Deurle en St.-Amandsberg, ‘Jonge Kunstenaars uit het
Gentse’ tot 3-7. - Olie, pastel en aquarel van Luc Tack tot 13 mei in C.C. Witte zaal
(St.-Lucas) Gent. - Van kunstschilder Jozef Tysmans - overleden in 1974 - werd
een herinneringstentoonstelling ingericht van 10-4 tot 2-5 in het C.C.
St.-Aldegondiskerk te As (atelieradres: mevr. Roeckaerts-Tysmans, Ringlaan 59,
3530 Houthalen). - Werken van Roger van Belleghem, eigen galerij, Zeedijk 748
Knokke-Zoute. - Kunstschilder Marc van Cauwenbergh Gal. I.D. Gent tot 18 mei.
- Werken van Jos van Craeyenest, Kelder Oud Brugge Kuiperstraat 30-4 tot 30-6,
ingeleid door Lisette de Backer. - Werken van Julien Vandebril, in gal. Handicraft
Beveren-Leie tot 30 mei. - Armand Vande Ghinste gal. Malpertuis Kluisbergen tot
18-4. - Dr. Willy Vandenbussche maakt een bijvoegsel bij zijn volumineuze catalogus
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van het Prov. Mus. v. Mod. Kunst (Ieper), aansluitend bij zijn tentoonstelling
‘Aanwinsten PMMK Ieper (1979-1982)’. - Tekeningen en gemengde technieken van
Lucien van den Driessche, gallery Forty-One Ant-

[Kunsten en letteren]
naars - 7 Dichters' met gedichten van Remi de Cnodder bij afbeeldingen van
Remy Cornelissen. Verder werkten nog mede o.m. Frans Minnaert (Anton van
Wilderode), Cyr Frimout, Robert Vandereycken (Julia Tulkens) e.a.
KOEKELBERG - In de Ufsal tentoonstelling Reinaert de Vos tot 28 mei,
samengesteld door Prof. Jef Janssens. Voor het publiek toegankelijk op
woensdagnamiddag. Tine Ruysschaert speelde er de ‘Reinaert I’ op 8 mei. Het
Brussels hs. ‘Reinaert II’, waarvan fragmenten onlangs zijn opgedoken, is er
eveneens te bezichtigen.
KORTRIJK - ‘Frans-Vlaanderen’, tentoonstelling K.B. Leiestraat.
- Op 10 mei werd in de Openbare Biblioteek op initiatief van
Christiaan Germonpré een discussie-avond met redakteurs van
Vlaamse culturele en literaire tijdschriften gehouden. Voor
‘Vlaanderen’ sprak de voorzitter van onze redactieraad Prof. August
Keersmaekers.

LATEM - ‘Frans-Vlaanderen gezien door Vlaamse kunstenaars’ is een
tentoonstelling, die voorbereid werd door een excursie van kunstenaars op 15
mei, georganiseerd door de zvw ‘Culturele Missie’ (Wiedauwdreef 12).
LEUVEN - Het nieuw literair blad RIP werd door de groep germanisten Eelen,
Spinoy en van Batselaere opgericht (abon. 280 fr., br. 736.4033015.13; red. v.
Hardenberg, Leopoldstr. 33).
- De Leuvense Schrijversaktie werd 10 jaar geleden opgericht door
O. Triau, V. Vanorbeek en E. van Itterbeek en heeft talrijke
waardevolle initiatieven genomen. Laatst op 4-5 ‘De vier seizoenen’,
een antologie-poëzieprogramma uit alle LSA-bundels.
- ‘Het theater in de Middeleeuwen’, XIIe Intern. colloquium, ingericht
door het Inst. v. Midd. studies van de KUL, 24 - 26-5.

LONDEN - De veiling van oude meesters door Thos. Agnew & Sons vermeldt
o.m. werk van Isenbrandt (triptiek ‘The Adoration of the Magi’), Teniers en
Arthois (landschap), Sir Peter P. Rubens (‘Head of St. John), Sir Anthony van
Dyck (‘A Genoese Nobleman’), Magdalen Master (triptiek). Adres: 43 Old
Bond Street, 18 mei - 30 juli.
MECHELEN - De stad Mechelen organiseert de Int. zomercursus
orgelmeesterklas Prof. Flor Peeters van 2 tot 13 augustus. Voor maximum 15
deelnemers worden de onkosten en verblijfkosten vergoed. Bijkomende
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inlichtingen: de Belgische Ambassades of het Ministerie van Nederlandse
Cultuur, Bestuur voor Internationale Betrekkingen, Kortenberglaan 158, 1040
Brussel.
- ‘Rik Wouters’ Cult. Centrum 22 mei tot 6 juni.

MEERHOUT - De kring ‘Meerhouts Patrimonium’ stelde werken tentoon van
Antoon, Luc Dries, André Proost, Joske Steurs en Anthony van Lieshout,
ingeleid door Pierre Anthonissen (8 en 9-5).
OOSTENDE - ‘Sint-Truidense en Weertse Kunstenaars’, Cultuurpaleis vanaf
2-4 (uitwisselingstentoonstelling).
- ‘Oostende onder het Frans Bewind’ van Eduard J. Baels is een
luxe-editie (21,5 × 28 cm, perkamentpapier, geïllustreerd), dei in
december verschijnt. Voorintekenprijs tot 15 juli: 1.550 fr op Br.
384.0082510.47 E.J. Baels ‘Voorintekening’ (port + 150 fr.). Nadien:
1.850 fr.
- ‘Het kerkje O.-L.-Vr.-ter-duinen in de schilderkunst, de fotografie
en de prentkaart’ is een tentoonstelling ingericht door de kring ‘De
Plate’ n.a.v. het verschijnen van een nieuwe monografie over het
door Ensor en Alice Frey geliefde kerkje, door Germain Billiet (tot
31 mei in het Heemkundig Museum (Feestpaleis).

OTTERLO (Ned.) / PARUS - Wie den tentoonstelling ‘Leon Spilliaert’ niet
kon bezichtigen te Parijs of Brussel make een uitstap naar de Veluwe, waar in
het Museum Kröller-Müller een overzicht te zien is tot 6 juni. Of naar Parijs
voor ‘Fernand Léger et l'esprit moderne’ (Musée d'Art Moderne de la Ville de
Paris, tot 6 juni eveneens).
RIJKHOVEN - ALDEBIEZEN - In de Landcommanderij werd tot 2 mei door
de Prov. Commissie v. Kunstambachten de tentoonstelling ‘Keramiek uit de
Regio’ vertoond. Zij was reeds in het C.C. te Venlo, met werk in Duitsl. en Ned.
Limburg, naast de Vlaamse Limburgers: atelier Piet Kerkhof-Heleen Dekkers,
Georges Blom, Jeff Gielen, Patrick Helewaut, Lidy Hoewaer, Frank van Houtte,
Gerard Segers, Piet Stockmans, Ludo Thijs, Paul Wouters.
ROESELARE - De viering van 175 j. Klein Seminarie brengt o.m.: ‘Wat een
leven!’, een poëziemontage over 175 jaar poëzie uit het Klein Seminarie (25 en
26-4) - ‘175 jaar Klein Seminarie’ een tentoonstelling (15 tot 23-5) - ‘175 jaar
kunst van oud-leerlingen’ met catalogus. - Een herdenkingsboek, met historiek,
werd samengesteld door Luc Pillen en Jules Pollet (voorintekening door storting
van 500 fr., br. 712.0112024.90). Ook ons Kunstenaarsverbond sluit zich bij
deze viering aan. Immers de voorbereidende vergaderingen en alle redaktie- en
beheervergaderingen hadden plaats in het Klein Seminarie. Leraars (o.m. Albert
Smeets, Godfried Oost, Antoon van der Plaetse, Hector Deylgat) en leerlingen
van het Klein Seminarie hebben een beslissende rol gespeeld om de stichting
en lancering van het Kunstenaarsverbond en het tds. ‘Vlaanderen’ (toen nog
‘West-Vlaanderen’) tot een goed eind te brengen.
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-

‘Oost- en Westvl. Jonge kunstenaars’ in galerij Comedie tot 6 juni,
ingeleid door conserv. W. Vanden bussche, met: Ph. Bouttens, Ingrid
Castelein, Robert Devriendt, Marc Jennard, Max Kerkhof, Marc
Maet, Luc Martinsen, Piet Moerman, Koen Muller, Ph. Vanden
Berghe en Rik Vermeersch. Vanaf 14 mei 20 u.

ROME - NEW YORK - Met het Metropolitan Museum van New York begint
in februari 1983 de grote rondreizende tentoonstelling van belangrijke werken
uit de Vatikaanse kunstschatten, die volledig door Amerikaanse instellingen
wordt gesponsord. De werken beslaan alle periodes van de kunstgeschiedenis.
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SCHELLEBELLE - De nieuwe galerij ‘Maretak’ werd geopend op 7 mei; zij
wordt gerund door kunstschilder Tom van de Velde in de Destelhoeve. Inleider
was Gaston Durnez.
ST.-AMANDSBERG - DEURLE - De tentoonstelling ‘Jonge kunstenaars uit
het Gentse’ die wordt voorbereid én in de Campo Santokapel te Sint-Amandsberg
(7 - 30-5) en in het museum Dhondt-Dhaenens te Deurle (17-5 - 3-7) zal een
overzicht bieden van tendensen en persoonlijkheden in het Gentse kunstleven.
Het betreft een initiatief van het Cultureel Comité Sint-Amandsberg en de
stichting Mevr. J. Dhondt-Dhaenens. Om tot het Beschermcomité toe te treden
storte men minimum 500 fr. op br. 443.8535201,83 Culureel Comité
St.-Amandsberg.
ST.-NIKLAAS - Aan de tentoonstelling ‘Scheppende Handen’, ingericht door
de Jonge Kamer Waasland die jubileert (10 j.), kan deelgenomen worden door
verenigingen en enkelingen, met kunstwerken, poëzie, muziek, knutselwerk
e.a. Secret.: Johan Poppe (Heistraat 225 B 1).
- Monnikenwerk, Sted. Museum tot 29-8.

VALKENBURG (Ned.) - Lentevergadering van de Ver. v. Limb. Auteurs in
Hotel ‘Schaepkens van St.-Fyt’ aan het station vanaf 14.30. op 9 mei. Deelname
(570 fr.) bekendmaken door storting op br. 407.902384.17 V.L.A. J. Venken,
Pannenhuisstr. 33, 3650 Dilsen.
WAASMUNSTER - De Gemeentelijke Akademie v. Beeld. Kunsten exposeert
in GA, Galrij van de Akademie ‘Jaarwerken 1981-1982’ van de leerlingen op
4 en 5 sept. Een zeer actieve kunstschool.
ZONHOVEN - ‘Dichter bij Zonhoven’ is een bundel gedichten van
dorpsgenoten uitgegeven door het plaatselijke D.F.
ZWIJNDRECHT - Wie zich bezig houdt met occulte kunst, magie e.d. sture
daarover bijdragen voor een speciaal nummer van tds. ‘Deus ex Machina’ op
adres: Kris Geerts, Dorp-Oost 67, 2730 Zwijndrecht.

bibliotheek
Werk van en/of over leden
JULIEN VAN REMOORTERE, De waarheid en niets dan de waarheid, uitg. Lannoo
Tielt/Bussum, reeks Lannoo's Junior Boeken 12/16, 1982, 12 × 21,5 cm, 128 blz.,
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paperback, 198 fr. - Het werk is een der meest realistische jeugdboeken die ik de
laatste jaren gelezen heb, in die zin dat Julien van Remoortere de feiten die het
levensverhaal van de medelijdenwekkende hoofdpersoon schragen, van zo nabij
mogelijk beschrijft en uit verschillende standpunten benadert. Het tragische
levensverhaal van een kansarme jongen wordt meesterlijk uiteengerafeld en terug in
mekaar gepast door een auteur die zijn stof kent en die weet gebruik te maken van
alle middeltjes die het aangenaam lezen bevorderen. Dagboekfragmenten geschreven
in de stuntelige taal en spelling van de hoofdpersoon, verslagen, persknipsels en
reacties van juryleden worden samengesmeed tot een stevig geheel dat direct naar
het hart grijpt en ons aan het einde van het verhaal de onmenselijkheid van onze
instellingen en de hardheid van sommige mensen doet aanvoelen. Julien van
Remoortere bewees met ‘De waarheid en niets dan de waarheid’ dat hij een boek
voor de aankomende jeugd kan schrijven dat zeker ook in de bibliotheek van
volwassenen thuis hoort.
W.O.
JULIEN VAN REMOORTERE, Op wandel in het Groothertogdom Luxemburg,
Lannoo Tielt-Bussum, 1981, met 50 toeristische kaarten, 12 × 21,5, paperback, 398
fr. - In de reeks ‘Lannoo's toeristische uitgaven’ verscheen ‘Op wandel in het
Groothertogdom Luxemburg’ geschreven door Julien van Remoortere die hier zeker
niet aan zijn proefstuk is op dat gebied. Aangezien deze gids de bedoeling heeft 50
wandelingen voor te stellen doorheen de Luxemburgse Ardennen, Gutland, Wijnstreek
en Mijngebied, zal het waarschijnlijk wel een praktisch hulpmiddel zijn voor de
fervente aanhangers van de wandelsport. Doch voor mijn part kan het geheel vrolijker
en levensechter gemaakt worden door even te verwijlen in een aangenaam café of
ergens te tafelen om te genieten van de zo in de mode zijnde streekgerechten.
Misschien liet het uitgetrokken budget dergelijke pleziertjes niet toe of hield de
schrijver meer van het sportieve dan van het gastronomische. Ongetwijfeld zullen
wandelliefhebbers genieten van wat hier gebracht wordt en kan ook de eendagstoerist
praktisch nut halen uit deze toeristische gids, doch voor mij hoeft het echt niet.
W.O.
RIE VANDERHEYDEN, Renaat Grassin, het ketje. Zijn leven, zijn poëzeekes, Uitg.
Danthe - St.-Niklaas, 1981, geïll. met foto's en tekeningen van Grassin zelf, 110 blz.,
345 fr. - Een sympathiek relaas over het leven en het werk van Renaat Grassin:
onsterfelijk ketje, kleinkunstenaar ‘avant la lettre’, kabaretier van de radio
(‘Zonnekloppers’ en ‘Kop en staart’) maar vóór dit alles een geboren toneelrat van
zuiver karaat. Was hij niet één der unieke elementen die ‘Het Vlaamse Volkstoneel’
tot een uitzonderlijk ensemble maakten, in die glorierijke periode tussen 1920 en
1930. De auteur van dit boek heeft Grassin goed gekend, als mens, als toneelman en
als Vlaming. Hij vertelt vlot en boeiend over de op- en neergang van het leven van
het ontwapenend vinnige ‘boefje’ dat Grassin was, ook op rijpere leeftijd. Uit dit
levensverhaal komt hij ons bovendien tegemoet als een waarachtig poëet, wispelturig
vindingrijk fantast, trouwe vriend. Een schat van ‘poëzeekes van het ketje’
vervolledigen en getuigen

KG 7 Plastische kunsten, film
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werpen tot 30-3. - Werken van René van den Mooter, gal. Vleeshuis Lier van 24-4
tot 3-5. - Audiovisuele ‘Rubenscantate’ door Harold van de Perre op 4-5 in Sted.
Cult. Centrum Hasselt. - Glazeniertekenaar André Vanderburght houdt zes maal
per jaar voordrachten over glazenierskunst, met expositie en projectie van 200
kleurendia's van glasramen. - Beeldhouwers Robert Vandereycken en Stan
Vanvinkenroye in de tentoonstellingen ‘Brons’ van vzw. Amarant. Fotokunstrecensent Karel van Deuren inleider van de tentoonstelling ‘Hed. Fotogr.
in W.- en O.-Vlaanderen’ (C.C. De Schakel Waregem). - Werken van Lieve van
Loo, Huyse de Grote Sterre Damme, tot 25-4. - Werk van Wim van Peteghem,
Kredietbank Diest tot 23-4. - Werken van André van Poucke in de Lekpot te Loppem
tot 31-3, ingeleid door Mia Moreaux. - Kunstschilder Marcel Veldeman,
Martinus-hoeve Zandvliet tot 6-6. - Beeldhouwers Raf Verjans en Maurits Witdouck
in de tentoonstellingen ‘Borns’ van vzw. Amarant. - Werken van beeldhouwer Arthur
Vermeulen, gal. de Pijpere Kuurne tot 1 mei. - Werk van Wilfried Vervsich,
Lindenhof Rumbeke tot 30-4. - Werken van Herman Wauters, Huis Hellemans
Edegem tot 2 mei. - Beeldhouwer-keramist Martin Willems in Cult. Centrum
Zonhoven van 30-4 tot 2-5. - Schilderijen in Grafiek van Jos Wils, Gemeentel. Casino
Koksijde 2 tot 15 sept. - Werk van Nelly Windels, gal. Ladeuze Etikhove 1 tot 30-8.
De film ‘Jan de Smedt van Mechelen’, naar een scenario van Raph. Desmedt
- met deelname van o.m. Rik Bourguignon, P.G. Buckinx, Flor Peeters, Anton
van Wilderode en Staf Weyts - werd op 6 mei in première vertoond in het
Mechels Cult. Centrum. - Tekeningen en schilderijen van Piet Bekaert, van
15-5 tot 24-7 in de Stichting Veranneman te Kruishoutem v. 14 tot 18 u, niet
zondag en maandag. De mooie kunstmonografie ‘Piet Bekaert’, uitgegeven door
Lannoo/Tielt, wordt er gepresenteerd. - Werken van Ronald Bruynooghe tot
22 mei, gal. Depypere Kortrijk-Kuurne. - Werken van Marie-Jeanne Cilissen,
gal. An-Hyp Hasselt, 6 tot 29-5. - Schilderijen van André en Robert de Man,
gal. Maria v. Bourgondië Brugge tot 2-2. - Werken van Roeland Pietersz.
D'Haese, gal. Maretak Schellebelle tot 31 maart. - Werk van Armand
Demeulemeester, gal. 't Poortje Haasdonk-Beveren tot 30 mei. - Werken van
Jos Demey, Vredegerecht Merksem tot 15 mei. - Werken van Jos Devoght v.
30-7 tot 22-8 in Hof de Bist Ekeren. - Werk van Jef Janssens, VTB-gal. de
Braekeleer tot 27 mei. - Werken van Herman Muys, Kunstgalerij van Latem,
tot 10 mei. - Foto's van Jean Nicolaï, Kredietbank Hasselt 30-4 tot 22-5. - Werk
van Jan Tack, eigen atelier tot 16-5 (Rijmenamsteenweg 21, Bonheiden) Werken van Walter Theunynck, gal. Vyncke - van Eyck Gent, tot 21-5. Werken van Sting T'Jaeckx, Stadhuis Nieuwpoort 1 tot 14 juli. - Werken van
Petrus Valckx, gal. de Garf St.-Lenaarts, tot 12 juni. - Kunstschilder Leo van
Cauwenbergh, Sted. Vismijn Nieuwpoort tot 13 juni. - Werken van Cecile
Verplancke, de Braekeleergalerij Antwerpen tot 27 mei. - Werken van Godfried
Vervisch, gal. Onder de toren Veurne in juni. - Architect Marc Dubois, docent
aan het Gentse St.-Lucas-Instituut, spreekt in de Brakke Grond te Amsterdam
op 9 juni over ‘De invloed van W.H. Dudoks architectuur in Vlaanderen’. Kunstschilder Gilbert Froyen, gal. A.S.L.K. Wapenplein Oostende van 2 tot
31-7. Voordien in Gal. Jan van Eyck Gent. - Werken van Walter Gallez, in
atelier Statiestraat 14 Meulebeke 5 tot 12 juni. - Kunstschilders Jos Geboers
en Jan Latinne, Casino Valkenburg tot 31-5 met Asikan. - Werken van Achiel
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Pauwels, gal. Fr. de Vliegher Eeklo tot 15-5. - Werken van M.
Spincemaille-Slee-
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KG 8 Periodieken
bus, met de groep ‘Ark’, Populierenhof Heverlee-Terbank tot 30 juni. - Het
Kabinet Victor Steyvaert (†), in het Museum Vander Haeghen te Gent, werd
verrijkt met zijn 5 gekleurde potloodtkeningen bij ‘Les Fantaisies de Camargo’
van H. Liebbrecht (1921). - Werken van Jef van Campen, Romi
Goldmuntzcentrum Antwerpen tot 30-5. - Werken van Rita van Parijs, Kasteel
Loppem tot 27-5. - Kunstschilderes Lisette Heefer, De Ravestein Hever tot 10
juni. - Kunstschilder Vincent van den Meersch, gal. F.S. Leuven, tot 5 juni. Etsen van Bart d'Eyckermans en Jan Vandeweghe, Salle Union des Banques,
Parijs, van 14 tot 26-6. - Kunstschilder Jef van Diest in Art Centre, Brussel tot
28-5.

Periodieken
Appel, Driem. literair tds., Red. G. Wulms Houtstraat 37 St.-Truiden; abonn.
350 fr., pc. 452. 5020881.78 Appel. - VIIe jrg., nr. 1, maart '82: Het blad heeft
zijn vertrouwd formaat verloren en is beslist naar inhoud en presentatie a.h.w.
volwassen geworden: een verheugende vaststelling. Het wordt thans uitgegeven
door uitg. Peeters te Leuven en kreeg een verruimde redactie. De opname van
niet-Limburgers zal, we hopen het, het Limburgs karakter van de opzet niet
doen vergeten. Limburg heeft een degelijk eigen letterkundig blad met standing
broodnodig, vooral nu ‘Schuim’ er niet meer is. Wel zou bvb. Oost-Brabant
kunnen ingeschakeld worden, een gebied dat literair onvoldoende media bezit
met uitzondering van de zeer waardevolle Leuvense Schrijversaktie.
Dit nummer zet in met degelijke essays van Marc de Smet (over Carl Peters v.
VN), Etienne Bastiaenen (over Westers toneel, echter ter verdediging van het
acteurs- en vooral regisseurstoneel met benadrukking van de technieken) en
Rudi Knaepen (Philip Larkin en de ‘Movement’). Poëzie, maar geen enkele
Limburger erbij, wel een paar Hollanders... Twee interviews. Het met de H.
Prijs-prijs bekroonde verhaal van Xina Desto, dat ons wat ontgoochelde, is een
verhaal van seks en geweld. Besprekingen van bundels (Jef Boven en D. Engels),
romans (Eg. Lismond en G. Wulms) en tijdschriften (A. Bessemans).
Belgisch Kreatief Ambacht, tweem. tds., Red. Johan Valcke, Ec. en Soc. Inst.
Middenstand, Congresstraat 33, 1000 Brussel; abon. 250 fr. v. 6 nummers, pc.
000.0383764.32 B.K.A. 82. - 18e jrg., febr.-mrt.: Met dit nummer kreeg het tds.
een meer verzorgde presentatie en druk, die zeker het doel ervan zal bevorderen.
Het traditioneel interview loopt met de designer Marc van de Steen (Gent),
vooral over meubelontwerpen (J. Valcke). Het ‘World Crafts Council’ (Jan
Walgrave). Tentoonstellingsadministratie: 1e BTW (H. Vandermeulen).
Creativiteit, cultuur en economie (Dr. A. Grypdonck). Activiteiten, preselecties,
kalender, enz. (J. Valcke). Een nummer van een tijdschrift waaraan
kunstambachters echt iets hebben voor het beoefenen van hun kunst.
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De Vlaamse Toeristische Biblioteek, Uitg. van VTB-VAB, red. St.-Jacobsmarkt
45-47 Antwerpen, Abonn. voor 12 nummers 300 fr. - Sept. 1981: ‘Groenendaal
& Ruusbroec’: Luc Versluys behandelt o.a. het klooster van Groenendaal,
Ruusbroec, Jan van Schoonhoven, Willem Jordaens e.a. - Oct.:
‘St.-Laureinstoren te Nieuwpoort’ door Guido de

[Bibliotheek]
metterdaad voor het menselijk uniek-zijn van Renaat Grassin. Het is goed dat dit
boek geschreven en uitgegeven werd. Wij mogen hem nooit vergeten.
R.J.
RITA PASSEMIERS, Twintig jaar Teater Vertikaal, Reeks Bijdragen Cult. Jaarboek
van O.-Vl. nr. 13, Uitg. Oost-Vlaanderen, Gent, 1981, geïllustr., 20 blz.
buitentekstplaten, 77 blz., 200 fr. - Dit boek is een boeiend overzicht geworden van
het ontstaan, de evolutie en de prestaties van het ‘Teaetr Vertikaal’ gedurende de
twintig jaren van zijn vrij bewogen bestaan. Rita Passemiers van Omroep
Oost-Vlaanderen, had er een hele opgave aan om de heterogene existentie van dit,
momenteel als ‘gezelschap voor experimenteel toneel’ gekwalificeerde, theater in
een relaas te duiden. Zij heeft de meest markante evenementen gegroepeerd rond de
bezielers ervan, met verdiende accenten op Wilfried De Langhe, Nolle Versijp en
Boudewijn Vander Plaetse. Het is een helder geschrift geworden, dat voor de
betrokkenen en de geïnteresseerden een betrouwbare bron van documentatie betekent.
R.J.
GUY VERRIEST, Het lyrisch Toneel te Gent, Reeks Bijdragen Cult. Jaarboek van
O.-Vl. nr. 17, Uitg. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1981, geïllustr., 30 blz.
buitentekstplaten, 155 blz., 300 fr. - In deze bijdrage van het Oostvlaamse Jaarboek
werd een uitgebreid verslag uitgebracht over de activiteit van gezelschappen en
groeperingen op het in de titel omschreven domein, en dit van 1965 tot 1980. De
auteur heeft de gebeurtenissen, die hij met zin voor nauwkeurigheid omschrijft of
noteert, niet veelal zelf gezien maar vaak ook meebeleefd. Het overzicht is rijk
gedetailleerd. Het omvat gegevens over de Gentse Opera, het Festival van Vlaanderen
(op operagebied), het aandeel van het N.T.G. en de andere toneelgezelschappen
inzake muziek-theater, operetten musicals, het onderwijs, de prijskampen, de
verenigingen voor belangstellenden, belcanto, liederrecitals, enz. Guy Verriest wijst
er in zijn nawoord op dat wat hij als commentaar bij de artistieke prestaties
neerschreef, uiteraard niet vrij kon zijn van een persoonlijke mening. De vele feitelijke
objectieve gegevens die hij in de studie publiceert, zullen voorzeker nuttig blijken
voor de geïnteresseerde lezer. Een ruime keuze van foto-materiaal illustreert dit
interessant archief-boek.
R.J.
N.v.d.R. leden van Oostvlaamse Culturele en Toeristische verenigingen genieten
25% korting op de prijs van de Bijdragen Cult. Jaarboek van de provincie
Oost-Vlaanderen.
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MARIA VLAMIJNCK, De donkere nacht van Julia Fonteyn, Uitg. De Nederlanden
- Antw., 1981, 135 × 200 mm, 159 blz., gen. 295 fr. - Julia Fonteyn, dochter van de
ongenaakbare magistraat Frits Fonteyn, wordt door haar vader gedwongen binnen
te treden in de orde van de Karmel. Hij kan het namelijk niet harden dat er via deze
dochter, in wie hij ten onrechte een buitenechtelijk kind vermoed, nakomelingen van
hem zouden zijn. Veertien jaar houdt ze het zonder roeping in het klooster vol, maar
na het overlijden van haar moeder vraagt en bekomt ze haar uittreding. In het
wereldlijk leven zal zij met haar stalen karakter, gelouterd in het convent, waar ze
echter niets van haar warme menselijkheid heeft verloren, haar uiteindelijke levensdoel
vinden. De religieuze uittreding is een thema dat niet zó frequent wordt behandeld.
Dat Maria Vlamijnck het aandurfde, is een verdienste: de algemene benadering van
het thema heeft me zeker geboeid. Ook de opbouw van het verhaal garandeert
voldoende afwisseling en groeit naar een climax toe. De schrijfster vond een geslaagd
evenwicht tussen de werelden waarin ze ons afwisselend meevoert en de figuur van
de ‘weggelopen non’ - het curiosum dat ze toch is - wordt in het sterkste deel van
het boek, het middenluik, met indringende zeggingskracht opgeroepen. De figuur
van Julia Fonteyn ontbreekt echter innerlijke wordingsgeschiedenis. Als 19-jarige
laat ze zich dociel naar het klooster leiden; ze wordt geprofest terwijl ze duidelijk
beseft dat ze geen roeping heeft maar toch manifesteert ze zich uit het klooster als
een karaktervaste vrouw, de steun voor een docent wiens huwelijk mislukt is, de
redplank voor haar jongere zus die zich in haar echtgenoot bedrogen weet, de
toeverlaat voor een getalenteerd acteur: een dergelijke evolutie had ik liever in een
gedegen rijping zien groeien. Stillistisch wisselen knappe zinsneden af met stroeve
zinsbouw of foutieve syntaxis. wat minder zetfouten had toch ook gekund.
E.R.
DRIES JANSSEN, De muze zingt in het Zuiden. Poëzie van Vlaamse dichters
doorheen 150 jaar onafhankelijkheid, uitg. Mikron, Herk-de-Stad, 1981, 145 × 205
mm, 406 blz., ingen., 450 fr. - Deze bloemlezing werd op verzoek van de uitgever
samengesteld - o.m. ten dienste van het onderwijs - als een late herdenking van 150
jaar België en presenteert gedichten van uitsluitend Zuidnederlandse auteurs, meer
nog, naar het woord van de samensteller in de inleiding is ‘geen enkel Nederlands
staatsburger er bij te pas gekomen, noch qua inhoud, noch qua samenstelling’ (blz.
6). Als criteria werden genomen dat de dichters Zuidnederlanders zijn vóór 1960.
De samensteller laat daarbij duidelijk opmerken dat zijn keuze subjectief is (wat ten
andere inherent is aan een éénmans-werk) en dat geen (zuiver) dialectische gedichten
werden opgenomen. In het totaal zijn meer dan 600 gedichten afgedrukt: produktie
van ruim 250 dichters, waaruit duidelijk af te lezen valt dat van sommige dichters volgens de appreciatie van de samensteller - meer dan één gedicht werd opgenomen.
Een paar voorbeelden: 5 gedichten van G. Gezelle, 4 van Paul Snoek, 4 van Karel
van de Woestijne, 4 van Paul van Ostayen, 3 van Hugo Claus, 2 van Karel Jonckheere,
2 van Christine D'Haen, 2 van André Demedts, 3 van Bert Decorte, 2 van Pieter G.
Buckinx, 2 van Gaston Burssens, enz. De dichters werden alfabetisch gerangschikt
en achterin vind je een lijst met de titels of aanvangsverzen van de gedichten. Hoewel
we het (wellicht ten onrechte) gewoonlijk niet zijn, streelt het ons chauvinisme als
we zo een oogst van poëtische gewrochten bij elkaar zien. De grote vraag waarmee
je als lezer steeds blijft zitten is, waarom die wel en die andere niet...? Zo mis ik o.m.
Gwij Mandelinck, Marleen De Crée-Roex, Aleidis Dierick, Gery Florizoone, Rudolf
van de Perre... Niettemin een goedgevulde verzameling, waarin je heel wat koren -
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naast kaf - vinden kunt. Onderwijskundig gesproken... nog een vraagje. Kan men
zomaar - wanneer men besluit deze bloemlezing op de boekenlijst van een bepaalde
klas in te schrijven - de Noordnederlandse poëzie doodzwijgen, of is het de bedoeling
ook nog een bundel Noordnederlandse gedichten in te schakelen?
R.d.
ALICE DE BEVERE, Tocht naar mystieke verten, Lannoo, Tielt, 1980, 140 blz.,
kleurenillustraties, gebonden. - Deze dichtbundel verscheen op 1.000 exemplaren
op houtvrij, gever-
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[Bibliotheek]
geerd papier en is geïllustreerd met enkele kleurenreprodukties van schilderijen van
dezelfde dichteres: een bibliofiele (poëtische) uitgave vol mystische gedichten, 132
in aantal. Mystischlyrische gebeden bijna, één hymne, één allegorische psalm van
‘een ziel die zwanger is van God.’ Doorheen de vele gedichten vindt men de
constanten van groei, opgang en één-wording van de mystische ziel in een
louteringsproces met de Schepper. Eigen nietigheid en tederheid geprofileerd tegen
Gods oneindigheid, eeuwigheid, kosmische oerkracht. In strakke rijmschema's,
archaïsche taalconstructies en conservatieve woord- en beeldkeuze is het de dichteres
in hoofdzaak te doen om de ontboezeming van haar religieuze gevoelens. Dat houdt
ze dan ook ononderbroken vol usque ad finem. Tenslotte dit citaat:
‘De stille stonden in de tuin, / de biezen op het blonde duin, / doen luisteren naar
Gods sprekend zwijgen, / en in Zijn eenheid dieper neigen’.
a.l.
MICHAEL GHYS, Cantate Domino in Japan en Taïwan 1981-1982, Aalst 1982. Onze koren, jeugensembles en solisten zijn ongetwijfeld onze beste ambassadeurs
in het buitenland. Tussen hen neemt het Aalsterse koor ‘Cantate Domino’ een centrale
plaats in met zijn jaarlijkse concertreizen die het reeds de wereld rond heeft geholpen,
het laatst in Japan en Taïwan. Foto's en andere documenten werden verzameld in
deze mooie publikatie, die een prachtig album is geworden. Moge de crisis geen
beperkingen opleggen in de toekomst aan de activiteiten van het koor, die de naam
van Vlaanderen in ere houden in het buitenland.
A.S.
HANS MELEN, Kunst en kunstenaars te Deinze, in ‘Vlaamse Toeristische
Biblioteek’, no 279, Antwerpen, 1982; 43 fr. br. 410.0014211.72 VTB Antw. - De
goed geschreven brochure van de dichter H. Melen is gewijd aan zijn geboortestad,
waar hij zijn leven lang aan trouw bleef, hoewel zijn werk hem tot dagelijkse
verplaatsingen dwong. Zoals Latem en Deurle is Deinze een oord voor kunstenaars.
Het volstaat hier enkele namen op te sommen: de musici J. Daems, L. Nachtegaele
en Fel. van den Bossche; de beeldende kunstenaars Armand Blondeel, Modest Huys,
Jul. de Coster, Jozef Cantré, Jos F. Smith, Albert en Jan Saverys, Stef. Tessely, Hubert
Malfait en Jules de Zutter; de letterkundigen Willem Baudaert, A. Mervillie, Joris
Eeckhout, Remi van de Moortel, Ach. Cassiman, B. Engels en vele anderen. Allen
worden kort maar met competentie gepresenteerd.
A.S.
EMIEL VAN DER DONCK, Maaseik en zijn Maaslandse taal, Uitg. De Nieuwe
Mijnstreek, Beek (N. Lb.), 1982; 106 blz., 32,5 × 22,5, geïll. - In zijn inleiding
beschrijft die andere bekende Maaseikenaar W. Sangers de betekenis van dit werk,
dat de bekroning is van vele jaren liefdevolle opzoekingen. Beiden hangen aan hun
streektaal, die de taal was van de eerste Dietse dichter Veldeke, de eerste Dietse
literaire taal. Het boek is geen geschiedenis der streektaal maar in de eerste plaats
een woordenboek (50 blz.), vervolgens een verzameling spreuken en gezegden uit
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de streek (6 blz.), ten derde een spraakleer en een studie van varianten (8 blz.). Het
Maaslands taalgebied wordt daarna geanalyseerd, de erin voorkomende oude
familienamen opgezocht en geografisch gesitueerd. Oude bedrijven en beroepen
hebben ook hun stempel gelaten in het taalgebruik, de plaatsnamen, de vroegste
schrijftaal. Tenslotte is er ook het speelse taalgebruik van kolder, bijnamen,
scheldwoorden, zegwijzen en moppen. Echt een rijke taal, die het verdient jarenlang
bestudeerd te worden.
A.S.
HUGO BOUSSET, Bernard Kemp van A tot Z, Uitg. Danthe, Grote Markt 64,
St.-Niklaas, 1982, 298 × 220 mm, talrijke foto's en andere illustr., 206 blz., geb. 1080
fr. - Als een piëteitsvol herdenken van het overlijden van Bernard Kemp op 2
november 1980 verscheen een jaar na zijn plots heengaan ‘Bernard Kemp van A tot
Z’, werk samengesteld en ingeleid door Hugo Bousset, die deze uitgave als een
‘Essay-feuilleton’ betitelt, wat dus een vervolg veronderstelt. What's in a name? Er
wordt onderstreept dat men bewust is geen volledig beeld te hebben opgehangen van
deze uitzonderlijke man, wiens verschijning het vitalisme uitstraalde en nooit een
kunstenaar van de ivoren toren is geweest. Boeiende bijdragen zijn gewijd aan de
vele facetten van deze persoonlijkheid als hoogleraar, taalkundige, Gezelleanalist,
romancier, voorzitter van zo'n talrijke wetenschappelijke als literaire verenigingen.
Mevr. Elisabeth van Vlierden schreef een korte bioscopie over haar man en zorgde
voor originele illustraties en unieke foto's. Marcel Janssens heeft het over Bernard
Kemp als essayist, Martine de Clercq over de literatuur-historicus, Jan Westenbroek
over Frans van Vlierden en Guido Gezelle, Lieven Rens over de cultuuranimator en
Vlaming. Vermelden we nog een ontroerende bijdrage van Ivo Michiels en een
getuigenis van dankbaarheid van Claude van de Berge die vooral Kemps betekenis
voor jonge auteurs belicht. Het T.V.-gesprek dat Hugo Bousset had met B. Kemp
werd eveneens opgenomen. Hugo Bousset schrijft dan verder over de criticus en
romancier. Dat Kemps leven van A tot Z door het alfabet, door de taal werd beheerst
mag toch niet doen vergeten dat hij tijdens een interview, dat ik van hem mocht
afnemen eveneens verklaarde: ‘Het leven heeft een andere dimensie dan geleerdheid
en in de literatuur komt het op het leven aan, niet op geleerdheid’. Met een uitvoerige
bibliografie door Hilda van Assche en Richard Bayens, waarvan in het eerste deel
zijn oeuvre en in het tweede over zijn werk, wordt herdenkingsboek besloten.
Fr.G.
MARLEEN DE CREE-ROEX, Hemisferen, uitg. Orion-Colibrant, Beveren, 1982,
135 × 210 mm, 56 blz., 200 fr. - Deze nieuwe bundel van de begaafde dichteres is
geschreven na en n.a.v. de dood van haar vader, met wie zij zich innig verbonden
wist. Dit heengaan heeft haar geleerd hoe elke stap in het leven afscheid nemen is,
ook van de wonden die het slaat, en hoe zich dat vertaalt in poëzie. Liefde voor het
leven impliceert een verlangen naar vervulling. Deze ontstaat slechts op basis van
een zelf verworven inzicht en helderheid. De bundel verraadt een intense gevoeligheid
(het treft hoe vaak het woord tederheid’ terugkeert!), maar het is opmerkelijk hoe
M. de Crée-Roex haar innerlijke bewogenheid opvangt in een gedisciplineerde vorm.
De bundel, die drie cycli omvat, is volledig geschreven in een (vrije) sonnetvorm,
waarin de vele korte zinnen, enjambementen en het vaak alleenstaande slotwoord in
het oog springen. Het volgehouden ritme stuwt de bundel naar een mooie afronding
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toe, maar vraagt van de lezer ook een volgehouden inspanning en voldoende
inlevingskracht om hem ten volle te genieten.
rdvp

KG 9 Periodieken
Merre, die reeds ettelijke historische onderzoeken deed over zijn stad. - Nov.:
‘Hendrik Conscience de reislustige’: de betreurde Dr. Gilbert Degroote
onderzocht vooral de briefwisseling van de romancier; voordien publiceerde
hij reeds over ‘H. Conscience en zijn uitgevers’ - Dec.: ‘Het A.K.V.S.’ door
Lic. Lionel van den Berghe, die vooral geïnteresseerd was in wat deze beweging
voor onze tijd nog te leren heeft. Hij onderlijnt de betekenis van Dr. Alb. Catry.
‘Kunstenaars voor de Jeugd’, driem. tds. v. de KVJ, red. Kapelsestw. 72
Brasschaat, lidgeld 500 fr. br. 001.0279272.85. - Maart '82: O.m. gedichten van
Karel Vertommen (75), L.-M. Huylebroeck, J. v.d. Brandt, J. Haest, M.-J.
Dehaene, A. v. Wilderode, G. Anckaert, B. Peleman. Presentatie van Bernard
Henry en hulde aan A. Demedts.
R.I.P., driem. tds. v. liter. en stijl, red. p.a. van Hardenberg, Leopoldstr. 33,
Leuven; 280 fr., br. 736.4033015.13 R.I.P. - Nr. 1. - De germanisten Elen,
Spinoy en Evenepoel spreken hun rouw uit over de literaire tijdschriftenwereld
(vandaar R.I.P.). Gedichten van Fr. Pollet, A. van Assche, L. v.d. Brande e.a.
Interview van R.I.P.-lieden met een wat ontgoochelde P.P. Nic van Bruggen
over allerlei actuele poëzieaspecten (uitvoerig). Spinoy schrijft mijmeringen
onder de titel ‘De spiegel der zaligheid’. Dirk Bastelaere, ook van het RIP-schip,
wijdt uit over de groep ‘Joy Division’ en Patrick Bedert over ‘Narcisme &
Gelatenheid’. Het groepje mankeert geen intellect, weet het, toont het. Te volgen.
Rollariensia, Uitg. Geschiedk. Kring Roeselare. - Het jaarboek 1981 (XIII)
bevat o.m. een studie van de voorzitter Dr. Michiel Debruyne over ‘De Gudrun
van Rodenbach’ en een van M. Therry over ‘Barok-vroomheid 1728-1792’.
Het boek (180 blz., 16 blz. ill.) kan besteld door storting van 450 fr. op pr.
000.0405104.32 M. Debruyne, Zeger Malfaitstr. 31, 8810 Rumbeke.
Academiae Analecta, Mededelingen van de Kon. Academie v. Wet., Lett. en
Sch. Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, Jrg. 42, 1981, nr. 1; 118
blz., 350 fr., Pr. 000.0033677.18 Brepols NV, Turnhout. - ‘Diagnose de l'Art
Contemporain’ is een rede uitgesproken door Roger Avermaete voor de Unesco
te Parijs (Acad. Eur. des arts et lettres) en te Porto (Escola superior de B. Artes).
De titel wijst op verwarring, zoniet ziekte, die heerst in de actuele kunst en die
door Avermaete vrij luchtig en oppervlakkig wordt geschetst. Belangrijk is dat
hij terecht de verwaarlozing van het métier als het grootste euvel beschouwt in
de kunst van heden. - ‘Jaak Lemmens en Pierre Jean van Damme, en het herstel
van de religieuze muziek in België in de 2e helft van de 19e eeuw’ is een lezing
gehouden door de eminente musicoloog Prof. Jozef Robijns in de Academie
(Kl. S.K.) op 13-10-1980. Het is eerst het verhaal van Jaak Lemmens, de
kosterszoon uit een Kempisch boerendorpje, die de hele wereld verbluft met
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zijn Bach-revelerende orgelrecitals, die het orgel als instrument in ere herstelt
en het Gregoriaans doet herleven in België en ook elders. Het tweede is dat van
een andere geniale dorpskosterszoon, J.P. van Damme uit St.-Laureins, die
priester, classicus en musicus wordt: aan de hand van dokumenten uit de Gr.-Lat.
Oudheid past hij klassieke ritmen op het gregoriaans toe om verder te evolueren
naar respect voor de diatonie van het gregoriaans en uitzuivering ervan op
historisch-musicale grondslagen. Van Damme haalt Lemmens uit Londen en
de ‘Ecole de musique religieuse’ - het Lemmens-Instituut - wordt gesticht in
1878. Lemmens
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gaat Leo XIII zelf een memorie aanbieden om zijn steun voor de zuivering van
het Gregoriaans te krijgen. Het Motu Proprio van 1903 zal de ideeën van
Lemmens en van Damme voor de gehele Kerk richtinggevend maken. Het was
ook J.P. van Damme die Edgar Tinel tot opvolger van Lemmens deed benoemen
en de St.-Gregoriusvereniging oprichtte, die in het hele land de hervorming
doorvoerde. Robyns haalde terecht deze figuren uit de vergetelheid.
‘Voor wie componeren wij?’: Victor Legley betoogt dat de huidige componist
niet in een woestijn predikt, niet in een oerwoud, maar in het luchtledige. Dat
is vooral het geval voor de Belgische, die a priori voor minderwaardig geldt bij
het snobistisch publiek. Het helpt hem niet alle denkbare kronkels aan te nemen,
want hij schrijft muziek ‘die niemand graag hoort en niemand graag speelt’. Hij
concludeert dat over het algemeen de componist van ernstige muziek alleen
voor zichzelf schrijft hopend dat anderen er toch in zullen geloven.
‘De Kon. Vl. Opera te Antwerpen (1907-1914) en de Vl. muziek’ is een studie
van Mark Reybrouck, die de betekenis van de in 1893 gestichte Opera voor de
Vl. beweging onderzoekt, aan de hand van de Vlaamse creaties van vocale
muziek uit de zeven jaren vóór W.O.-I. Hij analyseert er vooral de ‘nationale’
kenmerken van. De componisten zijn Franz Andelhof, Flor Alpaerts, Jan Blockx,
Jan Broeckx, August De Boeck, Paul Gilson, H.G. D'Hoedt, Oscar Roels, Julien
Ryken, Jul. Schrey, Joz. Van der Meulen, Jef Van Hoof, Ern. v. Nieuwenhove,
Arthur v. Oost, Edw. Verheyden. Het zijn teksten van M. Sabbe, A. Bogaers,
Raf Verhulst, L. Krinkels (uit het Frans), H. Teirlinck, J. Toussaint, M.
Vliebergh, M. Kerremans, A. Monet, H. Baccaert, H. Melis. De toondichters
Gilson, de Boeck en Mortelmans reduceren het Vl. engagement, dat Benoit
sterk kenmerkte en ook door Alpaers en van Hoof wordt beklemtoond. De
verhalen zijn in een oorspronkelijk Vl. tekst, erg eenvoudig en spelen zich af
in een veelal dorps decor. De periode betekent echt een bloei van een operagenre
in Vlaamse zin. ‘De evolutie van het Auteursrecht’, lezing van Prof. Ern. van
der Eyken, die lid is van de Raad van Beheer van SABAM en aan zijn nogal
technisch onderwerp een opwekkende humanistische inleiding wist te geven.
‘Over de geschiedenis en de toekomst van het glasraam’ is een mededeling van
de bekende glazenier Michel Martens. Hij beoefent met brio een ambacht dat
een aanpassingscrisis doormaakt t.o.v. de hedendaagse samenleving. Wij hadden
met hem een enthousiast gesprek over het onderwerp dat hij in de Academie
behandelde. Hij gelooft echt in de toekomst van het glasraam, maar stelt als
voorwaarde dat de glazenier nieuwe paden gaat betreden, die hij hier uitstippelt
in het kader van de integratie in de architectuur.
De Tijdspiegel, Cult. blad v. Limburg, Red. Ludo Raskin Opperstr. 30, 3821
Nieuwerkerken-Kozen; abonn. 200 fr., pr. 000.0112019.81 Tijdspiegel Hasselt.
- Dec. 1981: Poëzieaflevering samengesteld door Gie Luyten, over de
gehandicapte mens, met gedichten van Limburgse dichters als P. Aerts, L.
Benats, M. Beerten, M. Buckinx, A. Buckinx-Luykx, P.G. Buckinx, M. de
Cree-Roex, M. Custers, L. Gruwez, E. Heidbuchel, E. Hendrix, T. Hoewaer, L.
Indestege, D. Janssen, Georges Lambrechts, M. Journée, Guy Lambrechts, M.
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Le Roy, G. Melis, G. Luyten. B. Mesotten, Ph. Rotsaert, Th. Quintens, A.
Smeets, R. Schoofs, L. Swerts, M. Trippas, R. Vanbrabant, J. van Baelen, L.
Verbeeck, M. Vrancken, J. van den Weghe, B. Willems, G. Wulms e.a.

[Bibliotheek]
De zachte wet, Gedichten van Rainer Maria Rilke, vertaald door PIET THOMAS.
Kortrijk, Theoria, 1981, 48 blz. - Wellicht gesteund door het gunstig onthaal van
‘Het neigende uur’ (1980), vergast Piet Thomas ons een jaar later al op een tweede
keuze gedichten van R.M. Rilke, die door hem in smetteloos Nederlands werden
vertaald. Naar mijn gevoel laat ‘De zachte wet’ zelfs nog een sterkere indruk na. De
keuze is evenwichtig verdeeld tussen (minder bekende) gevoelslyriek en enkele
‘Dinggedichte’, waaronder ‘Der Panther’ en ‘Die Treppe der Orangerie’ zeker
kroonstukken zijn. In beide genres zijn de vertalingen af. Thomas behoudt zowel het
ideeëngoed van Rilke als de structuur en het ritme van de gedichten. Het vasthouden
aan het rijm is geen absolute noodzaak, maar waar hij het kan integreren in de
vertalingen, komt het deze laatste alleen maar ten goede. Andermaal laat de afgedrukte
oorspronkelijke tekst ons toe, na te gaan en te ervaren, hoezeer elke vertaling veeleer
een hertaling is dan een (geslaagde) omzetting in een andere taal. Groter lof kan een
vertaler niet toebeeld worden. Als voorproefje de vertaling van ‘Herbst’, een gedicht
dat we allen uit onze humanioratijd kennen:
De blaren vallen, vallen als van ver, / als welkten in de hemel verre tuinen; / ze
vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde / uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. / En kijk je naar het andere: het is in alle.
Maar Eén op 't einde vangt dit vallen / oneindig teer in zijn handen op.
Moge deze tweede keuze een even ruime weerklank vinden.
rvdp
JORIS DENOO, Eendjes voeren. Oriont-Colibrant (De Bladen voor de Poëzie, jg.
29/), 1981, 40 blz. - ‘Eendjes voeren’ is, zoals de flaptekst vermeldt, inderdaad
toegankelijker dan zijn vroegere poëzie. Toch geeft Joris Denoo zijn eigen aard niet
prijs. Hij vlucht niet, zoals velen van zijn generatiegenoten in een al dan niet
vermeende of bewust gekoesterde romantische gevoelswereld, maar hij rukt
meedogenloos het masker van de schijn af van onze moderne leefwereld. Hij doet
dat met verrassende beelden en woordcombinaties, die juist in onze wereld hun
wortels vinden en door hun ironisch karakter zowel het toegeven aan het hedendaagse
levensgevoel als het woord zelf en de mogelijkheden van de dichter relativeren. In
dat opzicht sluit Denoo eerder aan bij de grimmige ironie van een Gust Gils b.v. dan
bij het defaitisme van wat men ‘de zachte generatie’ is gaan noemen. Een leesbare
bundel.
rdvp
SUZY VAN BEVER, Kunstmap Ernest Claes, in eigen beheer, 1981, Rot 53 - 3221
Nieuwrode, 1.000 fr. - Na haar eerste kunstmap ‘Woord en Beeld’ begin 1981, pakte
Suzy Van Bever uit met een tweede kunstmap opgedragen aan Vlaanderen's meest
vertaalde auteur Ernest Claes. Andermaal wordt het peterschap waargenomen door
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de internationale kunstcriticus Graaf Philippe d'Arschot Schoonhoven. De map kreeg
een inleidend woord van de Antwerpse dichter Remi De Cnodder. De kunstenares
Suzy Van Bever wordt subliem voorgesteld in een ten geleide door de Aarschotse
letterkundige Gunnar Riebs. De map biedt buiten de zeven gereproduceerde
schilderijen van Suzy Van Bever, evenveel gedichten. Voor deze poëzie tekenden:
Pieter G. Buckinx, Raoul Maria de Puydt, Bert Decorte, Remi De Cnodder, Amedé
Suenaert, Gunnar Riebs en Marcel Coole. Suzy Van Bever kan, ondanks de technische
vaardigheid waarvan zij in haar werk blijk geeft, het best bij de naïeven, bij diegenen
die men zondagschilders heet, worden ondergebracht. Deze klassering houdt geen
kritiek in, integendeel. Haar werk is sprankelend, levendig, helder. Zoals alle naïeve
schilders beeldt zij het geluk uit, het feeërieke, probleemloze geluk dat de dagelijkse
ervaring in een hogere dimensie plaatst. Het is in elk geval zo dat wie weinig doet,
weinig fouten maakt. Er zijn zelfs lui die geen enkele fout maken. Suzy hoort er niet
bij, zij doet ook veel. Deze bibliofiele uitgave is gedrukt in een beperkte oplage van
100 exx., genummerd van 1 tot 80 en van A tot T. Ze werd officieel voorgesteld door
Eva Maria tijdens een tentoonstelling te Zichem, Ernest Claes ter ere.
P.V D.
RUDOLF VANDE PERRE, M. Vasalis, uitg. Orbis en Orion, Beveren, reeks Grote
Ontmoetingen, 215 fr. - Een goed biografisch essay verweeft de analytische en de
synthetiserende werkwijze. De auteur ervan dient als een Klein Duimpje gaandeweg
steentjes uit te werpen die hij dan later allengs weer kan vergaren, zodat het pad naar
de eigenlijke kern van de stof breed open ligt. Het materiaal dat Rudolf Van de Perre
in zijn boek over Vasalis moest verwerken, lijkt bij de eerste oogopslag eerder beperkt.
De Nederlandse dichteres publiceerde met telkens een tussenpauze van zeven jaar
inderdaad slechts drie bundels. (‘Parken en woestijnen’ 1940, ‘De vogel Phoenix’
1947 en ‘Vergezichten en gezichten’ in 1954). Van de Perre behandelt evenwel elk
gedicht afzonderlijk in een omzichtige verkenning, die getuigt van respect voor de
artistieke uiting, doch evenzeer van een oeverloze eruditie. In feite reikt Rudolf Van
de Perre aldus doorheen honderdtal gedichten - Vasalis' complete poëtische oeuvre!
- naar constanten die hem stuwen naar het grondmotief bij deze lyrica: ‘Het
fundamentele geloof in de liefde voor alles en allen, spijts haar belijdenis van het
menselijk tekort’ (blz. 97). Bijna moeiteloos gaat de lezer op die manier uitkijken
op een ongemeen fascinerend landschap. Wel wordt dat ten dele nog door een delicate
nevel aan het gezichtsveld onttrokken; de essayist duidt echter haarscherp op het
bestaan van een nog indringender werkelijkheid achter de dadelijk ervaarbare. Het
panorama zelf in deze poëzie ontstaat natuurlijk uit de ondefinieerbare oerkracht in
Maria Vasalis zelf. Aan Van de Perre komt zonder twijfel de niet geringe verdienste
toe dat hij gewezen heeft op verbanden in het achterhaalbare, en meer misschien nog
op wat de dichteres zelf nauwelijks vermoedt en slechts even beroert. In meer dan
een opzicht is Vasalis' oeuvre een existentiële queste. Voor wie haar daarbij volgen
wil, kan ik me nauwelijks een bekwamer gids dan Rudolf Van de Perre voorstellen.
De uitstekende primaire en secundaire bibliografie achteraan in het boek is dan een
geschikte reisbrochure.
L.D.
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Boeken over kunst
Francine-Claire LEGRAND, Léon Spilliaert; Vert. Bert de Corte, Uitg. Lannoo Tielt,
1981; 280 blz. met 55 opgekleefde kleurenillustraties en ruim 350 zw-w. illustr.,
gebonden in vollinnen band met stofomslag, 333 × 260 mm; 2900 fr. - Tot op heden
waren er nog maar een aantal, op dit van Dasnoy na, oppervlakkige artikeltjes over
Spilliaert verschenen, n.a.v. tentoonstellingen of herdenkingen. Ook haalde hij geen
al te hoge ogen op de kunstmarkt. Hij werd duidelijk onderschat omdat hij nog niet
opgenomen was in het internationaal circuit van de kunstmarkt, waaraan een groot
deel van de kunstkritiek eveneens is onderworpen. Daar is sedert een jaar (of wat
langer) verandering in gekomen. Op vooroorlogse wijze heeft men aan Spilliaert een
grote Parijse tentoonstelling bezorgd in de zekerheid dat Brussel zou kapituleren. In
korte tijd werd Spilliaert tot een eersterangsfiguur verheven, wat bewtistbaar is. In
de Spilliaertcultus - zoals in die van vele schilders - speelt de publicatie van een
grootse kunstmonografie een belangrijke rol. Dat is nu gebeurd en de auteur ervan
is een oude dame die een groot prestige veroverde wegens haar centrale rol in het
Brussels Museum voor Moderne Kunst en haar grote publicistische activiteit. Het is
een voortreffelijk boek, waarin, zoals gewoonlijk voor dergelijke werken, de
reprodukties voorrang hebben: uitstekend gedrukt, maar misschien wat te talrijk,
zodat een aantal bladzijden wat overladen zijn. Een strengere selectie zou dit euvel
hebben kunnen vermijden.
Het plan van de tekst is heel logisch. Vooreerst: ‘De mens en zijn tijdgenoten’
(vooral het Brussels wereldje). Vervolgens ‘Het Werk’ met zijn voornaamste thema's.
Tenslotte lijsten (biograf. gegevens, bibliografie, tentoonstellingen, indices). De tekst
is in een vrij eenvoudige en duidelijke taal gesteld zonder overdreven
wetenschappelijkheid, wat we erg waarderen. Ook in andere opzichten lijkt de auteur
wat geëvolueerd te zijn. Aldus in haar visie op de godsdienst. In haar eerste studies
i.v.m. het symbolisme reduceerde zij de religiositeit ervan tot beïnvloeding door
esoterische clubjes. Nu is zij er toe gekomen de rol van de ware mystiek te erkennen,
zij het dat dit, volgens haar, leidde tot een soort godsdienst van ‘kwijnend smachten’
(sic). Misschien komt nog een tijd dat zij er een diep christelijke, ja zelfs kerkelijke
religiositeit in zal ontdekken (zoals bij verscheidene Franse nabi's en bij onze le
school van Latem) en zich van een zeker aantal vooroordelen zal bevrijden. Wij
waarderen het ook ten zeerste dat haar biliografische lijsten meer Vlaamse werken
bevat, hoewel er nog niet veel merkbaar is van gebruik ervan binnen haar tekst.
Spijtig dat de auteur zo weinig schrijft over de beïnvloeding van Spilliaerts werk
door dit van Munch en zelfs van Duitse expressionisten: Munch is essentiëel voor
het begrip van Spilliaert en men kan er zich niet met een paar bladzijden van af
maken. Bovendien zou een dieper onderzoek van de relatie Spilliaert-Munch het
gemis aan originaliteit kunnen tonen van het hoofdaspect van Spilliaerts werk. Dit
alles belet niet dat deze kunstmonografie een schitterend werk is, waaraan ook de
drukker-uitgever Lannoo zijn beste zorgen heeft besteed: het zal de internationale
waardering voor onze Vlaamse kunstenaars in binnen- en buitenland ten goede
komen. Naast de Nederlandse is er ook een Franse uitgave, waarvan de tekst de
oorspronkelijke is. De vertaling door Bert de Corte bevredigt ons helemaal.
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Fr. DANIEL-ANGE, L'Etreinte du feu. L'Icône de la Trinité de Roublov, Ed. Desclée
de Brouwer, Paris, 1980; 277 blz., 245 × 180 mm, rijkelijk geïllustreerd grotendeels
in kleur, linnen band. - Zo er één kunstwerk verdient dat men er een heerlijk kunstboek
aan zou wijden, dan is het wel de meest indrukwekkende ikoon van de Oosterse
christenheid: de ‘Heilige Drievuldigheid’, het meesterwerk van de Heilige Andrei
Roebljov, geniale monnik en kunstenaar van het Drievuldigheidsklooster van
Sergejevo (thans tot Zagorsk ontkerstend). Het berust er niet meer: het bevindt zich
in Moskou in de vroegere galerij Tretjakov, de huidige Tempel van de Russische
Kunst, als het hoogtepunt van de Russische Ikonenkunst. Het prijkt in dezelfde zaal
als een ander befaamde ikoon, de Moeder Gods van Wladimir uit de 12e E. Het werk
van Roebljov situeert men tussen 1422 en 1428. Beide zijn dank zij kopijen en
reprodukties ook in het Westen uiterst bekend. De belangstelling voor Oosterse
ikonen is voor vele Westerlingen een ware passie geworden, en niet ten onrechte.
Heel wat mensen bezitten zelfs ook een ware bibliotheek over ikonen, maar zullen
onbevredigd zijn door de meeste dezer boeken, omdat zij niet of niet voldoende
doordringen in de geestelijke en mystische achtergrond, waaruit de ikonen gegroeid
zijn. Geen boek is ons bekend dat dit aspect van de ikoonkunst zo grondig en zo
treffend weergeeft als het boek van de Franse monnik frère Daniel-Ange. Het betreft
trouwens een ikoon, die men veelal en te recht als dé plastische synthese van de hele
christelijke spiritualiteit van het Oosten beschouwt. De drie jeugdige pelgrims, die
door Abraham en Sarah aan tafel genood zijn onder de boom van Mambreh,
verbeelden immers in de traditie der Byzantijnse kerkvaders de komst van de Zoon,
het Woord, Christus: vergezeld, verenigd en gelijk met de Vader en de Geest, in een
innige liefdesgemeenschap. In die oneindige liefde verzinken alle vreugden en weeën
van de hele mensengeschiedenis en van de hele schepping, van het oerbegin tot het
einde der tijden. In het liefdesdialoog van de Drie wordt alles vrede, sereniteit,
tederheid, licht, eenheid. De heilige kunstenaar was getuige van de inval van de
Mongolen in het heilige Rusland, met hun nasleep van onnoemelijke gruwelen en
monsterachtige wandaden. Hij heeft massa's gewonden en lijken gezien en mateloos
veel machteloze opstandigheid en wanhoop meegemaakt. Hij vond er geen ander
antwoord op dan dit sublieme vizioen van vrede en vergeestelijking. Zelfs de Sovjets
hebben, ten aanschouwe van deze ikoon, de schandelijke marxistische dooddoener
‘opium voor het volk’ niet durven te gebruiken: ze hebben de ikoon ‘gedesacraliseerd’
door er van te maken de uitbeelding van de ‘vleesgeworden idealen van vrede en
eendracht’. Het exposé van de auteur bestaat voor een goed deel uit lyrische en zelfs
mystische teksten, die nauw aansluiten bij uitvoerig geciteerde Kerkvaders en vroege
christelijke schrijvers. Het fotografisch materiaal betreft gebouwen, dokumenten,
personages en plaatsen i.v.m. het ontstaan van de ikoon. Daarnaast een schat aan
kleurreprodukties van ikonen, die aanrakingspunten vertonen met het meesterwerk
van Roebljov.

KG 11 Periodieken
Kultureel Jaarboek voor Oost-Vlaanderen 1980; uitg. Prov. Cult. Dienst,
1982; 341 blz., rijk geïll., 500 fr. Br. 091.0059890.70, Prov. O.-Vl., Cult.
Publikaties, Gent. - Deze 34ste jrg. beantwoordt naar inhoud en formaat, lay-out
en illustratie aan de vernieuwde formule die in 1976 ingevoerd werd en die
ondertussen ingeburgerd geraakte. Zoals gewoonlijk opent de jaargang met het
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administratieve gedeelte, dat wordt gevolgd door de hoofdstukken over taal- en
letterkunde (inclusief de lijst met publikaties van Oostvlaamse auteurs in 1980),
over biblioteekwezen, over toneel (met andermaal een overzicht van het
toneelleven te Gent in het voorbije seizoen), over muziek, over geschiedenis
(met aanverwante takken: genealogie, heem- en volkskunde), over plastische
kunsten, over fotografie, over cultuurpatrimonium (met beschrijving van de 104
monumenten, 6 landschappen, en 21 stads- en dorpsgezichten die in 1980 werden
beschermd), over musea (met de voorstelling van de heemkundige musea in het
Meetjesland en uitgebreide artikelen i.v.m. het op te richten Provinciaal Museum
van de Vlaamse Sociale Strijd en de Provinciale Molendag te Wachtebeke),
over sociaal-cultureel vormingswerk en over de culturele uitwisseling met de
provincies Zeeland en West-Vlaanderen. Ook nu weer eindigt het Jaarboek met
de hoofdstukken ‘Ook dit gebeurde in Oost-Vlaanderen...’, waarin dit keer
informatie over niet-provinciale kulturele manifestaties te Aalst, Gent,
Sint-Niklaas en Zottegem, en ‘In Memoriam’, waarin tijdens het verslagjaar
overleden figuren worden herdacht die een vooraanstaande rol hebben gespeeld
in het kulturele leven in de provincie. Door het geboden overzicht van alle
provinciale wedstrijden en prijzen, tentoonstellingen, herdenkingen en andere
initiatieven of manifestaties vormt het Jaarboek 1980 een rijke bron aan
informatie, zodat het (nu en later) beslist als waardevol naslagwerk blijft
fungeren. niet het minst omwille van de talrijke adreslijsten van o.m.
Oostvlaamse openbare biblioteken, toneelverenigingen, koren, harmonieën en
fanfares, foto- en diakringen en muziekscholen, waardoor tegelijk een waardevol
stuk kulturele werking op het lokale vlak wordt geïnventariseerd. In 1980 werd
het 150-jragi bestaan van het Koninkrijk België herdacht. Ook daaraan wordt
in dit Jaarboek uitgebreid aandacht besteed. Zo werden in het hoofdstuk ‘Ook
dit gebeurde in Oost-Vlaanderen...’ een overzicht van de verschilende
manifestaties op landelijk, provinciaal en gemeentelijjk niveau opgenomen. Het
Oostvlaamse provinciebestuur nam, in het kader van de feestelijkheden, het
initiatief tot de oprichting van een Provinciaal Museum van de Vlaamse Sociale
Strijd. Bij wijze van inleiding tot het projekt werd op 14 juni, in aanwezzigheid
van Z.M. de Koning, een akademische zitting gehouden rond het tema ‘De
sociale emancipatiebewegingen in Vlaanderen sedert 1830’. Toespraken en
referaten werden in het hoofdstuk ‘Musea’ opgenomen.
Uit velerlei eeuwen, ‘Kultureel Jaarboek-Bijdragen’, nieuwe reeks nr. 18. Gent,
Provinciebestuur, 1982. 260 blz., ill., 300 fr. Br. 091.0059890.70. - ‘Uit velerlei
eeuwen’ dateren de kunstwerken - wandtapijten, schilderijen, monumenten,
molens en andere gebouwen - die in deze bundeling van historische en
kunsthistorische bijdragen aan bod komen. Op twee kortere studies na, zijn alle
gebundelde bijdragen door medewerkers van de Provinciale Cultuurdienst
geschreven, nu eens in de marge van de gewone opdrachten in dienstverband
(wetenschappelijk inventariswerk b.v. of onderzoek ter voorbereiding van
beschermingsdossiers) dan weer uit persoonlijke belangstelling. Eén
gemeenschappelijk kenmerk: zij houden alle verband met het
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meestal eeuwenoude cultuurpatrimonium van de provincie en wettigen aldus
hun opname in de (vlug aangroeiende reeks Kultureel Jaarboek-Bijdragen.
Een eerste bijdrage, van de hand van Dr. G. Delmarcel (Kon. Musea van Kunst
en Geschiedenis Brussel) bespreekt een belangrijk 16e-eeuws Oudenaards
wandtapijt ‘Hercules en de Stymfalische vogels’, dat in 1979 kon aangekocht
worden voor de provinciale kunstcollektie. Twee bijdragen van Cultureel
Adviseur Dr. P. Huys zijn gewijd aan het historisch molenonderzoek. In
onderhavige bundel is een studie opgenomen over de windmolens op de
Heerlijkheid van Sint-Pieters te Gent in de zeventiende eeuw. Daarnast wordt
een beknopte inventarislijst gepubliceerd van aanvragen tot het bekomen van
oktrooien voor het oprichten van nieuwe (wind-, water of ros-)molens in
Oost-Vlaanderen in de late achttiende eeuw. Een andere bijdrage, door Lic. L.
Robyns, over de uitstraling van Rubens' Rochusschilderij in de Sint-Martinuskerk
te Aalst, ontstond in de marge van de wetenschappelijke inventarisatie van de
kunstwerken in de Sint-Martinuskerk waarvan de resultaten aan het verschijnen
zijn in de reeks ‘Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen’.
Twee bijdragen zijn van bibliografische aard. Een eerste lijst, samengesteld
door een drietal medewerkers van de Provinciale Kultuurdienst (Lic. M. Boone,
W. Blondeel en E. Dhont) betreft de akademische proefschriften over de
geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen en van het oud Graafschap
Vlaanderen. Dit systematisch gerangschikt overzicht groepeert de historische
verhandelingen, tijdens het voorbije decennium (1971-1980) voorgelegd aan
Belgische Universiteiten. Een tweede bibliografische lijst, opgesteld door Dr.
P. Devos, kunsthistoricus bij de Provinciale Kultuurdienst, brengt een
gelijkaardig overzicht (± 1925-1980) van de universitaire proefschriften over
acheologie, kunstgeschiedenis en musikologie die rechtstreeks en duidelijk
verband houden met het gebied Oost-Vlaanderen of die dit - in brede zin impliceren.
Twee bijdragen behandelen onderwerpen op het terrein van de architektuur
resp. in het eerste en in het derde kwart van de 19e eeuw, de ene te Gent, de
andere te Aalst. Lic. Marie Christine Laleman, (Dienst voor Monumentenzorg
en Stadsarcheologie van Gent) over het eerste neogotische gebouw te Gent, nl.
een theehuisje aan de Leie (1821), ontworpen door architekt Jean Baptiste van
de Capelle. Aan een ander merkwaardig 19de-eeuws monument dat dreigt (of
mag men nu zeggen: dreigde?) verloren te gaan, nl. het Noordstation te Aalst,
werk van de beroemde architekt Jean-Pierre Cluysenaar wijdt Lic. W. Lerouge
(Provinciale Kultuurdienst) een stevig gedokumenteerde studie.
Eigen, Lit. tds. v. Groot-Roeselare, Red. Joost van Brussel, Nonnenstr.
Roeselare; 60 fr. (t.n.v. J. Bovy, Stationsdreef 70/9). - 1982, no 1: Als naar
gewoonte een rijke keus aan gedichten van o.m. B. Billiet, J. Bovyn, V.
Bouchard, D. Blockeel, H. de Greve, Gery Florizoone, E. Soenens, Cecile
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Vandoorne, J. van Brussel, B. Veilders e.a. Enkele besprekingen van
dichtbundels en essayistische teksten.
Duizend Dromen, Poëzietijdschrift, Red. Peter de Greef Klokkestraat 80, 2570
Duffel; abonn. 100 fr. (8 nummers) br. 001.1076392.59. - Elk nummer telt
twaalf bladzijden. In oktober was het nummer volledig aan een artikel over de
grote G. Gezelle en zijn werk gesitueerd in zijn leven (goed essay van Peter de
Greef). In december bestond het nummer uitsluitend uit veertien gedichten van
jongeren. Gedichten die zich meestal bewegen in een vrij idea-
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Jan VAN DUPPEN, De Zeefdruktechniek. Oorsprong, ontwikkeling en metoden,
Uitg. Cantecleer de Bilt / Westland Schoten, 1981; 197 blz., 253 × 165 mm, tientallen
illustraties sommige in kleur, simili-linnenband, 798 fr. - Een zeer mooi uitgegeven
handboek over een techniek die van een amateuristische oorsprong naar een
volwaardig grafisch vak met gesofistikeerde drukmachines ontwikkelde. Het boek
is bestemd voor liefhebbers, studenten en kunstenaars. De auteur begint bij het
ontstaan van de boekdrukkunst in het algemeen en de evolutie ervan, waarin de
serigraphie, het sjablonneren en de diverse zeefdrukmethoden een eigen plaats
innemen (met historische tabel). Achtereenvolgens worden dan behandeld: het
zeefdrukraam, het zeefdrukgaas, het spannen, de rakel, de kopiëervorm, de sjablonen,
de drukapparatuur, de drukmaterialen, de inkten, het drukken, de textieldruk. Tenslotte
een literatuurlijst (Nederlands-, Engels- en Duitstalige boeken) en een alfabetisch
register. Een uitstekend boek dat ook voor professionelen zeer bruikbaar is. De auteur
publiceerde voordien reeds een ‘Handboek voor de zeefdruk’ voor industriële
zeefdrukkers.
Weldon BLAKE en Ferd. PETRIE, Tekenen als hobby 1. De beginselen van het
tekenen, Uitg. Cantecleer de Bilt / Westland Schoten, 1981; 80 blz.; 281 × 210 mm,
ca. 150 illustr., 310 fr. - Dit is een Nederlandse vertaling van een in New York in
1980 verschenen handboek. De tekst wordt zeer zakelijk gehouden en verdeeld over
korte tekstblokken, telkens over één onderdeel van het betoog. De illustratie neemt
het grootste deel van de ruimte in en is uitstekend en gevarieerd. De auteurs beperken
zich tot het louter praktische zonder aan kunsttheorie te doen. Ook ‘Tekenen als
hobby 2’ is verschenen en handelt over landschaptekenen.
Jutka RONA, Nederland. Kunst en kultuur in stad en land, Uitg. Cantecleer de Bilt
/ Westland Schoten, 1981; 280 blz., honderden illustraties deels in kleur, 698 fr. Vertaling uit het Duits van een Du Mont-uitgave uit 1979, die opgenomen werd in
de reeks ‘Cantecleer Kunst-Reisgidsen’. Het boek is op een eenvoudig schema
gebouwd: elk der provincies wordt afzonderlijk behandeld, beginnend met Limburg.
Daarin komen de diverse landstreken en de voorname kunststeden apart aan de beurt.
Er is geen spraak van bvb. reisroutes, logies, wandelroutes en dies meer. Het
specifieke is dat de kunst centraal staat, wat nochtans niet belet dat er ook wat verteld
wordt over geschiedenis en bewoners. Als Vlaming zal men zich soms ergeren over
zekere uitspraken en opvattingen, vooral in de geschiedkundige betogen. Een positief
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punt is nog dat ook de moderne architectuur aandacht krijgt. Achteraan beknopte
praktische kunstinformatie. Alles samen een gids waaraan je als kunstenaar of
kunstminnaar veel meer hebt dan een klassieke reisgids.
Th. IMMOOS & E. HALPERN, Japan. Tempels, tuinen en paleizen, Uitg. Cantecleer
de Bilt / Westland Schoten, 1982; 256 blz., honderden illustraties enkele in kleur,
640 fr. - Dit boek behoort tot dezelfde reeks en is ook een vertaalde Du Mont-uitgave.
Het is niet alleen een kunstgids maar voornamelijk een inleiding tot Japan als een
voor ons Westerlingen totaal vreemde wereld. Daarom worden er eerst hoofdstukken
gewijd aan: Geografie en flora (11-14), Godsdiensten (15-32), Geschiedenis (33-43),
Literatuur (44-55), Teater (56-65), Beeld. kunst (66-99), Bouwkunst (100-109). Dit
is wel nodig voor men het tweede deel aanpakt waarin afzonderlijk gehandeld wordt
over de merkwaardigste steden en streken, met benadrukking van Tokio, Kyoto en
Nara. In dit tweede deel wordt vooral fotografisch materiaal gehanteerd. Een zeer
verstandige aanpak, die de industrialisatie en het cosmopolitisme van het moderne
Japan naar de achtergrond verschuift. ‘Tempels, tuinen en paleizen’ krijgen inderdaad
- terecht - voorrang.
Frank ROTHER, Joegoslavië. Kunst, geschiedenis en landschap tussen Adriatische
Zee en Donau, Uitg. Cantecleer de Bilt / Westland Schoten, 1982; 270 blz., meer
kleurillustraties dan in de twee vorige gidsen, 675 fr. - De algemene inleiding over
land, volk en geschiedenis is beknopter (38 blz.). Het hoofdbestanddeel is betiteld
‘Op reis door Joegoslavië’ (39-236) en geeft veel aandacht aan het zeer rijke
landschap, dat inderdaad overweldigend is. Op kunstgebied zal men het meest vinden
in de onderdelen: ‘Geschiedenis en kunst van het middeleeuwse Servië’, ‘Lubljana,
barokke kerken en paleizen’, ‘Istrië’, ‘Dalmatische steden’, ‘Dubrovnik’, ‘Moskeeën
en bazars’, ‘Land der Skipetaren’, ‘Skopje en de kloosters’, ‘Ohrid, wieg van het
Slavische christendom’, ‘Servische kloosters’ (zeer merkwaardig), ‘Belgrado’.
Opnieuw op het einde: praktische gele informatiebladen. Een droomland voor
speurders naar ikonen, fresco's en byzantinisme in het algemeen.
W. van BEUSEKOM en J. van STAVEREN, Poëziebrevier, Uitg. Fontein Baarn /
Westland Schoten, 1981; 170 × 120 × 33 mm, 710 blz., 530 fr. - ‘Gedichten voor
ieder uur van de dag voor alle dagen van het jaar’ is de ondertitel van deze
bloemlezing, die het formaat heeft van de preconciliaire missalen en een echte ‘livre
de chevet’ is voor de poëzieminnaars, die met Martinus Nijhoff zullen kunnen zeggen:
‘Iedere dag die God geeft lees ik gedichten’. Inderdaad elke dag van 1 januari tot 31
december krijgt men een portie poëzie uit acht eeuwen Nederlandstalige literatuur
met weglating van de nog levende dichters. Elke dichter kreeg er twee gedichten.
Veel bezwaren: o.m. dat er nog al wat rijmelarij tussen zit en dat de Vlamingen sterk
ondervertegenwoordigd zijn (hoe kon je iets anders verwachten?). En toch, en toch!
een schattig boekje dat je niet zult willen missen, want ‘Vind in verzen vrede en
zielsgeluk’ (J.H. Leopold).
A.S.
JAN STAES, LEOPOLD OOSTERLYNCK, Leuven, het jeugdig hart van Brabant,
Lannoo Tielt-Bussum, 1981, zw.-wit en kleurenfoto's, 27 × 23,5 cm, 159 blz.,
gebonden in vollinnen band, 975 fr. - Voor wie ooit kennis heeft gemaakt met de
stad Leuven - hetzij als inwoner (zeker), hetzij als student/leerling aan een van de
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vele scholen of als toevallige passant - zal dit kunstig fotoboek een prettige ontmoeting
of blijvende herinnering zijn, want niet alleen werd aandacht besteed aan wat iedereen
allang van en over Leuven kent, maar ook aan verrassende details die zo een
ontmoeting of noemt het ‘wederzien’ juist zo bijzonder
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aangenaam maken. De beide auteurs (teksten van J. Staes, foto's van L. Oosterlynck)
zijn er immers heel goed in geslaagd Leuven voor het oog en het hart van de lezer
te laten opleven. Er wordt gestart met een ‘historisch overzicht’ dat uitmondt in
‘Leuven nu’ met o.m. de fusie van 1977, waarbij Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele,
Wijgmaal, Korbeek-Lo (gedeeltelijk) en Haasrode onder de noemer Leuven
samengevat werden. Van deze ‘historische’ teksten volgt dan de vertaling in het
Frans, het Duits en het Engels, waardoor dit boek meteen ook als geschenk aan
buitenlanders een tweede dimensie meekreeg. Het tweede deel van dit werk brengt
een overzicht van de ‘Feesten en folklore in Leuven’ in de vorm van een fotoreeks
met (viertalig) commentaar. Nadien wordt volgens hetzelfde procédé een inzicht
gegeven in ‘Het culturele leven van een universiteitsstad’ met een ruime blik in de
cultuurschatten van de stad. Evenzo wordt behandeld ‘Het dagelijks leven in Leuven’
waarin de fotoreeks een treffend beeld van de stad in zijn dagelijkse doen ophangt.
Tot slot volgt nog een kapitteltje onder de titel ‘Op wandel in Leuven’. Hiervoor
werden heel wat mooie kiekjes verzameld. Op bladzijde 157 vindt u daarbij een goed
leesbare plattegrond die bij het wandelen goede diensten zal bewijzen. Met dit werk
heeft het Stadsbestuur (op wiens initiatief dit boek verscheen) een project uitgewerkt
dat zijn beroemde stad waardig is.
R.d.
TH. WILLEMZE, Componistenlexicon, Het Spectrum Utrecht-Antwerpen, 1981,
tweedelig gebonden, 13,5 × 21,5 cm, 785 blz., 1680 fr of 235 fr./deel voor de
vierdelige pocketuitgave. - Dit boek in twee fraaie banden uitgegeven is eigenlijk
het verwachte gevolg op de eerder verschenen Spectrum Muzieklexicon van dezelfde
auteur (zie recensie hieronder). In onderhavig Componistenlexicon schetst de auteur
in de hem bekende heldere stijl de biografie van ca. 3700 componisten en het zal
voor iedereen duidelijk zijn dat daaronder grote en kleine, onbekende en overbekende
musici aan bod komen. Maar is het niet juist interessant voor de muziekliefhebber
precies iets te weten te komen over de ‘halfgoden’ uit de muziekwereld door wiens
muziek men aangesproken werd? Uit heel wat steekproeven in de twee delen van dit
(goed in de handliggende) werk is duidelijk gebleken dat Th. Willemze hen niet in
de kou laat staan. De overbekende componisten krijgen vanzelfsprekend aan
belangstelling en ruimte in het boek wat hun toekomt. Zo wijdt de auteur 2 blz. (van
telkens 2 kolommen) aan Sibelius, bijna 4 (= 8 kolommen) aan Verdi, iets meer dan
1 blz. aan Offenbach, 1 kolom aan Jules Massenet, 3 kolommen aan Berlioz, een
halve kolom aan Penderecki, maar 2 aan Pergolesi, enz. Behalve de essentiële
biografische gegevens worden ook de werken aangegeven en vaak zelfs met een
persoonlijke commentaar besproken. Wat me bijzonder aangenaam opvalt, is dat de
auteur vaak vergelijkingen opstelt tussen het werk van verschillende componisten.
Ook de vertegenwoordigers van de ‘modernste’ richtingen in de muziek krijgen hun
deel: Henk Badings, Luciano Berio, Mauricio Kagel, György Ligeti, enz. Wanneer
we de chauvinistische toer opgaan en uitzien naar onze eigen Vlaamse componisten,
stelt Willemze ons gewoonlijk niet teleur: naast Peter Benoît (sic, met î!) en Jan
Blockx treffen we ook aan: Willem Pelemans, Renaat Veremans, August de Boeck,
Flor Peeters, Paul Gilson, Emiel Hullebroeck, Lodewijk Mortelmans, Arthur
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Meulemans, Marcel Poot, Lodewijk de Vocht, François Glorieux, Daniel Sternefeld,
Victor Legley, Karel Goeyvaerts, enz. We zochten echter tevergeefs naar Armand
Preud'homme, Louis de Meester, Jef Tinel, Ignace De Sutter, Gaston Feremans... of
gaan we te ver? Dit eerste alfabetisch opgestelde deel loopt tot blz. 619 (in het tweede
boekdeel). Daarna volgen nog: deel 2: chronologische overzichten (o.m. componisten
per tijdvak, Westerse muziek in vogelvlucht, chron. rangschikking van alle opgenomen
componisten per geboortejaar, enz.); deel 3: verantwoording van deze uitgave (criteria
waaraan de auteur zich heeft gehouden); deel 4: literatuurlijst; deel 5: registers
(personenregister, register op locatie, register op instrument, register op genre,
vrouwelijke componisten, winnaars van de ‘Prix de Rome’. Een erg compleet lexicon
dus, dat heel wat goede diensten zal bewijzen aan iedereen die vlug het belangrijkste
over een of ander componist wil weten. In ieder geval: dit tweedelig werk is ‘degelijke
waar’ voor zijn prijs en dat geldt nog meer voor de pocketuitgave.
R.d.
TH. WILLEMZE, Muziklexicon, 2 delen, 1981, Uitg. Het Spectrum,
Utrecht-Antwerpen, geb. 840 fr. per deel, pocket 235 fr. per deel. - Theo Willemze
is ons reeds bekend uit andere ook pedagogisch nuttige werken zoals de Algemene
muziekleer en het Compendium over muziekinstrumenten. Wie zich om de ene of
andere reden niet een uitgebreide, veeldelige muziekencyclopedie wil aanschaffen,
zoals de A.M.E., uitgegeven door De Haan in Haarlem (Unieboek) kan zich best
behelpen met dit prettig uitgegeven, handig muzieklexicon in twee delen. Het
verstrekt, alfabetisch gerangschikt, een schat van gegevens over alles wat betrekking
tot de muziek heeft, eenvoudig en leesbaar voor de gewone muziekliefhebber
voorgesteld. Er zijn een tweehonderdtal illustraties, benevens allerlei muzikale (noten)
voorbeelden, verder ook tabellen. Enkele zetfouten of betwistbare verhoudingen
kunnen in genen dele de bruikbaarheid voor de muziekliefhebber van dit handzaam
en instructief muzieklexicon verminderen.
J.v.A.
VITA SANCTAE COLETAE, Lannoo, Tielt - E.J. Brill, Leiden, 1982, 25,5 × 30
cm, geill. met 32 opgekleefde kleurenillustraties van miniaturen (fotografische
opnamen van Peter Labarque), lay-out van Philippe Boxy, vollinnen band met
stempeldruk op plat en rug, 262 blz., 2400 fr. - Een monumentaal werk dat
gepresenteerd wordt in het raam van de viering van de 600e geboortedag van de H.
Coleta (Colette Boëllet, o 13 jan. 1381 in Corbie en † 6 maart 1447 in Gent). In de
kerkgeschiedenis neemt de H. Coleta een bijzondere plaats in. Gevolggevend aan de
stemmen en visioenen van Gods Geest vernieuwde ze het religieuze leven in de kerk
door alle misstanden in de verburgerlijkte orden van de H. Franciscus en de H. Clara
aan de kaak te stellen en tot de spiritualiteit van de stichters terug te voeren. Door
haar optreden ontstonden zowat 16 nieuwe stichtingen en meer dan 300 kloosters
voor vrouwen en mannen sloten zich bij haar hervorming aan. Zij werd nog tijdens
haar leven beschouwd als ‘zieneres’ en ‘als een mens uit de andere wereld’. Kort na
haar dood beschreef haar biechtvader Pierre de Vaux haar heldhaftig leven, dat nadien
in verschillende hand-
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listische sfeer en waarvan bewoording en vormgeving zeer verzorgd zijn.
‘Duizend Dromen’ wil trouwens een poëziekring zijn voor jonge mensen, die
door en voor de poëzie dichter tot elkaar gebracht worden, met centraal het
tijdschrift. Het bezit Westvlaamse promotieadressen: Herwig Cauwelier
(Gentsesteenweg 156, Harelbeke) en Jan Leysen (Bosstraat 11 Kortrijk).

Vrije tribune
‘Poëzie in het voorgezet onderwjis’
Ik vermoed dat er veel reacties zullen komen op het artikel over poëzie in het
voortgezet onderwijs (Vl., nr. 186, p. 51) dat aldus besluit: ‘Wie beweerde dat door
sommige dichters nu soms vrije verzen gepubliceerd worde, niet uit keus maar omdat
zij gewoon niet meer over de nodige taalvaardigheid beschikken om gebonden poëzie
te schrijven. Wie kan ons over dit probleem inlichten?’ Ik wil mij beperken tot een
bescheiden mini-repliekje, dat niet rechtstreeks een antwoord wil wezen, maar het
geheel even vanuit een ander perspectief wil belichten.
Dichten is de minst gemakkelijke bewegingsoefening op het gladde ijs van de taal.
Zoals een begaafd kunstschaatser echter in een wedstrijd met zichzelf of met anderen
zowel de vrije als de vooraf bepaalde stijlfiguren zal afwerken zonder groot
niveauverschil tussen beide proeven, zo zal een dichter die het vrije vers ‘werkelijk
aankan’ - waardoor hij bewijst over taalvaardigheid te beschikken... - zeker geen
slecht figuur slaan in de gebonden versvorm.
Integendeel: de gebonden versvorm is immers... ‘gemakkelijker’ dan het vrije vers:
geroutineerd in de pas lopen van een bepaald metrum, terwijl je op voorhand de af
te leggen afstand kent, schept minder problemen dan het beklimmen van de muzeberg
langs een ‘vrije’, onbekende bergwand, waarbij je, eens boven gekomen, nooit zeker
weet of het wel de ‘top’ van de gekozen berg is die je bereikt hebt. Je eindigt in de
mist. Het vrije vers is de moeilijkste dichtvorm die er bestaat.
Waarom houdt de dichter anno 1982 zich niet netjes aan op maat gesneden
versvormen? Het antwoord staat in ‘Vlaanderen’ nr. 186, p. 2: ‘Kunst en kunsenaars
zijn steeds grensschenders geweest, in de ruimte en in de tijd.’ (Prof. J. van Ackere
in ‘Muziek van onze eeuw’). (Poëzie is Muziek). Ik kan niet nalaten om, ter verdere
vergelijking, uit voornoemd artikel de laatste paragraaf van p. 12 aan te halen: ‘Nu
onze tijd in een totale ontvoogding het gebruik en het misbruik van de klank en zijn
combinaties heeft doorgevoerd, na zovele eeuwen muziek is de vraag misschien: is
er nog een boeiende melodie te vinden, is er een nog niet versleten ritme te graaien,
blijft er nog een onverwacht akkoord? De combinaties zijn niet onuitputtelijk, laat
staan diegene die interessant zijn. En toch blijkt er geen nood aan zoekers en
proefnemingen. (...)’. In deze zin is het vrije vers, ‘een proefkonijn’ in de hoed van
onze tijd...
Met vriendelijke groet!
Johan Bovyn
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Theaterkrabbel 17
Wanneer wij de evolutie van de Europese beeldhouwkunst nagaan, merken wij hoe
de beeldende kunstenaars doorheen de tijd zijn overgegaan van een
gestyleerd-statische naar een duidelijk dynamische vormgeving. In de aanvang zal
zij zich, getekend door het sacrale, tegen een gotische achtergrond manifesteren als
een plastische expressie. Meesters zijn hierin onze Nederlandse beeldhouwers. In de
2e helft van de 14e eeuw is wellicht de grootste Claus Sluter uit Haarlem die o.a. in
Brussel en in Franse steden werkzaam is. Denk aan de unieke Mozesfontein en het
praalgraf voor Philips de Stoute te Dijon. Zijn figuren bevrijden zich a.h.w. uit het
bas-reliëf om tot geheel drie-dimensionele gestalten te groeien. Hij is de ‘verbeelder’
van mensen met een eigen karakter. Zich daarvan bewust vertolken zij tegelijk een
gesteltenis en een ‘doen’. Het is versteende handeling. De kunst van Sluter is verwant
aan die van de dramadichters die voor en na hem leefden in de bloeitijd van het
rederijkerstoneel. Is het zo gek te menen dat een uitzonderlijk begaafd en gevoelig
man als deze beeldhouwer, bij het zien van toneel daardoor getroffen en geïnspireerd
zou geweest zijn, ja dat zijn scheppingsdrang er werd door aangesproken? Wie heeft
wie beïnvloed?
R.J.

Zoekertjes
H. Van Gijsel-Raes, De Beukelaerlaan 18, 2070 Ekeren zoekt met aandrang te
kopen: nr. 107 van ‘Vlaanderen’.
Joseph De Vestele (St.-Jacobstr. 34, 8000 Brugge) zoekt te kopen ‘Vlaanderen’
nr. 96. Biedt aan de nrs. 57 en 65.

Erratum
Op blz. 27 van ons vorig nummer moet het tweede woord van regel 9 van het gedicht
‘Muziek’ werd gelezen worden i.p.v. werk.
HET IS NOG NIET TE LAAT...
SCHENK AAN EEN BEGINNEND KUNSTENAAR UIT UW OMGEVING EEN
ABONNEMENT OP ‘VLAANDEREN’! DAT IS DAADWERKELIJK MECENAAT
EN IN RUIL STUREN WE U EEN ECHTE LITHO VAN WILLY VANPARIJS
(HOUTHALEN).
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[Bibliotheek]
schriften werd gecopieerd. Eén van die handschriften is doorlopend geïllustreerd.
Het werd vervaardigd in opdracht van Margaretha van York (vrouw van Karel de
Stoute) tussen 1468 en 1477 en het werd geschonken aan het Gentse klooster der
Arme Claren-Coletienen. Uit dit verluchte handschrift worden een dertigtal
miniatuurbladzijden voor het eerst in vierkleurendruk in onderhavig boek
gereproduceerd en toegelicht. Die miniaturen, die fragmenten presenteren uit het
leven van de H. Coleta, zijn elk op zichzelf van een buitengewone kwaliteit. Ze
behoren zonder twijfel tot het beste wat op dat gebied is vervaardigd. De kunstenaar
die ze schiep is onbekend gebleven, maar specialisten vermoeden dat er verscheidene
miniaturisten aan de versiering van dit handschrift hebben (samen)gewerkt. Behalve
de eigenlijke miniaturen is op sommige platen ook de randversiering merkwaardig.
Er zijn ook enkele gehistorieerde initialen opgenomen: verluchte letters aan het begin
van sommige hoofdstukken die uitgewerkt zijn tot een tafereel dat een scène uit het
leven van de heilige vrouw weergeeft. Bij elke afgebeelde miniatuur is een verklarende
tekst afgedrukt, waardoor we wegwijs gemaakt worden in die wondere wereld van
die ‘kleinkunst’ die miniaturen toch zijn. Deze (elk afzonderlijk opgekleefde)
miniaturen worden voorafgegaan door een inleidende tekst die uit vier delen bestaat,
elk door een andere auteur geschreven. Charles van Corstanje (Den Haag) situeert
‘De Zieneres Coleta’; Yves Cazaux (Parijs): In het spoor van de H. Coleta doorheen
de geschiedenis van haar tijd; Johan De Cavele (Gent): ‘Pierre de Vaux, biechtvader
en biograaf van de heilige Coleta’ en Albert Derolez (Gent, Brussel): ‘Het verluchte
handschrift van het klooster Bethlehem’. Als men die teksten heeft doorgenomen,
is het bekijken van de miniaturen een belevenis op zichzelf, waaraan men steeds een
blijvende indruk zal overhouden. Deze inleidende teksten worden achtereenvolgns
in het Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels en het Spaans aangeboden,
waardoor dit wondermooie boek meteen internationale allures krijgt. Oprechte
gelukwensen aan allen die hebben meegwerkt aan de totstandkoming van dit werk,
dat op een blijvende waardering zal mogen rekenen.
R.d.

Vlaamse discotheek
Het was een maghet uutvercoren. Kerstliederen gezongen door het Vokaal
Ensemble Jochems, uitgave Poketino, Pl. 0004, Prijs: 450 fr. - Zeven broers en
gezusters Jochems, samen met Hilde Poels en Paul Cré vormen het bekend en
veel gevraagd vokaal ensemble van die naam, voortreffelijk gedirigeerd door
muziekpedagoog-organist Joz. Verhaert. Zij brachten een langspeelplaat uit van
zeer hoge kwaliteit. Het betreft een suite van bekende en minder bekende maar
stuk voor stuk ontroerend-schone Kerstliederen. De meeste zijn van Vlaamse
oorsprong. Enkele Duitse, een Engels en een Frans lied bezingen eveneens het
kerstgebeuren in eigen trant. Er wordt innig en virtuoos meerstemmig a capella
gezongen. De uitgave is tot in het detail prima verzorgd. Op de kunstzinnige
hoes treft ons de reproduktie van ‘De madonna met de papschotel’ van de
Vlaamse primitief Geerard David. Deze plaat is niet in de handel. Men kan haar
bekomen door storting op rekening 645-1024881-14 van het Vokaal Ensemble
Jochems, Lier. Aanbevolen!
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R.J.
Kerstmis in het Lemmensinstituut (I), Uitg. Het Madrigaal, LEM CJ 5201, LP
of cassette, 325 fr. + 40 fr. port, pc. 000.0528959.18 Het Madrigaal Leuven. Als nr. 11 in de reeks ‘Lentekerk’ verscheen voor een paar maanden een
internationale verzameling folkloristische kerstliederen. Zij werden bewerkt
voor koor en instrumenten (meestal Orff-ensembles) door Jos Wuytack en Paul
Schollaert. Het betreft: ‘In een huis daar woonde’, ‘Mezare Israël’ (Isr.), ‘Noël’
(Fr.), ‘It came upon the midnight’ (UK), ‘Op ene kerstnacht’, ‘Adoraçao dos
pastores’ (Port.), ‘Noël nouvelet’ (Fr.), ‘O, herders al zoetjes’, ‘Magnificat’, ‘Ik
zing van ganser harte voor de Heer’, ‘No sé si sera el amor’ (Sp.), ‘Go tell it to
the mountain’ (Spir.), ‘Dormi bel bambin’ (It.), ‘Seid fröhlich, ihr hirten’ (Dts.),
‘Uit uw hemel’. In deze reeks zijn er twee liederen die niet als folkloristisch
kunnen doorgaan. Vooreerst ‘Magnificat’ op tekst van H. Oosterhuis, met een
a capella koor-compositie van Chris Dubois naar Ignace de Sutter. Vervolgens
‘Uit uw hemel zonder grenzen’ een melodie van Floris van der Putt, met op de
achtergrond de koraalmelodie ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern.’ De keus
liederen wijkt gelukkig af van de afgezaagde deuntjes die in de Kerstperiode
het straatlawaai bewonen.
Kerstmis in het Lemmensinstituut (II), Uitg. Het Madrigaal LEM CJ 5350, LP
of cassette, 325 fr. + 40 fr. port pc. 000.0528959.18 Het Madrigaal Leuven. De vocale en instrumentale Ensembles van het Lemmensinstituut, o.l.v.
respectievelijk Paul Schollaert en R. Bufkens, verzamelden op deze plaat, als
nr. 13 in de reeks ‘Lentekerk’, een reeks oude en nieuwe kerstliederen uit
Vlaanderen. De voorzijde bestaat uit een kerstcantate ‘De geboorte van de Heer
Jezus’ met muziek van Jozef Wuytack naar de latijnse tekst van het
Lucas-evangelie, door het driestemmig meisjeskoor van het Instituut begeleid
door een Orff-ensemble. De keerzijde brengt eerst zes oudvlaamse liederen voor
vocaal kwartet (‘Heden is ons kindeken gheboren’, ‘Hoe light Gij hier soo cout’,
‘Dies est laetitiae’, ‘O quam amabilis es bone Jesu’, ‘O Heere groot’, ‘Lof sij
dat soete kindeken cleijn’: meerstemmige 16e-eeuwse Kerstliederen meestal
van de Antwerpenaar Gul Messaus en uitgevoerd door vocale solistenensembles
o.l.v. Roland Bufkens. Tenslotte een paar voorbeelden van samenzang met
velen: ‘Een kint geboren in Bethlehem’ gecomponeerd speciaal voor koren naar
het bekende oude lied door Paul Schollaert, geïnspireerd door gregoriaans.
Daarnaast een liedmotet van 4 tot 8 stemmen a capella. Het geheel geeft heel
wat meer muzikale voldoening dan de meeste reeds bestaande Kerstplaten en
cassetten.
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[nummer 188]
Inleiding
Ere wie ere toekomt. De verre aanleiding tot het samenstellen van een
Vlaanderen-nummer over Anthonis De Roovere is een wenk van Marnix Gijsen. In
het jaar waarin de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
samen met het Gezellegenootschap de Brugse priester-dichter bij de 150ste verjaring
zijner geboorte herdacht schreef Marnix Gijsen mij, die toen voor het voorzitterschap
van de Academie aan de beurt was: ‘Vergeet niet in 1982 ook De Roovere te
herdenken’. Hiermede bevestigde de bekende romancier, essayist en poëzie-criticus
een oude liefde, want in 1958 had hij reeds, naar aanleiding van een denigrerende
uitlating door Jan Greshoff over de Middelnederlandse literatuur geschreven: ‘Ik
heb lust hem toe te roepen: “Genade, goede Jan, voor de Beatrijs, en ik wil je graag
al de rederijkers laten verzuipen indien je De Roovere wilt redden”.’
Indien ik hier Marnix Gijsen heb aangehaald om de uitgave van een
Vlaanderen-nummer over deze dichter te verklaren en te rechtvaardigen, betekent
dit niet, dat de samensteller van het Breviarum der Vlaamsche lyriek, waarin anno
1937 De Roovere reeds met drie gedichten vertegenwoordigd was, met zijn
bewondering alleen staat. Het is geenszins mijn bedoeling hier de
waarderingsgeschiedenis van De Roovere te schrijven maar ik kan moeilijk nalaten
erop te wijzen hoe de Brugse dichter een van dé weinige Vlaamse rederijkers is
geweest die ook in de 16de en zelfs in Noord-Nederland tot in de 17de eeuw bekend
bleven. Zo noemt de Gentenaar Marcus van Vaernewijck hem op het einde der 16de
eeuw ‘den fluer der rhetorisienen’ en in de in Haarlem gedrukte Nederduytschen
Helicon van 1610 wordt De Rooveres naam nog met lof vermeld terwijl niemand
minder dan Bredero hem ook nog scheen te kennen, toen hij zijn Spaanschen
Brabander schreef.
De lang voortdurende bekendheid van deze kunstenaar is ongetwijfeld te danken
aan het voor rederijkerswerk zeldzame verschijnsel, dat dit niet alleen in handschrift,
maar ook in druk is blijven voortbestaan. In 1562 immers liet zijn stadgenoot Eduard
De Dene de Rethoricale wercken van Anthonis De Roovere, Brugghelinck, Vlaemsch
doctoor ende gheestich poëte te Antwerpen op de pers leggen. De bundel bevatte de
meeste gedichten die ons van De Roovere bekend zijn. Het enig bewaarde toneelstuk
van deze auteur werd pas omstreeks 1901 door Prof. L. Scharpé in de Leuvense
Bijdragen gepubliceerd.
Sedert het begin van de 19de eeuw is met een bijdrage van J.F. Willems in de 9de
jaargang van het Belgisch Museum (1845) de belangstelling voor wie eens onze best
bekende rederijker was, weer opgedoken, zoals uit de literairhistorische overzichten
en bloemlezingen valt af te leiden. Pas in 1918, door het proefschrift van G.C. van
't Hoog is er echt sprake van een wetenschappelijk gericht onderzoek, ook al blijkt
hier nog heel veel subjectivisme in de benadering aanwezig te zijn. In ieder geval
werd door Van 't Hoog de aanzet gemaakt voor een grote reeks studies waarin de
van ernstig speurwerk en enorme kennis van het 15de eeuws taalgebruik getuigende
uitgave der Gedichten van De Roovere door Dr. J.J. Mak een hoogtepunt vormt.
Dezelfde geleerde zou ook een bespreking leveren van De Rooveres enig bewaarde
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toneelstuk. Laten de meeste dezer studies zich in met auteurschapsproblemen, toch
kunnen twee opstellen in deze reeks als analyses van het werk zelf beschouwd worden:
Stuivelings opstel over De Rooveres ‘schaecspel ten love van Maria’ en Braekmans
interpretatie van diens lofrefrein op Retorica.
Dr. J.J. Mak bracht niet alleen een uitgave van De Rooveres gedichten, maar liet
deze voorafgaan door een boeiende en diepgaande ‘Inleiding’ tot De Rooveres
persoonlijkheid en werk. Maks opvatting over De Rooveres beroep en
maatschappelijke status kon niet door iedereen aanvaard worden. Aan deze twijfel
o.a. danken wij dan weer de onderzoekingen van A. Viaene die tot twee publikaties
hebben geleid waarin onze kennis over de persoon die wij thans in dit tijdschrift
huldigen, aanzienlijk verruimd wordt.
Hoe meer men zich inlaat met het werk van de Brugse rederijker, des te minder
verwondert men zich over het groot aantal bijdragen die reeds aan deze auteur en
zijn werk gewijd zijn. Dit werk is wegens de taalkundige hindernissen alleen reeds,
soms moeilijk toegankelijk; ook de persoon die uit het werk naar voren treedt blijkt
een complexe natuur te bezitten. Geleerdheid wisselt in zijn gedichten en toneelwerk
af met volkse wijsheid en grappenmakerij, religieuze huivering en een houding van
diepe vroomheid vindt men naast scherpe satire op kerkelijke gezagsdragers en
dolende leraars, vroomheid die ook in scherp contrast staat tot vertolking van felle
zinnelijkheid. De Roovere kijkt op naar de groten der aarde, maar hij hekelt ook in
de scherpste bewoordingen de uitzuigersmentaliteit van de machtbezitters. Hij is in
al zijn uniciteit een typisch vertegenwoordiger van de Bourgondische geest, zoals
wijlen Dr. G. Degroote die in een aantal bijdragen heeft opgeroepen, vertolker ook
van de gevoels- en gedachtenwereld zoals Huizinga die in zijn Herfsttij der
Middeleeuwen beschreven heeft.
In de epitheta waarmede Eduard De Dene de auteur van de door hem uitgegeven
gedichten bedacht, raakt hij drie aspecten aan die voor De Rooveres dichterschap
kenmerkend kunnen genoemd worden:
Brugghelinck: Niet alleen was Brugge De Rooveres woonplaats
(hoogstwaarschijnlijk ook zijn geboorteplek), maar hij was ook met deze stad
verbonden door de diensten die hij haar bewees als verantwoordelijke voor de
inrichting van allerlei feestelijkheden. Om zijn poëtisch talent voor zich te bewaren
werd hem - een unicum in onze letterkundige geschiedenis - een jaargeld toegekend,
zodat men hem als een soort ‘stadsdichter’ kon beschouwen. Dichter van Brugge
was hij niet alleen wegens de opdrachten die hij voor de stad vervulde, maar eveneens
om zijn spontane vertolking van wat bij zijn stadgenoten aan vreugden en angsten
leefde.
Vlaemsch doctoor: hiermede wordt gezinspeeld op de geleerdheid die in zijn werk
aanwezig zou zijn. Geleerdheid is een relatief begrip, maar een uitgebreide - zij het
tweedehandse - kennis van de profane en religieuze geschiedenis en bij dit laatste
ook van theologie en liturgie, kan men De Roovere niet ontzeggen. Wanneer men
onder geleerdheid ook wijsheid verstaat, blijft het epitheton zijn geldigheid bewaren
wegens de vaak ietwat aparte, levenswijsheid die in de Rethoricale wercken te vinden
is.
Gheestich poëte: de betekenis van deze ‘titel’ is: van geest, verstand, bekwaamheid
getuigend dichter. Zijn vaardigheid in de kunst van het rijmen tot in de rhétorique
extraordinaire toe zal niemand hem ontzeggen, wanneer hij met De Rooveres
dichtwerk, vooral zijn Marialoven kennismaakt. Maar bekwaam dichter ook blijkt
hij te zijn door de wijze waarop hij gedachten, gevoelens en visies aan de lezer louter
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door het gebruik van taalmiddelen kon overdragen. Wie gedichten als ‘Pap ende
broodt in doude daghen’, ‘Ick heete Pantken...’ en ‘Vander Mollenfeeste’ kon
schrijven kan uit onze letterkundige geschiedenis niet meer weggedacht worden.
Mogen de volgende bladzijden waarop de persoon en het werk van Anthonis De
Roovere in hun bredere context gesitueerd en ontleed worden de lezer ervan
overtuigen, dat de pas in reliëf gebrachte titels niet lichtvaardig werden toegekend.
De Roovere is een belangrijk auteur en ik dank dan ook de vele medewerkers die
bereid gevonden werden tot een evocatie van deze figuur en zijn tijd in dit
Vlaanderen-nummer te hebben bijgedragen. Heel in het bijzonder spreek ik mijn
erkentelijkheid uit tegenover de Brugse stadsarchivaris, de heer Noël Geirnaert,
zonder wiens hulp ik mijn onderneming niet tot een goed einde gebracht zou hebben.
Lode Roose
Nota: Noch in de vorm, noch in de inhoud van de hiernavolgende bijdragen hebben
wij noemenswaardige wijzigingen of aanpassingen aangebracht. Hierdoor zal men
enkele herhalingen en ook een paar contradictorische opvattingen aantreffen, maar
respect voor de bedoelingen en de visies van de verschillende medewerkers hebben
bij de samensteller op de wens voor een uniform beeld geprimeerd. Ieder auteur blijft
trouwens voor de inhoud van zijn bijdrage verantwoordelijk. Tenslotte kunnen wij
de lezers die een volledig beeld van De Roovere willen verkrijgen alleen maar
aanraden álle artikels in deze aflevering te lezen.
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Welvaart en politiek te Brugge ca. 1430-1482
Brugge was in de tweede helft van de 15de eeuw nog steeds een van de hoofdsteden
van de Europese koophandel. Sinds tweehonderd jaar stroomden binnen zijn muren
verkeersrichtingen samen, afkomstig uit de hele bekende wereld. Toch was zijn
gelding over haar hoogtepunt heen, al was zijn bevolking, van de ene in de andere
dag levend, daar mogelijk minder van bewust dan de huidige geschiedschrijver, die
in het tijdsgewricht over langere termijn duidelijker fundamentele ontwikkelingen
onderkent. In de populaire voorstelling pleegt men een tegenstelling te zien tussen
Brugge, de grote marktplaats van de Nederlanden tijdens de Late Middeleeuwen, en
Antwerpen, die van de 16de eeuw (die dan in de 17de eeuw weer de fakkel doorgeeft
aan Amsterdam). De werkelijkheid is ingewikkelder. Feitelijk was de economische
hegemonie van Brugge in de 15de eeuw reeds ernstig aangetast, vóór de schijnbare
ineenstorting aan het eind daarvan, ook deze overigens niet zo absoluut als men
traditioneel heeft aangenomen.
Die ommekeer was te wijten aan een aantal oorzaken, deels van interne, deels van
externe, algemeen-Europese structurele aard. Onder de eerste is te lang een beslissende
betekenis toegekend aan de verzanding van het Zwin, dat Brugge met de zee verbond.
Men verliest daarbij uit het oog dat ook tijdens het hoogtepunt van zijn bloei
zeeschepen niet verder hadden kunnen varen dan tot zijn voorhavens, successievelijk
Damme en Sluis, waar dus diende te worden overgeladen om per trekschuit over
gekanaliseerde waterwegen of per as hun lading naar de stad te voeren. Het gevaar,
dat de kooplieden zich in die voorhavens zouden vestigen en Brugge verlaten, was
in 1323 gekeerd geworden, toen deze stad van de graaf een zogenaamd stapelrecht
had afgedwongen. Dit verplichtte alle koopwaren, die het Zwin binnenvoeren, op
zeldzame uitzonderingen na, naar Brugge te brengen, wat onvermijdelijk de
transportkosten verhoogde.
Zelfs de vaart tussen Sluis en Brugge verzandde en dwong voor het vervoer in
plaats van van schuiten meer en meer gebruik te maken van wagens, waarvan het
kleinere laadvermogen, de vrachtprijzen verhoogde. Allerlei door Brugge ondernomen
waterwerken verslonden veel geld, maar mochten op den duur niet baten. Uiteindelijk
werd ook de rede van Sluis onveilig en gaf de scheepvaart er de voorkeur aan op de
Walcherse rede, d.i. vóór Middelburg en zijn voorhaven Arnemuiden, voor anker te
gaan, waarvandaan de voor Brugge bestemde ladingen dus vooreerst per lichters
naar de Zwinmond, en verder naar de stad dienden te worden gebracht. Ondanks al
die bezwaren bleef de internationale koopvaardij nochtans waren naar Brugge
verzenden. De nadelen van de waterstaatkundige ontwikkeling zijn onmiskenbaar.
Het valt echter te betwijfelen of zij beslissend waren.
Zij gaven in elk geval aanleiding tot hoe langer hoe talrijker overtredingen tegen
Brugges stapelprivilegie. Dit voorrecht, in de Middeleeuwen niet ongewoon, raakte
geleidelijk aan uit de tijd en werd voor de kooplieden een voorwerp van wrevel, net
als andere te Brugge vigerende middeleeuwse relicten, zoals het verbod aan vreemde
kooplieden - vreemd was toen alwie geen burger van de stad was - om in detail te
verkopen, of de verplichting een beroep te doen op de diensten van een makelaar,
ook al had deze niet werkelijk bemiddeld, of van gezworen meters, wegers of
sjouwers. Maar zulke dwang bestond vrijwel overal elders, en verwekte te Brugge,
anders dan met het stapelrecht het geval was, geen noemenswaardig protest.
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Van duidelijk grotere betekenis voor de teruggang van Brugges marktfunctie
schijnt ons het verval te zijn geweest van de Vlaamse lakenindustrie. Het Vlaamse
laken was immers de voornaamste trekpleister geweest die in de 13de eeuw de
kooplieden uit alle 's Heren landen naar Brugge had geleid. In ruil voor dit
standaardartikel van de internationale handel brachten zij er hun eigen assortiment
aan, en vonden zij daarvoor een gretige markt in het dichtbevolkte Vlaanderen met
zijn rijkere hogere stand, nog daargelaten de andere kooplieden die zij er ontmoetten.
Vanaf de 14de eeuw echter werd de Vlaamse wolnijverheid onweerstaanbaar
beconcurreerd door andere lakensoorten, vooral de Engelse en de Hollandse. De
Vlamingen poogden de invoer van Engelse textiel in het graafschap tegen te werken,
en deze vond uiteindelijk zijn voornaamste afzet op het vasteland te Antwerpen,
vooralsnog in het kader van de jaarmarkten die er met Pinksteren en in oktober
werden gehouden.
Het aanbod daarvan resulteerde nu ook in de Scheldestad in een toeloop van
kooplieden van allerhande herkomst zodat zij tijdens die jaarmarkten Brugge
geleidelijk overvleugelde: in De Rooveres tijd plachten de vreemde handelaars op
die tijdstippen in gesloten gelederen van Brugge naar Antwerpen te trekken. Tot de
opgang van die laatste stad droeg ook de Honderdjarige Oorlog (1338-1453) bij. De
onveiligheid die hij zowel op de Atlantische zeeroute als op de Franse landwegen
veroorzaakte leidde het belangrijke verkeer tussen Italië en de landen aan de Noordzee
af over de Zwitserse en Oostenrijkse Alpenpassen en over het Rijnland.
West-Duitsland nu was van oudsher op Antwerpen gericht, en bewerkte dat
Centraal-Europa, dat toen een forse groei kende, zich op zijn beurt op de Brabantse
jaarmarkten oriënteerde. Nog in grotere mate dan voor Brugge werd de Walcherse
rede dus een voorhaven ten dienste van de in- en uitvoer van Antwerpen. Anderzijds
betekende de opgang van de textiel in Holland dat dit landschap, dat geleidelijk aan
de hoofdrol in de Noordwesteuropese vrachtvaart had veroverd, voortaan ook over
een gewaardeerd exportartikel beschikte, zodat met name Amsterdam evolueerde
van een bescheiden vestiging van schippers tot een stad waar, zoals in het oudere
Dordrecht met zijn drukke Maas- en Rijnhandel, koophandel en koopvaardij een
belangrijke pijler van de welvaart werden.
Wij kunnen helaas de gevolgen van die ontwikkelingen voor Brugge niet becijferen.
Was zijn teruggang absoluut of relatief, vergeleken met de groei van Antwerpen en
Amsterdam? Wij moeten het antwoord schuldig blijven. Ook al zou het echter in
zekere mate een satelliet zijn geworden van die concurrenten, waarvandaan het
grotendeels zijn waren zou hebben betrokken, en al waren de klachten over het
ontbreken van terugvracht in het Zwin gewettigd, zijn betekenis als hoofdplaats van
de importhandel voor Vlaanderen bleef onaangetast, en dit volstond om er het verblijf
van een talrijke kosmopolitische kolonie van kooplieden te bestendigen. Hoe talrijk
zij was, ontgaat ons eveneens. Wij weten slechts dat in december 1440, tijdens De
Rooveres kinderjaren, 136 kooplieden van de Duitse Hanze, 148 Italianen, en 48
Castilianen - samen 332 - plus een onbekend aantal Catalanen en Portugezen,
deelnamen aan een optocht die Filips de Goede te Brugge verwelkomde. Hierbij
werden noch Engelsen noch Fransen vermeld. Daarenboven greep de gebeurtenis in
volle winter plaats, op een tijdstip van het jaar waarop weinig werd gereisd, en dus
de niet metterwoon gevestigde vreemdelingen eerder zeldzaam zullen zijn geweest.
De vreemde kooplieden waren voor het merendeel georganiseerd in ‘naties’, die
in de loop der tijden een eigen rechtstatuut hadden verkregen, dat hun handel en
wandel beschermde. Zij genoten een vrij uitgebreid intern zelfbestuur en de ‘consuls’
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van de Zuideuropese groepen of de ‘ouderlieden’ van de Duitse Hanzekolonie
oefenden rechtsmacht uit over hun ouderhorigen. De meeste naties hadden hun zetel
in een eigen natiehuis. De ‘Loge’ van de Genuezen, onlangs gerestaureerd, vertoont
nog in hoofdtrekken haar oorspronkelijk uitzicht; van het ‘Oosterlingenhuis’,
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De Brugse binnenhaven met de Reie en de Dampoort. Fragment van een kaart met het plan van
Brugge, eind 15de - begin 16de eeuw, thans te bezichtigen in de zg. Historische Zaal van het Brugse
Stadhuis.

van 1478 tot 1481 op stadskosten voor de Hanzeaten opgetrokken door de architect
Jan van de Poele, blijven slechts luttele resten over, die geen indruk meer geven van
de pracht van het gebouw. Dit gebaar van de stad lag in de lijn van haar pogingen
om de teleurgang van de vreemde handel te keren. Juist de kooplieden van de Hanze
gaven voor dit verloop een aanwijzing. Het bestuur van hun natie bestond aanvankelijk
uit zes ouderlieden en achttien raadsleden. Het werd langzamerhand moeilijk genoeg
ter plaatse verblijvende leden te vinden om het vol te maken, en in 1472 werd het
aantal raadsleden tot twaalf verminderd. Veertien jaar later zou men het verder dienen
terug te brengen tot negen, en het college van de ouderlingen te halveren. Nochtans
hadden de Duitse steden, die het oppergezag over de Hanzekolonie uitoefenden, door
de Hollandse concurrentie verontrust, sinds 1442 maatregelen genomen om de handel
van hun onderzaten vaster aan Brugge te binden, maar zij werden op grote schaal
genegeerd.
Verliep de warenhandel te Brugge, de stad bleef daarentegen het onbetwiste
financiële centrum van de Nederlanden. Vooral de Italianen, wier invoer van kruiden
en andere luxeprodukten in Vlaanderen een aanzienlijk batig saldo overliet, beschikten
over overvloedige kapitalen, die zij konden uitlenen. In de 15de eeuw speelden de
Medici op dat gebied een vooraanstaande rol: terwijl zij te Florence de politieke rol
speelden, die hun uiteindelijk vorstelijke rang zou bezorgen, en tevens als mecenassen
de renaissance tot volle ontwikkeling brachten, bleven zij trouwens hun oorspronkelijk
handels- en bankbedrijf behartigen. In 1439 openden zij te Brugge een filiaal, dat in
1466 het huis-Bladelin betrok. Het werd vanaf 1473 geleid door Tommaso Portinari.
Ook hij was een verlicht liefhebber van de kunst en kocht in 1474 Van der Goes'
triptiek van Christus' Geboorte om er zijn familiekapel in de Santa Maria Novella te
Florence mee te verfraaien. Het bevindt zich thans in het Museum Uffizi aldaar.
Portinari's voorganger Angelo Tani had een jaar voordien Memlings Laatste Oordeel
als altaarstuk voor een andere Florentijnse kerk bestemd. Het schip waarop het was
geladen werd onderweg door een zeeschuimer uit Danzig gekaapt en het doek werd
triomfantelijk naar die stad gevoerd, waar het schilderij nog bewaard is. Portinari,
die o.m. de kostbare oorlogen van Karel de Stoute door gulle leningen financierde,
bracht de bank daardoor op de rand van het bankroet, dat Lorenzo il Magnifico alleen
wist te ontgaan door in 1480 aan zijn associatie met hem een einde te maken.
Een andere specialiteit van de Italiaanse financiers te Brugge was het
betalingsverkeer. Dagelijks kwamen de koersen van de wissels die zij op hun
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vaderland trokken, uiteraard naar vraag en aanbod van de vreemde valuta, tot stand
terwijl zij op bepaalde uren bijeenkwamen op de Beurs. Dat zij daar vergaderden is
te verklaren door het feit dat, behalve de Genuese Loge ook de natiehuizen van de
Florentijnen en van de Venetianen aan dit plein, en dat van Lucca op een boogscheut
daarvandaan in de Grauwwerkersstraat waren gelegen. De Beurs - die naam werd
later overgenomen voor die bijeenkomsten van kooplieden te Antwerpen en te
Amsterdam en werd gaandeweg een algemeen begrip, - heette zo naar de gelijknamige
herberg die, op zijn laatst sinds het einde van de 13de eeuw door

Schets van de activiteiten van o.m. Brugse havenarbeiders aan de Dampoort, detail uit een kaart van
ca. 1460. Brugge, Stadsarchief.

het geslacht Van der Beurze werd uitgebaat. Dit gebeurde tweehonderd jaar lang,
tot onder de laatste mannelijke telg van de familie, die waarschijnlijk in 1483 overleed,
en het nog bestaande pand in 1453 gebouwd had. Het werd in 1947 voorbeeldig
gerestaureerd.
De herbergiers of waarden of ‘hosteliers’ behoorden meestendeels tot de hoogste
kringen van de Brugse burgerijen; zij speelden een rol die veel uitgebreider was dan
die van de huidige hotelhouders, waarvan zij de voorlopers waren. Niet alleen
verstrekten zij de kooplieden logies en, althans gewoonlijk, verpleging en borgen zij
hun koopwaren in hun loodsen of zolders. Zij hadden daarbij makelaars in hun dienst,
die desgewenst voor hun gasten kopers of verkopers zochten; wij zagen overigens
hierboven dat die makelaars in elk geval, ook indien hun bemiddeling volstrekt
overbodig was, gerechtigd waren op vrijwel elke verkoop door een vreemde koopman
provisie te innen, waarvan zij een deel aan hun werkgever afstonden, de waard bij
wie de koopman logeerde. Daarenboven trad de hostelier op als commissionair voor
zijn gasten, en kocht of verkocht hij voor hun rekening tijdens hun afwezigheid.
Tenslotte stond hij van rechtswege borg voor de betaling van de handelsverrichtingen
die zij op krediet afsloten: daarmede voorzagen zij, in een kosmopolitisch milieu,
waar het een gedurig komen en gaan van vreemdelingen was, het zakenleven van
een zekerheid die ten aanzien van onbekende partners uitermater bevorderlijk was.
De rijkdom van de waarden, die zich ook zelf in het ambacht van de makelaars
lieten opnemen, bezorgde hun een hoog aanzien in de stedelijke samenleving. Daarom
werden zij ook regelmatig met
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Voorgevel ‘Loge’ of natiehuis van de Genuezen te Brugge, huidige situatie.

hoge ambten in de magistratuur bekleed. Aan het hoofd daarvan stonden twee
burgemeesters, die respectievelijk de colleges van twaalf schepenen, tevens belast
met de rechtspraak, en van twaalf raadsleden voorzaten. Zij werden voor het financieel
beheer bijgestaan door twee thesauriers, en voor hun politionele taak door de
hoofdlieden van de zes ‘zestendelen’ waarin het stadsgebied was verdeeld.
Functionarissen van lagere rang namen bepaalde opdrachten waar en verzorgden het
administratieve en gerechtelijke schrijfwerk. Tenslotte gold de ‘gemeente’ of
‘meentucht’ of Grote Raad, waarin de dekens van een vijftigtal ambachten, de
hoofdlieden van de zestendelen, die de niet-ambachtelijke ‘poorterie’
vertegenwoordigden, en de zittende of oudgediende magistraatspersonen zetelden,
als representatie van de bevolking in haar geheel.
In de nadagen van de Guldensporenslag hadden de ambachten, die de Vlaamse
overwinning maatgevend hadden bevochten, krachtens de stadskeure uit 1304 beslag
gelegd op negen van de dertien schepen- of raadszetels. Die democratische regeling
was geleidelijk aan door de Vlaamse vorsten teruggedraaid, naarmate de herhaalde
opstandigheid van de gemeentenaren hen van een diep wantrouwen tegen het woelige
kleine volk vervulde. Het is erg twijfelachtig of zij lang onderhouden bleef. De
Bourgondische hertogen hebben steevast conservatieve magistraten benoemd, en
indien sommigen tot het ambachtsvolk hebben behoord, dan viel hun keuze op
welgestelde middenstanders, die overigens onder de meesters in sommige gilden niet
ontbraken. Het kwam hun daarbij ten bate dat de evolutie in de krijgskunde, speciaal
het

Hans Memling, ‘Laatste Oordeel’, in of kort voor 1473 te Brugge besteld door Angelo Tani, eveneens
verbonden aan het Brugse filiaal van de Medici, nu Museum Pomorskie Gdansk (Danzig).

beroep op goed bewapende en geoefende beroepssoldaten, de stedelijke milities
vrijwel elke betekenis ontnam. De laatste maal dat de Brugse ambachten, tijdens De
Rooveres kinderjaren, in 1436 in vorstelijke dienst aan een krijgstocht, het beleg van
Calais, hadden deelgenomen, was het avontuur in een militair débacle, in een stedelijk
oproer en in een harde vorstelijke repressie geëindigd. De Bruggelingen hebben de
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dure les geleerd. Ondanks de zware financiële lasten die de ambitieuze hertogelijke
politiek hun oplegde, onthielden zij zich gedurende bijna veertig jaar van elk verzet
daartegen, zelfs toen Gent van 1451 en 1453 een groot deel van Vlaanderen in zijn
opstand tegen Filips de Goede meetrok.
De dood van Karel de Stoute onder de wallen van Nancy in 1477, waaraan De
Roovere een gevoelig klaagdicht wijdde, en de benardheid waarin zijn dochter Maria
van Bourgondië haar regering begon, ontketenden een reactie tegen de absolutistische
tendensen van haar voorzaten. In het bijzonder wisten de ambachters van de hertogin
het herstel af te dwingen van hun hegemonie in het stadsbestuur en van hun controle
op de stadsfinanciën, naast maatregelen om hun neringen tegen concurrenten van
buiten de stad te beschermen. De Grote Raad, die sinds lang een sluimerend bestaan
leidde, kwam weer vaker bijeen. De ommekeer was echter van korte duur. Zohaast
Maximiliaan van Oostenrijk, Maria's gemaal, de bedreiging van een Franse inval
had gekeerd, draaide hij de klok weer terug en hervatte hij de centraliserende politiek
van zijn Bourgondische voorgangers. Nadat Maria in 1482, nagenoeg tegelijkertijd
met De Rooveres verscheiden, was overleden zou zijn streven zijn onderdanen een
diep wantrouwen tegen zijn regentschap namens de minderjarige Filips de Schone
inboezemen en de aanleiding worden tot een langdurig conflict, waarin de laatste
resten van de gemeentelijke zelfstandigheid voorgoed ten onder zijn gegaan.
Zo keerde men definitief terug tot een bestuurlijke oligarchie, gerecruteerd uit een
dunne rijke bovenlaag. Wij hebben helaas geen enkel gegeven over het inwonertal
van de stad in de hier beschouwde jaren. Vrijwel zeker had de economische teruggang
het vermoedelijke hoogtepunt van 35.000 à 40.000 zielen in 1340, waarmee zij tot
de grootste steden van Europa behoorde, reeds aanmerkelijk doen afnemen, al bleef
zij nog steeds met Gent, Antwerpen en Brussel tot de meest bevolkte in de
Nederlanden behoren. Een min of meer gedwongen lening, die zij in 1490 onder haar
burgers uitschreef, kan mogelijk enig licht werpen op de verdeling van de welstand.
De 955 intekenaars die voor heel uiteenlopende bedragen intekenden, schenen vrijwel
de hele welvarende stand uit te maken. Deze zou zodoende ca. 5.000 inwoners omvat
hebben. De minimum aanslag op de rollen kwam overeen met het loon van een
ambachtsmeester gedurende 16, en van een ongeschoold arbeider gedurende 40
winterdagen: de werktijd was toen korter en de bezoldiging lager dan in de zomer.
De hoogst aangeslagene daarentegen stortte in de stadskas een som die bijna 25 maal
het jaarinkomen van de modale ambachtsmeester bedroeg.
Van 296 van de 955 geldschieters is het beroep bekend. 219 van hen waren
ambachtslieden, vooral uit de verzorgingsbedrijven als de textiel of de voeding, maar
de meesten leverden slechts vrij bescheiden bedragen. Overigens liepen de
bezitsverhoudingen
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Portret van Tommaso Portinari, uit: Hugo van der Goes, Drieluik met de geboorte van Christus.

Archiefkast van de Spaanse natie, 1441.

Stadszegel van Brugge, in gebruik tijdens de 15de eeuw.

binnen een ambacht erg uiteen. Onder de metselaars b.v., de vakgenoten van De
Roovere, was er een diep verschil tussen de enkele meesters, die wij thans aannemers
zouden noemen, - en vermoedelijk behoorde onze rederijker tot hun getal, - en de
anderen, die feitelijk voor de eersten in loondienst werkten. Wij zagen hierboven
reeds dat de hosteliers samen met hun werknemers deel uitmaakten van het
makelaarsambacht. Bij de 62 kooplieden of bankiers lag het aantal rijken kennelijk
relatief hoger dan bij de ambachters. Men heeft echter de indruk dat ook dezen, die
tot de welgestelden behoorden, ongetwijfeld een minderheid, meestal in zekere mate
tot de commerciële sector behoorden eerder dan tot die van het gewone handwerk.
Zodoende bleef de welvaart van Brugge in De Rooveres tijd, hoezeer zij ook taande,
essentieel op de handel gevestigd.
J.A. van Houtte

Kunst- en geestesleven te Brugge in de schaduw van de
Bourgondische hertogen ca. 1450-1482
In het prachtige kijk- en leesboek ‘Brugge, duizend jaar kunst’ (1981) begint Valentin
Vermeersch het hoofdstuk ‘Bourgondische praal en Vlaamse weelde’, over de periode
1400-1500, met de bedenking dat de geschiedenis van het 15de-eeuwse Brugge een
vreemde ontwikkeling te zien geeft. Hij vraagt zich meer bepaald af hoe het mogelijk
is dat ‘een stad waarvan de politieke en economische uitstraling onherroepelijk
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afnemen (sic), zich tot een gezaghebbend kunst- en cultuurcentrum met interregionale
aantrekkingskracht kan ontwikkelen’. De lezer van dit tijdschrift kan, in de bijdrage
van prof. Van Houtte, nalezen welk beeld we ons moeten vormen van de politieke
en sociaaleconomische situatie te Brugge vóór 1482. In elk geval lijkt het duidelijk
dat de ergste crisis toen nog komen moest. Die zou een aanvang nemen met de opstand
tegen Maximiliaan van Oostenrijk na de dood van Maria van Bourgondië († 1482).
Deze opstand en de nasleep ervan kende een voor Brugge falikante afloop.
Achteraf beschouwd kan men zeker stellen dat Brugge in de tweede helft van de
15de eeuw over zijn hoogtepunt heen was. Het is echter zeer de vraag of Anthonis
De Roovere en zijn tijdgenoten zich van die situatie bewust waren. Ook thans zien
we dat de doorsnee-consument slechts heel geleidelijk ervaart dat hij in een
economische crisis is terechtgekomen. De 15de-eeuwse Brugse poorters, die gewoon
waren te leven in een van allerlei activiteiten gonzende stad, konden zich allicht nooit
indenken dat Brugge nauwelijks een eeuw later tot een middelgrote provinciestad
zou zijn vervallen.

1. Bourgondische hofleven
Eén van de belangrijkste oorzaken van het feit dat Brugge, niettegenstaande zijn
achteruitgang als economisch centrum, toch op cultureel en artistiek gebied een
eersterangspositie behield, moet gezocht worden in het Bourgondische hofleven te
Brugge. Het thans verdwenen Prinsenhof in de Noordzandstraat was toen een zeer
geliefde verblijfplaats, met name voor Filips de Goede (1419-1467) en zijn
kleindochter Maria van Bourgondië (1477-1482). Het loont dan ook de moeite hier
even te herinneren aan de verblijven van deze vorsten te Brugge.
Hertog Filips de Goede overleed te Brugge, in het Prinsenhof, op 15 juni 1467.
Het feit dat hij daar stierf moet geen aanleiding zijn voor overschatting van de
betekenis van het Prinsenhof als hertogelijke residentie. Toch was Brugge na Brussel
en Rijsel de meest geliefde verblijfplaats van hertog Filips. Het lijdt dan ook geen
twijfel dat met Filips de Goede de aristocratische Bourgondische cultuur te Brugge
vaste voet heeft gekregen. Filips' opvolger, Karel de Stoute (1467-1477), aan wiens
regering een abrupt einde kwam door zijn dood op het slagveld bij Nancy, verbleef
relatief minder vaak in de Brugse residentie. Toch heeft ook zijn regeringsperiode
herinneringen nagelaten te Brugge, o.m. vanwege enkele belangrijke gebeurtenissen
die zich in deze stad hebben afgespeeld. Tenslotte was Brugge de geliefde
verblijfplaats van Maria van Bourgondië, waar ze, nu vijfhonderd jaar geleden, ook
is overleden.
De betekenis van het verblijf van de Bourgondische hertogen voor het cultureel
en artistiek klimaat te Brugge kan moeilijk worden overschat. Het Bourgondische
hof was vanzelfsprekend een haard van franstalig en aristocratisch cultuurleven. Dit
betekent echter allerminst dat het zich volledig isoleerde van de rest van de stad. De
culturele uitstraling van het hof van
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‘de grote hertog van het westen’ was zeker in de eerste plaats te Brugge duidelijk
voelbaar. In dit verband mag hier o.m. het voorbeeld van Jan van Eyck, hofschilder
van de hertog van Bourgondië, worden vermeld. Deze kunstenaar die steeds in dienst
van de hertog bleef en als hertogelijk ambtenaar geen lid moest worden van enig
schildersambacht, woonde zeker van 1432 tot aan zijn dood in 1441 te Brugge.
Iedereen weet dat Van Eyck hier niet uitsluitend voor de hertogelijke hofhouding
heeft gewerkt. De geschiedschrijving vermeldt zijn medewerking aan de beelden
van de gevel van het Brugse stadhuis, waarvoor hij in 1434/35 werd betaald.
Wereldberoemd is zijn in 1436 voltooide Madonna met kanunnik Joris van der Paele,
Sint-Donaas en Sint-Joris, geschilderd als grafpaneel voor Van der Paele. De meeste
bewaarde panelen van de beroemde schilder bewijzen overigens dat hij o.a. te Brugge
de gelegenheid had voor andere opdrachtgevers te schilderen: vreemde kooplieden,
personen uit de omgeving van de hertog, vrienden en eigen huiskring.
Het voorbeeld van Jan van Eyck hebben we geciteerd als illustratie van de artistieke
uitstraling van het hertogelijke hof. De culturele uitstraling van het Bourgondische
hofleven te Brugge blijkt echter niet alleen uit de activiteit van één individuele
kunstenaar. De evolutie van het boekbedrijf te Brugge vanaf ca. 1450 is mede bepaald
door het mecenaat van het hof van Filips de Goede en zijn opvolgers. Miniaturisten
als David Aubert, Philippe de Mazerolles, Loyset Liédet, Lieven van Laethem, geen
van allen Bruggelingen, en een aantal anonieme kunstenaars of ateliers, hebben te
Brugge in de eerste plaats gewerkt voor het hertogelijke hof én voor de kringen die
zich tot de Bourgondische hofcultuur voelden aangetrokken. Zoals hierboven al is
aangestipt was de cultuur van het Bourgondische hof franstalig en aristocratisch.
Ook de te Brugge voor de hofbibliotheek geschreven luxehandschriften zijn veelal
franstalige werken, i.v.m. geschiedenis, ridderepiek, hoofse romans, politieke
traktaten, werken waarin de antieke mythologie en epiek aan de Bourgondische
ideeën werden aangepast, didactisch-moralistische traktaten e.d.
De produktie van dergelijke boeken was dikwijls het werk van gespecialiseerde
uitgeversateliers zoals dat van Colard Mansion, kalligraaf, uitgever en één van de
eerste drukkers te Brugge.
De invloed van het Bourgondische hof op het cultureel leven te Brugge was
duidelijk bij verscheidene klassen van de bevolking. Vanzelfsprekend probeerden
de leden van de Brugse adel en de patriciërsklasse het Bourgondische voorbeeld na
te volgen. Maar ook de burgerij, gegroepeerd in schuttersgilden en rederijkerskamers,
was niet ongevoelig voor de indrukwekkende pracht en praal van de hoge heren en
dames van het Bourgondische hof. En niettegenstaande de hertogen, misschien met
uitzondering van Maria van Bourgondië, bij de bevolking eerder geducht dan geliefd
waren, lijdt het geen twijfel dat ook de lagere volksklassen onder de indruk kwamen
van de toernooien, Blijde Inkomsten, vorstelijke uitvaarten en prinselijke bruiloften.
Hier kan nog worden aangestipt dat de meeste vermeldingen van Anthonis De Roovere
die in Brugse archiefbronnen worden aangetroffen, precies te maken hebben met
zijn medewerking aan de organisatie van feestelijkheden naar aanleiding van
verscheidene dynastieke gebeurtenissen. Belangrijk is ook dat De Roovere zijn
jaargeld, dat hij sedert 1466 door het Brugse stadsbestuur kreeg uitbetaald, door
bemiddeling van de Brugse edelman Jan de Baenst, aan de invloed van Karel de
Stoute, toen nog graaf van Charolais, te danken had. In elk geval blijkt uit enkele
geschriften van De Roovere dat hij zeer gehecht was aan de Bourgondische dynastie.
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J.J. Mak heeft deze gehechtheid aan het vorstenhuis geweten aan de zg. ‘mythische’
opvatting ten aanzien van de groten der aarde, typisch voor de volksklasse, voor wie
de vorsten onaantastbaar en volstrekt verheven zijn. O.i. is het nog een open vraag
of deze houding gewoon ‘typisch-volks’, dan wel het resultaat is van een bewuste
keuze door De Roovere.

2. Brugse patriciërs en hun culturele interesses
Zoals gezegd hebben de leden van de Brugse adel en de hoge burgerij de
Bourgondische hofcultuur nagevolgd. Lodewijk van Gruuthuse, raadsheer van de
Bourgondische hertogen, is wel de duidelijkste exponent van de ‘Bourgondisering’
van de cultuur van de hogere klassen te Brugge. De herinnering aan deze figuur
wordt te Brugge nog levendig gehouden door enkele kunstwerken waaraan zijn naam
verbonden is. Zo is zijn portret, thans bewaard in het Groeningemuseum,
waarschijnlijk een gedeelte van een tweeluik met O.-L.-Vrouw, waarop Lodewijk
van Gruuthuse op middelbare leeftijd is afgebeeld met de ordeketen van het Gulden
Vlies. Het portret is toegeschreven aan de zgn. Meester van de Vorstenportretten,
die door sommigen met de al genoemde Gentse miniaturist Lieven van Laethem
wordt geïdentificeerd. Verder bewaart één van de afstammelingen van Lodewijk van
Gruuthuse, baron E. van Caloen, in zijn kasteel te Brugge-Koolkerke het beroemde
Gruuthusehandschrift. Dit handschrift, uniek vanwege zijn rijkdom aan
Middelnederlandse lyriek, dateert uit de tweede helft van de 14de eeuw, maar heeft
deel uitgemaakt van de beroemde bibliotheek van Gruuthuse, waarover straks meer.
Lodewijk van Gruuthuse heeft zijn bekendheid te Brugge echter vooral te danken
aan het nog bewaarde patriciërshuis, het huidige Gruuthusemuseum, waarvan hij één
van de voornaamste bouwheren was. Zeer typisch in dit complex is de bidkapel,
waarvoor Gruuthuse in 1472 de toestemming tot bouwen van het kerkbestuur van
de O.-L.-Vrouwekerk verkreeg: een pareltje van laatmiddeleeuwse bouwkunst, een
zeldzaam goed geconserveerde laatgotische huiskapel, die ons thans een beeld geeft
van de Vlaams-Bourgondische leefwereld van de edelman Lodewijk van Gruuthuse.
Vanuit zijn paleis kon Gruuthuse op die manier rechtstreeks de diensten volgen die
in het koor van de O.-L.-Vrouwekerk werden gecelebreerd. De huidige bezoeker van
het Gruuthusemuseum heeft nu vanuit de bidtribune, waarin Lodewijk van Gruuthuse
de diensten volgde, een zicht op dit koor, waarop de Bourgondiërs een onuitwisbare
stempel hebben gedrukt. De praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de
Stoute, samen met de wapenschilden van de ridders van het Gulden Vlies van het
kapittel van 1468 maken inderdaad van het koor van de O.-L.-Vrouwekerk het meest
Bourgondische kerkinterieur te Brugge.
Internationaal gezien dankt Lodewijk van Gruuthuse zijn huidige beroemdheid
aan de bibliotheek die hij gedurende de tweede helft van de 15de eeuw in zijn Brugse
residentie heeft opgebouwd, maar die nu grotendeels in Parijs berust. Alles bij elkaar
zijn thans nog 140 codices van deze collectie bewaard. Deze 140 handschriften,
waaraan tal van schrijfateliers, miniaturisten en boekbinders hebben meegewerkt,
geven ons een beeld zowel van het geestesleven van Lodewijk van Gruuthuse en zijn
tijdgenoten als van het boekbedrijf in al zijn aspecten te Brugge. Zij tonen duidelijk
aan dat Lodewijk van Gruuthuse de librije van hertog Filips de Goede wou imiteren.
Niettegenstaande hij ook enkele middelnederlandse werken bezat, is de verzameling
van Gruuthuse zo goed als uitsluitend Frans-Bourgondisch en aristocratisch van
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inspiratie. Historische verhalen en kronieken, devotieliteratuur, ridderromans, werken
betreffende politieke theorie, hofétiquette en vorstenspiegels, vertalingen en
bewerkingen van de klassieke literatuur, bijna steeds in het Frans, maar voor een
groot deel geconcipieerd, geschreven, verlucht en ingebonden in Brugse ateliers,
voor een Brugse ingezetene. Een beter voorbeeld voor de diepgaande invloed van
de Bourgondische cultuur te Brugge kan moeilijk worden geciteerd.
Vanzelfsprekend telde Brugge nog andere adellijke heren die een mecenaatsrol
hebben gespeeld in de artistieke en culturele wereld. Namen als Lanchals en Overtvelt,
ook hertogelijke raadsheren, zijn o.m. verbonden met de bouw van kapellen van
(alweer) de O.-L.-Vrouwekerk in de tweede helft van de 15de eeuw. Speciale aandacht
voor deze bijdrage verdient de figuur van Jan de Baenst. Deze Brugse pa-
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Het Prinsenhof, Noordzandstraat te Brugge, residentie van de Bourgondische hertogen, uit: A.
Sanderus, ‘Verheerlykt Vlaandre’, Den Haag, 1735, I, tegenover p. 166 / of: uit A. Sanderus, ‘Flandria
illustrata’, Den Haag, 1735, II, p. 36.

Jan van Eyck, ‘O.-L.-Vrouw met kanunnik Joris van der Paele, Sint-Donaas en Sint-Joris, in 1436
geschilderd als grafpaneel voor Van der Paele, Brugge, Groeningemuseum.

triciër, telg uit een geslacht met Zeeuws-Vlaamse wortels, ridder en heer van
Sint-Joris-ten-Distel, vervulde verschillende functies in het Brugse stadsbestuur en
was ook gedurende enige tijd in dienst van de hertog. Hij bewoonde te Brugge een
herenhuis in de Oude Burg. Tijdens zijn leven verwierf hij nog verscheidene
heerlijkheden. Na de dood van Karel de Stoute werd hij vanwege zijn Bourgondische
gezindheid door de opstandige Bruggelingen gevangen genomen. Onlangs werd zijn
naam in verband gebracht met het te Brugge in het Groeningemuseum bewaarde
veelluik met de legende van de H. Ursula en de Kerk en Synagoge. Dit werk is
waarschijnlijk vóór 1482 te Brugge geschilderd door de Meester van de Ursulalegende
voor het klooster van de Zwarte Zusters Augustinessen. Jan de Baenst zou, volgens
een recente hypothese, de opdrachtgever geweest kunnen zijn voor dit schilderij, dat
hij vervolgens schonk aan de Zwarte Zusters.
Over het mecenaat van Jan de Baenst op literair gebied hebben we meer zekerheid.
Het staat vast dat De Baenst net als zijn stadsgenoot Gruuthuse over een eigen
bibliotheek beschikte. Tot nu toe zijn hieruit maar twee handschriften teruggevonden.
Eén codex bevat enkel franstalige werken, vertalingen van Latijnse devotieliteratuur
van de hand van Colard Mansion, hierboven al vermeld als uitgever, kalligraaf en
drukker te Brugge. Een handschrift met dezelfde teksten gebaseerd op dezelfde
legger, bevond zich in de Gruuthuselibrije. Het andere nog bekende handschrift uit
het bezit van Jan de Baenst is een waarschijnlijk te Brugge gemaakte
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middelnederlandse vertaling van de Cité des Dames van de in Bourgondische kringen
zeer veel gelezen schrijfster Christine de Pisan (1364-1430). De colofons van dit in
1470 gedateerde handschrift laten er geen twijfel over bestaan: de vertaling van dit
werk ontstond onder

Miniatuur met de doop van Grimbault en zijn dochter, uit een handschrift van Jean Wauquelin,
‘Histoire de Sainte Hélène’, in 1470 waarschijnlijk te Brugge voor de hertogelijke bibliotheek
geschreven, verlucht en ingebonden in het atelier van Loyset Liédet, Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
ms. 9967, f. 71.

impuls van Jan de Baenst, en het handschrift zelf is ook voor hem geschreven.
Betreffende het milieu van De Baenst is nog bekend dat hij contacten had met William
Caxton, voornaam Engels handelaar, zakenrelatie van Colard Mansion en eerste
Engelse drukker. Tenslotte is het van belang hier nogmaals te vermelden dat het
precies door bemiddeling van Jan de Baenst was dat het Brugse stadsbestuur inging
op de vraag van Karel de Stoute en aan Anthonis De Roovere vanaf 1466 een jaargeld
van 6 lb. gr. toekende. Lodewijk van Gruuthuse, Colard Mansion, Jan de Baenst,
William Caxton, Anthonis
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De Roovere: op het eerste gezicht lijken deze namen willekeurig naast elkaar te zijn
gezet, uit het bovenstaande blijkt dat er wel degelijk sprake kan zijn van onderlinge
relaties.
Lodewijk van Gruuthuse († 1492) hebben we vermeld als de meest zuivere
exponent van de Bourgondische adellijke leefwereld te Brugge. Jan de Baenst (†
1486), hoewel eveneens sterk beïnvleod door het Bourgondische hofleven en de
Franse cultuur, was o.m. als beschermer van Anthonis De Roovere nog betrokken
bij de Dietse letteren. Bij Anselm Adorne († 1483) vinden we een heel andere culturele
belangstellingssfeer, in de eerste plaats bepaald door zijn afstamming. Ook Anselm
Adorne nam deel aan het mondaine leven van het Bourgondische Brugge, met zijn
toernooien, Blijde Inkomsten en andere luisterrijke feesten. Hij bekleedde functies
in het stadsbestuur en stond in de dienst van de hertogen van Bourgondië. Net als
Gruuthuse die een Engelse adellijke titel verwierf, vervulde hij diplomatieke missies
in de Britse eilanden, waardoor hij in contact kwam met het Schotse koninklijk hof.
Anselm Adorne en zijn familie, een Brugs-Genuees patriciërsgeslacht, zijn te
Brugge echter vooral bekend gebleven dank zij de door hen gebouwde Jeruzalemkerk
met bijhorende herenwoning en godshuisjes. Vooral de kerk zelf uit het tweede kwart
van de 15de eeuw, maar nog afgewerkt tijdens het leven van Anselm, trekt de
aandacht. Door haar exotische architectuur, met centraalbouw, vergulde bal op de
toren, halve maan op één van de zijtorentjes, doet ze aan een Oosters gebouw denken.
Het interieur van de kerk, met nabootsing van de H. Grafcrypte en een monumentaal
grafmonument voor Anselm Adorne en zijn echtgenote Margareta vander Banck
bevestigt deze indruk. Pieter en Jacob Adorne, vader en oom van Anselm en stichters
van de kerk zouden tot tweemaal toe een reis naar Palestina hebben ondernomen.
De Brugse Jeruzalemkerk is dan ook gebouwd als repliek van de H. Grafkerk te
Jeruzalem. De verering voor de H. Plaatsen, vooral Jeruzalem, was een traditie binnen
de familie: ook Anselm Adorne en diens zoon Jan pelgrimeerden naar het H. Land.
Overigens waren Jeruzalembedevaarten niet zo'n zeldzaamheid: ook de reeds
genoemde Jan de Baenst ging op bedevaart naar Jeruzalem. De Adornes waren echter
de enige familie te Brugge met een diep ingewortelde traditionele verering voor de
H. Plaatsen. Ongetwijfeld houdt dit verband met de steeds gehandhaafde Genuese
familierelaties van dit geslacht, aangezien deze stad steeds betrekkingen onderhield
met het Nabije Oosten.
De Jeruzalembedevaarten en de verering van het H. Graf zijn niet het enige kenmerk
van de zeer eigen leefwereld van de Brugse Adornes. We zouden hier ook de
ingekeerde vroomheid van verschillende

Meester van de Vorstenportretten (?) (Lieven van Laethem?), Portret van Lodewijk van Gruuthuse,
waarschijnlijk ca. 1475/80, Brugge, Groeningemuseum.
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leden van de familie kunnen vermelden, die zich uitte in hun speciale belangstelling
voor de Brugse kartuizers. Van meer belang voor ons onderwerp is de invloed van
het Italiaanse humanisme op deze familie. Uit het nogal schaarse bronnenmateriaal
dat betreffende het intellectueel leven van de Adornes is bewaard blijkt dat zij voeling
hadden met de nieuwe culturele stromingen die toen in Italië opgang maakten. Zo
weten we dat Anselms vader, Pieter Adorne, in 1452 het plan had opgevat om in de
Jeruzalemkerk een openbare bibliotheek te organiseren, naar het model van de op
initiatief van Niccolo Niccoli door Cosimo de Medici in 1430 te Firenze opgerichte
bibliotheek. Anselm Adorne vond ondanks zijn drukke bezigheden nog tijd om
humanistisch geïnspireerde handschriften te kopiëren. Op zijn reizen naar Rome en
Palestina verzamelde hij antieke inscripties. Uit enkele fragmentair bewaarde
boekenlijstjes weten we dat de Adornes de klassieke Latijnse literatuur, humanistische
auteurs als Lorenzo Valla en Leonardi Bruni, werken over geschiedenis en
aardrijkskunde lazen. Prof. Derolez heeft de humanistische belangstelling van de
Adornes verklaard door te wijzen op hun Italiaanse afstamming en hun relaties met
Italië, hun reizen naar het Oosten en verschillende centra van de antieke beschaving.
De Brugse Adornes waren in elk geval het meest cosmopolitische patriciërsgeslacht
in deze stad gedurende de 15de eeuw.

3. Brugge: een cosmopolitisch centrum, sporen van humanisme en
renaissance
De stad Brugge was immers niet alleen
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Een (verkleinde) bladzijde uit de middelnederlandse vertaling van de Cité des dames van Christine
de Pisan, in 1470 te Brugge gemaakt voor Jan de Baenst, Londen, British Library, Add. ms. 20698,
f. 22.

een centrum van het Bourgondisch hofleven, zij was ook nog steeds één van de meest
cosmopolitische steden van het Westen. Deze eigenschap had zij uiteraard te danken
aan haar middeleeuwse functie van haven en wereldmarkt. Hoewel het economisch
belang van Brugge in de 15de eeuw aan het tanen was, bleef de stad toch nog steeds
een trefcentrum voor heel West-Europa. Deze internationale reputatie van Brugge
had vanzelfsprekend ook haar invloed op het kunst- en geestesleven. Zeer typerend
in dit verband is het feit dat een groot aantal kunstenaars die te Brugge werkten, geen
ingeboren poorters maar inwijkelingen waren. De beroemde kunstschilder Hans
Memling is daar wel het treffendste voorbeeld van. Pas sinds enkele decennia weet
men dat hij afkomstig was uit het Duitse Seligenstadt en in januari 1465 zijn
poorterschap te Brugge verwierf. Hij was schilder te Brugge tot aan zijn dood in
1494. Met hem kwam de paneelschilderkunst te Brugge na Jan van Eyck tot een
nieuw hoogtepunt. Een respectabel aantal van zijn schilderijen is nog steeds bewaard
in hun oorspronkelijke plaats van bestemming, het Brugse Sint-Janshospitaal. Het
cosmopolitisch karakter van Brugge blijkt o.m. uit de bestemming van een aantal
andere schilderijen van Memling: niet alleen Brugse burgers en instellingen, ook een
aantal opdrachtgevers uit Italië, Engeland en Duitsland stelden de kunst van Hans
Memling op prijs.
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Door de internationale reputatie van de stad kwamen ook de beoefenaars van
andere kunsttakken zich te Brugge vestigen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt
dat
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De Jeruzalemkapel te Brugge, voltooid door Anselm Adorne, 15de eeuw.

de Brugse ingezetenen zich van de internationale rol van de stad bewust waren en
door allerlei maatregelen de vestiging van beoefenaars van kunstambachten in de
hand werkten. Zo werd in de eerste helft van de 15de eeuw te Brugge opgetreden
tegen de invoer van zg. ‘getydelicke beildekens’, vooral vanuit Utrecht. ‘Getydelicke
beildekens’ waren losse volbladminiaturen die in de handgeschreven getijdenboeken
werden ingelast. Het verbod op de invoer van dergelijke miniaturen had als resultaat
dat een aantal Noordnederlandse miniaturisten, waaronder de bekende Willem Vrelant,
zich te Brugge kwamen vestigen. Onder de beoefenaars van het boekbedrijf te Brugge
treft men overigens een groot aantal inwijkelingen aan. Hierboven hebben we al o.m.
de miniaturisten Loyset Liédet, Willem Vrelant en David Aubert vermeld. Voor de
produktie van franstalige luxehandschriften waren niet-Brugse librariërs overigens
noodzakelijk. Zeer illustratief is het begin van de boekdrukkunst te Brugge. De drie
gekende namen zijn alle buitenlands: Johannes Brulelou, alias Jan Brito, afkomstig
uit Bretagne, William Caxton, een Engelsman, die na zijn ervaringen te Brugge de
eerste drukpers te Londen zou installeren, en tenslotte Colard Mansion, wiens
geboorteplaats nog niet bekend is. Colard Mansion en William Caxton zijn in dit
artikel al eerder vermeld. Hier kunnen we nog aanstippen dat verscheidene auteurs
- zij het waarschijnlijk ten onrechte - een relatie hebben gesuggereerd tussen Jan
Brito en Anthonis De Roovere.
Een niet te onderschatten rol in het Brugse kunst- en geestesleven speelden de

Inschrijving van de schilder H. Memling uit Seligenstadt in het poorterboek van de stad Brugge,
januari 1465, Brugge, Stadsarchief.

Italianen. Hierboven zijn de Adornes met o.m. hun belangstelling voor het humanisme
geciteerd. Sinds de 14de eeuw, toen Brugge samen met Avignon dank zij de Italianen
tot het belangrijkste financieel centrum van West-Europa was uitgegroeid, leefde er
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een talrijke Italiaanse kolonie in de stad. De Italianen waren gegroepeerd in
verschillende naties, volgens hun herkomst: die van Genua, Lucca, Firenze en Venetië.
Het huis van de Genuese natie te Brugge, eind 14de eeuw, in de Vlamingstraat,
hoek Grauwwerkersstraat, en het erachter gelegen huis van de consul van Genua,
gedateerd 1441, is de enige nog bestaande materiële getuige van de Italiaanse naties
te Brugge. Qua opvatting is dit complex nog volledig laatgotisch. Een paar honderd
meter verder, in de Naaldenstraat, bevindt zich echter het zg. Hof Bladelin. Deze
herenwoning was oorspronkelijk van Pieter Bladelin, een steenrijk Brugs patriciër
en vertrouwensman van de hertog. In de tweede helft van de 15de eeuw kwam het
huis echter achtereenvolgens in het bezit van de Medicis uit Firenze en van hun
filiaalhouder te Brugge, Tommaso Portinari. Wie thans de ingangspoort van dit Hof
achter zich dichtslaat, waant zich op het binnenplein van een Italiaanse palazzo uit
de vroege renaissance.
Nog onlangs is gewezen op de rol van de Italianen in het Brugse boekbedrijf. Een
zekere meester Anthuenis de Floorentiin en ene Francesco de Aeste werden in 1470
als nieuwe leden in het Brugse librariërsgild opgenomen. Een aantal handschriften
die rond 1473 door abt Jan Crabbe van de Duinenabdij zijn besteld, werden geschreven
in een Italiaans scriptorium te Brugge. Dit atelier zorgde blijkbaar voor de verspreiding
in Brugge en elders van de moderne humanistische literatuur, geschreven in een
modern Italiaans schrift. Verluchting en inbinding van deze handschriften zijn echter
onmiskenbaar Brugs.
De Italianen maakten zich te Brugge dus verdienstelijk met de verspreiding van
humanistische teksten en handschriften met klassieke literatuur. Aan belangstelling
voor dergelijke moderne werken was toen geen gebrek. In de eerste plaats was daar
natuurlijk de Italiaanse kolonie zelf. Daarnaast lijkt deze nieuwe culturele beweging
vanaf ongeveer 1460-70 vooral succes te hebben gekend bij een aantal geestelijken.
Dit blijkt b.v. uit de bibliotheek van abt Jan Crabbe († 1488) van de Duinenabdij te
Koksijde, maar meestal verblijvend te Brugge. Zijn collectie bevatte o.m. een aantal
werken van klassieke Latijnse schrijvers en van Italiaanse humanisten als Petrarca,
Boccaccio en Guarino da Verona. Zijn relatie met de Griek Georgius Hermonymus
toont aan dat hij ook openstond voor de Griekse cultuur. Raphaël de Marcatellis, van
1463 tot 1478 abt van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg en daarna van de
Sint-Baafsabdij te Gent tot aan zijn dood in 1508, verbleef ook meestal te Brugge.
Zijn zeer rijke bibliotheek verraadt een grote belangstelling voor de klassieke literatuur
en het humanisme. Kwantitatief kan deze collectie vergeleken worden met die van
Lodewijk van Gruuthuse. Het verschil in belangstelling is echter frappant.
Vermeldenswaard is zeker dat De Marcatellis een bastaardzoon was van hertog Filips
de Goede. Zijn (Vlaamse of Italiaanse?) moeder huwde met een lid van de Venetiaanse
familie Marcatellis. De invloed van het Italiaanse humanisme komt verder duidelijk
tot uiting in het werk van Antonius Haneron (1400-1490), professor te Leuven,
praeceptor van Karel de Stoute, hertogelijk diplomaat, die zijn loopbaan eindigde
als proost van het Sint-Donaaskapittel te Brugge. Crabbe, De Marcatellis en Hane-
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ron hadden allen op een of andere manier betrekkingen met het Bourgondische hof.
Het dient gezegd dat zeker vanaf de regering van Karel de Stoute er ook enige
Italiaanse invloed was op het hof van de hertog van Bourgondië. Priester Jan vanden
Veren, leraar Latijn in het Brugse rond 1465, was een hartstochtelijk verdediger van
de nieuwe pedagogiek, geïntroduceerd door Lorenzo Valla.

4. Religieus leven te Brugge
Dat de geestelijkheid openstond voor de nieuwe culturele stromingen uit Italië, mag
ons niet doen vergeten dat haar eigenlijke taak bestond uit zielzorg en eredienst. De
late middeleeuwen, inzonderheid de Bourgondische periode, worden algemeen
beschreven als een tijd van geestelijk en religieus verval. Geestelijken resideerden
niet in hun parochies, kloosters of kapittels. Zij lieten zich vervangen door
onbekwamen en verzamelden allerlei inkomsten en beneficies, zonder zich om
zielzorg te bekommeren. Het ‘gelovige’ volk was volgens sommige auteurs nog
nauwelijks gechristianiseerd. Onwetendheid en bijgeloof waren schering en inslag,
de religieuze praktijk was ontaard in een aantal formele uiterlijkheden, terwijl
zondagsheiliging en regelmatige sacramentsbeleving nog geen ingang hadden
gevonden. Ook voor het Brugse zijn verschillende wantoestanden op dit gebied
bekend. In 1963 heeft de Noordfranse priester J. Toussaert in een academisch
proefschrift inderdaad een somber beeld geschetst van het religieus leven in het
Vlaanderen van de 15de eeuw. Zijn studie bevat echter een aantal methodische
zwakheden en verkeerde interpretaties, zodat de voorbeelden die hij opnoemt, dikwijls
geen beeld geven van de realiteit. Toch blijft de algemene indruk van onwetendheid
en bijgeloof bij de bevolking, formalisme, decadentie en winstbejag bij de
geestelijkheid een geldig vertrekpunt voor verder onderzoek.
Enkele aanwezige lichtpunten in de religieuze ontwikkeling van Brugge in de
tweede helft van de 15de eeuw verdienen evenwel vermelding. De kerkenbouw te
Brugge, met name de bouw van parochiekerken als Sint-Gillis, Sint-Jacobs en
Sint-Anna, werd onverdroten verdergezet. De seculiere geestelijkheid in verschillende
kerken was, soms al sedert de 14de eeuw, georganiseerd in een ‘commun’ of
‘cummunitas chori’, die de verplichting had aangegaan tot het regelmatig zingen van
de zeven getijden in de kerk. Dergelijke stichtingen waren in de tweede helft van de
15de eeuw tot volle ontplooiing gekomen. Tot de luister van de liturgie werd ook
bijgedragen door het optreden van door zangmeesters opgeleide knapenkoren, het
opvoeren van zg. ‘Gulden Missen’, met dramatisering van het evangelie enz. Voor
verschillende Brugse kerken beschikken we daaromtrent over getuigenissen. Leken
konden aansluiten bij talrijke

Hof Bladelin, Brugge, Naaldenstraat, 15de-eeuwse binnenplein in vroege renaissancestijl.
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religieuze broederschappen die in die tijd werden opgericht, ook te Brugge. Speciale
vermelding verdient hier de bloei van de Sint-Jozefsdevotie die te Brugge ontstaan
is na het verblijf van de Parijse kanselier Jean Gerson en die o.m. duidelijk blijkt uit
de stichtingen van pastoor Joos Berthilde.
De tot nu toe gegeven voorbeelden illustreren de uiterlijke godsdienstbeleving.
Maar ook over innerlijke vroomheid, bekering en spiritualiteit zijn er bronnen
bewaard. In de eerste plaats is er de bijval en het aanzien dat strenge kloosterorden,
zoals b.v. de Brugse kartuizers van Genadedal, te Sint-Kruis, kenden. Verder telde
Brugge in de tweede helft van de 15de eeuw enkele nieuwe kloosterstichtingen van
orden en congregaties die temidden van het algemeen verval toch blijk gaven van
een nieuwe hervormingsijver. Te vermelden zijn hier het klooster van de Arme
Claren-Coletienen, een stichting van Lodewijk van Gruuthuse, na een mislukte poging
van Pieter Adorne, en het klooster Bethanië, dat is ontstaan door de ijver van enkele
geestelijken om prostituées tot een leven van boetvaardigheid te bekeren. Daarnaast
werden een aantal kloosters hervormd, zoals de aloude abdijen van Sint-Trudo en
de Eekhoute, veelal o.i.v. de uit Oost-Nederland afkomstige beweging van de Moderne
Devotie. Deze beweging, die de nadruk legde op de persoonlijke vroomheid en inkeer,
heeft te Damme het klooster Nazareth doen ontstaan. Ook bij een aantal leken is de
invloed waar te nemen van de inspanningen die sommige religieuze hervormers aan
de dag hebben gelegd. Enkele voorbeelden: Pieter Adorne, de vader van Anselm,
trok zich na een benijdenswaardige loopbaan in het stadsbestuur uit het openbare
leven terug in het kartuizerklooster Genadedal, waar hij in 1464 overleed. Michiel
van Themseke, schepen van de stad, nam op 20 sept.
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Fragment van ‘La Deffense de Monseigneur le Duc et de Madame la Duchesse de Bourgogne’ in
1477 of 1478 te Brugge gedrukt door Jan Brito, Brugge, Stadsarchief.

1482, drie weken na zijn aanstelling, al ontslag omdat hij na het overlijden van zijn
vrouw priester wou worden. Uit het gepubliceerde testament (1470) van de hier al
herhaaldelijk vermelde Anselm Adorne blijkt dat deze Brugse patriciër een vroom
christen was, met een open oog voor de religieuze ontwikkeling van zijn tijd: in zijn
testament begunstigt hij ook het kapittel van Windesheim, het centrum van de
Moderne Devotie. Ook Anthonis De Roovere, zo blijkt uit zijn werk, was een
diepgelovig christen. De religieuze poëzie van De Roovere is het onderwerp van een
aparte bijdrage in dit tijdschrift. Toch kunnen we hier aanstippen dat hij, ‘een simpel
leeck, ongheleert ambachsman’, o.m. vertrouwd was met het werk van Jan van
Ruusbroec.

5. Kunst- en geestesleven bij de Brugse burgerij
Anthonis De Roovere hoort als dichter uiteraard thuis bij de geletterde burgerij van
zijn tijd. In deze laatste paragraaf is het niet zozeer de bedoeling om De Roovere te
situeren in zijn sociaal milieu, dan wel een kort en noodzakelijk onvolledig overzicht
te geven van het culturele leven van de geletterde burgerij te Brugge. De appreciatie
‘simpel leeck, ongheleert ambachsman’, van Edward de Dene, de 16de-eeuwse
tekstuitgever van De Roovere, slaat o.i. helemaal niet op een zogezegd laag sociaal
en intellectueel peil van De Roovere, maar op het feit dat hij als leek, d.w.z. geen
clericus, niet aan een Latijnse school had gestudeerd, en dan ook geen klerk was,
maar een ambachtsman. De Roovere lijkt dus op het eerste gezicht weinig contact
te hebben gehad met het wereldje van klerken, notarissen, ambtenaren, musici,
librariërs en geestelijken dat in de 15de eeuw gegroepeerd was rond de
Sint-Donaaskerk en de Burg, het traditionele cultureel centrum van de stad
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Beginpagina van een handschrift met Cicero's ‘De Officiis’, in of kort voor 1474 te Brugge in een
Italiaans scriptorium geschreven voor abt Brabbe van de Duinenabdij, Brugge, Grootseminarie, hs
112/111.

Brugge. Toch zijn er sporen van relaties tussen enerzijds De Roovere en anderzijds
de Brugse ambtenarij en de wereld van boekschrijvers en klerken rond Sint-Donaas.
De Brugse stadsrekeningen getuigen van zijn regelmatige diensten voor het
stadsbestuur bij de organisatie en de opbouw van feesten en plechtigheden. Daarbij
komt nog, vanaf 1466, zijn jaargeld vanwege zijn verdiensten op literair gebied,
waarmee De Roovere als ‘stadsdichter’ de geschiedenis is ingegaan. Het is duidelijk
dat hij daardoor nog niet als stedelijk ambtenaar mag beschouwd worden, maar toch
door de stad erkend werd als literator en in aanzien stond bij het kleine culturele
wereldje van Brugse klerken en boekschrijvers rond de Sint-Donaaskerk.
Het spreekt vanzelf dat het milieu van Brugse burgers met belangstelling voor
kunst en cultuur breder was dan het kringetje van klerken, ambtenaren, boekschrijvers
en drukkers rond Sint-Donaas. In de eerste plaats moeten natuurlijk de
rederijkerskamers vernoemd worden. Vanaf de 15de eeuw wordt overal in de
Nederlanden het literaire leven a.h.w. geïnstitutionaliseerd in de rederijkerskamers.
Ook te Brugge werden in de 15de eeuw twee dergelijke gilden opgericht, dat van de
H. Geest en dat van de Drie Santinnen. Het archief van de rederijkers van de H. Geest
bevat een 19de-eeuwse kroniek gebaseerd op de eigen overlevering. Volgens deze
traditie zou de kamer in 1428 zijn opgericht. Niemand minder dan Jan van Hulst,
wiens naam ook met het Gruuthusehandschrift in verband wordt gebracht, zou de
eerste proost zijn geweest. Het was in het kader van deze Kamer van de H. Geest dat
Anthonis De Roovere zijn talenten zou ontplooien. Zijn vriend Jan Bortoen, zeer
waarschijnlijk ten onrechte met de drukker Jan Brito geidentificeerd, zou eveneens
lid geweest zijn van dit gilde. Het tweede 15de-eeuwse Brugse rederijkersgilde, dat
van de drie Santinnen, werd pas ca. 1474 opgericht. Op het einde van de 15de eeuw
was ze ondergeschikt aan de Kamer van de H. Geest. Typerend voor het ontstaan
van dergelijke gilden is een reeks vermeldingen in de stadsrekeningen van Damme,
waaruit blijkt dat de plaatselijke rederijkerskamer haar ontstaan ca. 1460-1480 te
danken had aan de jaarlijkse opvoering van een Verrijzenisspel gedurende de Paastijd
in de O.-L.-Vrouwekerk te Damme.
De rederijkerskamers, waarin de leden met elkaar wedijverden in het beoefenen
van toneel en poëzie waren qua opvatting en organisatie geïnspireerd op de iets
oudere schuttersgilden en recruteerden eveneens onder de plaatselijke burgerij. Het
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oudste Brugse schuttersgilde was dat van Sint-Joris (voetboog), dat al uit de 13de
eeuw zou dateren. Anthonis De Roovere zou van dit gilde lid zijn geweest. Het andere
Brugse schuttersgilde was het handbooggilde van Sint-Sebastiaan, uit het 3de kwart
van de 14de eeuw, dat precies rond 1428, met het verkrijgen van een reliek van de
H. Sebastiaan, op haar hoogtepunt zou staan. De 15de eeuw kende

Miniatuur uit het Cartularium van de rederijkerskamer der ‘Drie sanctinnen’ met voorstelling van
de drie patroonheiligen: Barbara, Catharina en Maria-Magdalena, ca. 1475/80. Brugge, Stadsarchief.

te Brugge ook het ontstaan van het Sint-Michielsgilde van de schermers. We
vermelden deze gilde hier omdat Anthonis De Roovere, naar het getuigenis van Jan
Bortoen, een goed voetboogschutter en tevens ‘abel van den langhen sweerde’ was.
Rederijkerskamers, schutters- en schermersgilden, hadden steeds zowel een
religieuze als een soicaal-culturele functie. In dit kader was de burgerij, m.a.w. de
min of meer begeerde middenklasse, cultureel actief. Het plaatselijke leven kreeg
kleur door de verschillende feesten die de gilden organiseerden. Daarnaast verleenden
de gilden hun medewerking aan jaarlijks terugkerende plechtige gebeurtenissen te
Brugge, zoals b.v. de H. Bloedprocessie. Op aanvraag en tegen vergoeding van het
stadsbestuur werd meegewerkt aan de plechtigheden en feestelijkheden en de
processies n.a.v. een Blijde Inkomst, een bruiloft of een uitvaart van hertog of
hertogin. Op die manier was de burgerij betrokken bij het Bourgondisch hofleven.
En hiermee zijn we terug bij ons uitgangspunt: de grote invloed van het Bourgondisch
hof te Brugge, inzonderheid op het rederijkersmilieu. Ligt hier ook niet één van de
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oorzaken van de zeer loyale houding van de metselaar-ambachtsman Anthonis De
Roovere tegenover de Bourgondische hertogen?
Noël Geirnaert
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Nederlandse wereldlijke literatuur in de laat-Bourgondische tijd
Wie aan de hoogstaande kwaliteit denkt van wat er in Vlaanderen aan plastische
kunstwerken in de Bourgondische periode tot stand kwam, kan er zich over
verwonderen dat de literatuur uit die tijd niet op hetzelfde peil staat. De voor de hand
liggende verklaring is de aanzienlijke invloed van het Hof - en dus van een Franstalige
cultuur - waardoor noch in hofkringen, noch onder hertogelijk literair mecenaat een
Dietse literatuur kon opbloeien. Slechts één Nederlandstalige auteur, met name
Anthonis Roovere, mocht van het hertogelijk mecenaat genieten. Scheppen van
literair werk is weliswaar een activiteit van het individu, maar het succes van zijn
produktie is sociaal gebonden. Dus moet het letterkundig verschijnsel op tweeërlei
wijze worden benaderd: wat wordt er in een bepaald tijdperk geschreven en gedicht
en wat wordt er druk gelezen - of voorgedragen of gezongen - m.a.w. wat kende er
succes en bij wie?
Door de enorme activiteit van de rederijkerskamers, waar dichten tot een soort
communautair tijdverdrijf was uitgegroeid, kreeg het literair verschijnsel nog een
andere dimensie. De produktie van de broederschappen schommelde tussen hoge
toppen - denk aan Elkerlyk -, de hevigste satire en de meest ongebreidelde ‘zotheden’,
waarvan de ‘Blauwe Schuit’ (een soort narrenschip) een beroemd voorbeeld is.
Het is duidelijk dat voor het besproken tijdvak de twee begrippen: ‘eigentijdse
produktie’ en ‘succesliteratuur’ elkaar allesbehalve dekken: een niet onbelangrijk
deel van de toenmalige succesliteratuur zijn werken, die in vroegere periodes tot
stand zijn gekomen. Bij gebrek aan literaire kritiek, laat staan aan een
literatuurgeschiedenis in die tijd, moeten we op andere criteria een beroep doen, b.v.
de inhoud van de eigentijdse lekenbibliotheken en - in een periode, waarin het drukken
in de volkstaal een schuchtere aanloop neemt - de werken waarop de eerste drukkers
hun keuze lieten vallen, eventueel ook de frequentie van de herdrukken. Het eerste
toetsmiddel blijft echter in gebreke: de inhoud van de nog bekende bibliotheken, om
te beginnen, die van de hertogen, is voor meer dan 99% in het Frans of in het Latijn
gesteld. In de inventaris van de handschriften van de hertogelijke bibliotheek in 1467
opgesteld staan slechts twee literaire werken in het Nederlands: een geschiedenis
van Troje en een van Alexander (was het soms die van Maerlant?); beide werken
komen niet meer voor in de inventaris van 1477 - wat niet pleit voor de belangstelling
die Karel de Stoute ervoor had. Onder de talrijke hovelingen, die, naar hertogelijk
voorbeeld, teksten lieten kopiëren en verluchten, is de enige bij wie we - zij het dan
ook een geringe - belangstelling voor Nederlandstalige werken aantreffen, Lodewijk
van Brugge.
Deze laatste bezat inderdaad vijf Nederlandstalige handschriften: een devotiewerk,
een hs. met Epistelen en Evangeliën van oudere datum (dat hij dus zelf niet liet
schrijven), het beroemde Gruuthuseliederhandschrift uit de 14de eeuw, wellicht van
zijn vader overgeërfd, een verlucht afschrift op perkament van de prachtige Gentse
Nederlandse-Latijnse Boëthiusdruk van 1485 en ten slotte het enig bekend exemplaar
van een niet onverdienstelijke berijmde vertaling van het tweede deel van het
Pèlerinage de Vie humaine, een beroemde 14de eeuwse stichtende tekst van een
Franse monnik, Guillaume de Digulleville. Afgaand op de watermerken van het
papier, moet die tekst ca. 1470 zijn geschreven. Er is plaats opengelaten voor
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onuitgevoerde miniaturen. Misschien was dit de voorbereidende kopie voor een
luxe-exemplaar, dat door Lodewijk van Brugge was besteld?
Te Brugge nog dient het initiatief vermeld van ridder Jan de Baenst, tussen 1460
en 1473 meermaals burgemeester van de schepenbank, die zeker een cultureel
prominente figuur is geweest. Hij bestelde in 1470 een Nederlandse vertaling van
La Cité des Dames van Christine de Pisan. Uit de bewaarde verzamelingen blijkt
o.m. aankleven bij de oudere hoofse romanliteratuur, belangstelling voor geschiedenis
en bloei van een apologetische literatuur rondom de hertogen. De lyrische
bedrijvigheid aan het hof beperkte zich tot het schrijven van allegorische tafelspelen
en van gelegenheidsgedichten en misschien tot het componeren van tafelzangen en
dansliederen. Het zijn de officiële geschiedschrijvers en kamerheren van de hertogen,
Georges Chastelain, Olivier de la Marche, Jean Molinet die hiervoor instaan.
Wanneer we bij de drukkers te rade gaan, dan is dit met het voorbehoud dat een
aantal vroege drukken - uiterard vooral op het gebied van het volksboek - verloren
is gegaan. Uit het bewaarde materiaal blijken een reeks tendensen echter voldoende
duidelijk om er besluiten uit af te leiden.
't Kaetsspel ghemoraliseerd, de vertaling van een rechtskundig werk Le jeu de
paume moralisé allegorisch voorgesteld als de regels uit het kaatsspel, is het eerste
Nederlandstalige werk in de Zuidelijke Nederlanden gedrukt (Leuven, 1477). Nadien
zal in de universiteit voor lange jaren niet meer in de volkstaal worden gedrukt.
Wellicht in hetzelfde jaar 1477, waarin te Utrecht ook de eerste Nederlandse
bijbelvertaling van de pers kwam, verschijnt bij een anoniem drukker een folioband
in een Oostelijk getint dialect: de Reysen int heylighe lant, een 14de-eeuws
succesreisverhaal van John of Jean de Mandeville, over wiens identiteit en nationaliteit
reeds veel werd gegist en geschreven. In 1478 luidt de z.g. Goudse Kroniek de lange
lijst in van gedrukte kronieken in het Nederlands. Hetzelfde jaar verschijnt ook de
vertaling van de Legenda aurea van Jacobus de Voragine, een christelijke
legendenverzameling die met haar dertien wiegedrukken en vroege drukken een
vooraanstaande plaats inneemt onder de rubriek van de populaire lectuur. Drukker
Leeu publiceert in 1479 te Gouda een prozabewerking van de Historie van Reynaert
die vos. Volgens deskundigen is het enig bekende exemplaar van deze druk wellicht
reeds een herdruk. In hetzelfde jaar en bij dezelfde drukker treffen we een hoofse
allegorische roman aan: Die historie van de seven wisen van Romen. Omstreeks
hetzelfde tijdstip kwam eveneens te Gouda een andere ‘vaste waarde’ aan de beurt:
de Dialogus der creaturen, een fabelverzameling uit het Latijn of uit het Frans
vertaald. Het volgende jaar drukt Veldeneer te Utrecht het eerste grote
geschiedkundige werk. Het was uit het Latijn vertaald en aangepast aan de
Nederlandse geschiedenis; het Fasciculus temporum werd talloze malen herdrukt.
De Gesta Romanorum waarvan het volgende jaar een vertaling verscheen zijn geen
geschiedenis, zoals de titel zou kunnen doen vermoeden, maar een verzameling
stichtelijke exemplaren die door monniken zijn verzonnen. Te Leuven verschijnen
op het zelfde ogenblik drie traktaten over chirurgie in het Nederlands.
In 1482 treffen we, opnieuw te Gouda, het Boeck vande Destructien van Jherusalem
aan en de vertaling uit het Frans van Pierre Michaults Vanden drie blinden dansen.
Pierre Michault was een secretaris van Karel de Stoute; een ander werk van zijn hand
het Doctrinael des tijts werd eveneens vertaald en in 1486 te Haarlem bij Bellaert
gedrukt. In 1482 drukt men te Antwerpen een vroegmiddeleeuws verhaal van een
tocht door het vagevuur, het Boeck van Tondalus vysioen, waarvan tot ca. 1600
minstens vijf of zes verschillende uitgaven zijn bekend. In 1483 en 1486 verschijnen
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in het Noorden de Historie van Jason en de Vergaderinge der Historie van Troyen,
twee werken van Raoul Lefèvre, kapelaan van Filips de Goede. Op te merken valt
dat dus ongeveer twintig jaar verliepen tussen het ontstaan van deze typische
‘Bourgondische’ geschriften en hun Nederlandse vertaling.
Dat scaecspel van Jacobus de Cessolis is
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Tempel van de godin Pallas in Troje. Houtsnede in ‘Destructien van Troyen’. Gedrukt bij G.
Leeu-Gouda, 1479.

in 1483 in druk verschenen. Het is een typisch middeleeuws traktaat waaraan Herman
Pleij terecht de benaming ‘standenleer’ gaf. In 1484 noteerden we een Herbarius in
dietsche, een werk over geneeskundige planten. Hiervoor stond een Latijnse uitgave
die hetzelfde jaar te Mainz was verschenen model, waaruit de snelle commerciële
reactie van drukker Veldener blijkt, die onmiddellijk dit didactische werk op de markt
brengt, maar de voorkeur geeft aan de volkstaal. In 1485 komt te Gent bij Arend De
Keysere het meesterwerk van de Zuidnederlandse drukken in de volkstaal van de
pers: de Consolatio Philosophiae van Boëthius met Latijnse tekst, de Nederlandse
vertaling ervan en oorspronkelijk Nederlands commentaar. Dat weldra ook Dye
historien ende fabulen van Esopus hun beurt krijgen, zal niemand verwonderen. In
1486 wordt te Gouda de Lanceloet in proza gedrukt, gevolgd door Godevaert van
Boloen en door Karel ende Elegast, ditmaal te Delft. Met deze werken wordt een
begin gemaakt met het drukken van de vroegmiddeleeuwse epiek onder de vorm van
proza-volksboeken. In 1487 verschijnt de Historie van den vromen ridder Paris,
deze is niet de Trojaanse prins, maar een zekere Jan van Parijs. Daarna komt weer
de geschiedenis aan de beurt met Die Yeeste van Julius Caesar en opnieuw een reeks
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ridderverhalen: De vier Heemskinderen (1490), Melusyne (Antwerpen, 1491) en
Paris en Vienna.
De Sydrac, een soort encyclopedie is een werk dat aan de weetgierigheid van het
lezend publiek tegemoetkomt. Maerlants Wapene Martijn verschijnt te Antwerpen
in 1496: het was zowat twee eeuwen geleden gedicht. Het volgende jaar verschijnt,
ook te Antwerpen, de eerste kroniek uit de Zuidelijke Nederlanden de Chronike van
Brabant met talrijke houtsneden; zij zal talrijke malen worden herdrukt. Wellicht
getuigt het verschijnen van Den Camp van der doot, een vertaling van Le Chevalier
délibéré nog van Bourgondische heimwee: de auteur ervan, Olivier de la Marche,
was een trouwe dienaar van Karel de Stoute geweest, wiens droef einde hij in dit
gedicht bezong. In 1493 vertaalde de Brusselse dichter Jan Pertcheval (of Steenmaer)
zijn tekst, maar vergat liefst de naam van de auteur te vermelden. In 1503 werd het
stuk, waarschijnlijk te Schiedam, gedrukt.
Tot diep in de 16de eeuw leest men in alle genealogieën die in de historische
kronieken worden verwerkt, dat Franken, Belgen en Franse en Bourgondische vorsten
afstammen van enkele Trojanen die aan de vernieling van de stad door de Grieken
wisten te ontsnappen. Hierdoor is de belangstelling te verklaren van alles wat met
Troje verband hield, denk b.v. aan Maerlants Geschiedenis van Troje. Maar wat
Roeland van den Dorpe om de eeuwwende te Antwerpen drukt is geen Maerlanttekst;
zijn Historie van de Destructien

Houtsnede uit ‘Den Camp vander doot’. Gedrukt bij O. Nachtegael-Schiedam, 1503.

van Trojen is de Nederlandse vertaling van de Latijnse tekst van een Italiaan, Guido
delle Colonna, die zelf een plagiaat is van een 13de-eeuwse Franse hoofse roman in
verzen door Benoit de Sainte-More. Aansluitend bij de Troje-verhalen stellen we
belangstelling vast voor andere historische of pseudo-historische stadsvernielingen:

Vlaanderen. Jaargang 31

in Tielt werd in 1553 een gelegenheidsspel opgevoerd Destructie der stads
Therouanen. Terwaan was inderdaad in datzelfde jaar op bevel van en door de troepen
van Karel V met de grond gelijk gelegd. In 1500 verschijnt, ditmaal te Parijs, een
Nederlandse vertaling uit het Duits van het beroemde Narrenscip van Sebastiaan
Brant. De drukker was een zekere Guy Marchant, alias Coopman. In 1517 komt de
Divisiekroniek of kroniek van Holland, Zeeland en Friesland aan de beurt, zij werd
ook meermaals herdrukt. In 1531 verschijnt bij Vorsterman te Antwerpen de prachtig
geïllustreerde Excellente cronike van Vlaenderen.
De tekst gaat terug op een geschiedenis van Vlaanderen met typisch Brugse
dominante, waarvan ten minste vier praktisch gelijkluidende handschriften uit het
einde van de 15de eeuw zijn bekend. Ook die kroniek was een succes. In de druk
worden twee auteurs vermeld, nl. Andries de Smet en Anthonis de Roovere. Het
aandeel van De Roovere voor de periode waarin hij literair actief is geweest staat
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niet vast. Is hij als officieel historiograaf opgetreden of beperkte zijn medewerking
zich tot de gelegenheidsgedichten die in het prozarelaas zijn ingeschakeld?
Er dient tot 1544 gewacht om in het Antwerps Liedboek of Schoon Liedekensboeck
een schat aan Vlaamse liederen en gedichten uit de hele middeleeuwen te zien
opduiken.
Hiermee besluiten wij ons overzicht van vroege Nederlandstalige drukken. Wat is
nu hieruit af te leiden?
Ten eerste, dat er tot ca. 1485 in de Zuidelijke Nederlanden blijkbaar geen
belangstelling is voor het drukken van Nederlandstalige literatuur: het is in Holland
dat de eerste teksten in de volkstaal van de pers komen, die voor een deel nog diep
wortelen in het Bourgondische verleden. Colard Mansion, de enige belangrijke Brugse
drukker, die tussen 1474 en 1480 actief was, heeft blijkbaar nooit Nederlands werk
ter perse gelegd. Pas wanneer Hollandse drukkers, zoals G. Leeu, zich te Antwerpen
gaan vestigen (ca. 1484), komt hierin een verandering.
Ten tweede, dat zowat de helft van wat van de pers komt geen eigentijdse, maar
vroegere literatuur is, die dus nog steeds in zwang was: hoofse epiek, Jacob van
Maerlant, Reinaert de vos, fabel van Esopus. Dit percentage zou zeker nog veel hoger
liggen, mocht er niet zoveel verdwenen zijn. Wat aan hoofse epiek nog niet is gedrukt,
duikt in elk geval later in de 16de eeuw in volksboeken op of vinden we ook terug
als thema's van spelen in de gilden.
- Dat er een levendige belangstelling is in informatieliteratuur en vnl. in
geschiedenis met klemtoon op eigentijdse geschiedenis.
- Dat de hele schat aan Middelnederlandse liederen blijft voortleven en gedeeltelijk
in 16de-eeuwse drukken zal worden opgenomen.
Verburgerlijking en gedeeltelijke verschuiving van een voorgedragen literatuur
naar een leescultuur zijn kenmerkend voor de besproken periode. Daarnaast - of zelfs
daar tussen in - gedijen marginale vormen van vermaakliteratuur weelderig verder.
Dit belangwekkende sociale verschijnsel, dat zijn stempel drukt op de hele
middeleeuwse samenleving, werd onlangs door Herman Pleij bestudeerd.
Uit dit overzicht van de vroege drukken blijkt weinig van de enorme activiteit die
de rederijkers aan de dag gelegd hebben. Wat overbleef - meestal slechts in voddige
handschriftjes uit het archief van rederijkerskamers - is waarschijnlijk maar de top
van de ijsberg: de produktie moet enorm geweest zijn, maar ze steeg zelden uit buiten
de kring van de Kamer waarin ze tot stand kwam. Richard Wagner heeft, in zijn
‘Meistersinger’ het beeld opgeroepen van de rederijker, die overdag zijn beroep
uitoefent en zich 's avonds en/of op rustdagen naar de Kamer van Retorica begeeft,
waar hij in de theorie van het dichten
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Proloog uit ‘Eerste bliscap van Maria’ met begroeting van graaf van Charolais, de latere Karel de
Stoute. (hs. Kon. Bibl. Brussel IV, 192, f. 2).

op dezelfde degelijke, grondige manier wordt ingewijd als hij eerder zijn ambacht
heeft aangeleerd. Nadien gaat hij zelf gedichten knutselen, die aan strenge vormregels
zijn gebonden. Voor de theaterstukken stond eerder ‘de factor’ van de Kamer in, die
een dichter van beroep was; voor de opvoering zorgden de leden van het gilde. Verder
houdt de Kamer zich bezig met het inrichten van diverse feestelijkheden, zoals
tafelspelen, landjuwelen, toneel- en refreinwedstrijden en ‘blijde inkomsten’ van de
landsheren, die uitgroeiden tot grootscheepse ondernemingen. De toneelvertoningen
bij de blijde inkomsten hielden er rekening mee dat de vorst door de stad trok: op
sommige plaatsen werd een wagen of een ‘taneel’ (stellage) opgesteld en daar kon
men ‘tableaux vivants’ bewonderen, waarbij de stoet even stil hield. De betekenis
van het afgebeelde tafereel stond op panelen of rollen geschreven, die een van de
personages voor zich uithield. Die tekst was meestal in het Latijn gesteld, zodoende
was het taalprobleem uit de weg geruimd. Bij dergelijke gelegenheden werd de hele
stad dus tot een soort groot theater omgetoverd. Voor de stad Mechelen werden de
volksfeesten en de rederijkersfeesten voorbeeldig door E. van Autenboer bestudeerd.
De gekozen thema's waren praktisch steeds bijbels. Slechts ter gelegenheid van
vertoningen voor de Bourgondische vorsten werden, zoals dit te Florence onder de
Medici's gebeurde, soms heidense thema's gekozen.
Het prestige en de sociale betekenis van

Vlaanderen. Jaargang 31

Titelbladzijde van ‘Dits die excellente Cronicke van Vlaenderen’
(W. Vorsterman-Antwerpen, 1531).

de kamers van Retorica zijn onze vorsten niet ontgaan. Deze waren er zich van bewust
dat zij een macht binnen de stad waren. De rederijkers - dus de burgerij en de
ambachtslieden - gunstig stemmen tegenover het vorstenhuis was dan ook politiek
lonend: van de toepassing dezer tactiek ontbreken de bewijzen niet, maar dikwijls
hadden de kamers het laatste woord. Men verlieze niet uit het oog dat de
rederijkerskamers in geen geval een 15de-eeuws verschijnsel zijn: mysterie- en
mirakelspelen werden reeds in de 13de eeuw opgevoerd en in de eerste helft van de
14de eeuw klaagt Jan Boendale de leken aan omdat zij ‘rime ende dichte willen
maken, ghelijc clerken’ ofschoon dichten ‘gheen spel’ is.
Niet alle theaterstukken zijn overigens in de schoot van de rederijkerskamers tot
stand gekomen. Zo De Spiegel der zaligheid van Elkerlyk, het ‘meesterstuk aller
moraliteiten’ (Van Mierlo) dat, via de Latijnse vertaling van de Maastrichtse
schoolmeester Ischyrius, over heel West-Europa zijn invloed liet gelden. Elkerlyk is
hoogst waarschijnlijk het werk van een geestelijke, Petrus Dorlandus uit Diest
(1454-1507), die vicaris van de Kartuize van Zeelhem was. De oudst bekende druk
dagtekent van ca. 1495, maar het stuk kwam wellicht vroeger tot stand. Ook voor
andere toneelspelen heerst onzekerheid omtrent de datum van ontstaan. Dit geldt
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b.v. voor de zeven Bliscappen van Maria, die om het jaar in de loop van de 15de
eeuw, de zondag voor Hemelvaart, te Brussel op de Grote Markt werden
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Treurdicht (met de namen ‘Karolus Dux Burgundiae’ en ‘Nanci’ en verder jaartal 1477 in beginletters
van versregels) op de dood van Karel de Stoute. Uit: Kroniek van Vlaanderen, hs. Kon. Bibl. Brussel
13073-74, f. 275.

opgevoerd. Van de zeven Bliscappen zijn er slechts twee bewaard, de eerste en de
zevende, beide in een zorgvuldig geschreven regiehandschrift, d.i. met aantekeningen
voor de opvoering. Waarschijnlijk werd de Eerste Bliscap voor 't eerst in 1448
gespeeld, maar de bewaarde tekst dagtekent o.i. van 1462: inderdaad komt in het
handschrift een tweede proloog voor, die de eigenlijke proloog van het stuk voorafgaat
en die alludeert op de aanwezigheid van Filips de Goede, diens zoon, de graaf van
Charolais en van Isabella van Portugal op die vertoning. Slechts in het jaar 1462
waren én de hertog én zijn zoon op die dag te Brussel (Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, IV 192). Pas wanneer een bepaald spel een historische gebeurtenis
insceneert, is het nauwkeurig dateerbaar. Uit een archiefstuk weet men dat in 1457
te Brussel een toneelwerk over de geboorte van Maria van Bourgondië werd bekroond,
het werd echter niet teruggevonden.
Het succes van historische geschriften is een van de markantste verschijnselen uit
de tweede helft van de 15de eeuw. Daaronder rekenen we de kronieken, het relaas
van bepaalde historische gebeurtenissen, historiespelen, gelegenheidsgedichten en
reisverhalen.
Elke regio van het Nederlandstalig gebied heeft in die jaren een eigen kroniek zien
ontstaan, die vroeg of laat werd gedrukt. De reeks luidt in met de Kroniek van Hollant,
Zeeland en Vriesland, daarop volgde in 1497 de Chronike van Brabant, waarschijnlijk
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naar een tekst van Walter Bosch. De uitvoerigste en meest succesrijke was de
Excellente cronike van Vlaanderen met haar prachtige houtsneden.
Hierin wordt, bij sommige markante gebeurtenissen de prozatekst door korte
gedichten onderbroken, zo b.v. het treurdicht op de dood van Karel de Stoute waarin
sterftedatum en naam van de overledene verwerkt zijn. Het inschakelen van lyrische
ontboezemingen binnen een kroniek is wellicht een uniek geval in de Nederlandse
taalkring.
De hertogen hadden officiële geschiedschrijvers in hun dienst: Georges Chastelain,
Oliver de la Marche, Jean Molinet. Daarnaast hebben ook andere hovelingen of hoge
ambtenaren hun herinneringen neergeschreven, zo Jean de Haynin of Filips Wielant
of Johannes van Edinghen, heer van Kestergat († 1478). Zij allen schreven in het
Frans. Jean d'Enghien is de auteur van een kroniek tot 1288 (Brussel, K.B. hs. 21.266),
hij schreef dat hij voor zijn kroniek gebruik heeft gemaakt van ‘diversez volumes en
langage thiois tant des hitoires et chroniques’ (aangehaald door J. Doutrepont). Die
waardering steekt fel af tegenover het misprijzen dat Georges Chastellain, geboren
Aalstenaar, hertogelijk historiograaf en welbespraakt dichter voor het Diest koesterde.
In het teken van de geschiedschrijving dienen nog figuren vermeld zoals Olivier van
Diksmuide († 1445), die een kroniek van Vlaanderen en Brabant van 1377 tot 1443
schreef. Verder kent men nog een Kroniek van Vlaanderen van 1380 tot 1467 door
een anoniem Gentenaar. Geen van de door Franstaligen geschreven kronieken werd
in de 15de eeuw noch in de 16de eeuw gedrukt; daartegenover bewijst het aantal
herdrukken van de Nederlandstalige kronieken hun succes. Enkele Vlamingen hebben
ook aan geschiedschrijving in het Latijn gedaan, zoals abt Adrianus de Budt uit Ter
Duinen, Edmond de Dintere, kanunnik te Korsendonk en Jan Impens, kanunnik te
Bethleem. Maar dit ligt buiten ons bestek.
Treffend is dat al de Nederlandse of franstalige ‘reportages’ van bepaalde
historische gebeurtenissen, zoals b.v. het huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha
van York (1468), haast gelijkluidend zijn, alsof van die gebeurtenissen een of ander
officieel relaas (we zouden nu zeggen, perscommuniqué) heeft bestaan. Uit de
gelegenheidsliederen en gedichten blijkt ook de genegenheid voor het vorstenhuis
en het diepe meeleven in het ‘wel en wee’ van de Bourgondische vorsten, zoals A.
van Elslander het uitdrukt. Het mooiste voorbeeld hiervan is zeker het ‘Adieulied
van Vrou Maria van Bourgoegien’, die een onbekende dichter de stervende jonge
hertogin in de mond legt:
‘Adieu, Philips, lieve sone mijn!
Ick scheyde noch veel te vroeg van dijn.
Adieu, mijn vrienden altemale...
Weest doch mijn kinderkens vrient.’
Naar vorm en inhoud is dit gedicht sterk geïnspireerd door een anoniem klaaglied
in het Frans over de dood van Filips de Goede ‘Adieu, Charle, mon tres cher fils
Dieu te laisse en paix gouverner... Adieu, très noble duc puissant. De Clèves, mon
très cher neveu...’, maar de Nederlandse tekst is lyrisch en rythmisch zeker van een
beter gehalte. Buiten het gedicht uit de Kroniek van Vlaanderen, dichtte Anthonis
de Roovere misschien nog een andere deploratie over de dood van Karel de Stoute
(Brussel, A.R.A. Hs. 2270), die echter moet onderdoen voor veel andere gedichten
van dezelfde auteur.
Het beleven van historische gebeurtenissen en hun literaire weerklank neemt soms
onverwachte wendingen aan: in 1473 waren er wekenlange diplomatische gesprekken
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te Trier tussen keizer Frederik III en Karel de Stoute. Hiervan bestaan talrijke relazen
in het Latijn, in het Frans en in het Duits. In het Nederlands kwam hierover een
gedicht tot stand in een Oostelijk getint dialect, dat tussen 1486 en 1493, dus meer
dan tien jaar na de bijeenkomst, bij een onbekend drukker van de pers kwam. H.
Moltzer vestigde er in 1870 de aandacht op dat de betreffende passage uit de
Excellente Cronieke van Vlaanderen niets anders is dan de prozabewerking van dit
gedicht.
In het teken van de Bourgondische hofliteratuur en van het pregnante doodsbesef
dat de middeleeuwen kenmerkt, staat Colin Cailleu's Tdal sonder wederkeer of
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Houtsnede uit 'tDal sonder wederkeeren...’ (Gedrukt bij Jan van Doesborch - Antwerpen, 1528).

tpas der dood. Dit is de vertalingaanpassing van een gedicht dat Aimé de Montgesoie
tussen 1454 en 1465 opdroeg aan Karel de Stoutes tweede echtgenote, Isabella van
Bourbon. De Nederlandse tekst is ons slechts bekend uit één exemplaar van een druk
uit 1528, maar hij is zeker vroeger tot stand gekomen, aangezien Colin Cailleu ca.
1481 overleed. Deze was sedert 1474 de officiële dichter der stad Brussel, zijn
opdracht bestond erin spelen, gedichten, esbattementen en refreinen te dichten ter
verheerlijking van de stad en tot vermaak van zijn stadsgenoten. Zoals Colin Cailleu
in zijn vertaling de naam van Aimé de Montgesoie niet vermeldt, zo verzwijgt ook
Jan Pertcheval (alias Jan Stee(n)maer), een ander Brussels dichter, de oorspronkelijke
auteur toen hij de Chevalier délibéré van Olivier de la Marche vertaalde: Den camp
van der doot staat op verre na niet op het peil van het origineel. De eerste bekende
druk van de Nederlandse tekst dagtekent uit 1503; het is best mogelijk dat vroegere
drukken verdwenen zijn, aangezien ca. 1486-89 twee Franse uitgaven ervan in
Noord-Nederland verschenen en voor de Nederlandse druk dezelfde houtsneden als
voor de Franse werden gebruikt.
Eerder bewerkt dan vertaald is Vanden drie blinde dansen naar Pierre Michaults
Danse des Aveugles, ca. 1469 gedicht.
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Maximiliaan van Oostenrijk tot Vliesridder geslagen, 30 april 1478. Uit: hs. Kon. Bibl. Brussel
13.073-74 f. 335 v.

Pierre Michault maakte ook deel uit van de literaire kring om de Bourgondische
vorsten. Het enige bekende exemplaar van de Nederlandse druk, bij Leeu te Gouda
verschenen in 1482, is met vier interessante houtsneden versierd. De naam van
Michault is niet vermeld en de vertaler, Clerxken Martijn, geeft zich als de auteur
op.
Ook het reisverhaal is een vorm van informatieliteratuur. In dit verband vermelden
we Joos van Ghisteles relaas van zijn reis naar het heilige land. Naar het voorbeeld
van talloze andere Vlamingen ondernam Joos van Ghistele in 1481 zijn pelgrimstocht.
Hij was vier jaar onderweg; zijn reisgenoot Jan Quisthout stierf kort na hun terugkeer.
Aan de hand van de reisnotities van Quisthout en van de herinneringen van ridder
Van Ghistele stelde Ambrosius Zeebout een verhaal te boek. Er is slechts één
handschrift van bekend, maar de tekst werd in 1557 te Gent gedrukt. Vermeldenswaard
is dat de reizigers, net als Anselmus Adornes twee jaar vroeger deed, de piramiden
bezochten, en er een interessante beschrijving van geven.
Zelden was zulk een aanzienlijk deel van de bevolking bij het literair
scheppingsproces betrokken als in de besproken periode; zelden was echter poëzie
zo schaars: noch het natuurgebeuren, noch de liefde werkten in grote mate inspirerend.
Inspiratie werd liefst gezocht in het sociale of politieke tijdsbeeld. Op enkele
uitzonderingen na: Elckerlyk, sommige gedichten van Anthonis de Roovere, is de
stijl van heel die produktie bedorven én door de bombast eigen aan de rederijkerstaal
én door de gezwollenheid, die in de franstalige Bourgondische hofliteratuur heerste.
Positief in dit tijdvak is nochtans de bijdrage van de vroegste drukker tot het behoud
van oudere letterkundige werken.
Claudine Lemaire-De Vaere
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De Roovere gedocumenteerd: feiten rond leven en werk
‘Daer zijnder vele dood, niet te verpisene
Noch voorby te wijzene, dats claer en waer
Maer die hem ind dicht poeghde te veriolisene:
Den Roouer es voor al te prisene.’
Dit zijn de woorden van de befaamde Oudenaardse rederijker Matthijs de Castelein,
zoals hij die in 1548 schreef in zijn Const van Rhetoriken, een handleiding voor al
wie zich de kunst (of de techniek) van de rederijkerij wenste eigen te maken. En
wanneer in 1562 Eduard de Dene de Rethoricale Wercken van Anthonis de Roouere
op de markt brengt, tachtig jaar na de dood van hun auteur, heeft hij het over ‘dien
eerwaerdighen Vader ende Meestere saligher memorien Anthonis de Roouere, die
sonder twijffele by godlijcker inghestorter gratie so inden gheest verlicht was, dat
hy in die onleerlijcke ende prijselijcke conste van Rhetorica diuersche stucken
ghecomponeert heeft, als wel dienende hoochwaerdich ghepresen int licht gebrocht
te zijne’.
Nu kan het best dat men zich door deze lovende woorden niet onmiddellijk laat
imponeren. De Castelein laat er in de volgende regel immers meteen op volgen ‘dat
er weliswaar nog een “maar” aan De Rooveres werk vastzat’ (meer zegt hij echter
niet), en een economisch denkend iemand zou De Dene misschien commerciële
bedoelingen kunnen toeschrijven. Maar dan is men te kwader trouw: men kan bij De
Rooveres tijdgenoten of bij latere rederijkers voldoende getuigenissen verzamelen,
die op een overtuigende manier aantonen dat de ster van De Roovere tot lang na zijn
dood geschitterd heeft. Met de intrede van de renaissance gaat die ster echter tanen,
net zoals die van elke rederijker. Maar toch duikt zijn naam ook in de loop van de
17de en 18de eeuw af en toe nog eens op. Zo o.a. in Bredero's Spaanschen Brabander
(vs. 207 en vlg.), waar de hoofdfiguur Jerolimo op een nogal ongezouten en dialectisch
gekleurde wijze de loftrompet steekt over de literatoren in de Zuidelijke Nederlanden:
‘...Wa plochten der elegante Poëten te wesen! Item daer haddege Kastileijn,
de Roovere, Gistelen en Kolijn, en Jan Baptisten Houwaert...: Da waeren
liens vol perfecty en van devine eloquency. Yghelijck woordeken datse
aggeerden of nomineerden, dat was een sentency. Het minste datse
sproocken, da was een reffiereijn... En bay hoor rondelen en balladen
(met licencie magh ick et vry seggen) Daer mogen de Hollantsche boere
lieke dichters hoor broec byleggen.’
De waardering die de Vlamingen in de tijd van Bredero blijkbaar nog voor De Roovere
c.s. hadden zal wel een historisch feit zijn. Het valt echter wel op dat De Roovere,
ook op andere plaatsen waar hij in de 17de en 18de eeuw vermeld wordt, altijd
geflankeerd wordt door De Castelein, Van Ghistele en Colijn. Dit zou er kunnen op
wijzen dat deze door de toonaangevende auteurs van toen alleen nog maar gezien
werden als een etiket voor een bepaald soort literatuur: herkenningsnamen voor de
rederijkers, waaraan men automatisch een vastliggende appreciatie verbond, zonder
dat hun werken zelf nog algemeen bekend waren.
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In de 19de eeuw belandt De Roovere bij heel wat literatuur-historici pas goed in
de verdomhoek: men gebruikt in verband met zijn werk o.a. termen zoals ‘ellendigen
rijmtrant’, ‘ontaal’, ‘taalbederf’, en ‘waardelooze rijmelarij’. Gelukkig hoeft men dit
niet meteen een ramp te noemen, want ook schrijvers zoals Ruusbroec b.v. werden
in de vorige eeuw soms laatdunkend aan de kant geschoven. De wetenschappers
draaien echter definitief bij, wanneer in 1918 C. van 't Hoog in Amsterdam zijn
doctorstitel behaalt met een proefschrift over de Brugse rederijker. Voor het eerst
wordt hier een groot deel van zijn poëzie en proza grondig doorgenomen, en voor
het eerst poogt men ook door te dringen tot de man achter die teksten. In 1955 probeert
dr. J.J. Mak met zijn tekstuitgave De gedichten van Anthonis de Roovere in feite
hetzelfde. Hij verzamelt alle gedichten van De Roovere om van daaruit ook de figuur
van de auteur op te bouwen. Op die manier leveren Van 't Hoog en Mak twee uiterst
waardevolle studies af die echter toch nog niet volledig voldoen. Vooral Mak baseert
zich teveel op het werk van De Roovere, en te weinig op de informatie die in
archivalia te vinden is. En waar hij de archiefstukken wel bij zijn onderzoek betrekt,
daar gebeurt het meer dan eens dat hij ze niet op de correcte manier interpreteert.
Daardoor komt het dat de kijk op De Roovere en zijn wereld soms wat beperkt is en
vaak meer ‘Hineininterpretierung’ lijkt, dan een zo objectief mogelijke schildering.
Antoon Viaene zorgde een twintigtal jaren geleden in een paar (minder bekende)
publikaties voor de noodzakelijke aanvulling. Hij bracht de gegevens uit de
archivalische bronnen samen en verbond die in enkele gevallen met teksten van De
Roovere, zodat de vrij abstracte figuur die Van 't Hoog en Mak in de
literatuurgeschiedenis geïntroduceerd hadden, door de bestudering van milieu en tijd
concreter werd, en ook meer menselijk reliëf kreeg.
Voor de concrete gegevens over het leven van De Roovere zijn we vnl. op twee
bronnen aangewezen: enkele archivalia (in hoofdzaak de stadsrekeningen van Brugge
over de periode 1462-1482) en de al vermelde uitgave van de Rethoricale Wercken
uit 1562. In het chronogram dat op de titelpagina van die editie te lezen staat, treffen
we De Rooveres sterfdatum aan:
‘Den VoYs hoort eer an .XVI. In MeYe bederf //
DIes doen CLaer de CVnstIChste DIChtere sterf. Anno 1482.’
(De hoofdletters leveren het jaartal 1484 op, zodat één van de twee Y's in
de tekst waarschijnlijk als y moet gelezen worden; bederf, sterf: bedierf,
stierf.)
‘Den voys hoort eer an’, zoals Anthonis De Roovere hier door De Dene met een
letterkeer genoemd wordt, overleed dus op 16 mei 1482. Waarschijnlijk was hij toen
nog niet zo oud. Dat lijkt men toch o.a. te kunnen afleiden uit de dodenklacht van
Jan Bortoen, opgenomen aan het slot van de Rethoricale Wercken, waarin Bortoen
blijkbaar het vroege afsterven van zijn kunstbroeder betreurt:
‘O heylighe weerdighe Triniteyt
Hadde ghy ghebeyt,
het hadde ons wel gegreyt (= bevallen)
Want hy diende ons soe wel hier
in den tijdt...
Daer isser soe menich
die om steruen creyt,
(...) Ende ware meer dan tijdt
int graf gheleydt,
Ende hy en can des leuens niet worden
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quijt...’

De Roovere werd te Brugge geboren (De Dene noemt hem althans een ingheboren
Poorter van Brugge). Zijn geboortejaar wordt echter nergens onthuld, maar men
vermoedt dat het op ca. 1430 mag gesteld worden. Het zou mooi zijn - maar te
bewijzen is het vooralsnog niet - indien men ook zou mogen aannemen dat Anthonis
de zoon is van Jan De Roovere, die in 1428 vermeld staat als stichtend lid van de
Brugse rederijkerskamer de Heilige Geest. Dit zou dan tevens kunnen helpen bij de
verklaring van het literaire talent dat De Roovere al vrij vroeg liet zien: volgens De
Dene nam hij als zeventienjarige deel aan een rederijkerswedstrijd, waar hij de
hoofdprijs won en waaraan hij ook de titel Prinche der Rethorijcken overhield.
In het burgerleven was De Roovere een vry metselaer van zijnen ambachte, en bij
heel wat feestelijke gebeurtenissen waar de Bourgondische tijd rijk aan was, werd
door het stadsbestuur een beroep op hem gedaan bij de opsmuk van de Brugse straten.
Hij was bij die gelegenheden niet alleen decorateur. Men vroeg hem ook mee te
helpen aan de enscenering, uitwerking
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‘Den Voys hoort eer an’: Devies en anagram van Anthonis de Roovere uit de uitgave van de
‘Rethoricale Werken’ door Edward de Dene, 1562, foto: Universiteitsbibliotheek Leiden.

(en regie?) van allerlei vertoningen zoals pantomimes, spelen en ‘togen’ die in de
stad naar aanleiding van de feestelijkheden te zien zouden zijn.
In 1466 valt De Roovere een speciale eer te beurt. Omwille van bewezen diensten
aan stad en bevolking wordt hem een jaargeld toegekend van zes pond groten, dat
hem jaarlijks in twee schijven van drie pond uitbetaald wordt in september (of oktober)
en in maart. Naast de laatste rekeningpost betreffende dat jaargeld (maart 1482) staat
in het rekeningenboek van de Brugse tresorie in margine de simpele mededeling:
‘doot’, ter afschrijving van De Rooveres pensioen. Zeventien jaar lang, zo concludeert
A. Viaene hieruit, was hij dus ‘stadsdichter’ van Brugge geweest.
Het hierboven aangehaalde is uiteraard niet meer dan een verkenningsvlucht over
het terrein dat in de titel van deze bijdrage afgebakend werd. In een viertal
hoofdstukjes zal daarom nu gepoogd worden de zakelijke informatie die we omtrent
De Roovere en zijn werk bezitten, wat meer uit te diepen.

1. De Roovere in het 15de-eeuwse Brugge
Toen dr. Mak in 1955 zijn tekstuitgave van De Rooveres poëzie uitbracht, was de
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Dodenklacht van Jan Bortoen, tijdgenoot en vriend van de Roovere, opgenomen aan het slot van de
‘Rethoricale Werken’, 1562, 1562, foto: Universiteitsbibliotheek Leiden.

Laatste rekeningpost (1482) betreffende het jaargeld van 6 pond groten uitbetaald aan Anthonis de
Roovere. In de marge de nota ‘doot’ als afschrijving van het zg. pensioen. Uit de nota daaronder
blijkt dat de Roovere zijn jaargeld in maart 1482 (1481 oude stijl) nog had ontvangen. Brugge,
Stadsarchief, Stadsrekeningen, 1481-1482, f. 150r.

reactie in de kritiek meestal unaniem: de tekstuitgave zelf was uitstekend, maar dr.
Mak had het blijkbaar moeilijker gehad om vat te krijgen op de man die voor die
poëzie verantwoordelijk was. Wanneer men het wat extreem stelt, dan lijkt het alsof
Anthonis De Roovere een ‘poète maudit avant la lettre’ was: een gekwelde,
vereenzaamde figuur, uitgestoten uit de gemeenschap die hij geregeld in vlijmscherpe
satiren hekelde; rijke of adellijke burgers zagen uit de hoogte op hem neer, en als
gewone handarbeider slaagde hij er niet in hoger op de maatschappelijke ladder te
klimmen; ook zijn literaire roem was niet in overeenstemming met zijn
jeugdaspiraties; hij werd nergens geëerd, hij was een ‘arme sukkelaar’ die aan de
kant stond, en wie niets gelukt was, een ‘arme drommel’ en een ‘zuurpruim’ die zich
in het openbare leven niet veel had kunnen bewegen.
De aanleiding voor een dergelijke schildering vond Mak in de toon die uit een
aantal van de gedichten sprak en in concrete gegevens die bij De Dene en Bortoen
te vinden waren. Deze noemden De Roovere immers een metselaer, een ongheleert
ambachsman... niet hebbende dan zijn vlaemsche ingheboren lanttale. Maar wat mag
men echter achter dergelijke woorden zoeken? De Roovere kreeg verschillende malen
de opdracht om bij de intocht van vorstelijke personen mee te werken aan de versiering
van zijn geboortestad, en wie beseft wat dit in de weelderige Bourgondische tijd
betekent, zal begrijpen dat dit niet de taak was voor een ‘doodeenvoudige metselaar’.
Een reconstructie van De Rooveres milieu kan er waarschijnlijk toe bijdragen om
uitlatingen zoals die van Jan Bortoen en Eduard de Dene in een juistere context te
zien. De Roovere leefde en werkte in een eeuw die als een soort niemandsland tussen
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de middeleeuwen en de renaissance ligt. Dit niemandsland werd door J. Huizinga in
zijn Herfsttij der middeleeuwen in een bloemrijke taal uitstekend in kaart gebracht.
‘De 15de eeuw,’ aldus Huizinga, ‘is o.a. een tijd van ontzettende depressie en grondig
pessimisme; de eeuw leeft onder de voortdurende beklemming van onrecht en geweld,
hel en oordeel, pest, brand, en honger, duivel en heksen. Hoe groter het contrast is
van de ellendigheid van alledag, des te onmisbaarder is het feest, en des te sterker
middelen dient men er bij aan te wenden om de realiteit te temperen en om
bedwelming te zoeken in schoonheid en genot’ (ed. 1950, blz. 314). Wanneer we nu
De Rooveres gedetailleerde
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Laatmiddeleeuwse bouwwerf, houtsnede (‘De stichting van Crotona’) uit Colard Mansions ‘Ovide
Moralisé’, Brugge, 1484. ‘Met metsene hy hem ambachtelijk gheneerde’

beschrijving van de gebeurtenissen rond het huwelijk van Margaretha van York en
Karel de Stoute mogen geloven, dan heeft men ook te Brugge de rijke feesten, Blijde
Inkomsten, de Bourgondische pracht en praal meegemaakt. Volgens de Brugse
stadsrekeningen werkte Anthonis De Roovere aan zeven van die inkomsten mee (in
de hiervolgende reeks vermeld ik tussen haakjes de hoge bezoekers naar aanleiding
van wie de intredefeesten gehouden werden, en - indien de cijfers voorhanden zijn
- hoeveel De Roovere voor zijn bijdrage betaald werd): 1463 (hertog Filips de Goede,
samen met zijn zuster; 6lb. 11 s.gr.), 1466 (graaf van Charolais), 1468 (hertog Karel
de Stoute; 8 lb. 18 s.gr.), nogmaals 1468 (Margaretha van York; 14 lb. 6 s.gr.), 1475
(Karel de Stoute; 5 lb. gr.), 1477 (Maria van Bourgondië; 22 lb. 16 s.gr., te delen
met tambocht van der scilders) en 1478 (hertog Maximiliaan; 6 lb.).
Dergelijke Plechtige inkomsten gebeurden volgens een vast plan, met als normale
ingrediënten: de begroeting aan de stadsgrens, de uitgestippelde tocht door de straten,
de huldiging, de uiterlijke omlijsting van de plechtigheid met triomfbogen en
bouwstukken, toneelstellages en vertoningen, het opstellen van levende of andere
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beelden (‘togen’), het muzikaal kader waarmee de feeststemming omsloten werd,
verlichting met fakkels, brandende pektonnen of andere vreugdevuren; de huizen
waren met neerhangende tapijten versierd en pylonen, onderling met festoenen
verbonden, zorgden voor een eenvormige en de hele weg doorlopende tooi in de
straten; op de diverse podia werden bijbelse, geschiedkundige of mythologische
thema's uitgebeeld. Geld, inspiratie, materiaal en mensen voor deze massale
organisaties werden vaak geleverd door de gilden, de rederijkerskamers en de
vreemdelingenkolonies

Zegel van het Brugse metselaarsambacht, waar de Roovere naar alle waarschijnlijkheid deel van
uitmaakte, 1357. Brugge, Stadsarchief, politieke oorkonden, 1ste reeks,

(handelaars). Wie hierbij de coördinator was, is over het algemeen niet meer te
achterhalen. Wanneer we echter bedenken dat bij 17de-eeuwse Intochten te Antwerpen
P.P. Rubens deze functie waarnam, dan kunnen we wel veronderstellen dat de persoon
met de algemene leiding vaak een belangrijk iemand zal geweest zijn.
De ‘parken’ voor spel en vertoning, en de bouwsels ter versiering werden opgesteld
en afgewerkt door timmerlui en ambachtslieden, en het is waarschijnlijk aan het
hoofd van een dergelijke groep mensen dat we De Roovere moeten zoeken. Enkele
illustratieve uittreksels uit de stadsrekeningen:
- voor 1463 (een Inkomst ‘te watre’):
‘Item, an de torrebrucghe in de Reye up scepen waren ghetoocht de personaigen
van Paris, Venus Juno ende Pallas, ryckelic ghestoffeirt, daer vooren betaelt
Anthuenis de Roovere als last hebbende voor al vj. lb. xj. s. gr.’
-

voor 1468 (tweede Intocht):
‘Betaelt Anthuenis de Roovere van den stallage te doen betemmeren... dewelke
stond an tnoordoosthende vander ouder halle, die te doen stoffeirne van scilderie
ende personnagen diere toebehoorden, xiiij. lb. vj. s. gr.’
Dit relatief hoge bedrag zal wel op de bijzondere pracht van het ‘park’ wijzen
dat De Roovere ontworpen en uitgevoerd had.

-

voor 1478:
Betaelt van costen ghedaen ter causen van den blijden incommene van (...) den
hertoghe Maximiliaan binnen deser zijnder stede van Brugghe. Eerst Anthuenis
de Roovere van drien paercken bij hem ghedaen maken, (...) daer in dat zekere
scoone figueren van diversschen ystoryen ghetoocht waren; voor tieveren ende
maken van de stallagen, voord voor al de scilderye dienende ten personnagen
van den voorseide figuren, midsgaders tmaken van de habyten dienende ten
zelven personnagen, voord van mondcosten pine moeyte ende aerbeyt van XXX
personen, die tlast hadden de voorseide figuren te tooghene met datter an cleift;
voor al by appointemente met hem ghemaect vj. lb. gr.’
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De sociale kring van Anthonis De Roovere tekent zich hierbij al gedeeltelijk af. De
Roovere zal bij dergelijke werkzaamheden ongetwijfeld contacten gehad hebben met
opdrachtgevers van de stadsmagistratuur, met de coördinator van de feestelijkheden
en met andere poorters die net als hij instonden voor een onderdeel in de
stadsversiering. Een aantal namen van dergelijke collega's voor de Blijde inkomst
van 1463 zijn trouwens bekend: Anthuenis Goossens, met wie De Roovere ook in
1468 samenwerkte, Pieter van Bouchoute en Colaert d'Ault.
Anthuenis Goossens en Pieter van Bouchoute staan allebei in het Memoriebouck
van de redenrycke Camer des H. Gheest binnen Brugghe opgetekend bij de namen
der eerste ‘derthiene’, de stichters van het gezelschap. Anthuenis Goossens wordt er
bovendien de eerste deken van de Kamer genoemd. Bij Pieter van Bouchoute en
Colaert d'Ault kennen we ook hun concrete inbreng in de stadsversiering. De eerste
bezorgde één van de zes togen die op en langs de Reie en bij het Prinsenhof opgesteld
waren. Zijn toog bevond zich daarenboven vlak naast het Oordeel van Paris dat De
Roovere bij de Torenbrug uitgewerkt had. Colaert d'Ault had wat verderop een kasteel
laten optimmeren in de Reie, ‘daert vrau Venus inne was met vele schoone maechden,
alle chierlike ende ryckelike ghestoffeirt’. Dit project kostte de stadskas het
vierdubbele van De Rooveres Oordeel van Paris.
Tussen Colaert d'Ault, vermogend zakenman van Picardische afkomst, en Anthonis
De Roovere lopen misschien nog andere verbindingslijnen. Toen de dochter van
Colaert d'Ault in 1461 overleed, liet haar vader op haar grafplaat een berijmde dialoog
tussen de gestorvene, haar broer en ‘haren goeden inghele’ aanbrengen. De dialoog
beslaat negen versregels in typische rederijkerstrant, en het is niet onmogelijk dat
ook dit werk van De Roovere is. Beide poorters kunnen elkaar toen al gekend hebben,
o.a. aangezien d'Auit getrouwd was met Magdalena de Baenst, familie van ridder
Jan de Baenst, beschermheer van de dichter.
Uiteraard beperkte De Rooveres kennissenkring zich niet tot de mensen die hij
beroepshalve ontmoette. Opnieuw levert Jan Bortoens gedicht ons enkele gegevens:
‘De Heylighe Gheest sy zijn verlichtere
Hy was een meester dichtere,
geen vruechden swichtere
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Ende abel (= vaardig met)
oock vanden langhen sweerde,
(...)
vanden Voetboghe een aerdich plichtere
(= bediener, schutter)

De Roovere was blijkbaar lid van een voetbooggilde (hij wordt echter niet genoemd
in het Jaerboeck van het hoofdgilde van St. Joris, de Oude Voetboghe Brugge, 1786).
Bortoen herdenkt hem ook als schermer, wat er op wijst dat hij de
St.-Michielsbroederschap frequenteerde, het gilde der schermers met het ‘zweert van
tween handen’, opgericht in 1456.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Anthonis De Roovere eveneens deel
uitmaakte van de rederijkerskamer van de Heilige Geest. Daarover bezitten we echter
geen zekerheid, alleen maar (vrij gegronde) vermoedens. Die vermoedens kunnen
o.a. gebaseerd worden op vermeldingen van en toespelingen in zijn werk (en in de
Clachte) op de Heilige Geest, die er blijkens de context als patroon van de Kamer
zou kunnen fungeren. Er is ook zijn hierboven al aangehaalde contact met een aantal
leden van de Heilige Geest of het feit dat de Kamer in 1568 nog ‘het portraict vanden
constighen facteur Anthonis de Roovere’ bezat. Eventueel kan men ook aanvoeren
dat hij, als auteur van ‘spelen van goeden moralitheden ende van anderen eerbaren
esbatementen’ moeilijk zonder spelend gezelschap kon, en dat hij bij het recruteren
van uitvoerders voor zijn vertoningen en togen bij stadsfeesten als lid, automatisch
uit het spelerspotentieel van de Heilige Geestkamer kon putten. Toch is zijn
lidmaatschap hiermee natuurlijk niet bewezen, alleen maar waarschijnlijk gemaakt.
Het kan b.v. best dat hij als ‘aerdich plichtere vanden Voetboghe’ er niet naar streefde
zich bij de Heilige Geesters aan te sluiten: schuttersgilden en rederijkerskamers
werkten in zijn tijd toch al nauw samen.
De reconstructie van De Rooveres milieu is nog niet voltooid. Er resten nog een
aantal figuren die misschien wel het duidelijkst aantonen dat de dichter zeker niet
(zoals dr. Mak beweert) de arme drommel was, of de man die zich nooit veel in het
openbare leven heeft bewogen, en op wie de notabele burgers van Brugge wat uit de
hoogte neerkeken.
Vooreerst is er de al vaak geciteerde Jan Bortoen. Volgens Gilliodts-van Severen
in de Annales de la Société d'Emulation (1897) is Bortoen een spellingsvorm uit de
reeks Britoen, Bertoen, Burtoen, Bretoen, enz., namen die alle gebruikt werden ter
aanduiding van de Brugse patriciërsfamilie van Bretoense afkomst Brulelou of Brito.
De Jan Bortoen van de Clachte zou in dit geval geïdentificeerd kunnen worden met
de drukker Jan Brito. Gilliodts haalt verder nog teksten aan uit het register van het
gilde der librariërs, waaruit blijkt dat Jan Bortoen zeker vanaf 1454 tot aan zijn dood
in 1493-'94 (wat volgens A. Schouteet 1484 moet worden) bij het gilde ingeschreven
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Boekband met Sint-Joris en de draak, van een register van het Sint-Jorisgilde-Jonghof (voetboog),
16de eeuw. Brugge, Stadsarchief.

was, vanaf 1458 als ‘meester’. Toch mag men er waarschijnlijk niet zomaar van
uitgaan dat Jan Bortoen de drukker Jan Brito is. ‘Bortoen’ is een veel voorkomende
naam in Brugge, ook vóór 1454, het jaar waarin Brulelou in Brugge zou gekomen
zijn. Jan Brito verwerft bovendien pas in 1455 het poorterschap van Brugge, wat er
op wijst dat hij er niet veel vroeger zal gewoond hebben (in 1448 staat hij nog te
Doornik ingeschreven) en de vraag dringt zich dan ook op of de Franssprekende
Bretoen van het midden der jaren '50 zomaar met de vlot Nederlandsschrijvende
rederijker (weliswaar uit het begin der jaren '80) van de dodenklacht mag
geïdentificeerd worden.
Naast de naam Bortoen vinden we in de Rethoricale Wercken nog een tweede
vermelding van een notabele Brugse poorter. In zijn voorwoord legt Eduard de Dene
immers uit hoe hij het werk van De Roovere voor zijn bloemlezing verzameld heeft:
‘in partie wt zijn eygene oude hantscriften ghecopieert, als ooc wt sekere hantboeck
wijlent ghescreuen by eenen notabelen Poorter der (...) Stede van Brugghe, dye
metten seluen Roouere seer familiaer was, ende dickwils frequenterende, by dyen
vele van zijne wercken om wt-scrijuen van hem gheleent creech.’
De Dene geeft hier geen naam, wel een beeld van een hechte vriendschapsrelatie:
de onbekende stond met Anthonis De Roovere op heel goede voet, kwam bij hem
vaak over de vloer en kreeg van de dichter zelfs een groot aantal autografen in leen
ter copiëring. Misschien mogen we in deze letterminnende poorter De Rooveres
‘medegheselle in tijden voorleden’, Jan Bortoen zien, zodat De Denes mededelingen
ons dan weliswaar geen uitbreiding maar toch een duidelijke concretisering geven
van 's dichters vriendenkring.

19de-eeuwse tekening van het verloren graf van Jan de Baenst († 1486) beschermer van de Roovere,
en zijn echtgenote Margareta Fevers († 149..) in de O.-L.-Vrouwekerk.

2. De Rooveres pensioen voor bewezen diensten
Het belangrijkste officiële blijk van waardering, waarvan we de documenten nog
bezitten, is ongetwijfeld het jaargeld dat De Roovere vanaf 1466 (nieuwe stijl) tot
aan zijn dood werd toegekend. De beslissing hiertoe werd unaniem genomen door
de voltallige vergadering van magistraat, raden en dekens van ambachten, twee dagen
na de Blijde inkomst van de graaf van Charolais, een Intrede waaraan De Roovere
wellicht ook had meegewerkt. Het verzoek tot toekenning van het jaargeld lijkt
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uitgegaan te zijn van Karel de Stoute zelf: telkenjare wanneer de post in de rekeningen
vermeld wordt, gebruikt men dezelfde formule, nl. dat de uitbetaling gebeurde ‘ter
bede van onzen harde gheduchten heere ende prince’. Als bemiddelaar bij het
stadsbestuur trad zijn raadsheer ridder Jan de Baenst op (voor meer informatie over
deze Jan de Baenst, zie o.a. in dit nummer de bijdrage Kunst- en geestesleven te
Brugge...). De Baenst had waarschijnlijk persoonlijke belangstelling voor de literatuur
in de volkstaal, zodat zijn optreden misschien wel meer was dan een louter officiële
tussenkomst. We laten hier de belangrijkste delen uit de schenkingsakte volgen:
‘So quam by hem (= het verzamelde stadsbestuur), Edele ende waerde
heere Mer. Jan de Baenst, Ruddere, Heere van sent Jooris in distelen,
ende gaf hemlieden int ghemeene te kennene: hoe dat Anthuenis de Roovere
poortere vander voorseider stede, langhe jaren ten diverschen stonden
veel ende hoofschelicke ghedient hadde, ende menighe ghenouchte van
spelen van goeden moralitheden ende van anderen eerbaren esbatementen
ghedaen ende ghespeelt hadde ende diversche
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Embleem van de rederijkerskamer van de H. Geest, 16de eeuw.

andere blyde rethorike gheuseirt hadde, ende dat hy mids dien wel
waerdich ware, dat menne (= men hem) binnen der voorseider stede
behilde ende verzaghe van eeneghen officie of andersins (...).
Up welc verzouc de voorseide hooftmannen ende dekenen vertrec namen,
ende worden met Burchmeesters scepenen ende Raden vander zelver stede
veraccorderende, dat omme de voorseide goede diensten, die de voorseide
Anthuenis int fait van ghenoughelicken Rethoriken ghedaen hadde binnen
der voorseider stede van Brugghe, ende up hope dat hy die continueren
zoude, ende gheene cause hebben te vervremdene vander voorseider stede
van brugghe, dat de voorseide Anthuenis voortan hebben zoude zyn leven
lanc gheduerende, vander voorseider stede goede (= geld) ter hulpe van
zine theere (= vertering, kosten voor levensonderhoud) ende costen, de
somme van zes ponden grooten tsiaers (...) alzo langhe als de voorseide
Anthuenis leven zal, ende binnen der voorseider stede van brugghe wonen
zal.’
Uit deze tekst leren we: 1. dat Anthonis De Roovere hier duidelijk beloond wordt
omwille van rethoricale prestaties, niet om zijn beroepsactiviteiten als ‘vri
ambachsman’; 2. dat hij geen officie (vast ambt, vaste baan) maar wel een jaargeld
toegewezen kreeg; 3. dat men er blijkbaar bezorgd over was dat de talentrijke en
produktieve rederijker Brugge zou verlaten (cf. de motivering en de voorwaarde voor
het toekennen van het geld). Deze bezorgdheid was misschien niet ongegrond: toen
in 1466 te Lier wedstrijden voor Hand- en Voetbooggilden uitgeschreven werden,
ontving De Roovere 18 s. gr., als loon voor drie spelen die hij ter gelegenheid
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Koperen grafplaat van Pieter van Muelenbeke, 1480, met tekst, toegeschreven aan Anthonis de
Roovere, 1480, Brugge, Sint-Janshospitaal.

van deze feesten gecomponeerd had. Van andere opdrachten voor rederijkerswerk
buiten Brugge is niets bekend. En aangezien hij volgens de stadsrekeningen elk jaar
trouw zijn zes pond uitbetaald kreeg, is het duidelijk dat De Roovere tot zijn dood
in zijn geboortestad bleef wonen en werken.
In de literatuurgeschiedenis vond men het bedrag van zes pond lange tijd een vrij
onbeduidende som. Dr. Mak heeft het over een steungeldje waarmee De Roovere
afgescheept werd, een geldelijke ondersteuning van een minvermogende, een toelage
die eerder een vernederende dan een vererende indruk maakt. A. Viaene trok dit
vertekende beeld wat recht door er op te wijzen dat de toekenning een enig feit was
in de Brugse geschiedenis, uitzonderlijk genoeg om als privilegie op de perkamenten
bladen van den Nieuwen Groenen Boeck (stadscartularium) genoteerd te worden.
Zes pond was in die tijd zeker geen schijntje, toch niet wanneer men het bedrag b.v.
toetst aan andere sommen, die in de loop van deze bijdrage al werden vernoemd. Het
was bovendien helemaal niet de bedoeling van het stadsbestuur - ondanks de duidelijke
waardering die uit de tekst van de schenkingsakte spreekt - om volledig in het
levensonderhoud van De Roovere te voorzien. Het was een som ‘ter hulpe van zine
theere ende costen’, maar daarom nog geen vernederende fooi die de dichter van een
krenterige overheid toegestopt zou hebben gekregen.
Het zgn. stadsdichterschap van De Roovere zou men op zijn minst met één gedicht
uit de Rethoricale Wercken kunnen verbinden, nl. met het gelegenheidsgedicht Nieuwe
Jaer van Brugghe. Het is een droomballade, waarin de dichter in twintig strofen de
deplorabele economische situatie van zijn stad beschrijft, maar tevens vaststelt dat
zes zonnestralen licht brengen in de duisternis waarin het vervallen Brugge
terechtgekomen is. Deze zes stralen zijn symboliseringen van de zes Gecommitteerden
aan wie het gedicht volgens de slotstrofe opgedragen is. Deze zes hadden in de jaren
na de dood van Karel de Stoute (1477) het geldelijk beheer van de stad op zich
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genomen, de financiën gezond gemaakt en een groot aantal werken van openbaar
nut laten uitvoeren: ze zorgen voor ‘Poorten, Mueren (...) en straten, Brugghen,
Caeyen (...) Daer menich mensche aen wint zijn broodt’. Kortom, ze worden
beschouwd als herstellers en redders van Brugge. De Roovere kan verschillende
beweegredenen gehad hebben om deze voor de zes Gecommitteerden zo lovende
tekst te schrijven. Als man uit de bouwsector zag hij hun plannen waarschijnlijk met
welgevallen aan, en misschien werd hij zelfs aangesproken om aan de
verwezenlijkingen van deze werken mee te helpen, net zoals datzelfde college der
Gecommitteerden het hem gevraagd had bij de werkzaamheden rond de Blijde
inkomst van Maximiliaan in 1478. Hij kan het stuk echter ook geschreven hebben
als ‘stadsdichter’: op Nieuwjaarsdag 1480 was hertog Maximiliaan te Brugge en
sprak hij er op het stadhuis met de magistraat. In het vooruitzicht van dit bezoek
vroegen de Gecommitteerden De Roovere misschien dit gedicht, waarin hun beheer
en hun werk zo opgehemeld worden, te componeren, zodat het als een onderdeel in
hun public relations ging fungeren. Viaene, die deze tekst voor het eerst volledig in
zijn eigen Brugse context bekeek, besluit echter dat dit alles mogelijk alleen een
toevallige samenloop van omstandigheden is. Men kan hier immers alleen vermoedens
uiten die bij gemis aan documenten niet in zekerheden omgezet kunnen worden.
Wellicht is er nog een andere band die De Roovere aan deze Gecommitteerden
bindt, of toch aan minstens één van hen. In het St.-Janshospitaal wordt de koperen
grafplaat bewaard van Pieter van Muelenbeke (één van de zes), die in 1480 stierf.
Deze plaat bevat een grafschrift, opnieuw in typische rederijkersstijl gesteld, dat
tegelijkertijd ook een acrostichon is: de aanvangsletters van elk vers in dit
negentiendelige gedicht vormen samen de naam van de overledene. Onderaan, en
door een streep van de rest van de tekst gescheiden, bevindt zich nog een incarnation
of jaardicht (vier regels), waarin het sterfjaar van Pieter van Muelenbeke verwerkt
zit. Het was opnieuw A. Viaene die (misschien niet ten onrechte) de naam van
Anthonis De Roovere als auteur aan deze grafplaat verbond. De Roovere zal Van
Muelenbeke zeker gekend hebben, en het acrostichon en het jaardicht zijn inderdaad
retoricale spelelementen die De Rooveres stijl kenmerken en waarvan hij heelwat
staaltjes in zijn bijdrage aan de
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Excellente Cronike van Vlaenderen heeft verwerkt.

3. De ‘Rethoricale Wercken’ van De Roovere
De editie van de Rethoricale Wercken (1562) wordt wel eens de eerste verzenbundel
in de Nederlandse taal genoemd die om zijn dichterlijke waarde, om louter estetische
redenen dus, op de markt gebracht werd. Dit betekent nog niet dat het een luxe-editie
was: de twee exemplaren van deze druk (bewaard te Gent en te Leiden) die de eeuwen
overleefd hebben, zijn naar onze maatstaven sober uitgevoerde en kleine boekjes
(bladspiegel 7,5 × 12,5 cm., ca. 200 blz.). Mak uit in zijn teksteditie zijn tevredenheid
over De Denes selectie. De Rooveres stadgenoot lijkt hierbij met kennis van zaken
gehandeld te hebben: wat aan werk van De Roovere buiten deze Rethoricale Wercken
aangetroffen wordt, staat kwalitatief meestal lager dan wat in de bloemlezing te
vinden is; de Rethoricale Wercken bevatten wél De Rooveres hoogtepunten (de
rondelen, het Lof van den Heylighen Sacrament, Vander Mollenfeeste e.d.) en wanneer
een tekst in meer dan één redaktie overgeleverd werd, dan heeft de Rethoricale
Wercken vrijwel altijd de beste lezing.
De Dene putte voor zijn editie uit twee bestaande albums: handschriften uit het
bezit van de dichter zelf, en een verzameling die een vriend van De Roovere aangelegd
had uit de hem geleende autografen. Misschien heeft de editeur hierbij de gedichten
gewoon in de al bestaande volgorde laten afdrukken: zoals het meer voorkomt in
dergelijke verzamelbundels, vertonen de verschillende gedichten op zijn zachtst
uitgedrukt een enigszins losse samenhang.
Niet alles in de Rethoricale Wercken is van de hand van De Roovere. Na Jan
Bortoens Clachte komt nog een Ave Maria-refrein, volgens Mak door De Dene als
voorbeeld van contemporaine dichtkunst aan de collectie toegevoegd. Bovendien
reiken acrosticha (weliswaar niet steeds even duidelijk of overtuigend) ons een andere
auteursnaam aan voor een zestal gedichten die blijkbaar tussen het De
Roovere-materiaal verdwaald geraakt zijn. Ook aan het Westvlaams van De Roovere
werd grondig gesleuteld. In een artikel over de taal van de Rethoricale Wercken heeft
dr. Willemyns de kenmerken van het Brugs, zoals het in De Rooveres tijd geschreven
werd, verzameld en getoetst aan wat er in de druk van 1562 te vinden is. Zijn conclusie
luidt dat men niet op de Rethoricale Wercken moet rekenen om het 15de-eeuwse
Brugs te onderzoeken: typisch Westvlaamse klanken en spellingen werden uit het
boekje geweerd. Waarschijnlijk liggen o.a. commerciële bedenkingen van de
Antwerpse drukker Jan van Ghelen aan deze ‘ont-vlaamsing’ ten grondslag. Van
Ghelen had uiteraard een lezerspubliek uit zijn wereldstad op het

Vlaanderen. Jaargang 31

Toernooi van de Gouden Boom te Brugge, 1468, uit ‘Die Exellente Cronike van Vlaenderen’.

oog en kon zich geen al te particularistische of al te lokaal gekleurde taal veroorloven.
Ook taalkundig gezien ligt zo'n bewerking voor de hand, aangezien het Vlaams (taal
van het graafschap Vlaanderen en van De Roovere) als norm in de ontwikkeling van
de Nederlandse taal toen al geruime tijd verdrongen was door het Brabants (taal van
Jan van Ghelen).

4. Anthonis De Roovere als kroniekschrijver
Op 11 juli 1531 verscheen bij Willem Vorsterman te Antwerpen de Excellente Cronike
van Vlaenderen (370 folio's, incl. supplement), één van de vele Nederlandstalige
kronieken uit de 15de en 16de eeuw die we nu nog in handschrift of druk bezitten.
Deze werken zijn bijna steeds compilaties, om- en bijwerkingen van vroegere
kronieken, dikwijls in een volkse stijl en gewestelijk van inslag. De auteurs ervan
bleven meestal anoniem. Er zijn in die jaren heel wat ‘Kronieken van Vlaanderen’
geschreven, en de verschillende versies zijn vaak terug te voeren op één linie, nl. die
van de kronieken der forestiers van Vlaanderen: we krijgen er een genealogie van
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de Vlaamse graven en hertogen, die begint met de mythische Forestier Liederick de
Bueck (ca. 600) en die ons tot in de Bourgondische periode brengt.
De compilator van de Excellente Cronike gebruikte hoogstwaarschijnlijk ook een
kroniek van de hand van Anthonis De Roovere. Dat beweert hij toch op fol. 225vo:
‘Hiermede so eyndt die Coronijcke van Vlaenderen (...)
Ghemaect meest sint der Calisreye, by Anthonis de Roouere den edelen
Rhetorisijn ende Musichien.’

Geboorte van Maria van Bourgondië, 1457, uit ‘Die Exellente Cronike van Vlaenderen’.

Ook in een handschrift van ditzelfde boek, bewaard te Douai, vinden we een
toevoeging in die zin:
‘gemaect meest sichtent de Calis Reijse, bij Anthuenis de Roovere, een maetsenaere
(...)’
(Deze toevoeging, te vinden aan het einde van de inhoudstafel, wordt nog eens
herhaald in het explicit.)
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Met de ‘Calisreyse’ wordt de expeditie tegen Calais (1436) bedoeld, toen Filips de
Goede de stad met de milities van de grote Vlaamse steden ging belegeren. Dit zou
dan betekenen dat het stuk van fo. 84vo (Calisreyse) tot 225vo (dood van Maria van
Bourgondië) rekening gehouden met een aantal tekstwijzigingen, aan De Roovere
mag toegeschreven worden. Deze toeschrijving wordt echter enigszins twijfelachtig
genoemd, o.a. in de catalogus van de tentoonstelling rond Karel de Stoute (Brussel
1977). N.a.v. die tentoonstelling werden vier handschriften bestudeerd (o.m. dat van
Douai), waarin de tekst die over de regering van Karel de Stoute handelt, telkens zo
goed als gelijkluidend is en zeer dicht bij die van de Excellente Cronike aanleunt. In
twee van die handschriften (eind 15de eeuw) wordt de Brugse rederijker, net zoals
in Vorstermans editie van 1531, de bron genoemd voor het gedeelte over het bewind
van Filips de Goede, Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. In de twee andere
(vroegere) handschriften wordt dit echter niet gedaan. Dit is één van de redenen
waarom wat geaarzeld wordt om De Roovere zomaar als auteur van dit stuk voorop
te zetten, en men lijkt er zelfs toe geneigd mededelingen rond het auteurschap als
inlassingen van latere datum te beschouwen.
Toch wijzen een aantal elementen
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- naast de al dan niet betrouwbare auteursvermeldingen in druk en handschrift - in
de richting van De Roovere. Tot 1430 zijn de verschillen tussen de vier handschriften
tamelijk groot. Daarna lopen ze echter zo goed als gelijk en worden ze ook typisch
Brugs van karakter. Vanaf fol. 125ro (1461) neemt tevens het gebruik van Nederlandse
chronogrammen toe, en vinden we bovendien een aantal gedichten met acrosticha:
literaire franje, vaak van een hoge retoricale kwaliteit, die alleen uit de pen van een
bedreven rederijker (zoals Anthonis De Roovere) kan voortgekomen zijn. Tenslotte
is er het verslag over de Blijde Inkomst van Margaretha van York in 1468: van deze
inkomst, en van de feestelijkheden rond het huwelijk van Margaretha met Karel de
Stoute heeft De Roovere ons een gedetailleerd verslag nagelaten. Het doet er hier
niet toe of dit het verslag is van een ooggetuige, dan wel of De Roovere uit een
officieel verslag van de gebeurtenissen geput heeft. Wat ons hier interesseert is de
manier waarop dit verhaal in de Excellente Cronike verwerkt werd. Van 't Hoog
noemt het verhaal in de Excellente Cronike een bekortende overwerking van A (De
Rooveres verslag), met hier en daar tussenvoegsels uit andere bron, die niet in A
voorkomen. Vooral belangrijk is zijn bevinding dat de Excellente Cronike voor hele
gedeelten woordelijk dezelfde zinnen gebruikt als De Roovere (of: als hun
gemeenschappelijke legger?). Laten we het er voorlopig maar op houden dat de naam
van Anthonis de Roovere aan een deel van de tekst in de Excellente Cronike (en in
de handschriften) verbonden mag worden: De Roovere was niet alleen een produktief
dichter en een gewaardeerd stadsdecorateur, hij was tevens geschiedschrijver, o.a.
van een (Brugse) kroniek van Vlaanderen, die één van de bronnen was voor de druk
uit 1531.
Deze bijdrage is vrij omvangrijk geworden, vooral wanneer men bedenkt dat de
voorraad realia waaruit geput kon worden, ook weer niet zo groot is. Er blijven
uiteraard nog vele vraagtekens over, o.m. rond de opleiding en kennis van De Roovere.
Is het inderdaad zo, zoals Mak stelt, dat hij Latijn noch Frans kende, dat hij alle
kennis waar hij blijk van geeft enkel en alleen uit volksliteratuur of mondelinge
traditie heeft, dat hij m.a.w. een ongeletterd ambachtsman was zonder enige
intellectuele achtergrond, zonder contact met de geestestromingen van zijn tijd? Maar
kan zo iemand het veelgeroemde Lof van den Heylighen Sacramente schrijven, een
theologisch en godsdienstig meesterwerk, waarin reminiscenties aan Ruusbroec te
vinden zijn? Mag men zijn kennis van allegorie, mythologie, geschiedenis en heraldiek
zomaar toeschrijven aan een cultureel klimaat waarin dat alles gemeengoed zou
geweest zijn? Vanwaar ook zijn vroege ontwikkeling, die hem toeliet om zich al
vóór zijn zeventiende de taalbeheersing en techniek der rederijkerspraktijk eigen te
maken?
Uitspraken dat hij ‘maer een idiotz ende simpel leeck, ongheleert ambachsman
was, niet hebbende dan zijn vlaemsche ingheboren lanttale’ en dat hij ‘ter clergie
noydt was verbonden’ zijn evenmin volledig duidelijk. Mak gebruikte ze ter fundering
van zijn beweringen, maar evengoed (en misschien is men dan dichter bij de waarheid)
kan men eruit afleiden dat hij als leek, als niet-clericus, niet aan een Latijnse school
had gestudeerd (zie ook de bijdrage Kunst- en geestesleven te Brugge...). Dit is
inderdaad iets anders dan er een bewijs in te zien van een laag sociaal en cultureel
peil van de Brugse rederijker. Het interpreteren en combineren van de zakelijke
informatie, in deze bijdrage verzameld, blijft een delicate zaak. Feiten worden al snel
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fictie, en aan vergissingen zijn vaak gewone gissingen vooraf gegaan. Garmt
Stuiveling gaf een bespreking van De Rooveres Schaeckspel ten love van Maria niet
voor niets de titel mee: Met De Roovere is het moeizaam spelen.
Dirk Geirnaert
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De uitgave van de Rethoricale Werken
In 1562, tachtig jaar na het overlijden van Anthonis De Roovere, verschenen zijn
Rethoricale Wercken, bezorgd door Eduard de Dene, bij Jan van Ghelen te Antwerpen.
Op het eerste gezicht lijkt het verbazingwekkend, dat het werk van een dichter, die
in de titel zelf van de uitgave voorgesteld wordt als ‘Brugghelinck’ en die daarbij
door een stadsgenoot ingeleid wordt, niet in zijn geboorteplaats zelf van de pers
gekomen is. De Dene had immers connecties met de Brugse drukkerswereld, want
vijf jaar later, in 1567, liet hij samen met Marcus Gheeraerts hun Warachtighe fabulen
der dieren bij Pieter de Clerck drukken; en in 1569 leverde hij een lofdicht voor een
traktaat van Jan Pelsers, Van de peste, een uitgave van dezelfde drukker. Heeft De
Clerck, die toch reeds sinds 1554 als drukker werkzaam was, de uitgave niet
aangedurfd, zodat De Dene zich wel elders moest wenden? Het was inderdaad zo,
dat de overige Brugse drukkers Jacob Janssens, Corijn van Belle en Jan Verbuere in
hoofdzaak van smoutwerk leefden. Bij Jan II van Ghelen, werkzaam te Antwerpen
in de periode 1544-1583, vond De Dene een meer gewillig oor. Het is zelfs niet uit
te sluiten dat de Antwerpse editie evenzeer teruggaat op het initiatief van de uitgever
als op het engagement van de tekstbezorger.
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Wat kon Van Ghelen aangezet hebben om zulke uitgave te ondernemen? Daar
was vooreerst de samenstelling van zijn fonds. Van hem getuigde Plantin in 1570
dat hij kende ‘latin et flameng et ung peu françois’ en dat blijkt onmiskenbaar uit
zijn produktie: die is in hoofdzaak Nederlands en omvat naast stichtelijke, (pseudo)
medische en historische werken, horoscopen en nieuwsberichten ook meer literaire
publikaties: populaire literatuur zoals Die evangelien vanden spinrock, Uilenspiegel
(ook in het Frans), Karel ende Elegast en Jan van Beverley, naast een aantal drukken
die tot het pure rederijkersmilieu behoren en waartussen De Rooveres Rethoricale
wercken dan ook niet misstaan; het zijn: een spotmandement, twee herdrukken van
Anna Bijns, een jaarschrift van Willem van Haecht, factor van de Antwerpse kamer
De Violieren, en Den sleutel der liefden. In deze context past eveneens een herdruk
van Den schat der duytscher talen, het bekende puristische werk van de Antwerpse
jurist en schepen Jan van de Werve.
Voor dergelijke gedrukte rederijkersliteratuur bestond er klaarblijkelijk een markt
en Van Ghelen moet geweten hebben dat hij met de druk van de Rethoricale wercken
geen groot risico op zich nam: die paste inderdaad volkomen tussen de laatst vermelde
nummers van zijn produktie. Maar naast zijn bekendheid met het geviseerde publiek
van belangstellenden in en beoefenaars van de rederijkerij kan een externe factor
Van Ghelen gestimuleerd hebben om de Rethoricale wercken precies dan uit te geven:
in 1561, wanneer het boek persklaar was, wordt te Antwerpen met nooit geziene
pracht en praal het Brabants Landjuweel afgesloten, waar-
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van een zeer uitvoerige, hoewel niet complete, verzameling teksten met een
merkwaardige inleiding van Van Haecht in 1562 bij Willem Silvius te Antwerpen
verscheen. Dit betekent: ook voor wie geen direct fervente belangstelling koestert
voor de edele conste van rethoriken is in deze periode de rederijkerij het culturele
evenement bij uitstek; de belangstelling voor het Landjuweel was overweldigend in
alle Antwerpse milieus. Is het dan te ver gezocht aan Van Ghelen zoveel commerciële
flair en vooruitziendheid toe te schrijven, dat hij in de gepaste periode met een voor
de omstandigheden gedroomde publikatie op de markt kwam?
De naam van De Roovere kon hem reeds van vroeger bekend zijn: in 1557 had
Hans van Liesvelt, eveneens te Antwerpen, De Rooveres Van pays en oorloghe
gedrukt, een werkje waarvan Van Ghelen op zijn beurt een (thans onvindbare) editie
zou bezorgen in 1578. In De const van rhetoriken (1555) had Matthijs de Castelein
De Roovere reeds gehuldigd als de voornaamste der rederijkers: ‘Den Roover es
voor al te prisene’ (p. 5); aandacht voor zijn werk werd aldus gegarandeerd in het
aangewezen milieu. Trouwens, nog meer werk van De Roovere was, al dan niet
anoniem, reeds lang te voren gepubliceerd. Nog tijdens zijn leven is zijn toentertijd
meest beroemde gedicht, het refrein ter ere van het H. Sacrament, anoniem opgenomen
onder de titel ‘Een scoen waerdich lof vanden heylighen sacrament’ in Die tafel des
kersteliken levens, gedrukt door Gerard Leeu te Gouda in 1478. In Die excellente
Cronike van Vlaenderen, gedrukt bij Willem Vorsterman te Antwerpen in 1531, heet
het in het colofon: ‘Ghemaeckt [werd deze kroniek] meest sint der Calis reyse [1435:
fol. 84v] by Anthonis de Roovere den edelen Rethorisijn ende Musichien / verghift
van gode met vele diveersche scientien ende gracien’ (fol. 225v).
Was De Roovere dan ook iemand met grote literaire faam, tussen deze appreciatie
en de druk van de Rethoricale wercken ligt voor een rederijker nog een hele stap.
Van pays en oorloghe is nog gedrukt als een gelegenheidswerk, passend voor de
periode 1556-1557, toen met de aanslepende oorlog tegen Frankrijk deze stof zeer
actueel was. Het boekje verscheen dan ook met volle nadruk op de tekst, die
aantrekkelijk werd voorgesteld dank zij een weloverwogen mise en page met
gebruikmaking van overvloedig illustratiemateriaal. De naam van De Roovere staat
op het titelblad en hij signeert zijn werk in de laatste strofe door middel van een
acrostichon in een ‘vers brisé’, maar voor de niet-gewaarschuwde 16de-eeuwse lezer
kan deze dialoog zeer goed als het werk van een tijdgenoot doorgaan. Heel anders
is het gesteld met de Rethoricale wercken: voor het eerst wordt het rethoricale,
episch-lyrische, althans nietdramatische oeuvre van een Vlaams dichter bewust als
zodanig in druk gegeven, als compleet bedoelde collectie, verzameid met enkel
literaire bedoelingen - dit in tegenstelling tot het polemisch werk van Anna Bijns.
De bundel is een mijlpaal in de drukgeschiedenis van onze rederijkers: daarvóór zijn
wel teksten, voornamelijk toneelstukken, gedrukt als onderdeel van de feestcultuur
van de rederijkers of om hun zedelijke strekking, maar geen refreinbundel van een
individueel rederijker om zijn literaire autoriteit. Mede onder invloed van buitenlandse
voorbeelden (waarover straks meer) komt daarin verandering. In zijn woord vooraf
bij de nog postuum verschenen Const van rhetoriken van De Castelein houdt de
drukker Jan Cauweel de dichters voor, hun werk te laten drukken zonder zich te
storen aan criticasters: ‘Dus niemand en late dan, om dusdanighe opinie, ofte vreeze
van versmadenessen, zine waercken in tlicht te brijnghene, voor zijn dood: op dat
den rechtsinnighen Poëte ende Orpheiste, teghen den straetdichter, ende Midas
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muselaere magh werden bekend’ (fol. *3r). In zekere zin is de uitgave van de
Rethoricale wercken hierop een antwoord. Wel zou het daarna nog drie jaar duren,
tot 1565, vooraleer Lucas d'Heere, reeds meer renaissancist dan rederijker, als eerste
onbeschroomd zijn eigen poëzie zou uitgeven onder de titel Den hof en boomgaerd
der poësien.
Wanneer en hoe Jan van Ghelen met Eduard de Dene in contact gekomen is, weten
wij niet. Vermoedelijk was De Dene klaar met de eindredactie vóór 14 mei 1561,
datum waarop hij, naar zijn eigen zeggen, aan het neerschrijven van zijn Testament
Rethoricael begonnen is, wat hem in beslag zou nemen tot 24 december van dat jaar.
Dat klopt wel met het privilege voor de Rethoricale wercken, dat op 1 oktober 1561
verleend werd: indien men de tijd rekent die Van Ghelen nodig had om de tekst door
te nemen en taalkundig aan te passen, en de tijd daarna de censor librorum Sebastiaan
Baers, ‘Prochiaen van onser Liever Vrouwen Kercke Tantwerpen’ (fol. N3v),
besteedde aan het nazicht op de orthodoxie, dan moet het manuscript ofwel zeer snel
de verdere administratieve weg hebben afgelegd, ofwel een behoorlijke tijd vóór mei
1561 te Antwerpen afgeleverd zijn.
In een woord vooraf aan ‘alle Rethorica conste beminders’ (fol. A2r) legt De Dene
verantwoording af van zijn onderneming. Aangezien de rederijkerij druk beoefend
werd en wordt, De Roovere een ‘Vader ende Meestere’ in deze kunst geweest is en
zijn werk vol van ‘goede duechdelijcke ende oprechte vermaninghen’ is en dus een
onverdacht ethisch karakter bezit, heeft De Dene dit werk reeds sedert lange tijd
verzameld ‘uut liefden / die ick totter selfder conste ben draghende ende my teender
recreatie’ met het doel het ooit te laten drukken. Als argument voor de uitgave laat
hij het voorbeeld gelden van de Franse poëten François Villon, Clément Marot en
Jean Molinet, van wie het werk niet enkel in Frankrijk maar ook ‘herwaerts over’ in
de Nederlanden aldus verspreid is. Weliswaar mist De Roovere hun hoge geleerdheid
maar hij heeft zijn Vlaams talent toch uitermate vrucht laten dragen: op zeventienjarige
leeftijd werd hij tot ‘Prinche der Rethorijcken’ uitgeroepen voor een refrein op de
vraag ‘Oft moederlijck herte lieghen mach?’; onder zijn overige werk munt vooral
het ‘wonderlijck lof vanden heylighen Sacramente’ uit, waarmee hij de eretitel
verwierf ‘Vlaemsch Doctoor ende Poetich Rethorizien’. Over de figuur van De
Roovere zelf weet De Dene niet zoveel meer mee te delen dan wat hij uit de lectuur
van diens werk en het epitaaf van De Rooveres tijdgenoot Jan Bortoen kon weten:
dat de kunstenaar was ‘vry metselaer van zijnen ambachte / ingheboren Poortere
ende inwoonende der Stede van Brugghe’; dat hij daarnaast ‘maer een idiotz / ende
simple leeck / ongheleert ambachsman was: niet hebbende dan zijn vlaemsche
ingheboren lanttale oft spraecke’; dit stemt overeen met De Rooveres eigen
verzekering dat hij ‘ter clergie noydt was verbonden’ (fol. D7v). De verwijzing naar
de Franse dichters als voorbeeld en stimulans voor de uitgave is zeer terecht. De
editio princeps van Villons Oeuvres verscheen in 1489; in 1542 telde men reeds
negenentwintig edities. Het jeugdwerk van Marot, de Adolescence Clémentine
verscheen in 1532 en 1535, te Antwerpen bij Joannes Steelsius in 1539; zijn Oeuvres
verschenen sinds 1538 (herhaaldelijk). Een verzameleditie van Molinets poëzie, Les
faictz et dictz, verscheen in 1531, 1537 en 1540; afzonderlijke werken van Molinet
kwamen reeds in de 15de eeuw van de pers.
Misschien wel het belangrijkste onderdeel van deze voorrede is de bronnenopgaaf.
De Dene deelt ons inderdaad mee dat hij ten dele steunt op De Rooveres ‘eygene
oude hantscriften’ (in feite op één autograaf, het ‘Nieuwe Jaer van Brugghe’ in zijn
bezit) en op ‘sekere hantboeck wijlent ghescreven by eenen notabelen Poorter der
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voorseide Stede van Brugghe / dye metten selven Roovere seer familiaer was / ende
dickwils frequenterende / by dyen vele van zijne wercken om uutscrijven van hem
gheleent creech’. Interessant is tevens om weten dat De Dene zijn kennis in elk geval
alleen dankte aan privé-initiatief en niet steunde (kon of mocht steunen?) op het
archief van de rederijkerskamer De Heilige Geest, waarvan De Roovere ooit lid
geweest was.
De Dene heeft de Rethoricale wercken bezorgd kort voor zijn eigen Testament
Rhetoricael en dat is merkbaar: op de versozijde van het titelblad leest men
formuleringen die in het latere werk hernomen worden. Het versje
Den Voys hoort eer an / was zijn devijse.
Met dese xvij letteren / meer noch min
Is Anthonis de Roovere / ghespelt daer in.
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Titelbladzijde van De Rooveres ‘Rethoricale Wercken’.

stemt overeen met
Unde es Redde vade
In dese vier woorden lettre meer noch Min Es Juist Eduardus de deene
Der in (TR, fol. x15v).
en in beide werken komt daarna het begin van psalm 63 in de versie van de Vulgaat
als aanhef voor.
J.J. Mak, de moderne uitgever van De Roovere, spreekt met lof over De Denes
prestatie: de lezing die hij aanbiedt is, in geval er van een gedicht meer dan één
redactie is, bijna altijd de beste; eigenlijk is deze lof nog meer toepasselijk op de
notabele poorter, uit wiens handboek De Dene de teksten overgenomen heeft. Mak
vermoedt ook dat De Dene niet veel meer gedaan heeft dan de gedichten in de
bestaande volgorde te laten afdrukken en hij verklaart daaruit de ordeloosheid van
de verzameling. Dit is heel wel mogelijk, maar hoe verklaart men dan dat het ‘Nieuwe
Jaer van Brugghe’ (fol. 16v), dat autograaf in De Denes bezit, niet meer nadrukkelijk
wordt voorgesteld? Normaliter zou De Dene dit stuk dan toch voor of na het geheel
van de bundel in het bezit van de notabele Bruggeling hebben ingelast, dus voor- en
achteraan in de huidige uitgave, wat niet het geval is. De huidige volgorde van de
stukken in de Rethoricale wercken kan dus evenzeer teruggaan op De Dene; mogelijk
heeft hij in het begin van de bundel (fol. A3v-C6r) gepoogd een aantal gedichten te
groeperen, die kernwaarheden van het christelijk geloof vertolken. Deze reeks omvat,
naast een bewerking van het Symbolum Athanasianum en de lof van het H. Sacrament,
bewerkingen van het Salve Regina en Pater Noster, lofzangen ter ere van Christus
en Maria, een lofprijzing
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Drukkersmerk van Jan van Ghelen.

van de priesterlijke staat en daarnaast twee hekelingen van de zondige maatschappij.
De reeks wordt afgesloten met een korte ‘bedinghe’ ter ere van de Drievuldigheid.
Deze ordening lijkt bewust, omdat zij verwant is met die in het Testament Rhetoricael:
ook daar ontmoet men in de eerste bladzijden lofzangen ter ere Gods en bewerkingen
van het Onze Vader en Salve Regina. In de volgende bladzijden van de Rethoricale
wercken heerst een bonte verscheidenheid, hoewel toch niet elk spoor van ordening
ontbreekt: van fol. C6r tot fol. F5r treft men geen lofrefreinen ter ere van Maria meer
aan, afgezien van ‘Roovers schaeckspel ten love van Maria’ (fol. D3r), een voorbeeld
van zeer kunstige ‘rhetorike extraordinaire’. In deze bladzijden laat De Dene De
Roovere aan het woord over de vier uitersten, de wisselvalligheid van het lot, de
zondigheid van de wereld en de gebreken der mensen. Vanaf fol. F5r tot het einde
(fol. N1r) wisselen verzen ter ere van God en Maria onregeimatig af met refreinen
van zeer verscheiden inhoud: klachten over de maatschappij - alweer - naast hekeling
van menselijke tekortkomingen, heilwensen, een lof van rhetorica, amoureuze verzen
en refreinen in 't zotte. Bij de afwisseling van godsdienstige stukken met soms zeer
profane verzen kan men de schikkende hand van De Dene ontwaren: in zijn Testament
Rhetoricael gaat het er niet anders aan toe. Wordt in de Rethoricale wercken een zot
refrein op de stok ‘Gheen maetken vol voort overloopt’ (fo. G3r) voorafgegaan door
een ‘Retrograde ten love van Maria’, dan leest men in het Testament Rhetoricael na
een refrein in 't zot op de stok ‘Zyn zy niet zot, die hem daer up betrauwen’ (fol.
221r) een ernstig vermanende tekst, beginnende ‘Die heere god almachtich alder
hoogst in weerden’.
Een aantal gedichten uit de Rethoricale wercken wordt thans niet meer aan De
Roovere toegeschreven op grond van acrostichons in de slotstrofen: in een ballade
(fol. F3v) en twee refreinen (fol. C2r, ERr) is aldus de naam Jan Mes verwerkt; twee
andere refreinen worden op basis van het zelfde criterium respectievelijk aan Petrus
Maes (fol. F1v) en Simoen Habet (fol. I1r) toegekend; nog elders (fol. C2v) vindt
men zo de naam Haes, maar ditmaal in de eerste strofe en van beneden naar boven
gelezen. Hoewel het handboek van de notabele Brugse poorter vermoedelijk een
verzamelhandschrift was, waarin ook andere gedichten dan die van De Roovere
waren opgenomen, moet toch worden opgemerkt dat, afgezien van deze acrostichons,
geen formele of inhoudelijke kenmerken het auteurschap van De Roovere, ook voor
deze gedichten, logenstraffen. A. van Elslander heeft dan ook zeer terecht betoogd
dat het hier telkens even goed om opdracht- als om auteursacrostichons zou kunnen
gaan. Trouwens, zowel De Dene als elke 16de-eeuwse lezer van de Rethoricale
wercken hebben de gedichten in kwestie beschouwd als behorend tot de canon van
De Rooveres werken, en alleen als zodanig is hun verdere overlevering en mogelijke
invloed gewaarborgd geweest. Tot een gewijzigde visie op De Roovere leidt hun
lectuur niet.
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Als laatste bijdrage heeft De Dene een ‘Clachte op de doodt van Anthonis de
Roovere / ghestelt by wijlent Jan Bortoen zijnen mede gheselle in tijden voorleden’,
(fol. N1v) ingelast, een merkwaardig refrein op de stok ‘O doodt thy hebdy ons dit
ghedaen’, dat niet alleen inzake stijl model gestaan heeft voor De Denes epitafen in
het Testament Rhetoricael maar ook details meedeelt over De Rooveres plaats in het
maatschappelijk bestel: hij was handig met slagzwaard en voetboog - dus lid van
van de respectieve gilden (?) - en lid van het ambacht der metselaars. Deze Jan
Bortoen is beter bekend als drukker onder de naam Johannes Brito en volgens W.
van Eeghem zou hij tegelijk de notabele Brugse poorter zijn, over wiens handboek
De Dene kon beschikken. Deze veronderstelling is zeer aantrekkelijk, want de literaire
belangstelling van de drukker is welbekend: hij drukte immers de Harau Martin, een
Franse vertaling van Jacob van Maerlants Drie Martijns.
Op dit refrein van Bortoen laat De Dene nog een drieregelig chronogram aangaande
het sterfjaar van De Roovere volgen, waarna volgens hem de uitgave af is, want hij
besluit onderaan deze bladzijde met het woord ‘Finis’ (fol. N2r). Dit is echter buiten
de waard, in casu de drukker, gerekend: op fol. N2v-N3r volgt nog ‘een schoon
Refereyn vanden Ave Maria’,
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waarna nog het drukkersprivilege (fol. N3v-N4r) en het drukkersmerk van Jan van
Ghelen (fol. N4v) opgenomen zijn. Het Mariarefrein is wel, en de volgende stukken
zijn heel zeker op initiatief van de drukker ingelast: die kan moeilijk een druk de
deur laten uitgaan met een aantal overtollige blanco bladzijden in de laatste katern.
Trouwens, de bemoeiingen van Van Ghelen hebben zich nog verder uitgestrekt dan
de laatste baldzijden: R. Willemyns heeft aangetoond dat in de uitgave van de
Rethoricale wercken typisch Westvlaamse spellingen systematisch geweerd zijn.
Dat is wel niet door De Dene geschied, want zijn eigen Testament Rhetoricael krioelt
van Brugse vormen en spellingen. De aanpassing in de richting van een meer algemeen
Nederlands taaleigen is zonder twijfel door de Antwerpse drukker aangebracht met
het oog op een zo groot mogelijke afzet.
Reeds vooraleer de Rethoricale wercken gedrukt werden, was De Roovere al een
bekend en geliefd auteur. Mak kende zeven handschriften die gedichten van De
Roovere bevatten in een vroegere of andere redactie dan die van de Rethoricale
wercken. Na 1562 zijn de ontleningen van de gedrukte versie afkomstig, zo
vermoedelijk in het verzamelhandschrift van Jan Michiels (ca. 1600) en heel zeker
in het handschrift van Berthelmeus Boecx. Of de Roeselaarse rederijker Robert Lawet
voor ‘Een schoen gheestelick spel vanden Helighen Sacramente’ gebruik gemaakt
heeft van de Rethoricale wercken bij de lectuur van De Rooveres Lof van het H.
Sacrament is anderzijds onzeker: het gedicht was immers zo populair, dat hij het
eveneens via een verzamelcodex of als apart verspreid dichtstuk, dat in kerken werd
uitgehangen, kon leren kennen hebben. De Nederlandse onderwijzer Dirk Valcoogh
ontieende aan de Rethoricale wercken een aantal teksten met didactische bedoelingen
in zijn Regel der Duytsche schoolmeesters (1591), een werk dat tot in de 18de eeuw
heel veel werd gebruikt. Na 1600 kent men De Roovere alleen nog via de Rethoricale
wercken. In een ‘Veldt-dichtsche T'saemspraeck’, opgenomen in Den Nederduytschen
Helicon (1610), noemt Jasper Bernardus hem als vroegst optredende onder de moderne
Nederlandse dichters:
...Tsoud' dan te spreken passen
Van dien Lusthof,
daer langh De Roover ernstigh groot
Alleen wracht... (p. 73)

Hij kent ook De Rooveres anagram, zoals De Dene dat had overgeleverd:
...Een out Vlaems-dichter seyde
Met Den voys hoort eer' an ooc
zijn naem uyt: doch 't was
Wat duyster om verstaen... (p. 78)

En Bredero laat in zijn Spaanschen Brabander (1618) Jerolimo de lof zingen van de
vroegere Vlaamse poëten:
Item daar haddege Kastileyn,
de Roovere, Gistellen, en Kolijn
En Jan Baptisten Houwaart,
dat bayloy goeye meesters zijn.
(v. 211-212).
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Elk van deze door Bredero gesmade coryfeeën is in het Noorden bekend geworden
en bij de rederijkers aldaar bekend gebleven omdat hun werk gedrukt werd.
De uitgave van de Rethoricale wercken is een belangrijke literaire onderneming
geweest; zij was vooreerst symptomatisch voor de gewijzigde houding van de
rederijkers tegenover de drukpers: het werd in 1562 oorbaar geacht dat zulk werk
gedrukt werd als louter literaire erfenis van een individu. Vervolgens was er de
eigentijdse literaire winst: de liefhebbers kregen nu een betrouwbare tekstredactie
in handen die daarbij nog veel meer bood dan in enige handschriftelijke
verzamelbundel beschikbaar was. En ten slotte was deze uitgave een noodzakelijke
voorwaarde voor De Rooveres latere ‘fortune littéraire’: de volgende generaties
kenden hem enkel dank zij deze collectie, die ook voor het modern literair onderzoek
haar rang van voornaamste tekstbron niet heeft ingeboet.
W. Waterschoot

De religieuze poëzie van Anthonis De Roovere
Niet ingewijden identificeren meestal het werk van De Roovere met enkele gedichten
die steevast hun weg naar bloemlezingen vonden. Het gevaar van bloemiezingen is
nu eenmaal, dat zij wegens gedwongen selectiviteit een auteur sublimeren. De Roovere
was dus de dichter van Sotte amoureusheyt, van het vanitasgedicht Vander
mollenfeeste of men zag in hem de hekeldichter van de rondelen met het beginvers
Die door de wereldt sal gheraken of Die gheen pluymen en can strijcken en van het
refrein met de aanvangswoorden Die heeren die hooghe peerden rijden. En terecht
rekent men zulke gedichten tot De Rooveres beste werk. Kwantitatief beoordeeld,
was De Roovere nochtans in eerste instantie een religieus dichter. Dat onder deze
vele verzen echter niet de beste gedichten gevonden worden, ligt voor een deel zeker
aan onze moderne esthetische beoordelingsnormen maar vindt zijn oorzaak ook in
een grotere belangstelling voor de moderne thema's die dichter bij de eigen actualiteit
staan. De religieuze poëzie van de Brugse rederijker was heel erg gekunsteld en
bijgevolg minder direct. Reden daarvan is, dat haast alle godsdienstige gedichten in
een geëxalteerde, zeer verheven stemming werden geschreven omwille van de hoge
waardigheid en heiligheid die ten overstaan van het bezongene moesten blijken. Voor
uiterst vrome tijdgenoten van de dichter kon ook de profanering niet geduid worden
welke zou ontstaan zijn, indien De Roovere met beide voeten op de grond bleef of
met een dosis critische zin dogmatische zekerheden zou hebben gerelativeerd.
En toch kan niet steeds een duidelijke lijn getrokken worden tussen De Rooveres
minder verheven, minder gekunstelde religieuze verzen en heel wat andere gedichten
die men ethisch-didactisch of emblematisch heeft genoemd. Want zij liggen alle
binnen een religieuze sfeer. En zijn de vanitas-gedichten niet evenzeer godsdienstig
geïnspireerd? Toch zullen wij ze niet behandelen en beperken wij ons tot gedichten
die J.J. Mak in zijn uitgave der volledige werken van De Roovere gecatalogiseerd
heeft als specifiek religieuze gedichten, lofdichten en Marialoven.
Zulke religieuze gedichten van De Roovere zullen de moderne lezer inderdaad
wel het minst aanspreken. Dat komt, zoals reeds aangestipt, zeker door de vaak
gekunstelde taal en beeldspraak, maar ook door het dogmatische van hun inhoud en
een bewogen, zelfs nerveuze vroomheid die onze tijdgenoten geenszins kennen en
ook niet meer als levensecht ervaren. Het is derhalve nodig, deze tak van De Rooveres
poëtische bedrijvigheid als lezer creatief, herscheppend te benaderen, voor ogen
houdend wat in het 15de-eeuwse Brugge en ook elders in West-Europa te gebeuren
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stond, en wat de geesten beroerde. Welke levensomstandigheden bepaalden de
mentaliteit alsmede de denken gevoelswereld van de laat-middel-eeuwer?
Om De Roovere als religieus dichter op zijn waarde te schatten, moet dan ook de-
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ze achtergrond even geschetst worden. Huizinga heeft dat gedaan in zijn Herfsttij
der Middeleeuwen (1919) en één enkel citaat uit dit boek evoceert al dadelijk
enigermate ‘'s levens felheid’ van die tijd: ‘Toen de wereld vijf eeuwen jonger was,
hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. (...) De grote
dingen: de geboorte, het huwelijk, het sterven stonden door het sacrament in de glans
van het goddelijk mysterie. Maar ook de geringer gevallen: een reis, een arbeid, een
bezoek, waren begeleid door duizend zegens, ceremonies, spreuken, omgangsvormen’.
In de laat-middeleeuwse stad was het geluid der vele klokketorens een steeds
waarschuwend, vaak omzeggens religieus geluid dat het dagelijks levensgevoel en
levensritme in sterke mate begeleidde of beheerste. De talrijke processies van allerlei
groepen, gilden en genootschappen langs alle wegen en met telkens andere relieken
konden het gevoelige volk tot tranen bewegen. De bekende kunsthistoricus E. Mâle
stelde voor de 15de-eeuwse maatschappij vast, dat ‘la chrétienté entière reçut le don
des larmes’. Reizende predikers wisten vaak de massa te ontroeren of te beangstigen
en de luistergrage, gelovige of goedgelovige menigte - toen niet, zoals nu, door vele
media verzadigd - luisterde geschokt en verbijsterd naar de openbaring van de
mysteries die het leven duister beheersten. De ijdelheid, het lijden door oorlog en
zwarte dood met de onafwendbare angst voor de laatste dingen waren in retorikale
liederen en gedichten steeds terugkerende thema's bij de schuwe vroomheid van die
tijd. Deze vroomheid kwam ook tot uiting op het toneel, zoals in Mariken van
Nieumeghen, in mysteriespelen en mirakelspelen die de bovenaardse betekenis van
het altaarsacrament verkondigden of in de heiligenspelen, waar toch weer bemoediging
gevonden werd.
Kerkelijke plechtigheden, bedevaarten, vieringen van getijden, boeten en extra
missen waren zo veelvuldig dat de samenleving zonder meer oververzadigd raakte
van godsdienst.
Zo wordt het begrijpelijk, dat Anthonis De Roovere uit een gevoel van metafysische
onrust telkens weer, als het ware kronkelend in een angstvallige zucht naar
versierselen als zovele tekens van onderworpen hulde, eindeloos lof zong voor Maria,
de sacramenten en de Goddelijke Drievuldigheid. Maar zo wordt het ook duidelijk,
dat de druk en de pijn van vele levensnoden plots agressief en uitdagend konden
overslaan tot hekeling, ironie, sarcasme of tot een vorm van meer defensief of raak
realisme. Zulke hekeldichten of satires, zoals De Roovere er enkele schreef, staan
zeker dichter bij de mentaliteit van onze uitermate kritische maatschappij.
In het 15de-eeuwse Brugge moet Anthonis De Roovere voor zijn tijdgenoten een
opmerkelijk begenadigd religieus dichter

Hans Memlinc, stad- en tijdgenoot van De Roovere: Madonna met heiligen (St.-Janshospitaal, Brugge).

zijn geweest. ‘Sonder twijffele bij godlijcker inghestorter gratie so in den gheest
verlicht’, zegt zijn stadsgenoot Edward De Dene over hem in 1562, toen De Roovere
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al 80 jaar dood was. Toch noemt hij hem ook ‘een simpel leeck, ongheleert
ambachsman, een vrij metselaer, niet hebbende dan zijn vlaemsche ingheboren
lanttale oft spraecke’. Had de nadruk waarmee De Roovere als een zo weinig
ontwikkeld handwerker wordt voorgesteld, echter tot doel zijn imago in de
bewonderende volksoverlevering, zo gesteld op contrasten, nog te verheffen door
deze tegenstelling? Dat zijn herinnering 80 jaar na zijn dood nog levendig was bij
de 16de-eeuwse rederijkers, dat zijn uitvoerig gedicht Lof vanden heylighen
Sacramente vanwege de kerkelijke overheid de officiële eer genoot in de Brugse
hoofdkerk en blijkbaar ook in andere kerken als een orthodox geschrift in een lijst
te worden opgehangen tot stichting van de gelovigen, dit alles bewijst dat hij in zijn
tijd als een uitzonderlijk rechtgelovig dichter werd aangezien, dat hij bovendien een
grote theologische belangstelling had, die opgemerkt werd door geestelijken en leken.
Hij was zeker niet ontkomen aan de mystiek van Ruusbroec en stond evenmin vreemd
tegenover de geest der Moderne Devotie. Hij was ook actief als artistiek organisator
bij kerkelijke en wereldlijke publieke feesten en plechtigheden, waar hij een onmisbaar
man moet geweest zijn. In 1465 werd hij trouwens officieel stadsdichter van Brugge.
Het is daarom waarschijnlijk dat heel wat van zijn religieuze gedichten
gelegenheidswerk waren voor feesten zoals de Bourgondische tijd die vierde, en
waar ook het dichtwerk verheven van toon moest zijn. De lofdichten vormen niet
het beste werk van Anthonis De Roovere. In menig geval waren zij, zoals reeds
gezegd werd, vermoedelijk gelegenheidswerk of werk op bestelling voor een of ander
jaarfeest of voor een kerkelijke manifestatie. In de rederijkerstaal komen de lofdichten
dan ook wel vaak over als gekunsteld maakwerk, versierd en gesmukt met
Frans-Bourgondische woorden, een overvloed van dubbel- en binnenrijmen, acrosticha
en allerlei retoricaal kunstwerk dat naar de opvatting van de rederijkerij zo hoorde
en waarbij de maniëristische ‘retorike extraordinaire’, zoals De Castelein dit
verschijnsel noemde, als een teken en waarmerk van hoge verering voor het bezongen
thema moest gelden. Zo werden ook kerkelijke bouwwerken versierd met een veelheid
van symbolen, beelden en figuren.
Een loflied op God de Vader vangt bewonderend, statig aan als volgt:
Almueghende vader, zonder beghin
Daer alle beghinnen aen namen
beghinsele,
Ontfaermt U mijns, ic die hier bin
Natuerlic broosch in swerelts binsele
(= de wereld)

Deze toon duurt ook voort naar het einde toe:
O hoogste ende moghenste
moghenthede,
Wilt my behoeden voor tsviants zwepen!
In U es d'alder vulmaecste vrede.
Ic groetu tot inder hemelen stede:
Lof hoghe drivoudicheyt onbegrepen.

Het lofdicht op Christus, Gods Zoon, aanvangend met de woorden Schepper der
wysheit, goddelyck gedochte, is een passiegedicht waarin achtereenvolgens de
besnijdenis, het lijden in de hof van Gethsemane en het verraad, de bespotting en
vernedering, de geseling, de doornenkroning, de kruisdraging, de ontkleding, de
kruishechting, de kruisoprichting en Longinus' speerstoot stroofsgewijze worden
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behandeld. Het gedicht beantwoordt aan een vrij traditioneel 15de-eeuwse patroon
volgens hetwelk het lijden van Christus vooral in gebeden in de geest van de
volksmassa werd voorgesteld met een haast naïeve eenvoud. De Roovere laat in de
ontkledingsscène Christus knielen, een voorstelling die o.m. ook Tauler gebruikte
in zijn lijdensoverwegingen. Christus' smarten en de fasen der kruisiging worden
met soms realistische trekken voor de geest geroepen. De geseling verhaalt De
Roovere als volgt:
Daer na, zo ons Schriftueren vermonden,
Waerdi an eene calomme gebonden
Int huys van Pilatus, daer U grepen
Twee Zarazinen
Ende slougen uwen lichame vol wonden
Mit fellen gheselen die zij daer vonden,
Zoe dat u die cnoopen tot int herte nepen
Van groeter pynen.
U lyden en ware niet omme gronden,
Want als sy mat waren, was u gesonden
Twee varssche, die u tlyf mit zwepen
Daden dwynen. (= ineenkrimpen)
Huer fellick grynen (= harde wreedheid)
Dede tbloet loepen
uut uws lichaems mueren.
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Deze laat-middeleeuwse voorstelling van de menselijke, lijdende Christus als Man
van Smarten heeft De Roovere treffend tot uiting gebracht in dit loflied vol
erkentelijkheid voor het mateloos lijden dat de mensheid moest verlossen. Elke van
de elf strofen eindigt op de regel: Loff bloetsturter voir alle creaturen.
In het lofdicht op de H. Geest, aanvangend met de woorden O Gheest der geesten,
die alle dyn geesten kent, kan men wellicht een zinspeling vinden op de Brugse
rederijkerskamer van die naam, waartoe De Roovere vermoedelijk heeft behoord.
De uiterst verheven stemming waarin de eerste twee strofen verlopen, wordt in de
derde strofe op gezocht vernuftige (maar door de tijdgenoten vermoedelijk
gewaardeerde) wijze verbroken door de uitwerking van de duif-allegorie, die het
gedicht heel wat van zijn poëtische waarde ontneemt.
Met zijn 225 verzen tellende gedicht Lof van den Heylighen Sacramente verwierf
De Roovere grote bekendheid, waardering en aanzien. Zoals hierboven al vermeld
werd, hing het ‘ad valvas’ tot stichtelijke lezing in sommige kerken. Dat het gedicht
erg verspreid en bekend moet zijn geweest, bewijst het feit dat er op zijn minst zes
redacties uit de 15de of 16de eeuw tot op de huidige dag zijn bewaard gebleven. De
verering van de H. Eucharistie was, ook bij de gewone mens, erg in trek. Processies
en andere uiterlijke manifestaties droegen ertoe bij, evenals de verkondiging door
spel en legende van allerlei sacramentsmirakelen die sterk tot de verbeelding van de
gelovigen spraken. De opvoering van sacramentsspelen moest op een bepaald ogenblik
zelfs afgeremd worden om het volk voor een overdreven wondergeloof te beschutten.
De aanhef van de Lof van den Heylighen Sacramente luidt als volgt:
O wonderlic werc, o godlicke ghifte
Daer alle verwonderen vooren bughen
Alle scientie, handt, tonghe, gheschrifte
Hoe groot liecht hem dijns loofs betughen

De Roovere toont aan, dat de Eucharistie met recht en reden moet geprezen worden,
o.m. als 's mensen ‘crachtigh beluyken voor tsviants broetsel’. Dit refrein van 15
strofen van telkens 15 verzen op de stok ‘Lof wonderlic ghebenedijt sacrament’
vertoont op verscheidene plaatsen invloed van Ruusbroecs Spieghel der eeuwigher
salicheit. Deze invloed blijkt het duidelijkst in de derde strofe. Ter vergelijking laten
wij Ruusbroecs tekst volgen op de eerste tien verzen van gemelde strofe:
Een mueghende prinche,
die in eenich consilie
Of in vreymde landen
te treckene begheert,
Hij verzaemt gheerne bij hem
alle zijne familie
Ene al dat zijnen dienst bezweert.
O minlicke Christus, die therte verteert

Vlaanderen. Jaargang 31

De Roovere ‘Lof van den heyligen Sacramente’ zoals hij was opgehangen in de St.-Salvatorskathedraal
te Brugge (Thans in het Museum van de kathedraal).
Van uwen beminden in uwer minnen,
Ghy waert die Prinche en blijde weert
Die uwen apostelen daet bekinnen
Tvertrecken thuwes Vaders lande binnen
Ende daet bereeden een Paessche lam
Ten avontmale.

Ruusbroec: ‘Wanneer een groet coning ochte een wijs landsheere varen wilt in
pelgrimagiën in verren lande, soe roept hi sine ghenoete te gadere ende beveelt hen
sijn lant, sijn volc, sine kindere ende sine familie, dat si al dat regeren ende bewaren
in payse ende in vreden tote diere tijd dat hi wider comt in sijn land. Alsoe gheliker
wijs Christus, de eeuweghe wijsheit Gods, coninc der coninghe ende heere alre
heeren, doe hi sine pelgrimagie in dese elendeghe werelt volbracht hadde, doe woude
hij varen in sijn vaderlant ende ten lesten daghe wedercomen ten oordele. Ende
hieromme, vore dien dagh dat hi sterven woude, soe stichte hi eene groete feeste
ende dat was een avonteten (...)’ Volgens een recente studie van J.M.
Willleumier-Schalij zou Ruusbroec o.m. aan De Roovere de voertaal verleend hebben
voor zijn mystieke speculaties.
In Christus' tegenwoordigheid greep de transsubstantiatie plaats, een wonder dat
engelen noch mensen kunnen begrijpen, maar dat God steeds voortzet:
Inghelen noch menschen
en ghegrondens niet
Hoe ons God zijn helich lichaem liet
Teender spijze,
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zijn weerdich bloet voor dranc
In eens eeuwichs testaments bediet.

Het wonderbaarlijke van Gods sacrament en de weldaden ervan worden verder
bezongen

Bladzijde uit Ruusbroecs ‘Spieghel der eeuwigher salicheit’ waardoor De Roovere beïnvloed werd.
(Hs. van ca. 1380. Kon. Bibl. Brussel, 19.295-97, fol. 126).

naar de geest en naar de traditionele leer van de Eucharistie. Bij het einde hoopt de
dichter het heil van dit sacrament verder in zijn leven te mogen genieten en er de
eeuwige zaligheid door te verwerven:
Een aerm ruudt zondare, ick
Roepe om troost van mijnen mesdaden!
Es bij mij messproken woordt,
letter of stick (= stuk)
Van u hierin, ick bidde ghenaden!
Reverentie u doende nacht,
tijt ende dach,
Ende ic zoo hertelick in uwer minnen
mach baden
Dat ic u te mijnder zalicheyt
ontfanghen mach.
Salich Lam Godts, zendt zonder verdrach
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(= onverwijld)
In mij tgheloove geduerich staende.
(= standvastig)
Nae dit leven wilt geven
der enghelen bejach (= gezelschap)
Ons, als schaepkens in uwer weyde
hier gaende.
Tloven van mij wilt zijn ontfaende!
Nu dancke ik u,
wien ick hier groete in dit allendt
(= ellende)
Als wonderlijck, ghebenedijt Sacrament!

In de Marialoven, drieëntwintig in aantal, wordt het thema vaak verstikt door een
overdaad van voorstellingspatronen, benamingen en omschrijvingen, zodat zij meer
dan eens de litanievorm krijgen en minder op samenhangende, discursieve gedichten
gaan lijken. Het is derhalve niet nodig dat hier verschillende van deze gedichten
afzonderlijk worden behandeld.
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Bij wijze van voorbeeld vermelden wij er een paar met hun eigen opvallende
thematiek en vorm. Na een vertaling van het Salve regina, gebruikt De Roovere de
Latijnse tekst van deze hymne om een ander lofrefrein te stofferen: elke regel van
dit gedicht begint met een Latijns woord en gaat dan in het Nederlands verder. De
eerste woorden van elk vers vormen dan in vertikale volgorde meteen opnieuw de
tekst van het Salve regina. Zulke vormdwang die de dichter zich hier oplegde, geeft
aan de moderne lezer veeleer een indruk van wanschapenheid, maar De Roovere zag
dat blijkbaar anders: hij combineerde de Latijnse hymne, waarin Maria reeds sedert
de 11de eeuw werd bezongen en gevierd, met een eigen uitbreiding van de lofzang
in de moedertaal, bovendien in een refreinvorm, eindigend op de stok Maria,
beschermt ons voor den helschen brandt. Hierbij moet opgemerkt worden, dat
naarmate men Maria meer zag als moeder van Christus en dat zij bijgevolg als
middelares en grote voorspreekster bij haar Zoon kon optreden, ook het eeuwig heil
van haar werd verwacht en het Christologisch accent van de verlossing werd
verschoven naar het Marialogische, zoals dat meestal door de zich zo vaak zondig
wetende laat-middel-eeuwer werd aangevoeld.
Een andere Maria lof vormt een parafrase op het Ave Maria: hier heeft De Roovere
telkens op één of twee woorden van dit Latijns Mariagebed een hele strofe
voortgeborduurd tot een lyrisch gebed met deze toch wel treffende verzen:
Vercorene, jont my doch de spatie (= tijd)
Eer dat de doodt mijn herte beswaert,
Noch te lovene uwe jubilatie
(= heerlijkheid)
In meer singhen dijns lofs,
schoon Rooseghaert.
Sijt mijn behoudt ter laetster vaert,
Dat ick dan comme ter glorien stede.

De Rozengaard is slechts één van de nagenoeg 200 verschillende benamingen
waarmee De Roovere O.-L.-Vrouw in zijn Marialoven noemt en waarvan er vele
vrij gebruikelijk waren in de terminologie van de 15de-eeuwse Mariadevotie.
Het gedicht met de beginwoorden Lof weerde Maria schoon sterre schoone,
vergelijkt O.-L.-Vrouw met een ster, een dankbaar symbool onder hetwelk Maria
vaker werd genoemd (Ster der Zee, Morgenster, ...). In een ander gedicht wordt Maria
vergeleken met een rode roos, de geurige bloem bij uitstek, met geneeskrachtige
eigenschappen en het gouden hart der vurige liefde, een eveneens bekende
middeleeuwse symboliek. Andere uitgewerkte vergelijkingen met Maria leveren
vaak vreemde affiniteiten zoals de lelie met haar geneeskracht, een muur, als beeld
uit het Hooglied hier toegepast op Maria, een ladder (de verbinding tussen hemel en
aarde), de stad op de berg (het Hemelse Jerusalem), de aarde als teken van nederigheid
en vruchtbaarheid, enz. In vele gevallen zijn zij bijbels van inspiratie, maar dit belet
niet dat zij vaak mank gaan, soms erg algemeen blijven, niet volgehouwen worden
en dus mislukken. Het zou te omstandig zijn, alle andere lofdichten voor Maria verder
te bespreken. Een paar illustreren nog de hoge graad van gekunsteldheid waartoe De
Roovere zich hierbij liet verleiden. In Een ghedicht op dat woort Maria begint elk
woord van de eerste strofe met de letter M, elk woord van de tweede strofe met de
letter A en de derde, vierde en vijfde strofen bevatten respectievelijk uitsluitend
woorden, beginnend met R, I en A. De laatste strofe bevat bovendien een drievoudig
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acrostichon met de naam Roovere. In een ander bravourstuk begint eveneens elk
woord van een strofe met dezelfde letter en zo komen alle letters van het alfabet aan
de beurt om hele rijen Mariale eretitels op te sommen. In een volgend gedicht kondigt
De Roovere zijn kunstgrepen al aan in de titel: Lof van Maria, daer af de groote
letteren, inden text staende, spellen: Ave Maria gratia plena etc. hierdoor een bewust
hoge prestatie leverend ter ere van O.-L.-Vrouw. De Rooveres Schaeckspel ten love
van Maria is een hyperkunstig ‘gedicht’, waarbij wij hier onbesproken laten op
hoeveel manieren het kan gelezen worden. Terwijl dus van de gedichten uit De
Rooveres Mariacyclus er slechts enkele te genieten zijn, is er één Marialof dat als
gedicht waardevol is door een ondertoon van oprechte en directe ontroering. Daarom
wordt het auteurschap soms in twijfel getrokken. Het werd in twee versies bewaard:
de ene onder de naam Maria mater gratie, de andere onder de titel Vrouwe, waaruit
wij citeren:
O maria, ghy syt die lieve Mane
Die ons den langhen nacht verclaert,
Die naest der erden pleecht te gane,
(= van alle planeten het dichtst bij de aarde)
Wiens macht haer ande zee verbaert,
(= openbaart)
Toont aen my uwen oetmoedighen aert
Die hier als aerde legghe verweest.
Den storm der zee my seer vervaert,
Ic en can nouwe gehouden sin noch geest.
Helpt my, reyn Mane, die ben bevreest!

Zuiver menselijk klinkt nog dit korte stukje ter ere van Maria:
O Maria, soetste ende waertste vrouwe,
Weest uwen dienaere doch beradich.
Aen U vintmen volmaeckte trouwe
Maer al dat leeft is onghestadich.

Het andere religieuze werk van De Roovere, behalve zijn Marialoven, is over 't
algemeen minder gekunsteld, meer direct, maar vertoont toch in vele gevallen typisch
retoricale eigenaardigheden. Zo is er het gedicht Pater Noster, een uitbreiding van
het Latijnse gebed, waar weer elke regel begint met een Latijns woord. Een ander
Refereyn constich gheestelijck bestaat uit verzen met drievoudig binnenrijm, zoals
deze:
Warachtich, crachtich,
almachtich Vadere,
Wiens gratie consolatie,
confortatie doet.

Een langer gedicht van 8 vijftienregelige strofen begint met de verzen
O Jesus Christus, wat zal ic bestaen
(= beginnen, doen)
In dar myn ooghen niet up U slaen.

Het is weer een verhaal van Christus' lijden, waarin de dichter angstig het eeuwig
heil afsmeekt:
Ic duchte, den wech valt ons te nauwe,
Maer uwe ghenaeden die zyn so groot.
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Wilt ons beschermen
van der helscher doot!

In dezelfde toon en geest is het Refereyn van berouwe geschreven:
Tsvyandts tempteren my laes
heeft verdult. (= verdwaasd)
Wien wil ickt wijten?
't Is al mijn schult:
By sober wysheyt veel sonden bedreven,
Met hen die deucht deden ghegheckt,
ghedrult, (= gespot)
Met sondighen aze mijn lijf ghevult.

De prinse-strofe luidt:
O Prinche, al heb ick te menighen tijden
Mijnre sielen salicheyt ghestelt bezijden
Ende in een groot perijckele ghedreven,
My beroudt soe hertelijck
mijn sondich leven.

Het gevoel van zondigheid bekruipt de dichter ook weer in een geslaagd refrein met
de titel Een bedinghe (= een gebed), dat wij in zijn geheel citeren omdat het een van
De Rooveres mooiste religieuze gedichten is.
Roert u, mijn tonghe, buycht u mijn knien,
Ontluyckt u ooghen, ende wilt aensien
Dit lijden swaer
Wat Godt den Vadere liet gheschien.
Cause soe is de mensche van dien,
Dits openbaer. (= duidelijk, bekend)
Dies rijst in my nu vreese en vaer
Door tlijden groot,
Biddende u, Heere, voren en naer:
Seyndt gratie in mijn uuterste noodt.
O almoghende Godt almachtich,
Tkint van Maria zijt ghy waerachtich.
Staet my in staden,
Al valt mijn siele voor tlichame clachtich.
In uwe passie maeckt my deelachtich.
Ick bidde ghenaden.
Al ben ick belemmert, belast, beladen,
Van deuchden bloodt,
Mijn aerme siele wilt niet versmaden.
Seyndt gratie in min uuterste noodt.
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O levende Godts Sone ghebenedijt,
Godt ende mensche, waerachtich ghy zijt
De vrucht die bloeyt
Aen tcruyse over al de werelt wijt,
Die was, die is, die wezen sal verblijdt.
U gratie vloeyt,
Ghy hebt den Berch van lijdene besproeyt
Met bloede roodt,
Daer salighe hope ende troost uut groeyt.
Seyndt gratie in mijn uuterste noodt.
O grondeloose Gods ontfermherticheyt,
Prinche boven alle Princhen verheven,
Seyndt in my sulck verwaermicheyt
(= heilige gloed)
Dat ick versmade dit corte leven.
Ghy hebt selve tsmenschen brooscheyt beseven,
Dus legghe ick mijn hooft inder gratien schoot.
Door tswerelts ghebreken die my aencleven,
Seyndt gratie in mijn uuterste noodt.

De Rooveres bekende hooggezinde religiositeit werd verinnigd in dit treffend
vijfregelig ‘kleengedichtje’ dat in zijn eenvoud de dichter als een vroom man typeert,
berustend in de onzekerheid van alle aardse dingen, maar ook als een doolaard in de
somberheid van de Middeleeuws-Christelijke wereld- en levensbeschouwing:
Dolen ist dat leven mijn,
Mijn leven is een duyster schijn,
Alst Godt belieft salt beter zijn.
Ick dole in hopen,
ick en weet wien claghen,
Al ist my leedt, ick moet verdraghen.

In het 15de-eeuwse Brugge, de stad van vele kunstenaars, waar Memlinc, Van Eyck
en Van der Goes schilderden, gaf Anthonis De Roovere een stem aan zijn tijd. Die
tijd was een periode van hevige, religieuze gemoedsbewegingen en hartstochtelijke
devoties, waarbij de doodsgedachte steeds aanwezig was en de angst voor laatste
oordeel en eeuwig hellevuur koortsig om vergeving deed smeken in de rijmvaardige
taal der retoricale kunst. Het 15de-eeuws geloof had behoefte om elke godsdienstige
voorstelling onder een concrete vorm te definiëren, om al het heilige te verbeelden.
Daardoor ontstond het dubbele gevaar van verstarring, veruiterlijking en anderzijds
van woekering in devotie- en vroomheidsvormen. Wellicht ook was deze drang tot
veruiterlijking het teken en bewijs dat er op religieus gebied iets gistte dat tot klaarheid
wilde komen. Was deze prachtlievende en rijke tijd niet oververzadigd van wereldse
genietingen en voelde de laatmiddeleeuwer daardoor niet de nood om verantwoording
af te leggen tegenover God? De mystiek had hem immers het bewustzijn gebracht
dat God en het heilige op een menselijke, haast vertrouwelijke wijze konden benaderd
worden.
Anthonis De Roovere voelde zich geroepen om dat heilige te vereren door te
zoeken naar de pracht en de weelde van het hooggestemde woord, de moeilijkste
‘conste van retoriken’, waarin deze dichter veelzijdig was.
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In deze uiterst summiere voorstelling van De Roovere als religieus dichter, kon
zijn invloed op andere rederijkers niet onderzocht worden. Toch moet vermeld worden
dat hij in de eerste plaats als godsdienstig dichter na zijn dood nog lang bekend bleef.
Onder andere de Brusselse rederijker Jan van den Dale heeft duidelijk zijn invloed
ondergaan in een gedicht ter ere van de Eucharistie: Lof Hostie God levende vleysch
en bloet en ook in De ure vander doot die beide, zoals het werk van De Roovere,
behoren tot onze Bourgondische literatuur.
F. Van Vinckenroye

Anthonis De Roovere als wereldlijk dichter
In zijn eigen tijd dankte Anthonis De Roovere zijn bekendheid en waardering als
dichter vooral aan zijn Lof van den heijlighen sacramente, een lang refrein dat in
verschillende kerken in het openbaar werd opgehangen, hem de titel ‘Vlaemsch
Doctoor ende Poetisch Rethorizien’ bezorgde en het enige werk lijkt te zijn dat nog
tijdens zijn leven werd gedrukt. Voor ons is De Roovere vooral de dichter van de
‘sotte amoureusheyt’ van ‘Pantken’ en ‘Pampoeseken’, van Vander Mollenfeeste en
van enkele wrange rondelen, van teksten dus die tot het wereldlijk dichtwerk van de
Brugse rederijker gerekend moeten worden. Deze reële en actuele waardering die
uiteindelijk hét motief is voor een herdenking van de ‘dichter’ De Roovere, moge
een voldoende verantwoording zijn voor een karakteristiek van ‘De Roovere als
wereldlijk dichter’. Men verlieze daarbij echter het relatieve en toevallige van deze
benaderingswijze niet uit het oog: in tegenstelling tot de Lof van den heijlighen
sacramente die in een zestal verschillende redacties is overgeleverd, kennen we de
genoemde ‘wereldlijke’ gedichten eigenlijk maar uit de éne editie van de Rethoricale
Wercken van Anthonis De Roovere, een verzameling die in 1562, dit is tachtig jaar
na de dood van de dichter, te Antwerpen bij Jan van Ghelen werd gedrukt en waarvoor
de uitgever, Eduard de Dene, gebruik heeft gemaakt van De Rooveres eigen ‘oude
hantschriften’ en een ‘hantboeck’ waarin door een goede vriend veel van Anthonis'
werk was overgeschreven. Ook voor De Dene was De Roovere in de eerste plaats
een ‘gheestich Poete’ en een ‘Godsvruchtich / verstandich / oprecht gheloovere’,
iemand die ‘tot Godlijcke saken inden gheest’ was ‘op ghespent’.
Onze hedendaagse, zo geheel andere benaderingswijze van De Rooveres werk,
lijkt op het eerste gezicht het gevolg te zijn van een in de loop der historie gewijzigd
mens- en wereldbeeld, meer in 't bijzonder van een verminderde aandacht en
waardering voor religieus-geïnspireerde literatuur, vooral wanneer het religieuze er,
zoals dat bij De Roovere het geval is, in traditioneel-dogmatische termen geformuleerd
en aan vaste sacraments- en devotievormen gebonden wordt. Toch gaat het hier om
een algemenere en ruimere tegenstelling: om een geheel andere opvatting van het
‘dichterschap’ namelijk. De tijdgenoten hebben De Roovere als rederijker bewonderd,
wij willen in hem de dichter vinden.
In zijn inleiding tot de Rethoricale Wercken roemt De Dene De Roovere als een
dichter ‘van veelderhande gheestelijcke redenen ende morale expositien’ en als
iemand ‘die... sonder twijffele by godlijcker inghestorter gratien... inden gheest
verlicht was’. Deze beschrijving stemt overeen met De Rooveres eigen opvattingen
over de aard en oorsprong van de ‘Const’ zoals hij die in zijn ‘refereyn van rethorica’
heeft verwoord (we verwijzen hier en in het vervolg telkens naar de editie van De
gedichten van Anthonis de Roovere door dr. J.J. Mak, Zwolle 1955; hier: pp. 131-133).
In dit refrein vergelijkt hij ‘rethorica’ met een plant die ‘wortele’, ‘bladerkens’ en
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‘vruchten’ heeft. De wortel, de oorsprong van ‘rethorica’, is de Heilige Geest. Van
deze wortel ontvangen de ‘bladerkens’ hun geur en kracht. Met de ‘bladerkens’ zijn
de dichters bedoeld, de ‘gheleerde tonghen’ die een zoet geluid voortbrengen voor
hen die niet ‘ruyt’ (bot) zijn en die moeite doen om door te dringen tot de geleerdheid
van het gesprokene (‘wie der scientien conduyt ontsluyt’). Tenslotte kan ‘rethorica’,
dank zij de besproeiing met de dauw van de H. Geest, ook vruchten dragen. Deze
vruchen groeien in de geest van de lezers en toehoorders (de ‘sinnen’) die zich
inspannen om de kern, de diepe zin, van Rethorica's boodschap te verstaan. Rethorica
wordt in haar oorsprong, ontplooiing en effect beheerst en geleid door de H. Geest
en de dichter kan in de stokregel dan ook stellen dat wie ‘rethorica’ haat, Gods werk
versmaadt. De verheven en tegelijkertijd utilitaire opvatting van de ‘Const’ zal de
dichter die weet heeft van Rethorica's hoge oorsprong, ‘wetenschappelijke’ aard en
heilzaam effect ook al gauw naar verheven, geleerde en ‘nuttige’ onderwerpen doen
grijpen. En wat is in De Rooveres werk dan geleerder en verhevener dan zijn
theologisch verantwoorde beschouwing over het H. Sacrament, zijn lof van dat ‘al-
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lerheiligste’, mysterievolle middelpunt der Roomse en laat-middeleeuwse devotie?
En daarnaast ook zijn Quiconque vult salvus esse, een spel van sinne dat geweven
is omheen die andere, meer didactische pijler van het christelijk geloof, het Symbolum
Athanasium en Apostolicum. En verder nog zijn lange lofrefreinen ter ere van de
goddelijke drievuldigheid, van Christus en de H. Geest, zijn precieuze, met vrome
zorg en veel rijmvaardigheid ineengestoken Maria-loven en zijn lof van de
‘priesterlijcken staet’ die alle andere standen te boven gaat. Met het oog op de
‘vruchten’ van Rethorica zijn er naast het theologisch en mariologisch dichtwerk
echter ook vele teksten waarin De Roovere uitgebreid aan het zedepreken gaat. Ook
hier wordt degelijk en deugdelijk materiaal verwerkt.
De Dene prijst de ‘rethoricale wercken’ van De Roovere omdat ze ‘meest alle...
inhouden / begrijpen ende vol zijn / van goede duechdelijcke ende oprechte
vermaninghen / prijsende civile manierlijckheden / ende liefmoederlijck straffende
ende blamerende alle boosheden / ende ijdele bedriechlijcke pompieusheden des
werelts’. Dit degelijk en deugdelijk materiaal heeft De Roovere met al de middelen
waarover een goed leermeester beschikt op een didactisch verantwoorde wijze
gepresenteerd. Een hand (ed. Mak, pp. 244-247), een lamp (pp. 270-273), een spiegel
(pp. 273-277), een balspel (pp. 278-281), een schild (pp. 282-286), een in zijn droom
verschenen monsterachtige figuur (pp. 346-350), De Roovere weet het allemaal te
gebruiken om er op een vernuftige manier ‘morale expositien’ aan te verbinden en
de verschillende onderdelen of eigenschappen van het aangehaalde illustratiemateriaal
‘geestelijk’ als goddelijke of menselijke deugden en kwaliteiten uit te leggen. En
waar De Roovere geen gebruik van deze ‘emblematische’ methode maakt, zet hij
zijn ‘wijse leeringhe’ overzichtelijk in vier (pp. 256-258), zeven (zeven psalmen of
vaders: pp. 248-252) of twaalf (twaalf maanden: pp. 299-301) punten op een rijtje
uiteen of vat haar samen in gemakkelijk uit het hoofd te leren rijmpjes van slechts
twaalf of veertien verzen lang (pp. 259-261). Het is een vrome, brave burgerman die
in deze teksten spreekt. De sleutelwoorden van zijn ethos zijn ‘charitate’ en eenvoud,
‘mate’ en eerbaarheid, ‘patientie’, ootmoed en, vooral, ‘onderhorichede’, eerbied
voor en gehoorzaamheid aan de macht en het gezag van God, ouders, vorst en
geestelijkheid. ‘Onderdanicheyt’ is het fundament waar ‘thuys der vreden’ op
gebouwd moet worden (ed. Mak, p. 248), want ook ‘vrede’ ligt De Roovere blijkens
zijn dialoog Van Pays en Oorloghe nauw aan het hart. ‘De duecht der
onderhoorichede’, zo leert hij elders, ‘betaemt ionck / oudt / aerm / leeck / clerck’
(ed. Mak, p. 129, v. 47), maar het valt op dat de rijken in deze rij ontbreken. Een
toevallige vergetelheid van dichter, kopiist of zetter? In ieder geval hebben we hier
te maken met een geheel risicoloze, weinig tot vrijheid, zelfontplooiing en creativiteit
stimulerende denktrant. Een weinig kritische ook. De gevestigde patriarchale orde
wordt bevestigd en kritiek is alleen bij wijze van zelfkritiek toegestaan. Slechts één,
meer persoonlijk trekje kan hier worden aangestipt: het belang dat aan de
‘vriendschap’ wordt gehecht. Zo zijn de gedichten Gheestelijcke ghelasen lampe (ed.
Mak, p. 270, v. 9) en Met ongheruster herten zwaer (p. 350, v. 139) geschreven voor
en opgedragen aan de vriend van de dichter (vlg. v. 134: ‘minen vrient’) die als
‘minnelijck’ of ‘eerweerdich vrient’ wordt toegesproken. Ook tot het schrijven van
het refrein op de stok ‘De sonne int water haer schijn ghedooghen’, werd de dichter
door ‘een vriendt’ aangespoord (ed. Mak, p. 236, v. 3). In het gedicht Gheestelijcke
spieghelinghe wordt een gehele strofe aan de waarde van ‘des menschen vriendt’
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gewijd (ed. Mak, p. 275) en kan men leren dat een trouwe vriend voor zijn vriend
een ‘spieghel (voorbeeld) van Charitaten’ is. Een poëtischer beeld gebruikt De
Roovere in Vander obedientie. Daar is de goede vriend als een rode roos voor hem
wiens lijden en ellende hij helpt verzachten (ed. Mak, p. 251, v. 104). De Roovere
heeft de ‘ghetrouwe vriendt’ hier, enigszins geforceerd, doen passen in de rij van de
zeven ‘vaders’ die geëerd en gehoorzaamd moeten worden. Deze vaders zijn: God,
ieders natuurlijke vader, de priester als geestelijke vader, de landsheer, het plaatselijk,
stedelijk of ‘dyocesaen’ gezag, hij die in leeftijd iemands meerdere is en ‘elcx
ghetrouwe vriendt’. ‘Heere Godt hoe blijde is thertken daer / Die sulck eenen vriendt
eens vindt int iaer’, roept De Roovere uit (v. 99-100). Zo'n vriend mag wel een vader
worden genoemd, een vader ‘die goet als wijn en broodt is’, ‘want niet voor hertelijck
vriendt alst noodt is’ (v. 101-102).
Als rederijker heeft De Roovere zijn geleerde gedachtengang, zijn wijs betoog of
rijk met rijm versierde lofzang keurig moeten passen in de vaste vormen van ballade,
refrein of andere strofische dichtpatronen. Al zeer vroeg was hij in deze rijm- en
vormkunst bedreven. De Dene weet ons in de inleiding tot de Rethoricale Wercken
te vertellen dat Anthonis al op zeventienjarige leeftijd te Brugge met een refrein op
de vraag ‘oft moederlijck herte lieghen mach’ de titel ‘Prinche van rethorijcke’ had
verworven. Uit het antwoord dat in de Rethoricale Wercken is overgeleverd, blijkt
dat de zeventienjarige Anthonis geen naïeve knaap meer was. De vraag ‘oft
moederlijck herte lieghen mach’, was een vraag naar de bekende weg: het
spreekwoord immers luidde al ‘Moeders herte (of “vleesch en bloet”) en mach niet
lieghen’ (zie Fr. Goedthals, Les proverbes anciens flamengs et francois, Antwerpen
1568, p. 33). Men zou dan ook verwachten dat De Roovere zijn antwoord
probleemloos en positief als een lof op het moederschap zou hebben opgevat, maar
in de eerste verzen lezen we al (ed. Mak. p. 129):
Men vindt moeders
die haer vruchten verslaen
Men vint moeders
die haer kinderen ontlijven
Men vint moederen
die haer vruchten ontgaen
Men vint moederen
diese den vader ontkijven, enz.

Ook de tweede strofe is geheel aan dit soort moeders gewijd, waarbij de lezer of
toehoorder duidelijk wordt gemaakt dat niet alle moeders als vanzelf ook een
‘moederlijck herte’ bezitten. De moeders uit de twee eerste strofen zijn duidelijk
‘gheen moederlijcke herten’ (p. 130, v. 16), het zijn moeders wier harten ‘manachtich’
zijn (v. 23) en nooit door ‘moederlijckheyt’ werden ingenomen (v. 22). Alleen de
derde strofe behandelt eindelijk het trouwe moederhart en moederlijke minne die
eigen vlees en bloed nooit in de steek zou laten. Als voorbeeld noemt De Roovere
het ‘ghemeyne wijveken’ dat volgens Salomons wijze oordeel de ware moeder bleek
te zijn (v. 29-30; vlg. 1 Kon. 3: 14-28). In de prince-strofe wordt over moeders en
moederlijke harten niets meer gezegd. Hier draait alles om de edele ‘Rethorijcke’ en
het gezelschap waaraan het refrein wordt opgedragen. Een merkwaardige opdracht
trouwens, waarin van de schroomvallige nederigheid die we vooral toch van een
jonge beoefenaar van de ‘Const’ zouden verwachten, geen spoor te vinden is.
Integendeel, niet zonder enige hooghartigheid stelt de dichter vast dat het niet goed
met het ‘gheselschap’ (van Rethorica) gaat en maant zijn toehoorders aan dat zij dan
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toch de ‘Const’ niet in de steek zouden laten. ‘Doet ghi vruecht uut dy blijcke’,
beveelt hij hen bijna oneerbiedig, ‘oft anders’, zo dreigt hij uitdagend, geef ik er zelf
de brui maar aan. ‘Oft anders soe worp ick mijn brieven in dasschen’, luidt inderdaad
het laatste vers van deze ‘prinche’. Geen stokregel dus, een stok die in de
voorafgaande strofen varieerde op de woorden ‘moederlijck herte niet lieghen en
mach’. Verondersteld kan worden dat dit refrein slechts onvolledig is overgeleverd.
We kunnen ons inderdaad moeilijk voorstellen dat De Roovere de titel ‘Prinche van
rethorijcke’ zou hebben verworven met een refrein waarvan niet iedere strofe op
dezelfde regel uitloopt. Misschien heeft De Roovere in de vier ‘verloren’ verzen nog
gauw even gepleit voor meer moederlijke zorg voor de ‘Const’ of meer aandacht
voor de moederlijke aard van Rethorica. En toch...
De huidige prince is naar inhoud en vorm een afgerond geheel, een kortere slotstrofe
is in onze oudste refreinen gewoon en vooral: we vinden bij De Roovere ook nog
andere refreinen waarvan de prince stokloos eindigt (ed. Mak, pp. 127-129, 160-
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162, 203-205, 209-211 en 244-247). Ook in deze refreinen is de prince of princesse
een afgerond geheel en bevat het laatste vers een formule die zeer goed als afsluiting
dienst kan doen. Het best met het opwekkende of uitdagende slot van De Rooveres
moederrefrein te vergelijken zijn de twee laatste verzen van het gedicht Van
Onderhoorichede. In dit refrein moest de auteur een uiteenzetting geven over ‘de
duecht der onderhoorichede’ (zo luidt ook de stok). Hij vond het geen gemakkelijke
opdracht. In de prince deelt hij ons mee dat de vraag, hoewel hij er te Oostende op
zijn werk over had nagedacht, hem toch te zwaar viel. Bewust laat hij het refrein dan
ook onafgewerkt en laat het aan anderen over om het te besluiten. De twee laatste
verzen luiden dan ook:
Dus laet ick thuys open te deser ure
Maer die achter coempt /
hy sluyte de duere.

Onverwacht komen we hier dan toch uit bij een dichter die ons interesseert: niet een
die zijn ‘wetenschappelijk’, zijn ethisch en didactisch verantwoord materiaal keurig
in de voorgeschreven vormen weet te passen, maar een dichter die het waagt met
vorm en taal, met woord en beeld een eigenzinnig en verrassend spel te spelen. Het
is bekend dat Matthijs de Castelein in zijn Const van Rhetoriken (Gent, 1555) ‘den
Roover’ als een rederijker prijst, maar niet zonder ‘an zijn Rethorijcke’ ook ‘een
maer’, een ‘defect’ te weten (strofe 14). Zou dit effect te maken hebben met De
Rooveres vrijmoedigheid om een refrein soms schijnbaar onaf en in de prince zonder
stokregel te laten? We weten het niet, maar wel weten we dat de ‘dichter’ die wij
zoeken niet daar te vinden is waar De Roovere als ‘Poetich Rethorizien’ én ‘Vlaemsch
Doctoor’ op zijn best is geweest, niet daar waar de dichter vanuit de veilige zekerheid
van kennis en kunde zijn kale waarheden, zijn kloek en degelijk materiaal, handig
en keurig in vlot berijmde verzen en vormen wist te vatten, maar daar waar hij, minder
pretentieus, zijn zoekende blik over de mensen en de eenvoudige dingen des levens
liet gaan en daarbij een kwetsbaar en breekbaar gevoel, een stemming of een doorzicht
op een unieke, nog steeds verrassende en betoverende wijze in een woord, een klank,
een beeld of een ritme vast wist te houden. We noemden al De Rooveres ‘sotte
amoureusheyt’, zijn rondelen en Vander Mollenfeeste. Wie die ooit de ‘sotte
amoureusheyt’ las, werd niet bekoord door de groezelige gezelligheid en intimiteit
die in dit genrestukje al direct door de eerste rijmklanken van Pantkens fruitige
troetelwoorden ‘Pampoeseken’, ‘droeseken’ en ‘appelmoeseken’ worden opgeroepen?
En hoeveel méér dan uitgesponnen jammerklachten of extatische dreigementen doen
de rondelen ons in hun korte afgerondheid en simpele zakelijkheid niet de
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Voorstelling van Retorica in Malthijs de Casteleins ‘Const van Rhetoriken’ (1554).

strenge onontkoombaarheid van 's werelds harde wetten voelen! En tenslotte Vander
Mollenfeeste, de eenvoudige bevestiging en voor iedereen duidelijke dramatisering
en verbeelding van het simpele materiële, hoe graag ook weggeabstraheerde, feit dat
alle mensen en dus ook wij, op weg zijn naar een plaats in en onder de grond, het
land waar ook de mollen leven. Naar hun inhoud hebben deze teksten op het eerste
gezicht niet veel met elkaar te maken. In Maks editie zijn ze in drie verschillende
afdelingen opgenomen, respectievelijk onder de ‘refreinen int amoureus en int sot’
(p. 391 e.v.), de ‘hekeldichten’ (p. 311 e.v.) en de ‘vanitasgedichten’ (p. 287 e.v.).
Bezien we de genoemde teksten echter in een ruimere context, brengen we ze dus
in verband met andere, verwante gedichten uit De Rooveres oeuvre, dan tekenen
zich op een bepaald niveau toch gemeenschappelijke lijnen af. Bekijken we nu eerst
De Rooveres gedichten in 't amoureus en in 't zot waarvan de twee onderscheiden
genreaanduidingen juist in de ene titel ‘sotte amoureusheyt’ samenkomen.
Afgezien van het langere gedicht Van twee amoureuze vrouwen een argument (ed.
Mak, pp. 365-371), waarin De Roovere het ook van elders bekende probleem
behandelt of je in een noodsituatie nu het leven van de vrouw die jij bemint of van
de vrouw die jou bemint, moet redden, tellen de Rethoricale Wercken maar twee
teksten waarvan de titel door middel van het woord ‘amoureus’ de aard van de inhoud
signaleert: een ‘amoureuse groetenisse’ en een ‘refereyn amoureux’. Naast de ‘sotte
amoureusheyt’ tellen de Rethoricale Wercken nog drie teksten met de titel ‘refereyn
int zotte’. Op grond van hun inhoud kan aan het amoureuze nog een ‘refereyn’, aan
het zotte een ‘balade’ worden toegevoegd.
Het is duidelijk dat De Rooveres produktie in 't amoureus en in 't zot wel meer
dan deze acht teksten zal hebben omvat. De Rethoricale Wercken hebben echter niets
méér overgeleverd. De selectie is voor het amoureuze en het zotte streng geweest:
als lichtere genres werden ze minder dan het vroede gewaardeerd. Vooral in het
vroede, het religieuze, didactische en moraliserende, moest een rederijker zijn waarde
en betekenis bewijzen. En in zijn rijmkunst, zijn vakmanschap als vormkunstenaar.
Daarom b.v. is ondanks alles toch ook het zotte refrein op de stok ‘Gheen maetken
vol voort overloopt’ in de Rethoricale Wercken opgenomen (ed. Mak, pp. 399-401).
Het is een scabreus gedicht waarin sex tussen een ‘fraey’ en ‘frisch ioncwyveken’
en een ‘rutere / een clutere’ in termen van wijntappen beschreven wordt. De jongen
moet haar ‘maetken’ of ‘cruycxken’ met wijn uit zijn vaatje vullen, waarbij ook het
stereotiepe motief van de vrouwelijke onverzadigbaarheid niet onbenut is gebleven.
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Ook in de stokregel roept ze uit ‘gheen maetken vol voort overloopt’, zodat het
gebeuren op het einde van de eerste, tweede en derde strofe nooit afgesloten is, maar
telkens weer naar een volgende fase wordt voortgestuwd. Dit vloeiende dynamische
karakter van het gebeuren wordt nog versterkt door het binnenrijm dat consequent
in ieder vers (behalve de stok) is toegepast. Dit binnenrijm maakt het refrein niet
alleen tot een speels en klankrijk geheel, maar verleent de verzen ook een duidelijk
gemarkeerd, een stotend en stuwend ritme dat bij de hier beschreven activiteit wel
heel suggestief kan gaan werken. Een voorbeeld uit de derde strofe:
Hy lutste // hy clutste //
noch wat aent bommeken /
Sy crevelde // hy stevelde //
sy speelden mommeken /
Hy greepse // doen peepse //
recht als een gans
Int donckere // den Jonckere //
wijsde zy tblommeken
Hy dancktese // doen janctese //
rechts als een stommeken /
Hy swichte // sy lichte // tvat stappans
Hy duchte // sy suchte // en sprach
och hans
Al leket // versteket // doch nederwaert
Ghy sult // ghevult // noch vinden bijcans
Mijn cruycxken // o buycxken //
den wijn niet spaert...

We kennen uit de rederijkersliteratuur tal van sex-refreinen die hun beeldspraak
ontlenen aan een beroep, een ambacht of een spel. Het refrein van De Roovere is
echter het oudst (relatief-) dateerbare van deze refreinen en vooral is het het enige
dat zo zorgvuldig en zo rijkelijk met rijm is opgesierd. Dit staaltje van scabreuze
rijmkunst liet zich dan ook niet uit de Rethoricale Wercken dringen. Van andere
scabreuze stukjes die De Roovere zeker nog
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Verliefd paar. Houtsnede uit de prozaroman ‘Historie van Floris ende Blanceflour’. Gedrukt bij J.
van Doesborch - Antwerpen, ca. 1517.

wel zal hebben vervaardigd, is ons echter niets meer bekend.
Van de amoureuze gedichten zijn vooral het refrein op de stok ‘Ten betert Godt /
diet al vermach’ (ed. Mak, p. 392) en de Amoureuse groetenisse (ed. Mak, pp.
393-394) vormelijk bijzonder verzorgd. Het eerste weer vanwege de binnenrijmen,
het tweede als ketendicht waarbij opeenvolgende strofen door middel van het laatste
en eerste woord aaneen zijn gesmeed en met in de laatste strofe het acrostichon
Rovere. Zoals de meeste amoureuze rederijkersteksten behandelen beide gedichten
gewone motieven iut de laat-hoofse traditie. Opvallend daarbij is de zuivere
verwoording, het vloeiende ritme en in de ‘groetenisse’ een origineel beeld. In beide
gevallen spreekt de gekwelde, verlangende en onzekere minnaar in algemene
bewoordingen over gescheiden zijn en gemis aan troost. ‘Och Godt // wat lot // is
mij ghevallen’, ‘haer derven // doet sterven // sonder wonde’, luidt de klacht in het
refrein. Zijn liefste heeft hem verlaten, hij weet niet waarom, maar kan over haar
niet zwijgen:
Hoe soudick // al woudick //
teenigher stonde
Laten haers te doene ghewach...

En hoe langer het derven, hoe zwaarder de last:
Och scheyden // met leyden //
bedenkc ick dy
Soe langher // soe strangher //
valts du my.

Ziek van liefde is ook de minnaar die in de ‘amoureuze groetenisse’ spreekt. Alleen
zijn geliefde kan hem met haar ‘soete ionste’ genezen:
Gheven muechdy my ghesonde
In allen uren in allen tijden
Och mocht ick leven noch te stonde
Dat ghy ghaeft doch een verblijden
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Verliefde jonge man. Houtsnede uit ‘Tghevecht van Minnen’. Gedrukt bij J. van Doesborch Antwerpen, 1516.
Ick soude te hueghelijcker lijden
De sware quale die ick nu gronde
Ende worpen altoos druck bezijden...

Maar:
Ist anders oock in u ghedochte
Ten baedt my niet ghepijnt gheslaeft
Tware om niet al dat ick wrochte
Als een die verrotte willighen schaeft.
Schaefdick der verrotter willighen troncken
Drooghe stof dat waere mijn loon
Is my u vrientschap oock ontsoncken
Soe moet ick volghen den selven thoon...

Ook hier slechts een vage verklaring voor 's minnaars ongemak: dat hij zo onzeker
van haar gunsten is, wordt aan de valse nijders (v. 30) en zijn eigen ‘ruudtheyt’ (v.
39) toegeschreven.
Wel een aparte plaats in onze amoureuze rederijkersliteratuur neemt tenslotte het
‘refereyn amoureux’ in op de stok ‘Daer lief daer ooghe / daer handt daer seer’ (ed.
Mak, pp. 395-396). Hier geen bijzondere rijmkunst, maar wel een heel eigen, weinig
stereotiepe situatie. Niet een man is hier aan het woord, maar een vrouw, ‘een
bedruckte vrauwe’, van wie we heel concreet weten dat haar ‘lieffelijck lief’ naar
het zuiden is uitgereden. Dagelijks wendt zij haar ogen verlangend naar het zuiden
of ze hem nog niet terug ziet komen, maar tevergeefs. Haar enige, kleine troost is
zich te laten aaien en koesteren door de wind die uit die richting komt aangewaaid:
O zuyderste lucht die my beraeyt
Mijnen boesem ontdoe ick
soe ick best mach
Mijn hertken is soe vele te bat ghepaeyt
Dat ick metten winde mach zijn bewaeyt
Hy coempt van daer ick hem rijden sach
Al ist van trooste een cleyn beiach...
Ick vanghe den windt /
ick en hebs niet el...
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Om ondervonden ontrouw klagende vrouw. Houtsnede uit ‘Tgevecht van Minnen’.

Vergelijkbare verzen, misschien door De Rooveres gedicht geïnspireerd, vinden
we in de prozaroman Die historie van Buevijne van Austoen (Antwerpen, Jan van
Doesborch, 1504, fol. E 2r, a), waar ‘Susiane’ met droefheid vanwege ‘Buevijns’
afwezigheid zegt:
Ach alle mijn confortatijf gebruycsele
Dats dit windeken comende van zuyden gheblaeyt
Dat ic dagelijcx in mijnre armen
beluycsele
Vanghe als uut vranckrijc coemt gewayt
Want daer is mijn lief na wien ic gehayt
Hebbe seven iaer lanc met suveren gronde
Maer wat ic grijpe den wint nyet en drayt
Mijn armen sijn ydel dus blivic onpayt...

Van De Rooveres zotte refreinen behandelden we al het sex-gedicht ‘Gheen maetken
vol voort overloopt’, maar over ‘liefde’ gaan ook drie van de vier andere zotte teksten.
Heel anders dan in 't amoureus wordt ons in het zotte niet een dervende of een
onzekere, naar ‘ionste’ hunkerende en verlangende minnaar gepresenteerd, maar een
die zijn meisje vrolijk bij de hand heeft, die zeker van zijn geliefde is of die zelfs
een liefje te veel schijnt te hebben. Juist in dit probleemloze of dit teveel schuilt de
vis comica van de beschreven situaties.
Met de titel ‘sotte amoureusheyt’ sluit De Roovere aan bij de Franse traditie,
waarin de ‘sotte amoureuse’ de naam van een bepaald dichtgenre was, de ‘zotte’
variant namelijk van de ‘amoureuse’, die op haar beurt weer een variant was van het
‘chant royal’, een vijfstrofig gedicht, met ‘envoi’ soms, maar zonder ‘refrain’. De
tekst waarin ‘Pantken’ over zijn lief ‘Pampoeseken’ spreekt, is echter een ‘gewoon’
refrein (ed. Mak, pp. 397-399): niet vijf strofen, maar drie plus prince en met stok
(‘Hoe vriendelijck dat haer ooghskens pincken (of “quincken”)’). De Rooveres ‘sotte
amoureusheyt’ is blijkbaar aange-
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past aan het algemene Nederlandse refreingebruik: het is niet een zotte ‘amoureuse’,
maar een zotte variant van het ‘refereyn amoureux’ dat met zijn drie strofen, prince
en stok de rechtstreekse erfgenaam van de ‘balade amoureuse’ (niet van dé
‘amoureuse’) is geweest. Meer in 't bijzonder is de ‘sotte amoureusheyt’ bij De
Roovere de zotte variant van die refreinen die, zoals dat in 't amoureus meestal het
geval is, de minnaar zelf in een klacht of een lofzang aan het woord laten. De andere
zotte refreinen van De Roovere waarin het amoureuze ook een rol speelt, maar toch
geen ‘sotte amoureusheyt’ heten, zijn inderdaad geen monologen, maar anekdotische
vertellingen of een algemene of een algemenere beschouwing. De karakterisering
van teksten als zot én amoureus is onder de rederijkers geen gemeengoed geworden.
In het overgeleverde materiaal kunnen we althans maar twee gevallen aanwijzen:
een ‘Refereyn lief amoureux zot’ in De Dene's Testament Rhetoricael (U.B. Gent,
hs. 3330, fol. 295-296) en een ‘Refereyn Sot Amoreus’ in het te Amsterdam in 1623
bij H.J. Muller gedrukte Nieu Tafelspel van twe Personagien... (ex. Bibl. Nat. Parijs,
nr. Yi 2814, fol. C 4 - C 4v). In beide gevallen gaat het inderdaad om een ‘amoureuze
monoloog’, de eerste een loopje nemend met de traditioneel-hoofse zinsverbijstering
van de minnaar bij het verlies van zijn geliefde, de tweede de lof zingend van een
lelijke, karikaturaal beschreven geliefde. Tot dit laatste, burleske genre moet ook De
Rooveres ‘sotte amoureusheyt’ gerekend worden. Om de unieke kwaliteit van dit
refrein te laten uitkomen, kunnen we het het best even confronteren met de andere
vertegenwoordigers van het genre, met het reeds genoemde ‘Refereyn Sot Amoreus’
op de stok ‘Want krijg icse niet ic sal my self de keel af bijten’, met een refrein uit
het zgn. hs. B van Anna Bijns (U.B. Gent, hs. 2166, fol. 148v-149v; ed. W.J.A.
Jonckbloet en W.L. van Helten, Nieuwe Refereinen van Anna Bijns..., Gent 1866,
pp. 308-310) op de stok ‘In tscheijden weenen wij traenkens snot ellen langck’ en
met een derde refrein tenslotte, een tekst uit het Nieu Refereyn boeck, in 1590
uitgegeven te Amsterdam bij Barent Adriaensz. (ex. Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel, nr. Lp 134, pp. 115-117), op de stok ‘Ick hebse so lieff ick souse wel
crabben’.
Als een voorloper van dit soort refreinen kan tenslotte in het Gruuthuse-handschrift
nog het lied ‘Ick hadde een lief vercoren’ worden beschouwd (ed. K. Heeroma,
Leiden 1966, p. 262, nr. 16). Reeds de zo veel lieflijker stokregel van de lofzang die
Pantken op zijn Pampoeseken zingt (‘Hoe vriendelijck dat haer ooghskens pincken’),
maakt het verschil met de genoemde refreinen duidelijk. De karikatuur is in deze
laatste gedichten hard en fel: de traditionele schoonheidskenmerken, blond haar,
bruine ogen, witte (blanke) armen, rode lippen, ronde borsten, enz., zijn hier
simpelweg vervangen door zo akelig en afstotelijk mogelijke eigenschappen. In het
refrein uit hs. B is de bewonderde geliefde oud, ‘seventich iaren oft daer ontrent’, is
haar ‘roecksken’ beslijkt, zijn haar twee ‘borstkens’ ‘als een oude verrrimpelde leerse’
en heeft ze geen tanden meer, zodat men haar veilig kan zoenen, ‘zij en zal niet
bijten’. Ze is scheel, ‘vol werten, vol sproeten’ en ‘achter en voore gebult’. Ze heeft
‘twee zwerte herte verweerde handekens’ en ‘zwert haer op een schorft hoot... vol
neten, vol vincken’. Bovendien heeft het ‘schoon brunelleken’ ‘zijpende oogskens’
en is haar ‘velleken’ ‘gelu verrimpelt... slapachtich’ en ‘vanden hoofde totten voeten...
rapachtich’, enz. Even lelijk is de geliefde uit het Nieu Refereyn boeck met haar
‘aensichtgen’ ‘vol sproten’, een mond waar men, als ze lacht, een broek in kan
spoelen, een rug als die van Esopus (gebocheld), een ‘ongecloofde kin’ en een ‘neusje’
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van een handbreed groot. Ze is scheel, ‘smeerich en smalijck’, ‘gheborst en ghebilt’
als St.-Joris' paard, ze kwijlt bij het spreken en schreeuwt als ze zingt. In het ‘Refereyn
Sot Amoreus’ is het niet anders: zijn lief heeft er een ‘mondeken’ waar men een
brood in kan schieten, een lange kin en een neus met drie bochten. Haar ogen zien
er altijd ‘bekreten’ uit, haar ‘gout geel’ haar blinkt ‘als een mol’, haar voeten zijn
zeer geschikt om turf te trappen en als ze zingt klinkt haar stem ‘als de Katten doen
inde maend van Maert’. Het lied uit het Gruuthusehandschrift tenslotte beschrijft
een geliefde die een oor is kwijtgeraakt, die mank gaat van ouderdom of waggelt als
een gans, die een hand heeft ‘wit als ene cole’, een mond ‘ghelu ende blaeu’ en die
bij het zingen schreeuwt als een ‘ongherich zwijn’. Hoeveel fijner is Pantkens
beschrijving van zijn Pampoeseken! Alleen al de lieftallige troetelnaampjes
‘Pampoeseken’, ‘droeseken’ en ‘appelmoeseken’ steken schril af tegen de dik in de
verf gezette walgelijkheden van vorige teksten. Toch is ook de vrijage in de ‘sotte
amoureusheyt’ niet smetteloos en de ‘aanstotelijkheden’ (Mak, p. 108) in de
voorstelling veronderstellen distantie van dichter en lezer. Deze aanstotelijkheden
worden ons echter niet direct en stuitend, maar veeleer indirect en suggestief
bekendgemaakt. Dat Pampoeseken niet zeer netjes is, moeten we b.v. afleiden uit de
‘kleur’ van haar kleed: ‘Sy gaet met eenen bruynen Coocxkene’ (v. 27). ‘Bruin’
(Mak: ‘zwart (t.w. van het vuil)’) laat als ‘kleur’ ruimte voor een ‘nette’ interpretatie
zoals de verblinde minnaar die misschien ook zelf heeft gehad. In vorige teksten was
zo'n interpretatie met verzen als ‘zij gaet achter becluetert gelijc een veerse’ en ‘zij
gaet besevert en totten tanden besnot’ of andere onomwonden beschrijvingen
natuurlijk niet meer mogelijk. Zoals bruin de natuurlijke kleur van de stof kan zijn,
zo is in ‘haer mondeken dat rieckt vanden loocxkene’ (v. 30) de onaangename geur
de natuurlijke geur van look. Het effect is hier dan ook veel minder ‘aanstotelijk’
dan wanneer, zoals in één van de andere refreinen, van de vrouw wordt gezegd dat
haar ‘tanden stincken zwert leelijck vol gaten’. En wanneer Pampoeseken ‘duymen
breedt’ lacht (v. 36), dan is ook dat weer minder erg dan een meisje dat ‘niet eenen
tandt... in haren mondt’ meer heeft staan, al weten we dan wel van elders dat het een
vrouw niet ‘wale’ staat dat ‘si hare kele altemale / Ontoe ende gaepe alsi lacht’ (Die
Rose van Heinric van Aken, ed. E. Verwijs, 's-Gravenhage 1868, p. 209, v.
12285-12287). Hebben meisjes elders ‘zwerte... handekens’ en ‘zijpende oogskens’
die zo ‘vriendelijk’ kijken dat men er ‘padden me’ zou ‘vergheven’, dan beschikt
Pampoeseken tenminste over ‘handekens peper wit’ (v. 29) en oogjes die pinken of
‘quincken’, al zijn die ‘handekens’ dan ook wit ‘vanden Roocxkene’ (v. 28) en al
pinken haar oogjes omdat hij haar een pintje schenkt (v. 12, 38). Inderdaad, vooral
in de drank- en smulzucht van Pampoeseken en niet zozeer in uiterlijke, fysische
eigenaardigheden, is de komische discrepantie van deze ‘sotte amoureusheyt’ gelegen.
De ‘schone’ schijn kan dan ook goed worden opgehouden: Pantken is verliefd op de
blije en vriendelijk pinkende oogjes van zijn Pampoeseken, maar het zijn oogjes die
blij zijn en pinken en ‘quincken’ omdat er iets te drinken valt. Het gaat immers om
een Pampoeseken ‘dat gheerne een croeseken licht met vruechden’ en waarvan
Pantkens beschrijving verder nog luidt:
Ghy en saecht ten daghen
noyt blijder droeseken /
Alst appelmoeseken
Sijn buycxken al vol gheten heeft...
Want alle de sorghe die in haer cleeft
Dats eten en slapen
Men schreve niet in ses vellen
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van schapen
Als ick haer wille een pintken schincken
Hoe vriendelijck
dat haer ooghskens pincken.

In de twee andere zotte refreinen van De Roovere die op minne en minnaars
betrekking hebben, de ‘balade’ op de stok ‘Sulck ketelt hem selven dat hy lacht’ (ed.
Mak, pp. 396-397) en het refrein ‘Ey Leckaert hoe gheerne eedste zeepe’ (ed. Mak,
pp. 402-403), zijn de schone schijn en het zoete zelfbedrog in de liefde nog veel
duidelijker uitgewerkt. Een bepaald soort bespottelijke minnaar wordt in de ballade
getekend: de ‘waniewaer’ die zichzelf maar wat wijsmaakt, die, hoewel de
werkelijkheid er heel anders uitziet, pocht op de liefde die hem zou zijn gegund. Hoe
verblind is deze minnaar, niet door liefde, maar door hovaardij en eigenwaan: ook
al bloeit in haar ‘eens anders saet’, al kijkt ze ‘stuer’ en ‘wreedt’ of ‘is haer meynen
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loos ende quaet’, altijd denkt de ‘waniewaer’ dat hij in de gratie van ‘zijn’ geliefde
staat. Hoe scherp steekt hier de ware hoofse minnaar met al zijn vrees en onzekerheid
tegen af!
In het refrein op de stok ‘Ey Leckaert hoe gheerne eedtse zeepe’, zijn list en bedrog
het wapen van een ‘maechdeken’, niet om een vrijer te krijgen, maar om er een kwijt
te spelen. Het gebeurde te Brugge voor de Christoffelkerk (tussen de Grote Markt
en de Eiermarkt), waar het meisje in de zomer zeep verkocht. Haar vrijer was er ook,
een slome jongen, te ‘flau’ om ‘haer te verhittene’, te zwak ‘om haer landeken omme
te spittene’. Ze wil hem kwijt en doet hem, alsof het om iets lekkers ging, zeep eten,
zodat de arme stakkerd aan het ‘schuymbecken’, spuwen, blazen en walgen gaat.
Een zeepetend en schuimbekkend man zal er in de buurt van ‘sinte Christoffels’, een
heilige die o.a. tegen epilepsie werd aangeroepen, wel al te zeer als iemand die
vallende ziekte simuleert en daartoe zeep in de mond neemt, hebben uitgezien en zal
dan ook al gauw als vagebond, een zogenaamde ‘grantneer’, zijn weggejaagd of
afgevoerd...
En tenslotte De Rooveres ‘refereyn int sotte’ dat niet over ‘liefde’ gaat (ed. Mak,
pp. 403-405): het behoort tot een genre dat bij de Franse rhétoriqueurs als ‘cry’
bekend was en bij ons ‘uitroep’ werd genoemd. Een ‘uitroep’ kan omschreven worden
als een tekst waarin een, meestal anonieme en onpersoonlijke spreker (een ‘uitroeper’)
zich rechtstreeks tot welbepaalde mensen richt om hen met aandrang naar een of
ander gebeuren, een plaats of een feest te roepen (vlg. ook Vander Mollenfeeste).
Het resultaat is een veelkleurige verzameling van mensen of groepen van mensen in
een zelfde, hen allen gelijkelijk typerend verband. In De Rooveres refrein is het
traditionele uitroep-principe op een grappige manier gevarieerd: terwijl in de meeste
uitroepen tot vervelens toe het bevel of de uitnodiging ‘komt’ weerklinkt, krijgen de
toegesprokenen hier te horen dat ze ‘plaetse en veldt’ moeten maken, dat ze uit de
weg moeten gaan. ‘Achteruit’ (‘Staet betacht’), zo klinkt het in de stok, want ‘men
saeydter gheluck’! En inderdaad, wat alle hier genoemde mensen en mensentypen
gemeen hebben is wel dat ze daar waar ‘geluk’ wordt uitgestrooid niet van de partij
zijn. De oproep is immers, schrijnend realistisch soms, gericht tot het ‘volcxken van
cleynen proffijte’, tot berooide sukkelaars en onmaatschappelijke dompelaars, maar
ook tot grappig karikaturaal getekende pechvogels, zoals daar zijn: de sukkels die
gisteren door een val een buil en vandaag een gat in hun hoofd hebben gekregen, de
voerlui die dikwijls in ‘diepe’ en moeilijke straten een modderbad nemen, zij die al
bij de eerste mis, hun huwelijksmis dus, ‘mishoud’ (ongelukkig getrouwd) zijn, oude
kruiers en zakdragers met gelapte kleren aan, kreupelen, blinden,
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Titelbladzijde van ‘Thuys der Fortunen’ (1531) die de Rooveres opvatting illustreert, dat het geluk
slechts voor bepaalde groepen is weggelegd.

‘steinders ende claghers’. Niet onopgemerkt mag blijven dat de spreker het anonieme,
onpersoonlijke standpunt van de ‘uitroeper’ in de verzen 11-12 even verlaat. In deze
verzen immers (ze luiden: ‘Rompelborsen / ghildebroers qualijck int gheldt / Sulck
als ick ben...’) rekent de spreker zich met de woorden ‘sulck als ick ben’ ook zelf tot
de ongelukkigen, meer bepaald tot hen die gerimpelde, lege beurzen hebben of tot
de fuifnummers zonder veel geld.
Hiermee moet de behandeling van De Roovere ‘in 't zot’ worden afgesloten: er is
verder niets meer van hem in dit genre bekend. Het weinige dat is overgeleverd, is
wél veelkleurig: een scabreuze allegorie, een ‘sotte amoureusheyt’, een
‘karakter’-beschrijving, een anekdotisch gebeuren en een uitroep, vijf zeer
verschillende teksttypen en een duidelijk bewijs van De Rooveres creatieve
veelzijdigheid. We hebben hier trouwens stuk voor stuk unieke werkjes in het zotte
voor ons, want ook daar waar De Roovere naar bekende procédés of stereotiepe
formules greep, wist hij die op een heel eigen en aparte wijze te gebruiken en te
variëren.
Ten opzichte van het zotte is De Roovere in het vroede - en we bedoelen dan De
Roovere als ‘wereldlijk dichter’ - relatief gezien, minder veelkleurig. We kunnen de
veel talrijker gedichten in dit genre dan ook in meer algemene termen bespreken. De
belangrijkste van die termen, ‘schijn’, ‘bedrog’, ‘geluk’ en ‘ongeluk’, zijn we trouwens
al in het zotte tegengekomen. Het zotte en het vroede, lach en ernst, het zijn inderdaad
maar twee verschillende manieren om dezelfde dingen te zien, twee verschillende
manieren met satire, die lachend én straffend kan zijn, als verbindende schakel
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ertussen. Zoals gezegd beperken we ons tot De Roovere als ‘wereldlijk’ dichter: het
‘geestelijke’ of ‘religieuze’

Cornelis Massys (eerste helft 16de eeuw): Blinden door blinde in de gracht geleid.

valt dus uit. Natuurlijk is het onderscheid tussen wereldlijk en geestelijk niet strak
en streng vol te houden en is vooral het begrip ‘wereldlijk’ relatief. Ook daar waar
De Roovere mens en wereld immanent en zonder expliciet-religieuze verbanden
bekijkt, blijft zijn mens- en wereldbeeld metafysisch en religieus bepaald. Vandaar
zijn radicale kritiek soms en zijn pessimisme. De Roovere weet dat 's mensen geluk
en bestemming uiteindelijk niet van deze wereld en dit leven zijn. Een
levensbevestigende lofzang op mens en wereld zal men De Roovere, ook als
‘wereldlijk’ dichter, niet horen zingen. Daar is de mens hem te ‘zondig’ voor en de
wereld te klein. De Roovere heeft alles zo vanuit Gods heiligheid en eeuwigheid
leren zien, dat hij, ook daar waar hij niet speciaal religieus met hen bezig is, alleen
nog maar oog heeft voor de grenzen en gebrekkigheid, de beperktheid en
vergankelijkheid van mens en wereld. Dit pessimistische mens- en wereldbeeld heeft
De Roovere niet op een tragische manier beschreven. Natuurlijk niet. De
gebrekkigheid en vergankelijkheid waar mens en wereld aan lijden, zijn, alweer
vanuit een religieus perspectief, niet van wezenlijke betekenis, zij zijn het ware niet,
zij zijn slechts tijdelijke schijn en werelds bedrog die als dusdanig ontmaskerd en
overwonnen moeten worden. Niet op een tragische, maar op een moralistische, een
scherp en kritisch veroordelende toon beschrijft De Roovere de boos- en voosheid
van mens en wereld. Zijn oordeel is radicaal en totaal. ‘Het Oordeel Gods is al
vergheten’, roept hij uit in de stok van een refrein waarin hij verklaart dat ‘Elck soeckt
practijcke / list ende vondt / Om anderen dooden / verdouwen / Eeten’ (ed. Mak, p.
333). Een gruwelijke wereld is het, een wereld waarin iedereen ten koste van de
anderen wil leven, één grote geweldenarij:
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Niet dan bloedt storten / verfoortsen / kijven
Excessen onredelijck bedrijven
Dits nu den ghanck ter wereldt rondt.

In een refrein op de stok ‘Houdt tant voor tonghe ende swijcht al stille’ (ed. Mak, p.
317) en een 44-regelig ‘Noteert’ met als laatste vers ‘Tsint wast al quaet / sack ende
saedt’ (p. 322), ontvouwt het kwaad in al zijn dreigende omvang en overmacht zich
in een lange opsomming van allerlei boosheden en onrechtvaardigheden. Veel minder
direct en met meer ordening gaat de dichter te werk in het refrein dat begint met het
goed getroffen beeld van ‘die Heeren die hooghe peerden rijden’ (ed. Mak, p. 335).
's Schrijvers kritiek op mens en maatschappij is hier in het bekende stramien van de
standensatire gevat: alle standen, van hoog tot laag, worden gehekeld omdat ze in
hun taak te kort schieten. De Roovere geeft deze kritiek hier echter niet rechtstreeks,
maar onrechtstreeks: de standen worden juist om hun deugdzaamheid en het zich
voorbeeldig kwijten van hun taak ironisch geprezen. Terecht, zo betoogt de dichter,
moet men voor de heren ‘die hooghe peerden rijden’ buigen: in kennis en wijsheid
overtreffen zij toch iedereen; dagelijks ziet men hen armen en behoeftigen helpen
maar geschenken van ‘looftuyters’ haten. Ook de geestelijken oefenen terecht een
groot gezag over hun schapen uit: zij gaven immers het goede voorbeeld en houden
zich verre van simonie. Magistraten, rechters en advocaten pleiten ‘voor donnoosele
schapen’ en laten zich niet door omkoperij van de wijs brengen; bankiers en verkopers
zijn ‘van gheltsacken... gheen hoopers’ en ‘tappers / brouwers’ en ‘wijntaverniers’
schenken ‘ghetemperde dranck’ omdat ze het volk niet dronken willen maken. Zo
zien we hoe iedereen met het recht en het lot van de anderen begaan is, maar de stok,
‘Liegh ick / dat wil (moge) my Godt vergheven’, maakt dit refrein tot een
leugenrefrein waardoor het voor de lezer duidelijk is dat we hier maar een
‘omgekeerde wereld’, een averechtse waarheid voor ons hebben. Ook in de prince
verklaart de dichter trouwens nog eens onomwonden dat ‘charitate en trouwe’ dood
zijn, dat ‘Niemandt’ ‘den anderen’ wil sparen en dat het volk leeft alsof er ‘hemel
noch helle en waren’. Dit laatste is trouwens heel begrijpelijk, want, zo leert De
Roovere in een andere tekst (ed. Mak, p. 331):
Sy die ons daghelijcx dwerck oorconden
Dat ons gheschien sal loon van sonden
Ons segghende vander helscher pijne,

de geestelijken dus, leven zelf niet naar hun leer. ‘Volcht onse woorden / niet onse
wercken’ is de leus, maar op die manier verliezen ook hun woorden kracht en
‘vlieghen’ zij ‘al met doode vlercken’. ‘Blindt zijn de herders / blindt zijn de schapen’
is het besluit en dat geldt ook voor alle andere ‘herders’. Niemand geeft nog een
goed voorbeeld: ouders leven anders dan ze hun kinderen leren, een abt is zelf geen
voorbeeld voor zijn monniken en ‘de gheleerde’ volgt zijn eigen ‘leeringhe’ niet,
zodat de ene blinde de andere onvermijdelijk ‘inden pit’ leidt en ‘alle tvolck’
‘blindelijck’ en ‘suckelende in alle verwerrende straten’ gaat.
Mensen die boos en verblind zijn, een wereld die vol is ‘van hoveerdye / nijdt
ende ghierichede’ (ed. Mak, p. 324): bij al dit scepticisme en pessimisme lijkt er nog
weinig ruimte te zijn voor ‘iets goeds’ in dit bestaan, iets waar men in déze wereld
verlangend naar uit kan zien, iets waar men concreet ‘gelukkig’ mee kan zijn. En
toch, op een bepaald niveau en in een beperkt verband is er bij De Roovere soms iets
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zichtbaar van een simpel, aards geluk. We signaleerden al de vreugde die de
vriendschap biedt, maar daarnaast blijkt nu ook de zekerheid van een rustige en
veilige oude dag een belangrijke levenswaarde te zijn. ‘Tis quaet oudt ende aerme
zijn’ en ‘tis quaet oudt zijn ende versteken’ zegt De Roovere ergens (ed. Mak, p.
321, v. 24, 40), maar ik citeer nu verder uit de eerste strofe van een refrein op de stok
‘Och ionghers peyst om den ouden man’ (ed. Mak, p. 252):
Dien ouden man mach wel
hueghelijck leven
Die by zijnen goeden regimente
Den quets (lijden) der sielen
heeft verdreven...
Nu levende op zijn erve oft rente
Een droncxken vanden besten
smaeckende
Eenen penninck houdende tzijnder vente
Teghens dat thooftswere is nakende
Werm ghecleedt / noydt schuldt makende
Saecht ghebedt / voorsien van spijsen...
Voorwaer men moet hem eere bewijsen
Diet alsoe verre ghebrenghen can
Och ionghers peyst om den ouden man.

Dit zijn de meest positief-wereldse verzen die we van De Roovere in 't vroede bezitten.
De welvaert die doude heeft vercreghen
By goeden regimente voorseydt
Is / dat siele ende lichaem zijn vol seghen,

zo luiden de volgende verzen. ‘Goed regiment’ van jongsaf aan kan dus tot de hier
beschreven geluksstaat leiden, waarbij niet alleen ‘ghemack’ en ‘welvaert’ horen,
maar ook ‘eere’ en een goede naam. In de prince vernemen we dat ‘quaet beley’
daarentegen tot armoede, de bedelstaf en het gasthuis leidt, waarna de jonge lezers
het voorbeeld van de mier wordt aangeprezen. Vlijt, maar ook voorzichtigheid is
nodig om zich materieel enigszins tegen eventuele ongelukken te beschermen: ‘Tes
goet zwemmen bijden schepe’ weet De Roovere (ed. Mak, p. 254), want een ongeluk
is gauw gebeurd. En wat heeft de dichter met dit schip bedoeld? In de prince legt hij
het uit:
ghelt / iuweelen / of sulck beiach
Daer een hem op verlaten mach
Ghelijck ick bij (vergelijk ik met)
den schepe wel,

want
Al coempt een onvoorsien den slach
Soe men gheschien siet al den dach
Hy macher de hant aen tasten snel.

Dit optimistisch-materialistische streven is bij De Roovere eerder uitzondelijk. Waar
we verder nog iets positiefs op het materiële vlak van hem vernemen, is dat toch
tegen een achtergrond van crisis en verval. Een donkere, sombere sfeer van crisis en
verval is, zonder enig lichtpunt, beschreven in het refrein op de stok ‘Dat vruecht
dus seere verdonckert sy’ (ed. Mak. p. 339):
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Twas eens iaers goet // ten dooch nu niet
Tvolck hadde moet // theeft nu verdriet,

zo begint De Roovere zijn treurige litanie. Vroeger werd er in vreugde vaak een lied
gezongen. Wie dat nu doet wordt vreemd bekeken, alsof men een vogelverschrikker
was. ‘Nu drinckense bier // die droncken wijn’ en meer dan vrolijkheid regeert nu
overal zwaarmoedigheid. Ook in het Nieuwe Jaer van Brugghe, een droomballade
die De Roovere twee jaar voor zijn dood, in 1480, heeft vervaardigd, beschrijft hij
Brugge als een vervallen ‘eester’ (ommuurde lusthof), met daarin het volk van Brugge,
een arme, zieke, klagende vrouw die, door schuldeisers gekweld, van verdriet dreigt
om te komen (ed. Mak, p. 360). Drie vrouwen echter, zij vertegenwoordigen Aalmoes,
Kerkversiering en Goddelijke Dienst, komen haar te hulp met ‘spyze ende dranck,
...minnelycke tale /... ende chierheyt’. En zie, door hun bemoediging rijst de zon op
boven de eester en zendt zes stralen uit die mensen worden, de ‘Zes Gecommitteerden’
namelijk die in 1477 aan de stadstresoriers waren toegevoegd om de stadsfinanciën
uit het slop te halen. In deze mensen die o.m. de stad, haar poorten, muren, straten,
bruggen en kaaien laten herstellen - ‘daer menich mensche aen wint zijn broodt’ -,
heeft De Roovere het volste vertrouwen en aan hen draagt hij dan ook zijn ballade
op. En tenslotte is daar het gedicht op de stok ‘Pap ende broodt in doude daghen’
(ed. Mak, p. 341), waarin verschillende arbeiders die zwaar of gevaarlijk werk doen,
worden toegesproken: spitters en delvers, ambachtslieden ‘die groote pijne’ doen,
‘climmers’ die op kerken en torens werken, ‘pelgrimagie loopers’, ‘voyagiers, rijders’,
slepers en dragers. Hun werk is zwaar, hun loon is klein, maar, zo luidt de troost:
‘Maect goede moedt / u sal ghebueren / Pap ende broodt in doude daghen’. De
bedoeling is dubbelzinnig. Ondanks al hun vlijt wordt deze arbeiders maar pap en
brood in het vooruitzicht gesteld, een wel zeer schrale kost vergeleken met het
‘droncxken vanden besten’ en de ‘spijsen’ waarmee de oude man in het al eerder ge-
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noemde refrein was voorzien. In een paar strofen is de ironie wel duidelijk: zo worden
de klimmers aangespoord, niet om te sparen en te zorgen, maar om onbezorgd te
eten en te drinken van het beste dat men kan krijgen en ook de slepers en dragers
krijgen te horen:
Schost / brost / ende wilt de kanne roeren
Maeckt goede chiere met vrienden
met maghen
U sal ghebueren / schoudt valsche toeren
Pap ende broodt in doude daghen.

Pap en brood is hier het loon van hen die niet hebben gespaard. Het kan dus beter.
Of toch niet? Want ook zij die alleen maar in het zweet hun brood ‘besueren’ en géén
‘goede chiere’ maken, krijgen slechts ‘pap ende broodt’. Met het karige loon dat zij
verdienen, is er blijkbaar niets anders te krijgen. Maar het kan ook altijd nog slechter:
zelfs niet eens pap en brood! Dit blijkt het lot van ‘den ledighen’ te zijn, zodat de
arbeider, God dan toch nog mag danken voor ‘pap ende broodt in doude daghen’!...
Zijn er in De Rooveres werk enkele plaatsen waar werelds geluk een kans lijkt te
krijgen, in het overgrote deel van zijn gedichten heeft een eerlijk en eenvoudig mens
van dit leven en deze wereld niets goeds te verwachten. Dat komt door de
onbetrouwbaarheid der mensen zelf en door de onbetrouwbaarheid van het lot. Wat
mensen in De Rooveres ogen onbetrouwbaar maakt is het misbruik dat zij maken
van hun tong. Met hun tong spreken zij loze woorden, lasteren en vleien zij en strikken
anderen en zichzelf in een net van schone schijn en hatelijk bedrog. Zeer talrijk zijn
de gedichten waarin De Roovere het over de kwalijke eigenschappen van tong en
spreken heeft. Het is alsof hij zich ook als dichter en rederijker die de kracht en
waarde van de woorden kent, aan ongecontroleerd en onberedeneerd gebabbel
geërgerd heeft. ‘Die veel clapt / die moet veel lieghen’ luidt de stok van een betoog
over ‘clappaerts’ die er maar op los kletsen, ‘hier prijsen / daer blameren’, ‘bol uut
bol in / van dien van desen’, holle en leugenachtige, mooie, maar bedrieglijke woorden
(ed. Mak, p. 328). Opmerkelijk is het hoe vlug en ondoordacht ‘veel lieden’ over
anderen ‘metter tonghe’ een oordeel vellen (ed. Mak, p. 340). Wanneer hun geklets
achteraf op niets gebaseerd blijkt te zijn, kan dat nare gevolgen hebben. Twee
‘noteerts’ waarschuwen ervoor (ed. Mak, pp. 262 en 265):
Wie met begrijpe (blamering)
scheynt zijn ghebueren
En quetse dat sy van schaemten trueren
Siet selve wel toe /
tgheval (tegenvaller) is by
Ende wel mach worden / dat niet en sy

en
Het is een gheck // die zijnen beck
Soe clappen laet
Dat hem zijn vriendt // al onverdient
Daer by af ghaet.

Wie wil oordelen, zie maar eerst naar zichzelf. Op iedereen valt trouwens wel iets
aan te merken, ‘ten is gheen coorne sonder caf’ (ed. Mak, p. 241), zodat zelfs daar
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waar men met eigen ogen verkeerde dingen ziet gebeuren, de beste raad nog altijd
luidt: ‘Houdt tant voor tonghe ende swijcht al stille’, want ‘tvele spreken is vol van
gheschille’ (ed. Mak, p. 317-318). Hard en liefdeloos zijn dan ook allen die willens
en wetens kwaad over anderen spreken. En jammer genoeg is het héle ‘volck’ met
dit kwaad besmet (ed. Mak, pp. 326-328): ‘tvolck doet tvolck op tonghen rijden’,
‘tvolck is schimpich aen alle zijden’ en kan van niemand de zon in 't water zien
schijnen. Wanneer wij verder nog van ‘nijders’ en ‘clappaerts’ horen die het op ieders
eer hebben gemunt, mogen we daarin wel de traditionele vijanden van de hoofse
liefde herkennen, hier dan uit hun beperkt amoureus verband in een ruimere
maatschappelijke sfeer overgeplant en daarbij uitgegroeid tot vijanden van de liefde
zonder meer. Op die manier kan dan ook in een ander refrein de ware mensenminnaar
beschreven worden als iemand (ed. Mak, p. 243):
Dye niet en acht op lueghen tappers
Die Schimpers / Nijders can vermijden
Dye niet en ghelooft op achterclappers...
Die quaey niemaren can stellen bezijden
En de sulcke voor min dan niet en telt
Die roeringhe / last / can tonder strijden
Die stoockviers van twiste
met minnen velt
Die int beste keert al watmen relt, enz.

In zijn veroordeling van de lasterende tong gebruikt De Roovere zijn scherpe en
pijnlijkste beelden:
Ten snijdt gheen dinck
so grouwelijck seere
Als tonghe die rooft des menschens eere...

lezen we in een ‘noteert’ (ed. Mak, p. 266) en in het gedicht Van quade tonghen (ed.
Mak, p. 324) wordt de kwade tong gezien als een besmettend lid ‘wiens woorden
scherper dan sweerden snijden’ en dat met zijn venijn menigeen zo erg bevlekt dat
het bijna niet meer is af te wassen. Ook wordt de nijdige tong er een ‘sweerdt’
genoemd dat ‘aen beyde zijden ghwet’ is en ‘met eenen slaghe’ drie moorden pleegt,
namelijk op hem die de tong hanteert, op hem die erdoor getroffen wordt en hem tot
wie de blamerende tong gesproken heeft. Daarom zal uiteindelijk de kwatong zich
zelf in het oordeel Gods nog de meeste schade en schande doen. En als het van De
Roovere afhing, - dan wist hij wel een goede straf om de scherpe, kwade tong met
nog scherper middelen te vernietigen:
Of God verghave (zou geven)
dat tsmenschen tanden
Sneden als scheersen (scheermessen) /
als sy schanden
Van yemandt spraken /
twaer luttel schaden
Dat sy die tonghe te nieten daden.

Nog erger misschien dan de schande sprekende tong van boze en nijdige mensen is
de tong van de huichelaar, de vleier die met een vals en onbetrouwbaar hart schone
en vriendelijke woorden spreekt. Wie dit bedrog in mensen ontdekt, weet helemaal
niet meer waar hij nog van liefde of vriendschap zeker is. ‘Heere Godt waer salmen
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kiesen betraute’ roept de dichter uit in een refrein op de stok ‘De menighe spreeckt
hy en meenes niet’ (ed. Mak, pp. 315-316). En elders:
Is trouwe op aerden / Eylacen neens
De wereldt dunckt my
vol valscher becken.

Deze woorden spreekt hij naar aanleiding van een persoonlijke liefdesgeschiedenis
waarin hij pijnlijk moest ondervinden dat zelfs bij zijn geliefde ‘woordt’ en ‘herte’
niet eenstemmig waren (ed. Mak, pp. 312-314). Door deze schok is elk vertrouwen
en alle vreugde en levenslust uit hem weggevallen:
Nu en ghelove ick gheenen mensche
Nu is mijn hope gheheel ontdreven
Nu mach my wel verdrieten dieven
Nu soe ghevoel ic der wereldt sneven
En kenne datse is vol druckich gheweens.

De schellen zijn hem van de ogen gevallen. Nu ziet hij de wereld in al haar kale
ellende, haar eenzaamheid en onbetrouwbaarheid:
Wien salmen nu secreet ontdecken
Wien salmen therte teghens deelen
Wien salmen nu een last vertrecken
Wien salmen nu voor vriendt
ontwecken?...

De wereld onbetrouwbaar en daarom onleefbaar? Neen, niet voor hen die het spel
van schijn en bedrog handig weten mee te spelen, niet voor hen die diegenen die het
in deze wereld voor het zeggen hebben naar de mond weten te praten en kunnen
huilen ‘metten honden’. Dit is het wrange besluit, de praktisch-cynische synthese
van voorgaande kritische beschouwingen over mens en wereld. Het zijn de bekende
rondelen van De Roovere die dit besluit kort en krachtig hebben verwoord (ed. Mak,
pp. 318-319):
Die nu ter wereldt sal bedien
Die moet duersteict zijn als een iacke
Alomme moet hy hoocheydt dien
Die nu ter wereldt sal bedien
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Onnoosel als die Godt verrien
Oft anders gaet hy metten sacke
Die nu ter wereldt sal bedien
Die moet duersteict zijn als een iacke.

(Bedien: vooruitkomen, slagen; duersteict: doortrapt; ...als een iacke: geheel doortrapt;
onnoosel... verrien: er liever niet aan denkend, liever niet willen weten wat ze doen).
Die door de wereldt sal gheraken
Die moet connen huylen metten honden
Ende moet oock connen
diverssche spraken
Die door de wereldt sal gheraken
Hier waerheyt segghen /
en ghinder missaecken (liegen)
Vooren salven / ende achter wonden
Die door de wereldt sal gheraken
Die moet cunnen huylen metten honden.
Die gheen pluymen en can strijcken
Die en dooch ter werelt niet
Is hy aerm / hy en sal niet rijcken
Die gheen pluymen en can strijcken
Alomme soe heeft hy tachterkijcken
Hy wordt verschoven / waer men hem siet
Die gheen pluymen en can strijcken
Die en dooch ter wereldt niet.

‘Die en dooch ter wereldt niet’... Maar ach, uiteindelijk is ook die wereld geen vaste
waarde, want zó onbetrouwbaar is ze dat ze zelfs haar meest gewillige dienaars niet
beloont. Niet alleen door de loos- en boosheid der mensen immers wordt de wereld
geregeerd, maar ook en vooral door de wisselvalligheden van het lot!
Der wereldt dienst is cleyn ende smal
Haer loon is dickent groot ongheval
Watmen door haer heeft ghedaen
Men sals noch danck noch loon ontfaen
Al hadmense duysentich iaer ghedient
Int eynde en wordse niemandts vriendt
(ed. Mak, p. 263).

De wereld: uiteindelijk niemands vriend omdat niemand blijvend op haar rekenen
kan, omdat er niets vast staat in haar, alles er in beweging is, zodat niemand, ook hij
niet die geld of goede gezondheid heeft, kan weten wat er te gebeuren staat (ed. Mak,
p. 302):
De werelt die is rechts ebbe en vloedt...
Hemel noch eerde noydt stille stoet
Elck doe zijn selfs informatie
Wat is tswereldts habitacie
Ten roert altoos / tsy vleesch oft bloedt
Nu wel nu wee / nu suer nu soet
Nu coudt nu heet / nu ween nu lach
Hy en draecht ter wereldt capproen
noch hoedt
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Die weet wat hem ghebueren mach.

In een lang gedicht met afwisselende stok (‘Wel hem die wel gheboren sy’ en ‘Die
weet wat hem ghebueren sal’) heeft De Roovere de schijnbaar doelloze cirkelgang
van het leven met zijn dolle wisselvalligheden en tegenstrijdigheden zeer goed in
een ritmisch-vloeiende opeenvolging van verschillende, tegengestelde begrippen en
beelden weten uit te drukken (ed. Mak, pp. 306-310). ‘Wat is ons in ons leven serft’
vraagt de dichter (serft: dienstbaar en dus: waar kunnen we in ons leven op steunen?),
want dit leven lijkt slechts één grote wenteling en wisseling van onvaste toestanden
te zijn:
Winter / Somer / Lenten / Herft
Staet drooghe / groene / cort of lanck
Heden vast staende / en morghen cranck
Slapen / waken / serf ende vry
Leven / sterven...
Op ende nedere / drooghe ende wack
Hitte ende coude / Ebbe ende vloedt
Solaes of rouwe / aerbeydt ghemack
Weelde armoede / quaet oft goedt
Stoutichede bloodthede / sot oft vroedt
Eten / drincken / vruecht ende misval
Wie... weet wat hem ghebueren sal.

In een chaotische, absurde wereld schijnen we te leven, een wereld zonder logica en
zonder zin:
Sulck gaet ter zee /
hy en vindt gheen watere
Een pluyme doet sommighen man verdriet
Sulck heeft van weelden al den snatere
Hy en weet een mijtsweert vroeschap niet
(= zonder een greintje verstand).

Wijsheid en berekening helpen geen zier: geluk is toeval en ongeluk ook. Groten
worden soms klein en kleinen groot, zo loopt nu eenmaal ‘der avontueren cloot’, een
‘wonderlijck werck’ waarvan de bedoeling geheel in God is ‘verborghen’. Machtige
steden werden weer ‘te nieten’ gebracht en wijze koningen en profeten gingen op de
dool. Is er dan nergens voor de mens in deze mallemolen een steunpunt en een
houvast? Ja, toch wel, maar dan niet in dat wat er - uiterlijk - om en met hem ‘gebeurt’,
maar in dat wat hij ‘is’, zijn ‘goede complexie’, zijn ‘ghepeyse / wille / ende daer
toe daet’, zijn aard en karakter zoals hij die door Gods gratie van de ‘Planeten’
ontvangen heeft. Daarom kan de dichter naast de vertwijfelende stok ‘wie weet wat
hem ghebeuren sal’ met zekerheid ook de andere regel plaatsen: ‘Wel hem die wel
gheboren sy’!
Het spreekt vanzelf dat ook dit innerlijk ‘wel’ niet altijd klaar en helder schijnt,
maar vaak door de uiterlijke dingen van de wereld wordt verduisterd en verward.
Een mens is dan ook niets anders gegeven dan met hoop en geduldig vertrouwen op
God zijn eenzame en onzekere weg te gaan (ed. Mak, p. 264):
Dolen is dat leven mijn
Mijn leven is een duyster schijn
Alst Gode belieft salt beter zijn
Ick dole in hopen /
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ick en weet wien claghen
Al ist my leedt /
ick moet verdraghen.

Levensgang van geboorte naar dood, deze laatste geassisteerd door ‘Siecte’, ‘Outheyt’ en ‘Gheval’.
Houtsnede uit Pierre Michaults ‘Vanden drie blinden Danssen’. (Gedrukt bij G. Leeu - Gouda, 1482).

Van één zaak kan men in deze wereld zeker zijn: dat niets er blijvend is, dus ook
geluk en vreugde niet. Als smeltend ijs of als sneeuw is aardse blijdschap (ed. Mak,
p. 302, v. 17-18) en de gaven van deze wereld zijn ‘al ydelheydt / onseker / ende vol
ontrouwen’ (p. 305, v. 23-24). Omdat geluk en vreugde niet blijvend zijn, zijn zij
ook waardeloos en is alles dus uiteindelijk kommer en verdriet, zo is de pessimistische
redeneertrant van het Vanitasdenken ‘Ghenoechte der wereldt is druck int hende’
(ed. Mak, p. 304), ‘naer tzoete comet suere’ (p. 301) en niet omgekeerd. ‘Hoe net
een hoveken’ ook ‘staet ghegroeyt’ ‘met soete cruydekens’ rijk omgeven, ‘hoe
vriendelijck’ ook ‘elck bloemken bloeyt’, de winter krijgt het laatste woord en verdrijft
‘de schoonheydt vanden coluere’. Hoe rijk of hoe mooi, hoe verliefd of hoe prettig
iemand zich ook voelt, het blijft niet duren, want ‘elck wordt vermoeyt van zijnen
labuere’ (ed. Mak, p. 301). ‘Alle dinghen begheren hueren tijdt’, zo rijmt de dichter
Prediker achterna (ed. Mak, p. 306, v. 42) en vraagt zich dan ook met hem af wat de
waarde van de genietingen des levens is (ed. Mak, p. 304):
Wat ist als u by verre wandelinghe
De lengde / de wijde / tswereldts bekent // es
Wat ist als u by sekere handelinghe
Goudt / silver / ghesteente eenpaer ontrent // es
Wat ist als u int schouwen present // es
De Sonne rijsende ende wederdalende
Wat ist als u thooghe firmament // es
Met claren sterren schoon licht stralende
Wat ist dat ghy siet / die zee doch halende
(= tot zich trekken)
Alle de Rivieren diemen oydt kende...
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De dansende dood met de burgers.
Houtsnede uit Colijn Caillieu's ‘tDal sonder wederkeeren...’ (J. van Doesborch - Antwerpen, 1528).
Wat ist / al niet / hoement keere of wende
Ghenoechte der wereldt is druck int hende.

Daarom zingt de dichter ‘onslieder schip leeght cranck gheboeydt / Inde zee van
tranen’ (ed. Mak, p. 302, v. 25-26) en betoogt hij (p. 305):
Alle dinck is des menschens commere
Met weenen ende schreyen /
wy op ghebroedt zijn
Met schreyene cort zijn wy hier ommere
Met schreyene moet van hier
ghespoet zijn
Hier moet ons aerme natuere ghevoet zijn
Nu slapen / nu waken / nu eten /
nu drincken
Nu hitte / nu coude / nu wel ghemoet zijn
Nu qualijck / int eynde doodt
ende stincken...

Want ja, voor de onzekerheid in en de uitholling van dit bestaan is ook de dood
verantwoordelijk. Er zijn in De Rooveres werk niet zo veel gedichten die geheel en
speciaal aan de dood zijn gewijd. Afgezien van de sombere, statig-mooie
droomballade waarin drie ‘pleurantes’, ‘clergye’, ‘edelhede’ en ‘gemeynen staet’,
de dood van hertog Karel van Bourgondië bewenen (ed. Mak, pp. 351-359), zijn daar
eigenlijk alleen De Rooveres Refereyn vander doot (‘dwelck Roover maecte eens
inden noodt’: ed. Mak, pp. 288-290) en het bekende Vander Mollenfeeste (ed. Mak,
pp. 294-299). Rechtstreeks spreekt ‘de Doodt’ tot ons in Een goet vermaen, waarna
de andere ‘uitersten’, oordeel, hel en ‘eeuwich leven’ aan de beurt komen (ed. Mak,
p. 234). Juist in dit eschatologisch verband valt het bijzondere van de
laat-middeleeuwse doodsgedachte op. Terwijl bij het oordeel de ‘mens’ wordt
toegesproken en bij de hel en de hemel de ‘ziel’, richt de dood zich tot ‘aerde vormen’,
tot 's mensen vlees en lichamelijke gestalte dus:
Spieghelt u / spieghelt u / aerde vormen
Temt u herte / al ist dat het wilt // es
Ghecnaecht wordy van snoode wormen
Der wereldt vruecht by my ghestilt // es...

In Vander Mollenfeeste lezen we: ‘Als dlichaem sal scheeden vanden gheeste / Salmen
elck dienen naer zijn weerde’, waarbij de dood alvast iedereen oproept om naar een
feest onder de aarde te gaan. Het is de mens in zijn aardse, materiële verschijning,
de mens in deze wereld en dit leven dus, die door de dood wordt toegesproken. Als
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bode Gods doet de dood mensen ‘vertrekken’ om rekenschap af te leggen voor God,
maar hen naar het oordeel leiden doet hij zelf niet. De dood tast wel het lichaam aan,
maar de ziel laat hij gaan. Niet als een doorgang naar een ander en hoger bestaan
wordt de dood hier begrepen, maar als het einde van en het verdwijnen uit dit leven.
Ook niet als een toestand van rust waarin het leven ‘natuurlijk’ uitvloeit, maar als
een vernietigende macht naast en tegenover dit leven, als een actieve factor die, net
als het lot, leven en wereld onveilig maakt. In zijn refrein beschrijft De Roovere de
dood in agressieve, militaire termen als een macht die, feller dan een draak, het leven
‘onversienlijck’ en ‘van bezijden’ overvalt, met pijlen schiet, het kasteel van het
lichaam ‘met... strijdinghe’ inneemt en tenslotte ‘victorie’ behaalt. Wreed is de dood,
want niemand spaart hij, hoe wijs, machtig of edel ook. In Vander Mollenfeeste wordt
iedereen, van hoog tot laag, in een indrukwekkende opsomming van allerlei standen,
bezigheden en beroepen, naar het ‘landt van mollegrijs’ geroepen. En het gaat dan
niet om oudjes die zich in de dood al hebben geschikt, maar om mensen die in hun
volle staat en status nog geheel in het leven en de wereld bezig zijn: om ‘machtighe
Poorters’ en burgers b.v., om kooplieden en pachters, om ambachtslieden aan het
werk, om jongemannen die graag mooi gekleed gaan en al even ijdele vrouwen en
jongedames en om meisjes die op vastenavond willen dansen. Geheel vanuit dit leven
en deze wereld bezien, heeft de dood zijn prikkel herwonnen: de dood maakt mensen
droevig en bang. Met Ecclesiasticus 41: 1 (‘Ach dood, hoe bitter is de gedachte aan
u’) weet De Roovere Dat de dood in 't ‘overpeysen’ ‘bitter’ is: de dood als een ‘feest’
is dan ook maar een cynische grap!
De vroede dichter De Roovere heeft mensen en dingen niet met vrolijke ogen
aangekeken. Hij is de dichter van de voos- en boosheid van dit bestaan, de sombere
ontmaskeraar van wereldse schijn en menselijk bedrog. Twee middelen waren er om
aan de druk van dit wereldbeeld te ontsnappen: de lach en de lof, de lach in het zotte
en de lof van het heilige, meer bepaald van het ‘Allerheiligste’, het enige vaste punt
in deze wereld waar hemel en aarde elkaar raakten en onlosmakelijk samen waren.
Dirk Coigneau

Dramatiek bij De Roovere
Dat De Roovere niet alleen op het gebied van de lyriek en de epiek (in dichtvorm)
maar ook op dat van de toneelkunst produktief is geweest, kan zonder moeite met
documenten uit de tijd van de dichter zelf worden aangetoond. Er is vooreerst de
vaak vermelde Brugse akte van 28 februari 1465 waarbij De Roovere een jaargeld
van zes pond 's jaars wordt toegekend. Daarin wordt gezegd dat de genoemde
rederijker ‘menighe ghenoughte van spelen van goeden moralitheden ende van
anderen eerbaren esbattementen gedaen ende ghespeelt hadde.’ Hij blijkt, terloops
gezegd, niet alleen auteur maar zelf ook nog acteur, toneelspeler te zijn geweest. In
de aangehaalde tekst waar sprake is van ‘moralitheden’ en ‘esbatementen’ menen
wij het onderscheid tussen ernstige en komisch toneel te vernemen, hoe onvast de
terminologie betreffende literaire genres en soorten bij de rederijkers ook geweest
moge zijn.
Daarnaast kan men de akte leggen volgens dewelke de overheid van de stad Lier
aan De Roovere een bedrag van ‘18 stuyvers grooten’ heeft uitgekeerd voor drie op
een schutterswedstrijd geleverde spelen. Drie spelen ineens. De man zal er dus wel
enkele meer uit zijn brein hebben getoverd.
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Helaas, van heel deze activiteit in het dramatische genre is slechts één specimen
tot ons gekomen, waarover we in de tweede helft van deze bijdrage iets meer zullen
zeggen. Vooraf willen wij gedichten met dramatische kenmerken vluchtig bekijken,
maar bij één daarvan toch wat langer stilstaan.
Het is duidelijk dat men zich bij hantering van termen als ‘drama’ en ‘dramatisch’
van de wezenlijke kenmerken bewust moet zijn die ons het recht geven om één dezer
etiketten op een tekst te kleven. Een essentiële voorwaarde zal wel zijn dat het
geschrevene voor opvoering geschikt of tenminste bedoeld moet wezen, dat er enige
handeling en een onderling spreken - men maakt geen toneelstukken door het naast
elkaar plaatsen van monologen alleen - in waar te nemen valt.
Wie de Rethoricale Wercken, of nog liever (want vollediger) de uitgave van De
Rooveres gedichten door J.J. Mak overloopt, meent als eerste ‘dramatische’ tekst
‘Een goet vermaen’ te ontmoeten, die men zich gemakkelijk als voor opvoering
bedoeld kan voorstellen, een voorstelling waarbij de toeschouwer beurtelings door
de dood, het oordeel, de hel en het eeuwig leven toegesproken wordt. Doch daardoor
ontbreekt juist het echt dramatische: de
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toeschouwer wordt aangesproken maar de vier personages, personificaties laten we
maar zeggen, hebben niet het minste onderling contact, zodat er ook niet de minste
handeling ontstaat.
Dan moeten wij wachten tot wat Mak onder de titel ‘Droomballaden’
samengebracht heeft om nog teksten te vinden waaraan we een dramatisch karakter
kunnen toekennen, zonder ze echt tot de dramatiek te rekenen. Dit is met alle
droomballaden van De Roovere het geval. In ‘Met ongheruster herten zwaer’ laat de
dichter in zijn droom een monsterachtig wezen verschijnen, waarvan de gedaante in
detail beschreven wordt, waarna aan dit ‘beeld’ het woord wordt gegeven om de
betekenis van al wat ongewoon aan hem is uit te leggen. Het opstaande haar, de
gespleten ogen, de langen oren enz. hebben naast wat de termen in de gewone
omgangstaal aanduiden een tweede betekenis die van morele aard is. Al de
eigenschappen zijn er om de mens te wijzen op de verplichtingen die nodig zijn om
tot een christelijke levensstaat te geraken.
‘Den droom van Rovere op die doot van hertoge Kaerle’ brengt de dichter in
contact met een vrouwelijk persoon die ‘compassije’ heet, en door wie hij meegevoerd
wordt naar een kerkhof met prachtige graftomben waaronder die van de
Bourgondische hertog, waar hij dan de klachten van drie vrouwen, opnieuw
personificaties, ‘clergye’, ‘edelhede’ en ‘gemeynen staet’ (gewone, derde stand) over
de dood van Karel de Stoute moet aanhoren. ‘Compassye’ geeft hier nog wat uitleg
bij, waarna de dichter de rouw om de grote hertog nog eens zelf uitspreekt.
Ook in het ‘Nieuwe jaer van Brugghe’ wordt de stad als een sprekende, klagende
vrouw ingevoerd. Bij haar komen drie andere vrouwen, opnieuw allegorische figuren,
die Brugge komen troosten. Plots ziet de dichter dan zes stralen uit de hemel komen
die tot mensen (= personificaties) worden, meer bepaald een groep van zes artsen
vormen die op hun beurt de zieke stad ter hulp komen. ‘Kennesse’ verplicht de auteur
dan uit te leggen wat het geziene en gehoorde mag betekenen, waarop bereidwillig
ingegaan wordt. Alles bij mekaar een zeer levendig tafereel.
In ‘Van twee amoureuze vrouwen een argument’ wordt een reeds door Jacob van
Maerlant behandelde stof verder uitgediept. Bij De Roovere disputeren ‘Verstannisse’
en ‘Natuere’ met elkaar over wat men doen moet als men voor de keuze geplaatst
wordt de vrouw die men bemint ofwel degene door wie men bemind wordt te laten
sterven. Ook hier is een dramatische factor aanwezig, omdat woord en wederwoord
van twee personages worden weergegeven, maar het blijft toch bij de loutere weergave
van een gesprek.
Het dichtst bij het echte drama (in miniatuurvorm dan) schijnt, door elementen in
zijn titel, een tekst uit De Rooveres literaire nalatenschap te zijn die niet in de
Rethoricale
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Titelbladzijde van ‘Van pays en oorloghe’. Antwerpen 1557.

Wercken werd opgenomen, maar afzonderlijk ook in druk werd uitgegeven. Dit
gebeurde vier jaar voor De Denes verzameling, eveneens te Antwerpen, maar bij
Hans van Liesvelt en niet bij Jan van Ghelen. Een herdruk volgde in 1578 en dan
wel op de persen waarop de Rethoricale Wercken gelegen hadden. Het verscheen
telkens onder de titel Van Pays en oorloghe / een Dialogus oft tsamensprekinghe,
verhalende de schade ende tquaet des Orloochs / ende des Paeys gherustheyt ende
welvaert en telde niet minder dan 533 regels.
Een dialoog kan vaak een drama vormen, zoals een drama zich onder de vorm van
een dialoog kan voordoen. Toch is dat ook hier, spijt zijn sterke dramatische
geladenheid zoals we verder zullen zien, niet het geval. Hier wordt ook weer geen
tekst gebracht die voor opvoering bestemd is; wel gaat het om een echte dialoog
tussen twee elkaar sterk met tegenstrijdige opvattingen bevechtende personages,
maar deze samenspraak is ingebed in een verhaal waarin bij het begin en het einde
de dichter zelf aan het woord komt en waarbij de samenspraak wordt aangediend als
wat de auteur in een droom heeft waargenomen.
Helemaal terecht heeft Dr. W.M.H. Hummelen dit werk niet opgenomen in zijn
Repertorium van het rederijkersdrama en even terecht werd het door J.J. Mak bij de
droomballaden gerekend en onder de titel Gedichten gepubliceerd.
Het gedicht, want voortaan kunnen wij gerust van een gedicht en niet van een spel
spreken, vangt aan met de zo typisch Middeleeuwse topos van de droom die de
dichter zou gehad hebben en waarvan hij de inhoud aan zijn toehoorders of lezers
wil meedelen. Hij verhaalt hoe hij, op een eenzame plek verdwaald, bij het vallen
van de avond uit angst in een boom is geklommen. Vandaar ziet hij plots uit het
noorden een door zijn voorkomen schrikwekkende prins aankomen die een basilicus
(een onheilspellend monsterachtig dier) in zijn vaandel voert. Kort daarop verschijnt
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uit het zuiden een andere prins met een zon in zijn vaandel en vrede en blijdschap
uitstralend. Dan verhaalt De Roovere hoe de twee een bestand hebben gesloten en
nu samenkomen om een ‘questie’ op te lossen, de vraag nl. wie van hen beiden de
beste is. Pas dan wordt bekendgemaakt wie de prinsen zijn: ‘Deene hiet Orloghe
ende dander Paeys’. De dichter hoopt dat Vrede het dispuut zal winnen en blijft op
de ingenomen plaats zitten om duidelijk ‘darghement’ ('t argument, de discussie) te
kunnen horen.
Hierin neemt Oorlog het eerst het woord. Allerlei bewijzen voor zijn superioriteit
worden aangevoerd, waartegen door Vrede andere tegengesteld worden. Soms wordt
er naast elkaar heengepraat - Mak noemt het een lamentabel debat, wat niet mijn
mening is - meestal gaat het om pogingen die de argumenten van de andere partij
willen neerleggen.
Ik kan hier geen gedetailleerde inhoud van het dispuut uitschrijven. Vrede heeft
het voortdurend over de vormen van onheil die door Oorlog worden aangericht,
terwijl de laatste, en dat lijkt me al is het niet volledig origineel, toch verrassend in
de bewijsvoering, o.m. een opsomming geeft van de ondeugden die in vredestijd,
meestal door laksheid kunnen groeien. Bij hun argumentatie wordt door beide partijen,
wat de typering door De Dene van De Roovere als ‘Vlaemsch doctoor’ enig recht
aandoet, in grote mate uit de profane en gewijde geschiedenis geput.
Hoe eindigt de dialoog? Bij het argument dat Paeys bij het vergaan van de wereld
zal zegevieren en Christus aan de goeden de eeuwige vrede zal schenken, terwijl
Oorlog dan de Hel ten deel zal vallen geeft Oorlog zich gewonnen (het klassieke
‘concedo’ in de Middeleeuwse wijsgerige ‘disputationes’). De twee partijen
vertrekken, weer komt dan de dichter aan het woord om te beschrijven hoe verheugd
Vrede en diens gezellen zich toonden maar ook om bekend te maken, dat hij uit zijn
droom ontwaakt is en zich aan het schrijven van het hele verhaal (waarin de dialoog
letterlijk is weergegeven) gezet heeft. Hij hoopt nu maar dat zijn droom ook
bewaarheid moge worden.
Het gedicht behoort niet, zoals we reeds zegden, tot het dramatische genre. Het is
een voorbeeld van het strijdgedicht, zelf een variante van de dialoog die op zijn beurt
verband houdt met de scholastieke quaestio, een techniek om in gespreksvorm een
gesteld probleem op te lossen. Met de universitaire ‘quaestio’ zijn Jacob Van
Maerlants Martijnen het nauwst verwant.
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‘Paeys’ spreekt. Bladzijde uit ‘Van pays en oorloghe’.

J.J. Mak kon helemaal geen waardering opbrengen voor het debat-aspect in dit
gedicht; voor het gedicht in zijn geheel vroeg hij om de tentoongespreide
rijmvaardigheid, de woordenkeus en de beeldspraak, toch belangstelling én
waardering, al blijft het dan van middelmatige kwaliteit.
Wij oordelen wat gunstiger over dit werkje, o.m. omdat wij een hoger waardecijfer
toekennen aan de wijze van argumenteren, vooral wat het tamelijk-originele der
aangehaalde bewijzen betreft en vooral omdat dit gedicht in het dialoog-gedeelte een
ritmische gang vertoont die goed de verbetenheid van twee strijdende partijen voelbaar
maakt. De Roovere bereikte dit effect door in niet lange versregels de vier heffingen
vlug op elkaar te laten volgen. Eén voorbeeld.
Orloghe zegt:
‘Dat sál ick wel doén, zijt diés te vréden
Hoórt wat ghescíet is ónder mijn hánt,
Want Árphaxát de Cóninck van Méden
Máecte, Egbatánis stéde der stéden,
Die stércxste diémen ter wérelt oyt vánt,’
Wat wij tot hiertoe hebben trachten aan te tonen is dat onder al wat buiten het spel
Quiconque vult salvus esse van De Roovere bekend is er zich geen enkel werk bevindt
dat tot het echt dramatische genre gerekend mag worden, maar ook dat dezelfde
auteur in wat wij met Mak ‘gedichten’ blijven noemen meer dan eens van zin voor
het dramatische blijk heeft gegeven. Zo naderen wij het enige ons van de Brugse
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stadsdichter overgeleverde werk dat we dan wel als een drama kunnen beschouwen.
De titel noemden wij reeds. Het stuk werd bewaard doordat een latere rederijker uit
Brugge, Cornelis Everaert, in

‘Orloghe’ spreekt. Bladzijde uit ‘Van pays en oorloghe’.

het begin van de codex waarin hij zijn eigen toneelstukken overschreef dat spel van
De Roovere heeft opgenomen. Hij noteerde ook aan wie het auteurschap toekwam
met de woorden ‘ghemaect ende ghestelt geworden door Anthuenis de Roovere’.
In de vierde jaargang (1900-1902) van Leuvensche Bijdragen werd het toneelspel
voor het eerst gepubliceerd door de uit Brugge afkomstige Prof. L. Scharpé. De door
de Leuvense hoogleraar in het vooruitzicht gestelde tekstverklaring en literaire analyse
heeft nooit het licht gezien. Deze blijkt dan wel te bestaan in een te Gent onder leiding
van Prof. Van Elslander geschreven licentiaatsverhandeling van de heer R. Dezutter,
die wij evenwel niet hebben ingezien. Waarvan wij natuurlijk wel kennis hebben
genomen is het door J.J. Mak (weer hij!) gepubliceerde artikel waarin hij het
toneelstuk zeer kritisch onder ogen neemt. De bedoeling van ons opstel bestaat vooral
in ruimere kring bekend te maken wat tot hiertoe tot het milieu van filologen beperkt
bleef.
Laten wij dan ook beginnen met de inhoud van het toneelstuk na te vertellen, maar
het is wellicht niet zonder nut voordien het dramatische type voor te stellen waartoe
Quiconque vult salvus esse behoort. Het spel behoort tot het in de 15de en
16de-eeuwse rederijkerskringen zo geliefd genre der moraliteiten of spelen van sinne.
Dit zijn toneelstukken die gewoonlijk aanvangen met een proloog, allegorische
personages laten optreden met personificaties van een groep (de mens, de koopman
b.v.) of van een abstract begrip (oorlog, armoede, geldzucht enz.) en geschreven zijn
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op een bepaalde idee (de ‘sin’), die bij een wedstrijd vooraf is opgegeven. Vaak treft
men in zulke stukken dan ook hoofdzakelijk een gedramatiseerd betoog aan en is
echte actie weinig of niet aanwezig. Een unicum in de Westeuropese toneelliteratuur
brengen de Nederlandse sinnespelen met het optreden van ‘sinnekens’ - hiermee
heeft de benaming ‘spel’ van sinne niets te maken - dit zijn personificaties van de
boze neigingen in de mens die zijn tocht naar het goede proberen te dwarsbomen.
Deze sinnekens - wie er meer wil over weten leze hierover het 423 bladzijden tellende
proefschrift van W.M.H. Hummelen - treden niet in alle moraliteiten op, niet in
Elckerlijc b.v., het gebeurt evenmin in De Rooveres spel van sinne hoewel hier echter
wel een personage meespeelt dat enigszins als verwekker van komische effecten in
die rol schijnt te passen, maar veeleer het type van de nar of zot uitbeeldt al brengt
hij ook zeer ernstige uitspraken. Zijn naam is dan ook ‘Half Zot / Half Vroet’.
Waarover gaat het nu? We horen eerst en vooral de ‘Prologhe’ waarin op
conventionele wijze Gods zegen over de toehoorders afgesmeekt wordt met wat
moralisatie erbij, een aanbieding van het stuk met een verklaring van gering artistiek
vermogen waarvoor men begrip vraagt en een aanmaning om te kijken en te luisteren.
Het spel zelf opent met een gesprek in rondeelvorm tussen drie personages: Jeude,
Heydene (die verder een Mohammedaan blijkt te zijn) en Kersten(e) (een christen).
Dit rondeel dient vooral om de drie genoemde personages voor te stellen; daarna
begint onmiddellijk een twistgesprek tussen hen om te weten wie de enig-ware
godsdienst in pacht heeft. Soms vormen Jeude en Kersten samen één partij tegen de
derde, soms zijn ze het alle drie onderling oneens. De christen voelt zich boven de
andere twee verheven door het bezit van ‘de zoete wet van gracie’, d.i. de genade
gebracht door de zoendood van Christus.
Midden in het getwist springt ineens Half Zot (zo noemen wij verder Half Zot /
Half Vroet) op het toneel om zich in het getwist zowel tegen de jood als tegen de
christen te keren - de heiden heeft sowieso ongelijk - en om na korte tijd de komst
van twee nieuwe personages aan te kondigen, nl. ‘De Wet van gracien’ en ‘Gheloove’.
Dezen trachten de twistende partijen tot bedaring te brengen, maar de heiden zou
toch graag weten wat het Geloof, waarop de christen zich zo beroemt, te vertellen
heeft, want de Mohammedaan heeft nooit de gelegenheid gehad dit te vernemen.
Daarop vaart Half Zot tegen de vertegenwoordiger van deze groep uit met de bewering
dat zijn voorouders Christus wel gekend en gesproken hebben, hem mirakelen hebben
zien doen en ook zien sterven en verrijzen. Met het verwijt ‘Ben jij zijn zalige lering
helemaal vergeten?’ besluit het vinnige personage zijn tussenkomst. Onmiddellijk
daarna kondigt het
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geloof dan aan, dat aan het verlangen van de heiden zal voldaan worden en Geloof
en Wet zeggen dan beurtelings de verschillende ‘waarheden des geloofs’ op zoals
zij in het zgn. Symbolum Athanasium vervat zijn. Dit was, aldus Mak ‘een Latijnse
uit 40 korte zinnen bestaande formule, waarin het geloof in de Drieëenheid en de
twee naturen in Christus als noodzakelijk voor het heil worden ingescherpt’. Het zou
in de 6de eeuw ontstaan zijn en aan de synode van Autun in 670 bekend geweest
zijn als het ‘geloof van de heilige bisschop Athanasius’. Het begon met de woorden
‘Quicunque (of: Quiconque) vult salvus esse’ (Wie zalig wil worden) die dan ook
de titel van De Rooveres toneelstuk gevormd hebben.
Heyden reageert op deze verkondiging met de uitspraak dat dit alles zijn geest te
boven gaat, terwijl Kerstene het Symbolum prijst als het mooiste dat hij ooit gehoord
heeft en dezelfde lofprijzing over heeft voor de ziel ‘die dat verstaet / Ende voort
belevende es’.
De jood die op de afkondiging van het Symbolum niet gereageerd heeft komt nu
ineens terug op een vroegere uitspraak van Heyden. Bij de aanvang van het
twistgesprek had deze beweerd dat hij van Sara's afkomst was wat Jeude nu betwist.
In de discussie wordt van 't een op 't ander gesprongen, vaak weer in de positie van
twee tegen één, zoals wanneer Kerstene Heydene bijvalt en Jeude verwijt dat hij het
doopsel mist evenals de helderheid van inzicht waarop Kerstene wel kan bogen,
doordat hij de twaalf artikelen heeft, zonder dewelke het onderhouden der geboden
niet veel zou kunnen bereiken. De heiden wil die twaalf zo belangrijke artikelen
kennen en zonder aarzelen beginnen Wet en Gheloove die met een aantal uitbreidingen
op te zeggen. Hierbij worden ze regelmatig door al de andere personages met
uitzondering van Kerstene onderbroken. Zij spuien een vloed van satirische
opmerkingen waardoor de christenen uit De Rooveres tijd voortdurend in hun hemd
worden gezet. Alle denkbare ondeugden en gebreken die onder hen woeden komen
hierbij aan de beurt, soms rechtstreeks, soms wanneer Half Zot aan het woord is
volgens de methode van de ironie die De Roovere ook in een aantal gedichten als
‘Liech ick / dat wil my Godt vergheven’ en ‘Pap ende broodt in doude daghen’
toegepast heeft. De Roovere gaat in zijn hekeling zeer ver en spaart naast de mindere
man noch wereldlijke noch geestelijke gezagdragers.
Vanuit de afstand tussen belijdenis en praktijk bij hen die zich christenen noemen,
verklaren de jood en de heiden tenslotte het feit dat weinigen zich tot het geloof der
apostelen bekeren. De verwijten van Wet en Gheloove gaan verder, ook Half Zot
houdt nog niet op met het hekelen van wantoestanden. Hij heeft het o.a. over de
onbeschaamdheid van de vrouwelijke jeugd, het bedrog van wie met geld

Met joden disputerende bisschoppen. Miniatuur uit Frans handschrift der 13e eeuw.

omgaat, het nalaten van biecht en communie. Dan - wij komen aan het einde van het
spel - zal Gheloove, zonder door hekeling verder onderbroken te worden, de
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verhevenheid van het ‘heilig Geloof’ nog enkel sterk beklemtonen en Wet tot beleving
daarvan aansporen. Wet roept op tot bekering, Gheloove vraagt aandacht voor de
kruisdood van Christus die in wat de rederijkers een ‘toog’ noemden, in werkelijkheid
een schilderij of een of meer nietsprekende personages, voor het oog opgeroepen
wordt. Ten overstaan daarvan spreken Kersten, Half Zot en Gheloove op een wekroep
van deze laatste, beurtelings in strofen van gelijke lengte en met een identieke
eindregel (‘Stae ons by / inder laetster noot!’) een verheerlijkend en genade afsmekend
gebed uit, waarbij men met het slotwoord van Wet erbij als prince-strofe aan een
refrein zou kunnen denken. Dit slotwoord is een waarachtig besluit van het hele in
dramatische vorm gegoten dispuut over het thema (ook de ‘sin’ van het spel) ‘Wie
zalig wil worden...’. De Wet hoopt immers dat iedereen nu van de volledige
superioriteit van het christelijk geloof overtuigd zal zijn en smeekt bij God de genade
af om alle toehoorders als ‘saleghe Kerstenen’ te laten sterven. Wij citeren hier graag
het slot van het toneelstuk, waardoor de lezer een idee krijgt van de vlotte, eenvoudige
en toch van vaardigheid blijk gevende stijl van de auteur. Gheloove vraagt aandacht
voor en verering van Christus aan het kruis en dan gaat het verder als volgt:
Kersten:
O Jhesus Kerst / hu zy gheseyt
Lof ende glorie / van allen monden
Die met uwer doot / hebt wech gheleyt
Onser alder doot /
ende tleuen ghevonden!
Hu heleghe wonden / uwe passye groot
Stae ons by / jnder laetster noot!
Half Zot:
O Xpristus / hu bloet /
hu bitter doot
Hu gheesselen hu spuwen
hu handen slaen
Hu doorne croone / scerp ende groot
Moet ons sondaren / jn staden staen!
Huwes sdrucxs vermaen / hu wonden root
Stae ons by jnder laetster noot!
Gheloove:
O Jhesu Xpriste / uwer ooghen leken
Hu naghelen duer handen /
ende duer voeten
Hu crucen hu recken / hu zyde duersteken
Die comme voor onse /
mesdaet jn boeten!
Dies wy nv groeten / hu bitter doot.
Staet ons by jnder laetster noot!
De Wet:
Amen.
Gods vrienden / neimpt dit jnt goede
Ende keert doch de jonste / voor de daet.
Jc hope by desen / elc wel ghevroede
Dat ons kersten ghelooue /
te bouen ghaet.
Godt verleene elc gracie / jn zynen staet
Dat wy ghemeene / zonder verlaet
Alle saleghe Kerstenen / moeten steruen.
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So mueghen wy commen /
ter hoochster eruen.
Amen.

Dr. Mak heeft het toneelstuk van De Roovere zoals we reeds zegden aan een scherpe
kritiek onderworpen. Het kan bij hem en dit is zijn conclusie ‘niet meer dan een
middelmatige waardering vinden’. Als voornaamste tekortkomingen noemt hij de
zwakke compositie doordat duidelijk twee verschillende delen gebracht worden, één
waarin het ernstige debat - Mak noemt de wijze van debateren onbeholpen - en een
tweede deel waarin de satire overheerst. Het inlassen van twee te lange episodes (het
Symbolum en de 12 artikelen) verzwakken de dramatische kracht van het stuk terwijl
De Roovere nog gebrek aan geleerdheid en theologische kennis verweten wordt.
Maar positieve punten zijn volgens dezelfde literairhistoricus de vrolijkheid van het
openingsrondeel, de afwezigheid van stroeve constructies om rijmacrobatieën te
vertonen en tenslotte de sterk satirische kracht die van sommige passages uitgaat.
Met deze visie op Quiconque vult... ben ik het in sterke mate eens, al zou ik er
toch nog enige correcties willen bij aanbrengen en het positieve oordeel ook aanvullen.
Indien De Roovere volkomen verkeerde opvattingen over de Islamieten laat
verkondigen, betekent dat niet noodzakelijk dat hijzelf zulke naïeve ideeën bezat,
hij kan ook gewoon hebben ingespeeld op wat bij zijn toehoorders op dat moment
aan kennis van de Mohammedaanse godsdienst en gebruiken leefde. Gebrek aan
theologische kennis? Was er meer nodig om een geslaagd godsdienstigstichtelijk
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Islamiet als aanbidder van Satan. Houtsnede uit 16e-eeuwse kroniek.

drama te maken dan wat er nu aan commentaar bij de 12 Artikelen geboden wordt?
En misschien, om nog even op dat gebrek aan geleerdheid terug te komen, blijkt uit
de vertaling van het Symbolum dat de auteur toch wel enige kennis van het Latijn
bezat.
Is het toneelstuk als drama niet volledig geslaagd, De Roovere heeft er zoveel
aspecten van zijn talent en temperament die wij uit zijn goede gedichten kennen in
tentoongespreid - vlotte zegging, innige vroomheid, humorvolle speelsheid, knappe
aanwending van de ironie - dat, mocht de schrijver van Quiconque vult salvus esse
niet door Cornelis Everaert bekendgemaakt zijn, wij op basis van de inhouds- en
vormelementen ongetwijfeld aan Anthonis De Roovere de grootste kans op het
auteurschap zouden toekennen. En om te besluiten: wegens de vele positieve aspecten
die in het door ons vluchtig geanalyseerde toneelstuk ontdekt konden worden vinden
wij het bijzonder jammer dat niet meer dan één specimen in het echt dramatische
genre van deze 15de-eeuwse Bruggeling tot ons is gekomen, wat een gemeend
compliment voor de dramaturg in De Roovere impliceert.
Lode Roose

De Blijde Inkomst van Margaretha van York
Op zaterdag 25 juni van het jaar 1468 meerden zestien feestelijke schepen ‘in 't Zwin
ter Sluis’ en zette Margaretha van York, de zus van de Engelse koning Edward IV,
haar jonge voet aan wal, om de derde vrouw te worden van Karel de Stoute.
Ondertussen popelde het hart van de Brugse bevolking (en van de wijde omgeving)
van verwachting om haar te zien en te ontvangen in de goede stede.
Het gedetailleerd relaas van haar Blijde Inkomst is ons gelukkig in het Nederlands
bewaard gebleven. De feitelijke inhoud van dit chronologisch vertelde verhaal is
vlug geschetst.
Na haar aankomst heeft Margaretha en haar talrijk gevolg acht dagen nodig om
van de overtocht te bekomen en zich op het huwelijk voor te bereiden. Ze logeert bij
de patriciër Gui de Baenst en Karel komt haar daar enkele keren bezoeken; ook zijn
moeder, Isabel van Portugal (de weduwe van Filips de Goede), en de gedeputeerde
Staten van Vlaanderen maken daar hun opwachting.
Op zondag 3 juli trouwen ze, te zeven uur erg vroeg in de morgen, in de eetkamer
van Staeffin Wyts, de baljuw van Damme, ten overstaan van de bisschop van
Salesbury, geassisteerd door de pauselijke legaat en de bisschop van Doornik. Karel
haast zich dan in het geheim terug naar Brugge om alles in gereedheid te brengen
voor de ontvangst van Margriete.
Rond negen uur nadert Margaretha de Brugse Kruispoort in een prachtige
draagstoel, voorafgegaan door wel 1.100 paarden, door de dienaars van Karel met
200 paarden, door tien bisschoppen, edelen, herauten, ridders van het Gulden Vlies,
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boogschutters, samen een kleurrijk schouwspel, opgeluisterd door het schetteren van
trompetten en klaroenen.
Margaretha krijgt van de begijntjes, opvallend door hun eenvoud, een meesterlijk
gevlochten krans van rozen en ze plaatst hem op haar hoofd binnen haar kroon, ten
teken van dank. De vreemde handelsmissies zetten ook hun beste beentje voor: de
Oosterlingen van de Duitse Hanze, de naties van Spanje, Venetië, Genua, Florence,
Lucca, Portugal, Sicilië en Aragon.
De stad is feestelijk versierd, overal hangen tapijten over de raamkozijnen, hier
en daar staan trompetters opgesteld, meisjes strooien tarwekorrels en rozenblaadjes.
Op bepaalde plaatsen van de doortocht hebben de gilden en neringen (triomf) bogen
opgericht met allerlei toepasselijke voorstellingen, hetzij geschilderd, hetzij in
levenden lijve: het huwelijk van Adam en Eva in het aards paradijs, van Alexander
en Cleopatra, van Mozes en Tarbis, van Ahasverus en Ester, van Tobias en Rages,
de bruiloft van Kanaän, de bruid en de jongeling uit het hooglied tot tweemaal toe,
het huwelijk van Christus met zijn Kerk. Bij het hof van de hertog staan twee
boogschutters, uit wier pijlen witte en rode wijn vloeit voor het volk; en binnen het
hof stroomt uit de borst van een pelikaan ‘edel ypocras’.
Op de markt wordt een droom van de bastaard van Bourgondië werkelijkheid:
alles is daar in gereedheid gebracht voor het steekspel van de gulden boom, dat na
de maaltijd tussen vijven en zessen wordt ingezet door de heer van Ravestein. 's
Avonds volgt er een groot banket in de onvoorstelbaar rijkelijk versierde feestzaal.
De hele volgende week, elke dag tot en met maandag 11 juli, krijgen de kijkers
hetzelfde scenario te zien, weliswaar steeds met andere protagonisten. Na het steekspel
steken de genodigden om de andere dag de voeten onder tafel voor een overvloedig
souper. En dat zou zo veertig dagen geduurd hebben zonder ‘de tydingen van
oorloghen vander wapeninge des connincx van Vrankeryke’.
Ziedaar het stramien der gebeurtenissen. De rest van het vijftig gedrukte bladzijden
tellende verhaal staat tot in den treure bol van uiterlijke praal. Mensen, paarden,
huizen, bogen en feestzaal zijn op nooit eerder geziene wijze opgedrikt en opgesmukt:
prachtige toiletten (kerels, jorneyen, frakken, mantels, wambuizen, habijten, harnassen,
wapenrokken, mutsen, bonnetten) van dure stoffen (laken, wol, fluweel, zijde, damast,
satijn) in grote veelkleurigheid (zwart, wit, blauw, rood, karmijn, groen, goud en
vooral veel paars), vaak gevoerd met bont (hermelijn, eekhoornruggetjes) en versierd
met grote kostbaarheden (paarlen, zilveren bellen en kaaksbeenderen, goud en
edelstenen, orfeverie, halssnoeren, spiegels).
Deze Middelnederlandse tekst is ons bewaard gebleven in een kostbaar handschrift,
dat W.G. Brill in 1866 uitgaf in de Kronijk van het Historisch Genootschap, gevestigd
te Utrecht, jaargang 62, p. 17-71. Dit handschrift behoorde toen aan Mr. A.J.
Enschedé, de stadsarchivaris van Haarlem. Daarna kwam het volgens de Bibliotheca
Belgica in het bezit van de graaf van Limburg Stirum, maar later wist niemand meer
waar het zich bevond. Pas in 1981 daagde het weer op en werd het gelukkig verworven
door de Universiteitsbibliotheek in Leuven (nog zonder signatuur).
Dat A. De Roovere dit werk redigeerde wordt algemeen aangenomen. Men steunt
daarvoor op de volgende feiten en overwegingen:
1. Voor en na 1468 werkte De Roovere mee aan de feestelijke stadsversiering. Uit
de stadsrekeningen weten we dat hij voor Margaretha o.a. de stellage aan het
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noordoosteinde van de oude halle verzorgde (Brill p. 30. - Van 't Hoog p. 6 A. Viaene in Ad Harenas, p. 352).
2. Op verzoek van Karel, toen nog graaf van Charolais, had de Brugse magistraat
hem in 1466 wegens zijn grote verdiensten als organisator van vermakelijkheden
en om hem voor de stad te bewaren een jaargeld van zes pond groten toegekend.
Dat was geen peulschilletje maar vertegenwoordigde de jaarwedde van een
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stadsijker of de bezoldiging van een hoofdman van een zestendeel (A. Viaene
in Ad Harenas, p. 351). Anthonis heeft dan ook zijn bewondering voor Karel
niet onder stoelen of banken gestoken. Het ligt dan ook voor de hand dat hij bij
gelegenheid van Karels huwelijk in 1468 bereid werd gevonden om iets terug
te doen.
3. De glans ook van het grootste feest gaat vlug voorbij. Om er toch een enigszins
blijvend karakter aan te geven werd een gedetailleerd relaas van de
gebeurtenissen opgesteld en een nauwkeurige beschrijving van alle triomfbogen,
tonelen, festoenen, kledijen enz. Brugge kweet zich in 1468 van die plicht en
op wie kon het beter een beroep doen dan op zijn begaafde ‘stadsdichter’, die
zo direct bij de versiering was betrokken en die Karel in zijn hart droeg? Een
dichter vond zulke banale taak toen zeker niet beneden zijn waardigheid, als
moge blijken uit de latere voorbeelden van Jan Smeken (?), Lucas d'Heere en
J.B. Houwaert. Nader onderzoek zal uitwijzen in hoeverre deze redenering stand
houdt.
4. Van doorslaggevende betekenis golden de slotwoorden in het handschrift van
de Blijde Inkomst: ‘Explicit A. Roouere 1468’. Over de interpretatie van deze
m.i. onduidelijke mededeling bestond voor Brill geen twijfel: ‘De auteur... is,
blijkens de ondertekening, de rederijker van Brugge, Anton de Rovere...’ (p.
67). Naderhand heeft niemand deze bewering resoluut in twijfel getrokken,
omdat ze zo goed overeenstemde met van elders bekende gegevens.
Het wordt tijd dat we ons eens terdege afvragen welke precies de draagwijdte is
van ‘Explicit A. Roouere 1468’.
Kijken we naar de schrijfwijze van de woorden en de taalvorm dan kunnen we
drie vaststellingen doen:
A. De tekst bevat veel slordigheden en er is geen enkele poging tot verbetering
ondernomen.
Dat de kopiist last heeft met het Latijn (p. 27) en Petrus Comestor, de bekende
auteur van de Historia scolastica, Petrus Commestorio noemt (p. 29) kan ik
nog billijken. Maar hij schrijft - ik citeer slechts enkele voorbeelden uit een
lange reeks - 66 bedunckende (i.p.v. bedanckende), 43 ghenaken (gheraken),
43 hallen (halen), 42 endel (edele), 34 gote (grote); hij vergeet de afkorting 19
hzeere, hij zondigt door onmogelijke verbuigingsvormen 23 vander Keyser; hij
anticipeert 59 ghefugureirt, 33 teer eere; hij persevereert 58 van der lancder,
37 eenen zeeren edelen riddre; soms loopt de hele zin niet (27 zoe waren alle
die voghelkins laten vlieghen, 50 eerste paragraaf, waar hij ook tweemaal een
/ vergeet in den ghudenen boome en in met gheheeder minnen).
B. De spelling ligt in het Middelnederlands niet vast maar hier wordt aan de
variatie toch vrij spel gegeven. Voortdurend wisselt orfeverie af met orfaverie.
Het fr. chanfrain komt viermaal voor, telkens op een andere manier: 42
tchanfram, 48 sanfreme, 59 sanfrain, 61 sanfraint. De ene keer onderdrukt hij
een dialectisme, dan weer niet (32 bost voor borst; 49, 52, 56, 60 me voor met;
24 reigghen naast 43, 58 rugghe en 57 rigghe).
C. Woordvormen die niet in Vlaanderen thuishoren zijn niet zeldzaam: after
(33, 34, driemaal 30) i.p.v. achter; hym of him (24, 28, 37, 43, viermaal 35)
i.p.v. hem; gheminghelt (60); mit (24).
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Uit A, B en C blijkt dat ons handschrift geen autograaf kan zijn. Ik ben het niet eens
met degenen die beweren dat in een autograaf geen fouten worden gevonden, maar
zo weinig respect voor een eigen tekst als hier het geval is, is mij wat te bar. Een
auteur kan niet gewild hebben dat zijn werk op deze belabberde wijze verder werd
overgeleverd.
Uit B en C besluit ik verder dat De Roovere zelfs niet eens de kopiist kan zijn. De
onvastheid in spelling vind ik groter dan we bij een geroutineerd auteur verwachten.
En het mengdialect blijft bij een geboren en getogen Bruggeling geheel
onverklaarbaar.
We moeten nog de mogelijkheid onderzoeken dat de tekst wel degelijk van De
Roovere stamt maar gecorrumpeerd werd door slordige kopiisten van her en der.
A. Kijken we naar andere auteurs dan zien we dat ze hun auteurschap duidelijker
aangeven dan alleen door ‘Explicit A. Roovere 1468’. Cornelis Everaet b.v. vermeldt
in zijn autograaf na elk toneelstuk: ‘Per my so reine verclaert’ (door mij + zijn
anagram) (ed. Muller en Scharpé p. 500, 520, 542) of ‘Ghestelt by my so reine
verclaert’ (p. 408). Bij Robert Lawet luidt het slot veel vager: ‘Finis est. Al qwaelcke
ghewedt’ (Einde + zijn devies); zijn tekstuitgever Galama staat dan ook p. 84 zeer
skeptisch tegenover de mogelijkheid van een autograaf.
B. Dat De Roovere de namen van enkele edelen verhaspelt, kan ik nog aannemen,
maar dat hij de voornaam van de grote bastaard van Bourgondië, de organisator van
het geweldige steekspel van de gulden boom, eenmaal juist Boudewijn noemt maar
elders Antonis verontrust me.
C. Tijdens een van de overvloedige maaltijden stapt van tafel tot tafel een grote
leeuw met op zijn rug ‘eene scaepherdinne, houdende jnde hand eene costelicke
banniere metter wapene vanden voirss. hertoghe van Bourgonjen’ (p. 41). Met dit
herderinnetje waant men zich in een 17de-eeuwse pastorale. Zou dit elitaire milieu
in 1468 aan zo'n boers meisje de wapens van de heer toevertrouwen? Scaepherdinne
staat ook niet in het Middelnederlandsch Woordenboek en het verdient aanbeveling
om hier met de Excellente Cronike van Vlaanderen ‘cheraphinne’ te lezen.
D. Het frequent gebruik, te pas en ten onpas, van het stopwoord voirsseid wijst
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Houtsnede bij verslag over huwelijk van Margaretha van York in ‘Die Chronijcke van Vlaenderen’
(W. Vorsterman - Antwerpen, 1531).

eerder in de richting van een administratief ambtenaar dan van een litterator. Bij
zinnen als ‘Item inde voirss. maeltyd quam jnde voirss. zale eenen grooten eenhoorn’
(p. 40) of ‘zoe quam voir him de voirss. rueze, gheleed byden voirss. naen (= dwerg)
metter keten voirss....’ (p. 41) verzucht ik ontgoocheld: ‘Maar Anteunis toch!’
Bij elke nieuwe dag wordt steeds het jaartal 1468 herhaald, soms voluit. Verraadt
zich hier niet de routine van een griffier? Er zijn verder nog tekenen die het vermoeden
wekken dat onze tekst geen compositorische eenheid vormt, maar dat diverse stukken
werden geïntegreerd.
E. Eigenaardig genoeg gebruikt hij voor de maanden de Franse benamingen: 18
19 juing, 20 juillet, 20 41 45 51 54 62 julet; slechts éénmaal 36 hoymaend, zoals
steeds in de Excellente Cronike; éénmaal juul in het carnacioen aan het einde. Men
denkt dan in de eerste plaats aan relicten uit een Frans origineel, waarvan De Roovere
slechts de vertaler zou zijn. Deze hypothese zou dan goed aansluiten bij de suggestie
van A. Viaene (Ad Harenas, p. 360), dat wellicht De Roovere de Cité des Dames
van Christine de Pisan vertaald heeft op verzoek van Jan de Baenst. Overzie ik bij
wijze van conclusie nog eens alle elementen, dan luidt mijn voorzichtig besluit dat
de naam van De Roovere alleen slaat op het auteurschap van het onmiddellijk
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voorafgaande carnacioen, een genre waarin hij zich intens had bekwaamd; later werd
dit auteurschap ten
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De slotbladzijde uit de zogenaamde autograaf van ‘De Blijde Inkomste’ door A. de Roovere (Hs.
Universiteitsbibliotheek K.U. Leuven).

onrechte uitgebreid tot de hele Blijde Inkomst en nog later tot een groot gedeelte van
de Excellente Cronike.
Volgens een tweede, maar veel minder waarschijnlijke hypothese zou De Roovere
alleen de vertaler zijn van een Frans origineel.
Tot slot moet ik nog iets zeggen over de meer dan 100-jarige editie van W.G. Brill.
Zij schenkt nog steeds voldoening. Het belangstellende publiek zou m.i. beter gediend
zijn met een goede vertaling dan met een heruitgave.
Wel blijkt bij collatie dat hij bij eigennamen veel hoofdletters heeft ingevoerd,
wat de lectuur voor de moderne lezer alleen maar vergemakkelijkt. Hinderlijk
daarentegen zijn de abbreviatietekens die hij laat drukken zoals in het handschrift
(e-n, c-omende; zelfs he-en voor heeren), dus zonder deze op te lossen. Wat y en ij
betreft verschil ik wel eens van mening met hem, maar verder zijn verkeerde lezingen
zeldzaam. Wanneer in de gedrukte tekst een onmogelijk woord staat als in ‘mit hzeere
vriendelicken oorloue’ (p. 19; lees: ‘haer zeere’) dan geeft hij precies de lezing van
het handschrift weer. Ook ‘poursuwanten’ (p. 22) en ‘mit grauwen reigghen’ (p. 22)
en ‘de clarotten’ (p. 26) zijn correct.
Daarom is hier een waarschuwing op zijn plaats tegen drie verkeerde lezingen,
die we hem gaarne vergeven omdat onder meer v en b, u en n zo verduiveld goed op
elkaar gelijken:
a. Margriete vertrekt van Sluis naar Damme niet in ‘een roeyuaerge’ (zoals nog
bij de filoloog G.C. van 't Hoog, p. 235), maar in ‘een Roeybaerdge’. Het woord

Vlaanderen. Jaargang 31

ontbreekt nog bij de R in het Middelnederlandsch Woordenboek, maar onder
Baerdse (variante Bargie) vinden we de toepasselijke betekenis van ‘een soort
oorlogsschip, dat met riemen geroeid werd’.
b.
Hinderlijker omdat het heel vaak voorkomt is het feit dat Brill in de plaats
van ver(h)outsieren (zie MNW bij houchieringe) steeds verontsieren
transcribeert, hoewel hem de herkomst van het woord uit het Franse housse
‘dekkleed van een rijpaard’ bekend is (zie p. 21, vn. 3).
c. P. 21 leze men ‘telnieren’ (telgangers) i.p.v. het onbestaande ‘telmeren’,
verklaard als ‘Merries, die den telgang gaan’. Verwonderlijk genoeg is dit
prozawerk over zulk gespecialiseerd onderwerp door Jacob Verdam niet
geëxcerpeerd voor zijn Middelnederlandsch Woordenboek. Nochtans loont het
voor een lexicograaf zeker de moeite. Ik noteerde bijlange niet systematisch de
volgende woorden die bij Verdam ontbreken: 47 abuselic (adj.); 56, 57 absencie;
63 baypeert; 33 et passim bancket; 63 baret; 45 berbecaen; 37, 51, 52 beselscipt;
50 betrent; 33 bruudtafle; 61 fuzijlen; 33 gheglaest; 48, 63 gheabilgiert; 31
generacie; 55 houtsuere; 26 clarot (wel klaret in het WNT); 63 clekeren (MNW
alleen clekerbille ‘lichtekooi’); 43 clocket; 55 college; 66 continanche; 25
cremoziin; 61 croysant ‘wassende maan’; 44 peerde cnape; 25 ghesemieleirde
coussen; 33 ghescakeirt; 55 sypplyeren; 45 veltdier; 33 vertreckcamere; 24 vlu
‘fluweel’. Andere woorden bezitten een van het MNW afwijkende betekenis:
33 ghetafelt; 53 verpluumt; 25 pansier.
Ook van die kant bekeken is dit een boeiende tekst, die al zijn geheimen nog
lang niet heeft prijsgegeven.
R. Lievens
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wij huldigen / wij gedenken

Foto en portret: Marc Jennard.

Joris Denoo
Versprijs 1981 en Hendrik Prijs-prijs 1982
De Versprijs Sint-Niklaas resulteerde voor Denoo in de uitgave van de bundel ‘De
conditie van de dichter’ waarin, naar zijn eigen zeggen (en dit komt dan ook létterlijk
in een gedicht voor), ‘zijn drukwerk er persoonlijker op geworden is.’ De
St.-Truidense Hendrik Prijsbekroning behaalde hij voor een kapittel uit zijn inmiddels
verschenen tweede roman (‘De Fit-O-Meter’). Dit stuk werd eveneens geselecteerd
voor ‘Literair Akkoord’. Ofschoon de laatste tijd zowel de poëzie als het proza van
deze vrij grillige auteur meer tendeert naar openheid, blijft toch opvallend de
thematische en vormelijke verstrengeling doorheen al zijn publikaties. Enkel het
jeugdboek ‘Jeetjes!’ lijkt daarbuiten te vallen.
Het werk van Denoo is duidelijk iets waar je voor of tegen bent. Grondige studies
(op dit ogenblik in de maak) brengen méér aan het licht dan via gewone lectuur
wordt prijsgegeven. Trendsetters die zich op een begenadigd ogenblik over één der
titels buigen, worden wel eens misleid door eerste indrukken. Wie zich op één luttele
foto uit vroeger jaren baseert om er twee romans over te schrijven en wie na een
drietal vrij experimentele gedichtenbundels zich plotseling als een open dichter
‘openbaart’ (cf. de bundel ‘Eendjes voeren’), die móet wel een duidelijk werkplan
liggen hebben. Dit is te weinig geweten. Voor een nadere kennismaking met de poëzie
van Denoo kan ik volstaan met te verwijzen naar het Vlaanderennummer 185, waarin
hij de aanmaak van één zijner gedichten uit ‘Eendjes voeren’ van een commentaar
voorziet. (Kortrijksestraat 74, 8710 Heule)
Eric Daalman

Josiane Forster-Huys
Provinciale Jeugdboek-Prijs West-Vlaanderen
Het leven - en ook de vreugden ervan, - worden soms gesponnen door schijnbaar
toevallige omstandigheden. De uit Sijsele afkomstige, en dus Westvlaamse, Josiane
Forster-Huys las in ons tijdschrift dat het Westvlaamse Provinciebestuur vorig jaar
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een prijs uitschreef voor het beste jeugdboek, ze zond haar manuscript ‘Het Nest’ in
en ja hoor, het werd meteen bekroond.
Voorheen had deze auteur die, naar eigen zeggen, nooit een veelschrijver zal
worden, al een roman gepubliceerd bij de Clauwaert, namelijk ‘De trage uren’, in
1981 verscheen in ‘Dietsche Warande en Belfort’ haar novelle ‘Poes’, en een tweede
verhaal ‘Oberammergau’ zal dit jaar nog in hetzelfde tijdschrift opgenomen worden.
Wat het bekroonde ‘Het Nest’ betreft, kan alvast gezegd dat het één van de beste
tienerromans is, die pakweg de jongste vijf jaar in Vlaanderen verschenen. Het brengt
het verhaal van de zestienjarige Isolde, door haar zelf verteld, met als kern

het trauma dat ze opliep door de scheiding van haar ouders. Na verloop van tijd
leert haar mama een andere man kennen - Joris, - en ze verwacht van hem een kind.
Allemaal heel belangrijke gebeurtenissen, die diep ingrijpen in het gevoelsleven van
Isolde en die ze nauwelijks kan verwerken. De echte crisis openbaart zich als ze op
school als onderwerp voor een spreekbeurt krijgt: ‘Als het nest valt, breken alle
eieren’ (zeer toepasselijk op de gezinssituatie), en wanneer de geboorte van de nieuwe
baby zich nogal moeilijk aankondigt, en ze Joris beschuldigt dat haar mama er
misschien aan doodgaat. Radeloos loopt ze weg van huis, op zoek naar haar vader,
tot ze ontdekt dat die volkomen aan lager wal is geraakt. Allemaal ellende dus. Maar
net op dit punt buigt de auteur het verhaal verrassend om naar het hoopvolle toe:
echte vriendschap en het aanvaarden van nieuw leven kunnen soms (heel zelden
misschien, zegt de auteur) het vallende nest opvangen.
Josiane Forster-Huys hanteert in deze jeugdroman een zeer levendig Nederlands,
een directe stijl met sprankelende dialogen en ze besteedt de grootste zorg én aan
de psychologische waarachtigheid van haar personages, én aan het decor waarin
ze evolueren. Kortom, Het Nest was een belangrijke prijs overwaard, en is tevens
een aanwinst voor de Vlaamse jeugdliteratuur, die nood heeft aan een ‘aflossing van
de wacht’ (Biebelriederstrasse 275 - D-8701 Theilheim-Wurzburg).
Julien van Remoortere

Kunstschilder Gilbert Gh. Froyen 60
Kunstschilder Gilbert Gh. Froyen uit As, die voor de eerste maal tentoon stelt te
Gent, werd geboren te Hasselt op 5 december 1922. De belangstelling voor de kunst
heeft hij van huis uit. Zijn vader maakte naam als portrettekenaar in houtskool en
zijn oom was een bekend kunstsmid. Zelf begon hij zeer vroeg te tekenen en schilderen.
Op twaalfjarige leeftijd ging hij in de leer bij kunstschilder Speeckaert, die hem
voornamelijk het landschapschilderen bijbracht. Tijdens zijn studies aan de
universiteit volgde hij tevens, als vrije leerling, de lessen aan de Leuvense Academie
voor Schone Kunsten. Dank zij zijn tentoonstellingen verwierf hij bekendheid, niet
alleen in eigen midden, maar ook in het buitenland. In Italië werd hij opgenomen in
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de ‘Academia d'ltalia delle arti e del lavoro’ en in Duitsland ontving hij een gouden
gedenkpenning van Baden-Baden.
De Godsgedachte en het leven op aarde ging alles overheersen. Voornamelijk uit
die periode dateren zijn kruiswegen en zijn taferelen met godsdienstige inslag, die
thans opgehangen zijn in Braziliaanse kerken. Dan kende hij weer maanden meer
innerlijke rust, waarin hij vele zaken ironisch ging bekijken om dan weer in zijn kunst
de maatschappij sarcastisch te hekelen. Al die jaren bemerkt men echter zijn
belangstelling voor de menselijke figuur, vooral in portretten, die hij met veel
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Ecce Homo.

liefde schildert. Vele zaken lijken bij een eerste bekijken loutere fantasie. In feite
steunen zij echter op werkelijke feiten, die door de kunstenaar doorgedrukt worden,
zodat men er bij nadenkt. (Hoogstraat 5, 3668 As)
Vrij naar Luk Leekens

André Gastmans
Eremedaille voor grafiek van Mortsel
Met deze medaille wil de gemeente Mortsel de waardevolle bijdrage van het gehele
grafisch oeuvre van André Gastmans beklemtonen en tevens zijn verdiensten
onderstrepen voor het plaatselijke culturele leven. André Gastmans is immers een
geboren en getogen inwoner van Mortsel en sinds vele jaren onverdroten actief in
het Mortselse cultuurleven, o.m. als bestuurslid van kunstkring Sirkel.
Als graficus heeft André Gastmans, onder invloed van Marc Severin met wie hij
nog nauwe vriendschapscontacten onderhoudt, zich gespecialiseerd in de nog weinig
beoefende techniek van de kopergravure. Daarbij heeft hij zich speciaal toegelegd

op de ‘kleingrafiek’, o.m. gelegenheidsgrafiek (zo weet hij telkens ieder jaar zijn
uitgebreide vriendenkring te verrassen met een verfijnde nieuwjaarsgroet in de vorm
van een originele gravure) en vooral het ex-libris. Op het gebied van het ex-libris
geniet hij dan ook internationale bekendheid (bekroningen op internationale biënnales
van het ex-libris en vele buitenlandse groepstentoonstellingen). Door zijn vele
internationale contacten bezit hij zelf een interessante collectie ex-libris uit heel wat
's heren landen.
In het najaar neemt André Gastmans o.m. deel aan een tentoonstelling in het Lierse
begijnhof. Bij deze gelegenheid wordt een kunstmap van zijn hand, getiteld ‘Tien
Lierse begijnhofminiaturen’ voorgesteld. (St.-Reinhildisstraat 14, 2510 Mortsel)
Johan Carton
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Georgette Goris-Arnoudt
Zeven Torentjesprijs 1981
Georgette Arnoudt studeerde aan de Stedelijke Academie te Brugge, waar ze o.m.
leerlinge was van kunstschilders Jef Van de Fackere, Robertine De Vooght en
Guillaume Michiels, en van beeldhouwer A. De Wispelaere. Ze behaalde er
verschillende eerste prijzen in het schilderen, tekenen en boetseren en verwierf er
vooral een uitstekende techniek. Eenmaal de ‘kunstschool’ achter de rug ging het
academische vlug vervagen om plaats te maken voor een streven naar eigen stijl en
persoonlijkheid die geleidelijk tot uiting kwamen. In de eerste naschoolse werken
wijzen onderwerp, kleur en de wijze waarop de materie op het doek gebracht worden
ongetwijfeld op een bewondering voor Van Gogh. Deze, en andere minder merkbare
invloeden, verdwenen echter vrij spoedig uit haar werk, samen met de bloemen,
stadsgezichten en landschappen.
Er ontstond een lange reeks figuratieve composities met geometrische omlijningen
waar de boog het meestal moet afleggen tegenover de rechte lijn. De kleuren worden
somber en weemoedig, de personages scherp, soms naar het karikaturale toe. Haar
werk nijgt weldra naar het religieuze toe om tenslotte logisch uit te monden op het
inschakelen van het bladgoud dat eigen is aan de ikonen. Maar steeds is er een
duidelijke boodschap: er zijn meer schijnheiligen dan heiligen en de dametjes die
op de straathoek aan het keuvelen zijn loven niet noodzakelijk de hoedanigheden
van de buurvrouw. Voor portretten - vooral van kinderen, het meest geliefde
onderwerp naast composities - wordt van de kritische kijk afgeweken. Men zou durven
zeggen dat de moeder dan de hand van de schilder leidt.
Georgette Arnoudt behaalde de prijs Dr. Demeyer in 1952, de prijs van de
toenmalige gemeente Assebroek in 1970, de

Centrum-prijs in 1976 en in 1981 de Zeven Torentjesprijs. Ze werd tevens geselecteerd
voor de Prijs van de stad Oostende. Werk van haar bevindt zich zowat overal in het
land, alsook in de Verenigde Staten en Canada. (St.-Christoffelstraat 92, 8320
Brugge-Assebroek)
A.D.

Striptekenaar Jean-Pol
Laureaat van de Stripgidsprijs Turnhout
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Staat op de burgerlijke stand genoteerd als Jean-Paul Van den Broeck, geboren op
15 maart 1943. Gehuwd en vader van twee dochtertjes. Met deze gelukkige familie
woont hij momenteel te Winksele, vlakbij de studentenstad Leuven.
Te Brussel volgde hij een opleiding in de
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afdeling Publiciteit en Sierkunsten van St.-Lucas. Na de nodige moeilijkheden, slaagt
hij erin in '63 zijn eerste tekenverhaal te publiceren. Deze publikatie is het startsein
van talloze strips, illustraties en ander grafisch werk voor de meest diverse
tijdschriften. Een volledige opsomming van Jean-Pol's produktie zou een hachelijke
onderneming zijn. We vermelden dan ook slechts enkele van zijn meest bekende
strips: Bi-Bip, die heel Europa door succes oogstte. Bertje Kluizenaar, Willie
Wervelwind, Dick en Doortje... In 1970 wordt het bakkersgastje Kramikske gecreëerd.
Eind 1971 gevolgd door het duo Annie en Peter. Deze laatste creaties hebben het in
die 10 jaar bijzonder druk gehad. Jean-Pol gunt hen geen ogenblik rust en laat hen
avonturen bij de vleet beleven, zodat ze, na deze welgevulde jaren, stof genoeg hebben
om hun ‘memoires’ in kleuren-albumvorm te laten verschijnen. (Baertlaan, 5 - 3009
Winksele)
Kris Desaeger

Glazenier Michiel Leenknegt 70
Op 27 juni 1982 werd Michiel Leenknegt zeventig. Hij verwierf naam als één van
onze beste brandglasraamschilders maar hij begon als schilder op doek; hij tekende
ook en etste. Merkwaardig zijn vooral de fijnzinnige portretten uit de aanvangperiode.
Later werd zijn palet heviger van kleur en zijn laatste werk spreekt van een ware
lyrische vreugde. Dit voorjaar staat een groot Sint-Lutgardis-raam bijna geheel
klaar in zijn atelier.
De uitwerking van het onderwerp en de symboliek in de glasramen zijn gesteund
op diepgaande studie en raadpleging van

Michiel Leenknegt, glasraam ‘De Schepping’ (21 m2) in de kerk van De Ginste, Oostrozebeke.

de literatuur daaromtrent. De symbolen die M. Leenknegt in zijn werk uitbeeldt,
liggen hem nauw aan het hart en spreken voor zijn levensvisie, die naar eigen inzicht
en gaven is uitgebouwd geworden en in woord en daad waar gemaakt.
Het werk is telkens opgebouwd in bewuste keuze van vlakken en lijnen, de kleur
en de kwaliteit van het glas. Zijn zorg gaat ook naar de geest, die het werk en het
thema bezielt en overschrijdt en weidser maakt dan het gebondene aan de materie
van raam en opdracht. Geest en ziel overschrijden grenzen: hoe dit uitdrukken in
glas en licht?
Dit werk spreekt in zijn vakmans- en kunstenaarsschap van kracht en harmonie.
Als toeschouwer is men heel ingenomen door een zonnige vreugde, die je binnenin
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ruimer maakt. Er is een welbehagen dat men ondergaat door de klare, harmonische
leesbaarheid. Het licht wordt vanuit een dramatisch punt geleid naar de randen van
het raam, zich materieel houdend aan de beschikbare oppervlakte maar door de
kracht van de kunst in het omgaan met kleur en licht, die beperking overschrijdend.
Wij voelen ons dankbaar voor de gaven, die Michiel Leenknegt heeft laten groeien
en bloeien en heeft doorgegeven in zijn werk en door zijn persoonlijkheid. Vivat
Michiel Leenknegt. (Kwaremontplein 24, Kluisbergen)
Bertien Buyl

Remi Lens 80
Sinds ik, zowat een halve eeuw geleden, als retorika-student het Klein-Seminarie te
Hoogstraten verliet, heb ik steeds weer getuigd dat de ‘wonderbaarste’ leraar die
ik ooit in mijn leven heb ontmoet ongetwijfeld de Kempische ‘priester - schilder dichter - toneelschrijver - beeldhouwer - stoetenbouwer - processievernieuwer pedagoog enz...’ Remi Lens is geweest! Waarbij slechts een deel van zijn ere-titels
wordt vermeld vermits inderdaad van Lens mag worden beweerd dat hij door een
uitzonderlijke ‘groothoek-lens’ het leven in al zijn facetten heeft bekeken en nog
steeds bekijkt. Wie na vijftig jaren terugdenkt aan wat Jan Brusselaars ooit in een
schrander boekje beschreef als ‘Het Pastoorsfabriekske’, ziet in zijn verbeelding
twee uitzonderlijke leraars opduiken met name: Remi Lens, Ieraar van de ‘8ste
voorbereidende’ en Ast Fonteyne, leraar in voordracht en dictie. Omdat de eerste
me de zin voor kleur en muziek bijbracht en de tweede me het... stotteren afleerde
en me in Ghéons ‘Goede reis’ of ‘De dode te paard’ de hoofdrol liet spelen, blijf ik
hen beiden ‘Scheldediep’ dankbaar. Velen die in de dertiger jaren te Hoogstraten
studeerden, zullen het beslist met mij eens zijn om te getuigen dat de leraar van de
‘laagste’ seminarieklas de ‘hoogste’ prestaties leverde!

(Foto: Nestor Gerard, Aartselaar.)

De kleurrijkste herinnering aan Remi Lens bewaar ik aan de door hem te
Hoogstraten opgerichte ‘schildersklas’ waar het waarachtig spetterde van kleuren
en lijnen. Dat hij er ons niet alleen toebracht te dwepen met Bosch en Bruegel maar
evenzeer met Permeke en Servaes bewees meteen hoe hij op zijn beurt de uitersten
kon binden. Dat hij zelf met tekenstift en penseel vinnig omging bewezen de honderden
tekeningen, schetsen en schilderijen waarbij het landelijk leven in de Kempen en
vooral zijn tot op heden onstuitbare reeks Kersttaferelen getuigen! Het glorierijkste
tafereel ooit door Remi Lens ‘geschilderd’ staat evenwel niet op een doek: het zijn
de Vosselaarse opvoeringen van zijn weergaloos Kerstspel dat hij door duizenden
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liet bewonderen. Een weerklank vindt men in het monumentale boek ‘Kerstmis met
Lens’, een soort volkse bijbel geschreven en geïllustreerd door de ‘ongemijterde
Kardinaal van de Kempen’ zoals zijn vrienden hem noemen, in tegenstelling tot de
eertijds gemijterde kardinaal van de Kempen Kardinaal Van Roey die niet uit
Vosselaar maar uit Vorselaar stamde!
Wie inderdaad vooral tussen Kerstmis en Driekoningen dit lijvige boek ter hand
neemt, ontdekt er niet alleen de knappe tekenaar, schilder en toneelregisseur maar
tevens de eigentijdse volksverteller die een ereplaats inneemt ergens tussen Hendrik
Conscience en Ernest Claes. Ook hier blijkt hij alweer met een ‘groothoeklens’ de
wereld van het Kempische dorp te hebben bekeken zoals meningen het voor hem
deden, evenals zijn Vosselaarse dorpsgenoot wijlen Emiel Van Hemeldonck.
Dat Remi Lens, geboren Arendonkenaar
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waar, tot op onze dagen de ‘valkeniers’ op jacht trekken, zich steeds weer als een
‘vreedzame valk’ op zijn werk heeft gestort, weten tenslotte allen die hem op jacht
naar Eeuwige Schoonheid zagen trekken.
Nu hij de laatste tijd al te vaak zijn leven slijt tussen de mystieke bloemengeur van
het Turnhoutse Begijnhof en de niet altijd mystieke medicijnengeur van een Kempische
kliniek, wensen we hem het heroveren toe van een stralende gezondheid met in het
landschap van de ziel een horizon vol purperen heidkruid en bloeiende brem.
Bert Peleman

Kunstschilder Alfons Jan Paredis 70
Limburger van geboorte (geb. 16.4.1912, Bree) kende hij eerst een Limburgse periode
met de heideschilders van de Kunstkring Heikracht: Jacques Douven, Schuurmans,
e.a. In de periode 1942-50 woont hij in Antwerpen stad. Kennismaking met werk van
o.a. Joostens, Engelen, Van Dooren en Frans Mertens was voor hem een stimulans
maar heeft hem weinig beïnvloed. Vanaf 1952 is hij te Brasschaat gevestigd.
Contacten o.a. met Frans Mertens. Wat hij van het netvlies plukt, herschept hij in
aarde-gebonden perspectief: landschappen uit de Provence, fossielen, enz. Daar
kent hij in 1970 een contestatieperiode: dat de mens hopeloos het eigen leefmilieu
vervuilt grieft hem diep. Vanaf 1971 domineert het grafisch werk.

In 1977-80 ondergaat Paredis een totale kentering in de visie, na een bedreigende
ziekteperiode. Het licht, de zon, als levenscheppende factor, overvleugelt de donkere
aarde-kleuren. Hij is gelouterd door het besef dat de beperkte mens balanceert op
de smalle koord van het tijdelijke leven, als openbaring van immense geestelijke
krachten die de materie tot leven scheppen hier en nu. Er verschijnen explosieve
magisch-symbolische voorstellingen en structuren op een hele reeks doeken, als
sporen van een turbulente belevingsinhoud. Hij verkavelt het licht om het te
herscheppen in een eigen wordingsgeschiedenis. Soms is zijn werk geheel abstract,
soms met aanwezigheden van natuur of cultuur van de mens, om te onderstrepen dat
alles doortrokken wordt door kosmische krachten. Het ‘nu’ is het stroompunt tussen
verleden en heden: het is levende schepping. In zijn laatste werken wordt de abstracte
vormgeving weer verlaten voor sterke betekenisvolle synthesen. Schilderend spreekt
deze zachte geweldenaar in een variërend rijk koloriet onverdacht zijn spanningsveld
uit, bij de gratie van zijn talent. (Isenbaertlei 36, 2130 Brasschaat)
Mon Augustyns
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Musicus Wies Pée 70
Deze musicus (o 13.7.1911) werd laureaat van het Lemmensinstituut, behaalde het
diploma van muziekleraar, compositie (bij Lodewijk Mortelmans) en musicologie
(bij prof. Van der Meulen). Hij gaf les aan diverse instituten. In 1947 werd hij organist
te Leuven, leidde er het studentenkoor de ‘Kegelaar’ en stichtte er het gemengd koor
de ‘Bachvereniging’. Dit koor werd spoedig op schitterende kritiek onthaald en
muntte op korte tijd uit als een der beste koren in Vlaanderen. In 1954 kwam hij
opnieuw in het onderwijs, totdat hij op 1.9.1977 op rust is gegaan.
In het kader van het ANZ, waarvan hij bestuurslid was, trad hij dikwijls op als
jurylid bij koortornooien, en gaf hij een zeer groot aantal zangavonden. Hierbij paste
hij een eigen methode toe, die gebaseerd is op het ritmisch gevoel dat alle mensen
is aangeboren. Hij wilde de jeugd meer levensstijl voorhouden en zijn volk tot hogere
strijdbaarheid aanwakkeren. Als dirigent stond hij graag voor koren en massa, want
hij was een geliefd massa-dirigent op de Jaarlijkse Zangfeesten van het ANZ. In deze
heerlijke gemeenschap van zingende harten wierp hij het zaad van dieper
schoonheidsbeleven. Buiten zijn activiteiten in het ANZ gaf hij ook vele voordrachten
en verzorgde de muzikale omlijsting bij Congressen, e.a.
‘Rusten kan ik niet...’ zegde Wies Pée en vond nog tijd om studiewerk te verrichten
en om aan compositorische arbeid te doen. Zo publiceerde hij een ‘Volledig
Theorieboek voor Muziekonderricht’, was hij medewerker aan de ‘Algemene
Muziekencyclopedie’ en schreeft hij diverse bijdragen in ‘Harop’ (ANZ) en in ‘Onder
Ons’ (Sociaal Ziekenorgaan).
Als toondichter voelt Pée zich vooral aangetrokken tot het vocale genre. Maar
ook het orkest boeit hem, want hij denkt steeds orkestraal en zelfs in zijn klavierwerken
klinken instrumentale effecten. Maar bovenal bezit hij een zuiver Vlaams

temperament en zijn grote liefde tot het eigen Vlaamse Volk leeft in al zijn
scheppingen.
Naast zijn vele liederen, koor-, klavier- en orkestwerken zouden we even het licht
willen werpen op enkele grotere werken voor soli, koor en orkest (orgel) o.m. het
Sint-Lutgartoratorium, de cantate ‘Een kinderleven’, de gregoriaanse mis ‘Missa
spei’, de nederlandse mis ‘Mis van deemoed’ enz. Al deze werken dwingen
bewondering af voor de mooie polyfone schrijfwijze van de koorstemmen, voor de
suggestieve orkestrale omlijsting en voor het vooruitstrevend karakter van de
samenklanken, die er niet voor terugschrikken soms polytonale effecten na te streven.
In zijn rijk gevulde carrière heeft hij met vele moeilijkheden te kampen gehad. Wij
weten dat hij nog menig plan koestert en dat zijn compositorische arbeid nog niet
‘op rust is...’ Moge de 70-jarige jubilaris nog de tijd vinden deze plannen te
verwezenlijken en zijn rijke persoonlijkheid hierin te ontplooien. (Fourmentstraat
35, 2000 Antwerpen)
Vrij naar Irène Cornelis en Omar Waegeman
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Publicist Jos Philippen 70
De naam Jos Philippen is onafscheidelijk verbonden met de eens zo bekende
éénmansuitgeverij ‘Pro Arte’ te Diest. Het bedrijf had een rijk fonds opgebouwd
rond kunst en literatuur. De auteurs werden de vrienden van de uitgever. Jozef Muis
publiceerde bij Philippen een essay over Memling. André Demedts bezorgde een
overzicht van de Vlaamse poëzie na de Eerste Wereldoorlog. De 36 kleine,
gecommentarieerde bloemlezingen vormden de succesvolle reeks ‘Keurbladzijden
uit de Nederlandse letterkunde’ onder leiding van Karel Vertommen. Niet te vergeten
‘Die Suverlicke boexskens’, een aantrekkelijke en veelzijdige serie. Steeds hechtte
‘Pro Arte’ veel belang aan de illustratie en de grafische verzorging. Hoge oplagen
werden gehaald door de boeken van Anton van de Velde en van Ernest van
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der Hallen, die toen de jeugd sterk aanspraken.
Maar ook als auteur maakte Jos Philippen zich verdienstelijk. Zijn aandacht ging
naar historische en volkskundige onderwerpen met betrekking tot de Demerstreek
en Diest, waar hij op 14 mei 1912 geboren werd. Verscheidene werkjes wijdde hij
aan Sint-Jan Berchmans en diens geboortehuis. Een fraai uitgegeven monografie
behandelt het werk van de houtsnijder Jan Frans Cantré. Later onderzocht Philippen
de volkskundige en de cultuurhistorische betekenis van ‘De oude Vlaamse
bedevaartvaantjes’, waarvan thans een heruitgave in voorbereiding is. De publicist
ging ook de numismatieke toer op met ‘Luister van de Belgische munten’. Biezonder
amusant vind ik zijn kijkboek ‘Geschiedenis en charme van de prentkaart’. In al deze
edities herkent men ook de bibliofiel.
Elke ontmoeting met Jos Philippen verloopt hoffelijk en tegelijk joviaal. Het
gastvrije huis is gestoffeerd met allerlei artistieke en historische relikwieën. Zijn
gedetailleerde verhalen puilen uit van puntige anekdoten en besluiten telkens met
een hoogklinkende schaterlach, die aanstekelijk werkt. Wie de gulhartige en
dienstvaardige man schriftelijk een vraagje durft te stellen, wordt overstelpt met
informatie in snel opeenvolgende briefkaartjes, een echte lawine. De posterijen doen
uitstekende zaken met de Botermarkt nummer 10. Ik hoop nog véle, véle jaren te
mogen corresponderen met mijn goeie Loterbol-vriend uit Diest.
Frans Verstreken

Dr. Karel Porteman
Interprovinciale prijs voor Monografie 1980
Karel Porteman is een late roeping in de Germaanse filologie - tot niemands nadeel,
want hij beschikt aldus over een in die kringen zeldzame kennis van Latijn,
wijsbegeerte en theologie. Als literairhistoricus komt hij uit de leerschool van prof.
E. Rombauts: voorbeeldige filologische akribie, strakke eerbied voor het concrete
gegeven, zin voor schakeringen, zorg voor verantwoorde en tevens gestileerde
formulering. De assistent promoveert schitterend in 1972 en klimt geleidelijk op tot
gewoon docent in 1981. Maar intussen heeft hij de Leuvense universiteit (en de studie
der oudere Nederlandse literatuur) als rechterhand van de professoren Rombauts
en Roose, bibliofiel organisator van de seminariebibliotheek, spil van
tentoonstellingen en colloquia, hoofdredacteur, redacteur en vast medewerker bij
Leuvense tijdschriften en reeksen diensten bewezen (en hij blijft dat doen) die hogere
functies niet zouden misstaan. Naast wetenschappelijke gaven blijken daarbij
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voortdurend zijn grote menselijke charme, onvermoeibare werkkracht, initiatief,
taalvaardigheid, humor en ernst.
Als publicist begint Karel Porteman met tijdschriftbijdragen inzake geschiedenis
van vroomheid en mystiek, en boekbesprekingen die van kritische zin, zaakkundigheid,
breedheid van horizon getuigen. Zijn fundamentele artikelen en boekpublikaties
hebben hem binnen- en buitenlands in vakkringen faam bezorgd. Hij draagt
opmerkelijke steentjes bij tot het Catsjaar 1977, het Vondeljaar 1979, het Hooftjaar
1981 - ook in het Noorden en voor het Franstalig publiek. Maar vooral is ieder boek
van hem een gebeurtenis. Zijn ‘Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur’
(1977) maakt definitief komaf met een pijnlijke leemte. Zijn ‘Poëzie en beeldende
kunst’ (1979 - samen met Hugo Brems) doorbreekt de grenzen van het eigen vak,
zoals ook zijn artikel ‘Het Zuidnederlands geestelijk lied in de 17de eeuw’ (1980 samen met G. Huybens), naar de muziek toe dan, dat doet. De geleerde wordt, in
weerwil van zijn bescheidenheid, dan ook herhaaldelijk en

overdiend bekroond: door de provincie West-Vlaanderen voor zijn
‘Emblemataliteratuur’, door de Academie voor zijn dissertatie over ‘De mystieke
lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652)’ en nu door de Vlaamse provinciën
voor datzelfe werk. Terecht: het is het werk van een meester, veelzijdig, betrouwbaar,
diepgravend, stevig van bouw, briljant geschreven. Het werpt nieuw licht op onze
17de-eeuwse vroomheid en rehabiliteert een dichter die dat ruim verdiende, zo al
niet om louter literaire waarden, dan toch om zijn authentiek beleefde mystieke
thematiek. Die franciscaanse, humane vroomheid: ergens past ze zo goed bij Karel
Porteman zelf. Het is niet de geringste reden voor zijn beminnelijkheid.
(Predikherenberg 58, Kessel-Lo)
Prof. Lieven Rens

Laurent Reypens
Schilderprijs van Leuven, Prijs Schelde en Haven, E.V. Toetenelprijs,
Fürstenbergprijs
Deze jonge kunstenaar (o Westerlo 17 mei 1954) studeerde aan de academie Mechelen
en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen en behaalde reeds
talrijke prijzen. Hij bepaalt zijn schilderkundige evolutie als volgt:
‘Na ongeveer 15 jaar schilderen, heb ik het gevoel dat het ‘voorwoord’ geschreven
is. Nu sta ik voor het grote probleem: het eerste hoofdstuk. Er is reeds een zware tol
aan de duisternis betaald. Het dieptepunt was ‘zwart op zwart’. Nu enkele jaren
later, ben ik gekomen tot ‘wit op wit’. Waarom wit? Wit is voor mij allesomvattend.
Wit is niet monochroom, maar polychroom. Het is een combinatie van alle kleuren
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in hun meest geraffineerde vorm: Wit + wit = gevoel = warmte = volume = kleur...
Kleur is essentieel voor de mens. Onbewust leven wij met kleur. Kleur kan onze
gevoelens sterk beïnvloeden. Kleur is essentieel - kleur is leven. Niet alleen de kleur,
maar ook de vorm spelen een grote rol. De ruimte rond een voorwerp, kan meer
vertellen van de indentiteit ervan, dan het voorwerp zelf. De juiste waarde van deze
omgeving beïnvloed in sterke mate het onderwerp. Soms vraag ik mij af of het
onderwerp nog wel nodig is. Vandaar de steeds toenemende vrije ruimten. Dit draagt
ook bij tot een groeiende eenvoud. De relatie eenvoud - rust. Waarom is de mens zo
ingewikkeld dat hij steeds moet ‘zoeken’ naar eenvoud? Hierbij denk ik aan de
Cisterciënsers en Bernard van Clairvaux. De tijd mag ook geen invloed hebben.
Hebben Morandi en Bernard van Clairvaux niets gemeen?
In de werkelijke kunst bestaan geen tijdsof afstandsbegrippen. Ik zie geen verschil
tussen een ‘madonna’ van Jan van Eyck en een monochroom ‘Vlaams landschap’
van Jef Verheyen. Juiste kwaliteitsbepalingen
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bestaan er niet in de schilderkunst. Begrippen als goed en slecht zijn veel te
afhankelijk van persoonlijke interpretatie. In kwaliteit onderscheid ik twee delen: de
technische vaardigheid waarmee het werk is uitgevoerd en de gevoelswaarde die
het werk uitstraalt.
Steeds meer word ik mij ervan bewust dat technische vaardigheid niet voldoende
is. Een kind leert spreken. Van een volwassene verwacht men dat hij zinvolle dingen
zegt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat een degelijke technische bagage nodig
is voor een vlotte uitdrukking. Met uitdrukking bedoel ik dan niet dat een schilderij
verhalend moet zijn. Er hoeft ook geen sociaal engagement te zijn. De afbeelding is
ondergeschikt. Het schilderij op zichzelf, is en zelfstandig voorwerp. Elke toeschouwer
kent er een eigen gevoelswaarde aan toe. Dit is echter relatief. Alleen de tijd brengt
raad. (Reetlei 8, 2870 Putte)

Jan Rongé
Euro-medaille Baden-Baden Kulturkreis 1981; Oorkonde van de
kunstuniversiteit Salsomaggiore 1981
Het schilderen zit Jan Rongé in het bloed. Reeds in 1938 had hij in Antwerpen voor
het eerst individueel geëxposeerd maar dan kwam de ellende van de oorlog en het
einde van zijn kunstactiviteit. Later werd zijn vrouw voor hem een onvolprezen steun
in de uitbouw van zijn kunstzinnige loopbaan. De Antwerpse kunstschilder begon
weer intensief te werken en op tal van plaatsen zijn schilderijen te tonen: Hamme,
Borgerhout, Antwerpen, Brussel en vertegenwoordigingen in het buitenland.
Al vele jaren vindt men Jan Rongé dagelijks aan de arbeid in zijn ruim atelier,
waar hij tevens een doorlopende tentoonstelling van zijn schilderijen, aquarellen,
gouaches en tekeningen houdt, in een buurt die hem erg vertrouwd is geworden.
Deze kleinburgerlijke buurt, waar ook heel wat vreemdelingen hun intrek hebben
genomen, heeft - met haar specifieke straten en huizen die herinneringen bewaren
aan de Jugenstilperiode - Jan Rongé ongemeen geïnspireerd. Het is een buurt die
nog net een tikkeltje te burgerlijk blijkt om een Utrillo te kunnen bekoren, maar die
Rongé de stof voor enkele van zijn mooiste schilderijen heeft geboden.
Ongemeen veelzijdig is Jan Rongé, evengoed thematisch als technisch. Tot zijn
veelzijdige thematiek behoren het stilleven, het bloemstuk, het landschap, de stad,
de haven, de zee, de figuur en het portret. In zulke werken toont Jan Rongé zich een
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heuse realist. Nochtans bedient hij zich méér dan voorheen van het paletmes en van
een vlottere verfstreek. Wat al die werken ergens met elkaar gemeen hebben, is de
compositorische feeling van hun maker. De spankracht van de compositie is inderdaad
een opvallende kwaliteit in het werk van Rongé.
Een aparte plaats bekleden de schilderijen in het werk van Jan Rongé die steunen
op ideeën, overpeinzingen en fantasie. Een typisch voorbeeld daarvan is
‘Wereldgebeuren’, gebaseerd op dualiteiten in leven en wereld, zoals dorp-stad,
engelduivel, geboorte-dood. De soms visioenachtige dromen van de kunstenaar
bieden hem evenzeer inspiratie voor zulke ideeënrijke of fantastische composities.
In vrijwel alle plastische technieken blijkt Jan Rongé thuis: olieverf op doek, zwarte
en bruine stift. Een solide basis van zijn werk is het tekenen. Vooral vroeger heeft
Rongé veel buiten geschetst. Die spontaan ter plekke gerealiseerde tekeningen - ook
soms in Oostindische inkt gepenseeld - naar landelijke en maritieme motieven

zijn soms het uitgangspunt voor schilderijen. De talrijke aquarellen in frisse kleur
verdienen evenzeer een vermelding.
De jongste jaren vielen hem heel wat vermeldingen en onderscheidingen te beurt,
vooral in Frankrijk, Duitsland en Italië, o.a. een onderscheiding in 1975 van de
Conseil Européen d'Art et Esthétique, een medaille voor dierenschildering in 1979
te Lyon, de gouden medaille van de Accademia Italia delle Arti e del Lavoro in 1980
en 1981, oorkonde en euro-medaille van de Kulturkreis te Baden-Baden in 1981
eveneens. Ondertussen werkt Jan Rongé met moed en geestdrift verder op het
Antwerpse Zurenborg: een gelukkige man! (Rolwagenstraat 60, 2000 Antwerpen)
René Turkry

Emiel Van der Donck 80

Kanunnik E. Van der Donck stamt uit een oud Maaseiker geslacht, waarvan de
voorouders er terug te vinden zijn tot in de 16de eeuw, vooral in het
‘gewantmeekersambacht’, en in het stadsbestuur. Hij werd te Maaseik geboren op
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25 maart 1902, studeerde er humaniora bij de Kruisheren en na zijn priesterwijding
Germaanse filologie te Leuven onder leiding van prof. Scharpé (o.a. fonetiek) en
Van de Weyer (toponymie). Hij werd daarna leraar aan het Klein Seminarie van St.
Roch, kapelaan te Lille en Hasselt, pastoor te Berbroek en te Waterschei. In 1957
werd hij vrijgesteld voor de Liturgische actie in Limburg, die hij gesticht had,
bestuurder van het diocesaan centrum voor liturgie te Hasselt en godsdienstleraar
aan het lyceum te Hasselt en aan de regentessenschool te Steevoort. Sinds 1970 met
rust. Hij was medestichter van de Vereniging van Limb. schrijvers. Hij schreef 21
boeken (uitgegeven) en 14 in handschrift.
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Daarbij ong. 125 artikelen in tijdschriften, enz.
Kan. Van der Donck gaf bovendien een aantal conferenties en voordrachten o.a.
over G. Gezelle, Vondel, Hilarion Thans. Sinds 1964 specialiseerde hij zich op
conferenties met kleurdia's over vroeg-Romaanse kerken, die hij bezocht in heel
West-Europa. Een paar duizend dia's liggen steeds gereed voor verenigingen, die
een leerrijke avond met kunstgenot verlangen. Zopas verscheen nog van zijn hand
‘Maaseik en zijn Maaslandse taal’, de vrucht van vele jaren opzoekingen. Hij moest
dit toch nog schrijven. Want hij houdt te veel van zijn vaderstad en zijn taal. Als
hobby heeft de auteur: boetseren. (Kempischesteenweg 410, Hasselt)

Toondichter Victor van Frachen
Regeringsmedaille ‘Pro Musica’
Deze gewaardeerde dirigent en toondichter (geboren te St.-Ulriks-Kapelle 8.5.1924)
bekwam de onderscheiding ‘Pro Musica’ met de vermelding: ‘Uit erkentelijkheid
voor zijn werking ten bate van de muzikale opleiding van de jeugd’. Te voren had
hij reeds meerdere nationale en internationale bekroningen verworven en gaf talrijke
orgel- en zangrecitals in binnen- en buitenland.
V. van Frachen, een in de muziekwereld gevestigde waarde die de muzikale kultuur
helpt hoog houden, bracht onlangs nog twee tot in de puntjes verzorgde bundels
prachtige muziek. In de eerste bundel zorgde hij voor het schoonste instrument: ‘de
menselijke stem’. ‘Twaalf Geestelijke Liederen’, waarin wij gegeerde grote namen
terugvinden als G.F. Händel, J.S. Bach, J. Haydn, H.L. Hassler, M. Franck, G.
Gastoldi, M. von Hessen, M. Praetorius en A.E. Grell. Door zijn bewerkingen voor
3 gemengde stemmen (sopraan-bariton-bas) plaatste V. van Frachen de werken van
die grootmeester in een nieuw daglicht. Zonder dralen mogen wij ze muzikale getijen
van hoog geestelijk genot noemen, die buiten het gewone genre vallen. Voor dergelijke
zetting schrijven is verre van gemakkelijk! V. van Frachen maakte er echter vokale
meesterwerken van, waarin ook de tussenstemmen zéér zangerig zijn. Dank zij de
verbazend-juist geïnspireerde poëtische Nederlandse tekstaanpassingen van zijn
echtgenote dichteres Laurette Bosteels kunnen al die werken in onze eigen taal
gezongen worden.
In de tweede bundel brengt V. van Frachen ‘Zes Pianowerken’ die men bij de
belangrijkste werken uit de pianoliteratuur voor virtuozen mag plaatsen. V. van
Frachen schreef ze, gebruik makend van zijn zéér handige pianistieke schrijfwijfze.
Het zijn dankbare en effektvolle werken vol gezonde inspiratie, zo ontroerend mooi
en zo voornaam, dat men er dadelijk de volmaaktheid
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van schitterende klaviermuziek in ontdekt. In de spetterende kleurschakeringen weet
V. van Frachen op meesterlijke wijze vorm en expressie tot de hoogste spanningen
op te drijven. (Bestellen: ‘Huize Meizang’, Brusselbaan 25, 1790 Affligem/Hekelgem)

Schilder-dichter Alice van Meirvenne 70
Als schrijfster en dichteres publiceerde Alice van Meirvenne drie gedichtenbundels,
die nadien samen heruitgegeven werden, en een vierde dichtbundel voor volwassenen.
Verder voor kinderen een bundel gedichten met illustratie ‘Om van te snoepen’
(getoonzet door Marinus de Jong) en het verhaal ‘Mi-Thi-Phan’. Van haar verscheen
ook: ‘We zingen in koor’, liedjes voor de Radio-schoolkoren op muziek gezet door
Herman Roelstraete; eveneens ‘Vijftig kleuterliedjes’ (tekst en muziek). Als
kunstschilder hield zij zeer veel individuele tentoonstellingen en nam ook aan talrijke
groepsexposities deel. Een paar beoordelingen van critici die haar werk belichten.
Zo schreef Gie Luyten: ‘Zowel uit haar schilderijen als uit

haar poëzie spreekt een grote levenservaring. De werken komen spontaan en reëel
tot stand, onder een directe impuls en vertonen een manhaftige factuur. Met woorden
en verf lukt Alice Van Meirvenne erin haar persoonlijke gevoelens naar ons over te
seinen. Ze delft haar diepste emotie uit haar onderbewustzijn en weet dit alles naar
eigen visie, gefilterd door haar poëtisch denkvermogen te verwerken. Dank zij haar
poëtische geladenheid slaagt Alice Van Meirvenne erin de doodgewone dingen van
de natuur van hun nuchterheid te ontdoen en te verheffen tot symbolische grootheden
die zeer waardevol zijn voor de mensen.’
René Turkry typeert haar werk als volgt: ‘De werken van Alice Van Meirvenne
zijn visuele overdrachten, maar geen kopieën. De natuur is haar grote inspiratiebron:
imaginaire landschappen met gefingeerde kleuren, dikwijls doen ze aan poëma's
denken. Soms wordt het gewone tot een magisch-realisme opgevoerd en dat is te
danken aan de tover, de magie van haar palet, die de dingen van de natuur in een
intieme luister of stille gloed weet te zetten. Magisch-realisme, nochtans een aan
literaire sfeer ontleende term - lijkt ons de meest adequate aanduiding om de werken
van Alice Van Meirvenne te karakteriseren. Haar factuur is royaal en open, zeker
niet afgelikt. Haar factuur kan men als fors bestempelen. Het gebruik van het paletmes
werkt zulks in de hand. Bloemen zijn haar geliefkoosd onderwerp, zowel in volle

Vlaanderen. Jaargang 31

glorie als uitgebloeid. Knap en imposant zijn de close-ups: één zonnebloem, één
distel of juca.’ (Keizerstraat 9 2758 Haasdonk-Waas)

Prof. Dr. Gerard Verbeke
Ere-Doctor Cath. Univ. Washington
Op 16 maart 1981 werd aan prof. em. Gerard Verbeke het eredoctoraat van de
Catholic University of America toegekend. Dat moge voor ons een aanleiding zijn
om een ere-saluut te brengen aan deze ‘internationale’ West-Vlaming. Ik heb kanunnik
professor Verbeke leren kennen aan het Leo XIII-Seminarie te Leuven. In 1948 was
hij er nieuw als president, en hij introduceerde ons terzelfdertijd én in het
universiteits- én in het seminarieleven. Een dubbele opgave, die hij wonderwel tot
synthese wist te brengen. In hem boeide de harmonie van de priester met de humanist,
van de briljante docent met de rigoureuze wetenschapsmens: al die facetten vloeiden
in zijn portret als vanzelfsprekend samen.
De Catholic University of America eerde hem omwille van zijn ‘contributions to
philosophy, to classical and medieval scholarship, and for his selfless activity on
behalf of the dissemination of knowledge’. Het was één van de bekroningen van een
rijk-gevulde loopbaan en tevens
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een hulde vanwege de zusteruniversiteit van Washington aan de Katholieke
Universiteit van Leuven, waarvoor prof. Verbeke zich nagenoeg veertig jaar lang
heeft ingezet. Hij was tot aan zijn recent emeritaat vooral verbonden aan het
internationaal bekende Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, waar hij antieke en
middeleeuwse filosofie doceerde. Daarnaast heeft hij voor duizenden
eerste-jaarsstudenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte de wereld van het
wijgerig denken geopend. Met een didactischpedagogisch talent, dat naar het einde
toe nauwelijk iets van zijn frisheid had ingeboet. Op wetenschappelijk vlak stichtte
en animeerde hij internationaal bekende

onderzoekscentra als het De Wulf-Mansion Centrum, van waaruit talrijke publikaties
op gebied van antiek en middeleeuws denken, waaronder vele op naam van prof.
Verbeke zelf, de wijde wereld zijn ingegaan. Ook van het Instituut voor Middeleeuwse
Studies en van het Centrum voor de Studie van Hellenisme en Christendom was hij
medestichter en actief medewerker. Aristoteles is steeds zijn troetelkind geweest en
sedert 1973 dirigeert hij de ‘Aristoteles Latinus’ een omvangrijk project dat een
kritische uitgave beoogt van alle Latijnse Aristotelesvertalingen uit de Middeleeuwen.
En dan, zoals gezegd, vanuit de studeerkamer het vliegtuig in. Naar nagenoeg alle
universiteiten ter wereld, waar serieus aan ‘humane’ wetenschappen wordt gedaan.
Studie-opdrachten, met voorliefde voor de Verenigde Staten, waar een langdurig
verblijf aan het befaamde Institute for Advanced Studies te Princeton moet vermeld.
De internationale contacten werden de jongste jaren nog uitgebreid, toen in 1978
prof. Verbeke tot Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België werd benoemd. Na zijn emeritaat beleeft hij
er een nieuwe jeugd, nog steeds vitaal, nog steeds even scherpzinnig-denkend en
hard-denkend. Prof. Gerard Verbeke verdient zijn plaats bij de ‘Vlamingen in de
wereld’ ten volle. En dan nog wel op de eerste rij. (Prof. de Croyplein, Winksele)
Guido Maertens

Kartoenist Bob Vincke
Ereprijs 34e Intern. Salon van de Humor Bordighera
Bob Vincke (schuilnaam BOB) werd destijds als een ‘kartoenerend’ lid van de
Bijzondere Opsporings Brigade (B.O.B.) aangezien, als is hij in wezen de Limburgse
goedheid zelf. Hij werd op 21 januari 1942 te Westmalle als zoon van een Antwerpse
vader en een Brusselse moeder geboren, werd onderwijzer en haalde nadien, in
1964, aan de Provinciale Normaalschool te Tienen, het diploma geaggregeerde van
het lager secundair onderwijs, afd. plastische kunsten. Hij is momenteel leraar
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plastische opvoeding aan de Rijksmiddenschool I te Genk. Hij huwde in 1967 met
Mireille Cleynen en hij heeft een dochter. Dit is Bob Vincke in een notedop.
Bob Vincke is een kartoenist om U tegen te zeggen. Hij ging tijdens de ‘lege’
maanden die hij tijdens zijn legerdienst onderging, als kartoenist van start en werd
een prijsvlieger. Hij won in 1969 de eerste prijs in een wedstrijd van de stad Lier.
Hij ontving de eerste prijs op het Internationaal Humorfestival van het Casino te
Beringen (1971), werd derde in de Zwarte Humorwedstrijd van de V.T.B. (1971),
eerste én tweede in de ‘Leger’-kartoenwedstrijd te Merchtem (1972), en in 1977 te
Knokke-Heist prijs van de beste Belgische inzending. Nadien derde in de
Napoleonkartoenale te Hasselt, eerste prijs (‘De Gouden Beer’) van de derde Beringse
Kartoenale, om uiteindelijk in het verre Bordighera (Italië) de ‘Premio Cassa
risparmio’ op het 34e ‘Salone internationale

dell' Umorismo’ te winnen. Bob Vincke, die buiten dit op prijzenjacht gaan reeds in
een aardig aantal binnenlandse bladen aan bod kwam, publiceerde daarnaast ook
in ‘Pardon’ (West-Duitsland), ‘Eulenspiegel’ (Oost-Duitsland), ‘Nebelspalter’
(Zwitserland), ‘Osten’ (Joegoslavië), ‘Het Parool’ (Nederland) e.a. Hij heeft enorm
veel binnen- en buitenlandse tentoonstellingen achter de rug, wat zeggen wil dat zijn
‘Bobjes’ van Montréal tot in New York toe, de aandacht vroegen.
Hij werd in 1982 medeoprichter en voorzitter van de vzw Kartoenistenvereniging
en is lid van de Stipgilde o.l.v. Eddy Ryssack. (Eikhof 20, 3540 Zolder - Tel. (011)
53 30 63)
Karel De Decker

In memoriam Matthea Ballings
Juffrouw Anna, Matthea, Louisa, Maria Ballings, dochter van Maria, Oblate van de
abdij van Maredsous, Ridder in de

Kroonorde, en in de Leopoldsorde (Neerpelt o13de november 1892), overleed in het
Virga Jesse-ziekenhuis te Hasselt op 13 december 1981 in de gezegende ouderdom
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van 89 jaar. Matthea Ballings was een sympathieke, eenvoudige en hoogstaande
dame die, de laatste 40 jaar van haar leven verbleef bij de zusterkens in de
Rozenstraat te Hasselt, door elkeen gaarne gezien, geëerd en gewaardeerd om haar
vele gaven naar hart en geest.
Als schrijfster debuteerde zij in 1924 met novellen en schetsen in de ‘Bode van
het H. Hart’, maandblad van de Paters jezuïeten te Alken. Zij werden later
gepubliceerd in ‘Opzetsteken’ (1928); ‘Het Zonneke wint’ (1935); ‘Licht en donker’
(1941); en ‘Mijn medemens’ (1944). Zij leverde vele bijdragen in heel wat
tijdschriften, o.m. in ‘De nieuwe Koerier’, ‘Maas- en Roerbode’,
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‘Zonnige Jeugd’, ‘Nieuwe tijden’ (1938), ‘Hooger Leven’, ‘Averbode’ (1929) en ‘De
Limburgse Kempen’ (1935). Maria Niessen vertaalde vele van haar novellen in het
Duits. Deze verschenen in ‘Caristasruf’ (1935), ‘Das Wochenblatt’ (1935-36), ‘Nach
der Schicht’ (1936-38), ‘Leo Paderborn’ (1937-39), ‘Kath. Familienblatt’, Dulmen
(1937), ‘Die Christliche Familie’, Essen (1935), ‘Der Rosenkranz’, Limburg a.d.
Lahn (1937), ‘Sontagsblatt’, München (1938), ‘Deutscher Hausschatz’ (1939) en
‘Der christliche Pilger’, Speyer (1950).
Schrijven was jarenlang haar voornaamste bezigheid omdat zij wist dat zij al
schrijvend wat schoonheid en vooral veel goedheid bij de eenvoudigen van harte
bracht. Alles wat zij schreef was doordrenkt van haar rotsvast geloof en haar nooit
aflatende naastenliefde. Wat zij was als schrijfster, was zij ook als mens. Veel heeft
zij in stilte gegeven, veel nood heeft zij gelenigd, veel heeft zij geleden en moedig
heeft zij haar lijden gedragen. Zo'n schone ziel zal dan ook met open armen ontvangen
geworden zijn door de Heer van alle leven.
Trudo Hoewaer

In memoriam Jeanne Davenne
Luiks-Limburgse schilderes
Reeds meer dan een jaar geleden overleed te Hasselt Jeanne Davenne (Mevr.
Vanderleyden), een stil maar trouw lid van het C.V.K.V. Het zou onvergeeflijk zijn
mochten wij deze begaafde kunstenares in ons tijdschrift niet de hulde geven, die

Jeanne Davenne, ‘Displaced Persons’.

haar toekomt na een leven voor haar kunst en voor haar gezin.
In 1917 geboren te Luik, woelige stede en tevens vermaarde kunststad, doorliep
zij er de harde leerschool van de Academie voor Schone Kunsten. Vanaf haar vroegste
werk was het duidelijk hoe zij, aan alle kunststromingen voorbij, een opvallende
persoonlijke stijl beoefende. Bij elk waardeoordeel over haar Luikse periode, - Luik
bleef zij steeds warm koesteren, - verwezen de meeste van haar critici naar
aansluitingspunten met de Luikse landschapschilder Richard Heinz.
In hoever deze vaststelling al dan niet gegrond is lijkt ons van minder belang. Vast
staat dat zij steeds haar eigen weg ging, evolueerde, zich niet in één bepaalde stijl
vastbeet en zich evenmin een vormgeving liet opdringen. Zowel in haar landschappen,
haar kanaalzichten en ander werk vind je de sporen van een onbegrensd
impressionisme. Terwijl haar stillevens duidelijk de nawerking vertonen van Cézanne.
In haar aquarellen, bruisend van rijke fantasie en scheppend vermogen, legde zij
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klaarblijkelijk het beste van zichzelf. Met verf en penseel bespeelde zij als het ware
doek en hout en durfde zij vaardig experimenteren. Haar inspiratie putte zij uit de
Luikse en de Limburgse folklore, maar ook uit de sombere mijntorens en het menselijk
bestaan in alle facetten. (Belangrijke bekroningen: ‘De mijn’, 1951 en ‘Het volk’,
1953)
Haar guitige kinderkopjes verbonden kunst en moederschap. Tot op haar sterfbed
bleef zij aan die kopjes gehecht, omdat zij er en haar eigen kinderen en haar
kleinkinderen in herkende.
Staf Verrept

In memoriam Louis Roppe
Eregouverneur Louis Roppe (21/2/1914-25/2/1982) was een van nature vriendelijk
man. Zijn minzaamheid verborg niets van de minachting, die de slechtgemanierdheid
van sommige gezagdragers ooit verraadt. Zijn voornaamheid lag m.i. bovenal in
zijn ongekunstelde beleefdheid ten opzichte van iedereen, die hij ontmoette. Omdat
hij eruditie en eenvoud wist te koppelen, hoefde hij anderen niet te kleineren om zijn
gezag te doen gelden of aanvaarden. De jovialiteit en de ernst waarmee hij mensen
benaderde, droegen vaak iets mee van die relativerende humor, die verdriet doet
vermoeden. De hoofsheid van Eregouverneur Roppe deed me telkens terugdenken
aan die fiere, zelfbewuste Vlamingen gelijk ik ze me nog herinner uit vergeelde
boekjes van Vaderlandse Geschiedenis.
Wat hij voor Limburg heeft betekend op industrieel en educatief-cultureel vlak
weet eenieder die ietwat vertrouwd is met zijn ‘gouw’. Ter herinnering: de Provinciale
Culturele Dienst, (waar hij zijn vriend de onvergetelijke Albert Dusar aanstelde),
het Provinciaal Begijnhof, het Provinciaal Hoger Kunstinstituut, de Provinciale
Bibliotheek, het Limburgs Universitair Centrum enz. Hij was een gemoedelijke leider

Foto verschenen in het eerste nummer dat ons tds. aan Limburg wijdde (1957).

die - naar zijn eigen woorden - het geluk betrachtte ‘in de combinatie tussen de
beleving van (zijn) ambt en de rust van de huiskring’. Zijn geloofsovertuiging en zijn
Vlaamsgezindheid verdoezelde hij nooit. Bij zijn afscheid als gouverneur van Limburg
vatte hij zijn toespraak omzeggens samen met een Deo gratias. Erkentelijk had hij
even voordien gezegd dat het grote werk in Limburg niet door hem werd verricht,
maar door anderen. ‘Iemand anders in mijn zou hetzelfde hebben gedaan.’ Onder
zijn impuls gaven in 1952 de Limburgse mijndirecties toe - als eersten van de zeven
toenmalige grootste Belgische ondernemingen - dat het bedrijfsleven in Vlaanderen
het Nederlands als voertaal diende te gebruiken.
Louis Roppe was een begenadigd causeur, sprankelend van geest en immer tastend
naar het essentiële in mens en dingen. Bovenal kon hij boeiend vertellen over de
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twee landen, die hem nauw aan het hart lagen: Ierland en Zuid-Afrika. Tal van
kunstenaars ondervonden zijn gastvrije genegenheid.
Als auteur is hij vooral bekend door ‘Een omstreden huwelijk’ (1962). In dit boek
laat hij de door hem gevonden briefwisseling tussen koning Willem I van Nederland
en de Belgische gravin Henriette d'Oultremont uitgroeien tot een belangwekkende
liefdesgeschiedenis die in 1840, bij het huwelijk van beiden, leidde tot de troonsafstand
van de Nederlandse vorst.
Eenmaal slechts - het was in juni 1978 - heeft Eregouverneur Roppe een mijner
brieven niet beantwoord. Ik schreef hem over de spijtige tweespalt tussen Limburgse
schrijvers. Ondanks zijn devies ‘wanneer je een brief ontvangt, beantwoord hem dan
per kerende post’, heb ik nooit een antwoord ontvangen. Nimmer heb ik hem, bij
latere ontmoetingen, over de inhoud van die brief durven aanspreken, omdat ik
vermoedde dat hij leed onder tweedracht. Kleinmenselijkheid weerde hij uit zijn
leven. Hij zag zijn volk, zijn Limburg, zo graag eendrachtig...
Jacques van Baelen
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kunst en geest
Klein lexicon van de actuele fotografie

Abstracte fotografie
Is ontstaan (1910) in navolging van de abstracte kunst: d.i. de kunst van het
Kunstwerk-an sich, esthetiserend, alleen een compositie van lijnen, vormen en kleuren.
Ook experimenteel, in die zin, dat gezocht wordt om uit de stereotype
compositieschema's uit te breken. Gevaar te verstarren tot het decoratieve. Abstracte
kunstfotografie ontleent haar kwaliteit aan een uiterst raffinement en een geïnspireerde
oorspronkelijkheid van de vormgeving. Het is zinvol een onderscheid te maken tussen
de abstracte en de niet-figuratieve kunst/fotografie, waarbij de term abstract alleen
dan gebruikt wordt als de abstrahering nog voelbaar is, m.a.w. als het motief waarvan
is uitgegaan nog herkenbaar gebleven is. In de fotografische prent is dat, althans
wanneer ze met de camera gemaakt is, meestal zo. Niet-figuratief wordt dan gebruikt
voor kunst/fotografie die niet van de zichtbare werkelijkheid geabstraheerd,
afgetrokken is, zoals dat bv. het geval is bij nietfiguratieve doka-fotografie (zonder
camera gemaakt). Synoniemen: absolute, concrete, voorwerploze kunst/fotografie.
Een van de pioniers was Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946).

Apparatieve fotografie
Fotografie die, zoals de apparatieve kunst (bv. computer-kunst) in het algemeen, een
objectieve, strikt-onpersoonlijke fotografie is, die de kenmerken vertoont van de
apparatuur waarmee ze gemaakt is, met bewuste uitsluiting van elke subjectieve,
interpreterende ingreep van de kunstenaar. Apparatieven fotografie wordt ook gebruikt
in de zg. kunst-als-fotografie waarvoor ze plastische elementen aanvoert. Apparatieve
kunst is ontstaan als research naar een esthetica van het autonome beeldmateriaal
dat de output van apparatuur kan opleveren. Ze dateert uit de jaren 1960.

Arbeidersfotografie
Een vorm van amateurfotografie met documentaristisch karakter die door arbeiders
beoefend werd in de jaren 1920 onder impuls van de arbeidersbeweging.
Doel was de leefwereld van de arbeider in beeld te brengen, het klassebewustzijn
van de arbeiders te bevorderen en bij te dragen tot de culturele emancipatie van de
(zelf fotograferende) arbeider. Een fotografie in dienst van de politieke strijd.

Candid-fotografie
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Een synoniem van snapshot-fotografie, vooral van mensen die betrapt worden door
de camera op een ogenblik dat ze zichzelf prijsgeven in een onbeheerste spontaneïteit.
‘Candid’ staat voor oprecht, eenvoudig, onbevangen, te goeder trouw, spontaan,
loyaal, onpartijdig, argeloos. Het woord candid-fotografie wordt ook oneigenlijk
gebruikt voor indiscrete fotografie.

Creatieve fotografie
Creatieve fotografie is een algemene term voor alle fotografie die geen zuivere
reproduktieve gebruiksfotografie is (bestemd bv. voor catalogi, illustratie van
wetenschappelijk werk etc.). Zodra de subjectiviteit van de fotograaf in het werk
zichtbaar wordt, of artistieke/esthetische bekommernissen aanwezig zijn, kan van
creatieve fotografie gesproken worden. Een term die ontstaan is uit de behoefte aan
een meer omvattend begrip voor artistieke fotografie.

Documentaire, documentaristische fotografie
Fotografie die een onderdeel is van een studie van een bepaald onderwerp, meestal
van sociologische aard. Even belangrijk als de theoretische benadering. Waar de
reportagefotografie zich toespitst op gebeurtenissen, is de documentaristische
fotografie geïnteresseerd in (veela sociale) toestanden. Een documentaristische
fotografie van mensen maakt geen psychologiserende portretten, maar fotografeert
types die hun identiteit mede in grote mate ontlenen aan hun maatschappelijke
conditie. De kwaliteit van deze fotografie is deze van de intellectuele ernst in de
vorm van een nagestreefde volledigheid en grondigheid en ook van een intuïtieve
scherpzinnigheid plus een artistieke/ambachtelijke bekwaamheid, om te formuleren
wat moet worden gearticuleerd.

Documentaristische fotografie: August Sander, Bauernkapelle, Westerwald, 1913.

Het actuele documentarisme heeft een eigen, dikwijls wetenschappelijk karakter,
hoewel het historische precedenten vindt bij bv. de fotografie van de Amerikaanse
‘Farm Security Administration’ uit de jaren 1935-1943.

Experimentele fotografie
Letterlijk is dit een fotografie van experimenteren, research, waarbij ‘de methode
het belangrijkst (is) en... de verrassing over de uitkomsten (prevaleert) op de-artistieke
mogelijkheden.’1
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Het accent ligt op de spontane inval of het uitwerken van een toevallig ontdekte
nieuwe techniek van vormgeving. Wordt ook experimenteel genoemd, de fotografie
die gebruik maakt van de verworvenheden van fotografische experimenten die vooral
in de jaren 1920 hebben plaats gehad:

Man Ray: ‘Rayograph’. 1923, (= experimentele fotografie). Verzameling P.M.F.A.
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solarisatie, toonscheiding, reliëfdruk, negatiefdruk, het fotogram, raygram,
schadogram, ook fotomontage, fotocollage. Prominent vertegenwoordiger van de
experimentele fotografie is Heinz Hajek-Halke (1898) die met literaire bijschriften
het genre in een subjectieve versie beoefent.

Henri Cartier-Bresson: ‘Valencia, Spanje’. 1933, (= fotojournalistiek). Verz. P.M.F.A.

Fotojournalistiek
Een algemene term voor reportagefotografie met nieuwswaarde die bestemd is om
te worden gepubliceerd in kranten en ‘illustrés’ (genre ‘Life’, ‘Paris-Match’, ‘Stern’)
ook op TV weergegeven. De journalistiek dateert uit de tijd (1853) waarin het
mogelijk was om foto's te clicheren voor reproduktie. Omstreeks 1925 wordt
fotojournalistiek een begrip dank zij de Leica-camera en het verschijnen van
geïllustreerde weekbladen. Fotojournalistiek heeft dikwijls een feiten-verklarend
karakter, waarvoor het werk van Henri Cartier-Bresson (1908) exemplaristisch is.
De fotojournalistiek heeft de livefotografie gecreëerd waarvan in de lyrische
tentoonstelling, ‘The Family of Man’, 1955 (Edward Steichen, 1973-1979), een
overtuigende selectie te zien was.

Fotokunst
Een niet meer gangbare term (nabootsing van de woorden schilderkunst, tekenkunst,
etc.) voor artistieke fotografie (fotografie als kunst, als expressie), die gebruikt werd
zolang het discussiethema ‘Is fotografie kunst?’ aan de orde was. Thans vervangen
door creatieve, artistieke fotografie.

Fotografiek
Verzamelnaam voor doka-technieken waarmee, uitgaande van een fotografische
opname, prenten gemaakt worden met een uitgesproken grafisch karakter, die er
uitzien als tekening, litho, houtsnede, ets, kopergravure, zeefdruk, meestal ook voor
illustratieve doeleinde en met de mogelijkheid tot eenvoudige en goedkope
reproduktie. Toonscheiding is een door de foto-grafici overvloedig toegepaste
techniek, ook omdat (in de jaren 1930 tot in de jaren 1960) een lijncliché goedkoper
was dan een similicliché en bovendien op goedkoper papier behoorlijk kon worden
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afgedrukt. In de lithografie en de zeefdruk wordt ook zeer dikwijls van fotografische
technieken gebruikt gemaakt. Marta Hoepffner (ca. 1912) was in de jaren 1950 van
uit haar ‘Fotoprivatschule für künstlerische Fotografie’ een gezaghebbende docente
van deze foto-grafische technieken die ze beschouwde als elementen van integratie
van kunst en fotografie.

Generatieve fotografie
De term werd voor het eerst in 1975 gebruikt door Gottfried Jäger en als volgt
gedefinieerd: ‘bewuste en methodische produktie van visuele esthetische structuren
met behulp van fotografie. De opzet bestaat er in structuren te realiseren die zo goed
als mogelijk geschikt zijn voor waarneming en visueel onderzoek van fenomenen
die specifiek zijn voor de (technische) middelen waarmee ze gemaakt zijn
(mittelspezifische Phänomene).’ De auteurs van deze fotografie behoren tot de
experimentele fotografie maar distantiëren er zich van door ‘een bewust en
methodisch, d.i. een gepland en logisch geconcipieerd onderzoek van een precies
omschreven probleem.’1 Of deze generatieve fotografie ook kunst is interesseert de
auteurs zelf niet. Dr. Herbert W. Franke (1927): ‘Wat belang heeft, is het effect van
de prent op de kijker, de waarnemingsprocessen en gedachtengangen die opgeroepen
worden en wellicht ook nog het inzicht dat de prent oplevert inzake schikking van
visuele elementen en de indruk die ervan uitgaat.’2 Bekende Belgische
vertegenwoordiger van deze generatieve fotografie is Pierre Cordier (1933).

Instant vision-fotografie
Een synoniem van snelle fotografie die gebruikt wordt zoals ze mogelijk is geworden
door de kleinbeeldcamera en de moderne flitsapparatuur.

Conventionele fotografie
Betekent in het courante taalgebruik, klassieke fotografie in tegenstelling met bv.
experimentele avant-garde-fotografie. Rolf H. Krauss (1930) heeft in zijn publicaties
het woord een eigen inhoud gegeven: ‘konventionele Photographie’ (‘Konvention’
voor traditie, gewoonte). Deze ‘konventionelle’ fotografie is alle fotograie die zich
affirmeert als behorende tot de plastische kunsten, met een eigen ‘fotografische’ taal,
eigen wetmatigheden en eigen beoordelingscriteria. Vereenvoudigend: de
‘konventionelle’ fotografie van R.H. Krauss is fotografie-als-kunst; tegenover
kunst-als-fotografie, die ‘konzeptionelle’ fotografie genoemd wordt.

Conceptionele fotografie
Is een voorlopige vertaling van het Duitse ‘konzeptionelle’ fotografie van Rolf H.
Krauss (zie vorig trefwoord). ‘Conceptioneel’ slaat op ‘bevatting, vorming van een
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begrip in de geest; vandaar gedachte, inzonderheid scheppende gedachte, vinding’
(Van Dale). De ‘konzeptionelle’ fotografie is de fotografie die uit de traditie van de
plastische kunst uitbreekt en als autonoom medium gaat functioneren:
kunst-als-fotografie. R.H. Krauss herkent ze in de pionierstijd waarin argeloos met
fotografie geëxperimenteerd wordt (wat kan het medium?), in de jaren 1920 waarin
een heel nieuwe kunst tot stand komt die de fotografie uitsluitend gebruikt als een
techniek om motieven voor het kunstwerk aan te voeren. Conventioneel en
conceptioneel zijn termen die behoren tot de proeven voor een nieuwe
fotografietheorie van R.H. Krauss.

Kunstfotografie
De term die gebruikt wordt voor de artistieke fotografie van de eeuwwisseling zoals
ze het best vertegenwoordigd wordt door de Amerikaanse fotograaf Alfred Stieglitz
(1864-1946). Deze kwaliteitsfotografie wil de fotografie in de beeldende kunst
geïntegreerd zien als een volwaardig uitdrukkingsmiddel, de fotografie zuiveren van
kitsch en sentimentaliteit en ook van werkwijzen en theorieën zoals die door
professionele fotografen gehuldigd werden. Heeft aansluiting met de kunst van haar
tijd door een idealistisch streven naar het ‘Gesamtkunstwerk’ zoals ook blijkt uit de
fraaie verzorging van catalogi, de inlijsting van de prints, de presentatie van
fotografische boekillustraties, de inrichting van de expositieruimten zelf.
De kunstfotografie is geestelijk verwant aan het werk van de eigentijdse grafici,
meubelontwerpers, juwelenontwerpers: eenkind van de Jugendstil2.
Dat verklaart ook het gebruik van kostbare technische drukprocédés die bestemd
zijn om de massa op te voeden tot het schone en het verhevene2. Het is niet toevallig
dat Brussel ca. 1900 een centrum van de bloeiende ‘Art Nouveau’, ook een
toonaangevende ‘Association Belge de Photography’ bezit. Fritz Kempe: ‘De
kunstfotografie is een van de mooiste en tegelijkertijd zonderlingste bloesems van
het dilenttantisme.’ Léonard Misonne (1870-1943) is een van de beroemdste Belgische
vertegenwoordigers van dit superieure dilenttantisme.

Live-fotografie
(dikwijls foutief als life-fotografie gespeld naar de titel van het Amerikaanse magazine
‘Life’).
Kan wellicht best gekenmerkt worden als ‘werkelijkheidsfotografie’ (Karl Pawek),
een vorm van zeer persoonlijke betrokken reportagefotografie, zoals ze in Steichens
tentoonstelling ‘The Family of Man’ in optima forma bij elkaar werd gebracht,
‘poëtische reportage’ (K.v.D.). Bevindt zich volgens K. Pawek aan de andere pool,
tegenover het zg. ‘schönbild’, het mooie prentje, een afwijzend woordgebruik.
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Nieuwe zakelijkheid
(‘neue Sachlichkeit’). Ontstond in 1922 in Duitsland als kunstrichting die als fotografie
een reactie tegen het picturalisme wilde zijn. Karakteristiek: een koele, ‘zakelijke’
en objectieve benadering van het onderwerp, streven naar technische perfectie in de
weergave van materie en vorm, overzichtelijke en ‘modern’ - sobere bladvulling.
Een stijl die zozeer tijdsgebonden was dat hij direct toegepast werd in de reclame en
de massamedia. De fotografie van de nieuwe zakelijkheid is méér dan een Europese
variante van de Amerikaanse

Albert Renger-Patzsch: ‘Essen, Bahndamm am Hauptbahnhof’. 1929/30, (= Neue Sachlichkeit).
Verzameling P.M.F.A.

‘straight photography’. Ze ontstaat en ontwikkelt zich nl. in directer contact met de
theorieën van het ‘Neue Sehen’.2 De prototypische vertegenwoordiger van de ‘neue
Sachlichkeit’ is Albert Renger-Patzsch (1897-1966).

‘Neue Sehen’
De ‘nieuwe visie’ dateert uit de jaren 1920 en is verbonden met de theorieën van het
‘Bauhaus’. Het is een begrip dat afgedekt wordt door de theorieën van Alexander
Rodtschenko (1891-1956), Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946) en Raoul Hausmann
(1886-1971) die gemeenschappelijke ideeën hebben. Door het uitputten van alle
mogelijkheden van de fotografie willen ze tot een nieuwe waarneming komen: een
vrij, ‘bevrijd’, agressief, beweeglijk kijken wordt geëist. De nieuwe techniek die de
fotografie is, moet een hulpmiddel worden om het oog te trainen. Ook om de wereld
van de techniek zelf in beeld te brengen. Verder eveneens om de verworvenheden
van de technische en de wetenschappelijke fotografie te integreren in de
prent-fotografie. Er is ook een verregaande eensgezindheid over het probleem van
het perspectief. Van uit de zithouding in de auto, de 20e verdieping van een
flatgebouw of het 2e balkon in een operagebouw ziet de moderne mens de dingen
‘anders’ zonder er zich bewust van te zijn. Hij transponeert alles naar wat genoemd
wordt ‘het navelstandpunt’. Het ‘Neue Sehen’ wil de kijker van kunst en fotografie
opnieuw bewust maken van de werkelijkheid die niet meer werkelijk wordt
waargenomen. Er moet opnieuw met de ogen, niet met de navel, gekeken worden.
Het ‘Neue Sehen’ wil opnieuw, en zo principieel mogelijk, de wetmatigheden van
het medium en zijn instrumentarium formuleren. De drie geciteerde auteurs willen
meer dan alleen maar fotografie: MN wil van reproduktie naar produktie, creatie: H
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spreekt over de evolutie van de fotografieals-kunst waarvan hij vindt dat ze pas aan
het begin staat, en R wil de kunst vervangen door de fotografie: ‘in het moderne
leven is er voor kunst geen plaats meer’.2

Niet-figuratieve fotografie
Een fotografie die, meer nog dan de abstracte fotografie, fotografie is zonder motief,
een louter esthetisch spel met lijn, vorm, kleur, dikwijls op het scherp van de snede
met decoratieve kunst. Het gaat om ‘Kunstwerk-an sich’ dat pretendeert zelf een
nieuw stuk levende creatie te zijn. De technische mogelijkheden om dit soort
fotografie te maken, zijn zeer talrijk in alle stadia van de realisatie.

Picturale fotografie
Deze term, ook picturalisme (Engels: pictorialism), wordt dikwijls gebruikt vor de
kunstfotografie van 1900. Het is nochtans zinvol, zoals Rolf H. Krauss voorstelt,
picturalisme

Picturale fotografie (picturalisme): Henry Peach Robinson: ‘Dawn and sunset’, 1885.

als term te reserveren voor wat hij noemt, de compromis-kunstfotografie zoals ze
(slechts kon worden) beoefend (werd) door een sterk aangroeiende massa van
amateurfotografen voor wij de kunstfotografie van goed gehalte onbereikbaar was.
Picturalisme als niveauvariante (Frank Heidtmann) van kunstfotografie. Deze
conservatieve picturale fotografie wordt overigens ook door de professionele
fotografen verder beoefend. Zij negeert alles wat er in de kunst en in de beweging
van het ‘Neue Sehen’ sinds 1920 gebeurt, en vloeit zo moeiteloos over in de clichés
van de jaren 1930 ‘die niet alleen kenschetsend zijn voor de amateurfotografie in het
fascistische Duitsland’.2

Reportagefotografie
Een benaming voor de fotografie die gebeurtenissen regristreert. De fotojournalistiek
bedient zich meestal van de reportagefotografie voor het vastleggen van
gebeurtenissen met nieuwswaarde voor de publikatie in kranten, magazines, etc.,
maar daarnaast zijn reportages van huwelijken, jubilea, allerlei familiale en toeristische
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feestelijkheden ook te rekenen tot de reportagefotografie waarvan de kwaliteit bepaald
wordt door de levendigheid en de directheid waarmee ze gemaakt is op ‘le moment
décisif’ waarin dat wat moet worden gezegd, juist en helder geformuleerd wordt.

‘Sequences’
Een definitie van Uwe M. Schneede: ‘...een reeks foto's, maar niet de fotoreeks, niet
het foto-essay, niet het fotoverhaal, maar een lineaire continuïteit van beeldhaltes
(“Bildstationen”) die een toestand, een gebeurtenis of een evolutie
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verduidelijken... De aparte foto is niets zonder de context.’ Alleen zijn fasen
aangegeven, waarbij bewust bepaalde fasen weggelaten zijn. ‘Sequences’ behoren
tot de conceptuele richting, in die zin dat het essentieel is dat de niet geformuleerde
momenten door de kijker moeten worden ingevuld.
Het genre is een poging om de tijd in fotografie te integreren. Vormproblemen
zijn hier niet aan de orde; belangrijk is dat de kijker aan het denken wordt gezet. In
de meest geslaagde voorbeelden is een zweem van visuele humor, een glimlachend
understatement, aanwezig. Duane Michals (1932) is de naam die verbonden is met
de ‘sequences’.

Seriële fotografie
Een algemeen begrip dat alle fotografie dekt die met reeksen werkt (inclusief
‘sequences’), zoals het fotoverhaal, het fotoessay, de fotoreportage, genres met
meestal een literair karakter. Klassieke voorbeelden van seriële fotografie zijn die
van de maan gedurende één nacht, van een zelfde veranderd landschap door de vier
seizoenen heen.

‘Straight photography’
Betekent letterlijk directe fotografie. Caffin spreekt in 1901 in ‘Photography as a
Fine Art’ over deze fotografie en ziet twee richtingen waarvan de ene fotografie is
die de wereld moet registreren zoals ze is. Als belangrijke vertegenwoordiger van
deze richting noemt hij Stieglitz. ‘Hij is uit overtuiging in instinct een exponent van
de directe fotografische prent (de “straight photography”), doordat hij hoofdzakelijk
in openlucht en met snelle belichtingstijden werkt, zijn modellen aan zichzelf

Alfred Stieglitz: ‘Excavating, N.Y.C.’. 1900, (= Straight photography). Verzameling P.M.F.A.

overlaat en vertrouwt op de resultaten die uitsluitend met fotografische middelen te
realiseren zijn.’ Door een dergelijke houding benut hij consequent de mogelijkheden
van een fotografische techniek die zich voortdurend perfectioneert. Dat is, samen
met de aantrekkelijkheid van het voorbeeld van Stieglitz, de verklaring voor het feit
dat tot op heden het begrip ‘straight photography’ nog steeds een referentiepunt is.2
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Subjectieve fotografie
De benaming van een beweging in de fotografie die zo belangrijk geweest is dat
‘subjectieve fotografie’ niet meer in de algemene zin kan worden gebruikt. In 1951
heeft Otto Steinert (1915-1978) ze als motto gebruikt voor een tentoonstelling van
de groep ‘fotoform’ (de kern bestond uit Otto Steinert, Toni Schneider, 1920; Ludwig
Windstosser, 1921; Wolfgang Reisewitz, 1917), die een nieuwe kunstfotografie
proclameerde met de volgende kenmerken: gerealiseerd met uitsluitend fotografische
middelen (puristisch); mede het resultaat van een creatieve (ambachtelijke) ingreep
van de fotograaf bij de opname of bij de afwerking die de subjectieve interpretatie
verzekert. De talrijke vervreemdingstechnieken uit de jaren 1920 worden weer te
voorschijn gehaald. Een na-oorlogse beweging, geïmpregneerd door het Sartriaanse
existentialisme, ook een typisch Duitse reactie op de nazitheorieën over ‘entartete
Kunst’, die nog mawerkt in een generatie van reporters die van de kunstopleiding
die ze van Steinert ontvangen hebben, een hoge norm van technische en vormelijke
perfectie en een sterke persoonlijke betrokkenheid bij hun fotografie overgehouden
hebben.

Otto Steinert: ‘Ein-füss-gänger’. 1950/51, (= Subjektieve fotografie). Verzameling P.M.F.A.

Totale fotografie
Een begrip dat stamt uit de theoretische geschriften van Karl Pawek (1906), ook de
titel van één van zijn belangrijkste fotografie-theoretische werken. Hij reageert op
de fotografie als kunst, de zg. ‘Schönbilder’, en introduceert het begrip ‘totale
fotografie’ voor een werkelijkheidsfotografie die hij beschrijft als ‘een tweede
uitvinding van de fotografie, als een neerstorting in de fotografische ruimte’.
Fotografie was voorheen een medium van afstandsinstelling. Ze moet het medium
worden van de onthulde realiteit. Ze is ontstaan uit de reportagefotografie en groeit
uit ‘tot een internationale fenomenelogische fotografie. Deze foto's zijn geen kunst,
geen filosofie, geen techniek, ze zijn iets nieuws. En dat nieuwe heeft een bijzondere
eigenschap, nl. ons te confronteren met de grensgebieden van de werkelijkheid’ (K.
Pawek). Een poging om de hele authentieke fotografie met een sociologisch
vocabularium onder te brengen in een vorm van verruimde en verhevigde
live-fotografie.
Karel van Deuren
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poëtisch bericht
Samenstelling: Luc Daems, Kris Geerts, Rik Jacobs*
CVKV-Leden en abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift
‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Bij elke inzending voegt u: adres, post- of bankrekeningnummer en - zo u uw
ingezonden gedichten terugwilt - de nodige postzegels.
Zoals medegedeeld dingen de opgenomen gedichten mee voor de Albert de
Longie-poëzieprijs 1982.

bezoek
Weer thuis. In de kleine kamer
geen woorden alleen maar de kans
een uur lang hun kind nog te zijn
maar ouder, bedachtzamer, anders.
De woorden ontwaken in muren
in tranen waartegen hij vecht
de beving van handen voorzegt
dat wachten niet lang meer zal duren.
En zij als een schim als een engel
ondanks het gewicht van de dag
volgt elke beweging, zij brengt hem
zijn wensen op vleugels op slag.
De rolstoel de kamer het beven
de nacht die geen vrede meer vindt
de kloof tussen ons van een leven.
Ik denk plots aan mijn eigen kind.
Christina Guirlande

priester
Hij draagt in zich
de diepgeborgen naam van offerande
- balling op het eiland ‘vrede’ -.
Om menselijk begrip één bede,
met open handen
in open poorten van de morgen.
Maar de avond maakt verdriet.
Om de begrenzing van zijn afgelijnd gebied
ligt leed in radeloze tempels.
*

Het Poëtisch Bericht in nr. 187 werd eveneens samengesteld door Luc Daems, Kris
Geerts en Rik Jacobs!

Vlaanderen. Jaargang 31

Uit dagen, dagen eenzaamheid
brengt hij de zegen.
Soms spreekt zijn mond
hem - door beperking - tegen.
En het volk schreeuwt
uit verhitte longen,
maar ziet de zelfverminking niet
van eigen tongen.
Mij bleef eerbied
als een kind gedreven
naar het land waar God nog hoorbaar is.
Maria Sesselle
Mijn landschap is mijn vrouw
en mijn rouw, mijn bede
en mijn ontberen, mijn trouw en ontrouw.
In mijn landschap ben ik een vagebond
en een graaf: ik kom nergens thuis
al ben ik eigenaar van een rijkelijk huis.
Mijn landschap is een vaderschap:
ik ben het land en toch niet meer
want ik herken dit land met de dagen minder.
Mijn landschap is heersen
en lenen. In haar leenroerigheid
ben ik een vijand en een meester.
Mijn landschap is mijn kerk en mijn kerker
mijn God en mijn verbod. Geen woord
laat mij zo vrij en bindt mij sterker.
Mijn landschap is mijn gramschap
en medelijden en toch zal ik niet lijden
of leiden, maar enkel belijden.
Mijn landschap houdt mij samen
en gescheiden, brengt mij
dichter en verder van begin of amen.
Mijn landschap is mijn brood
en mijn dood. Mijn schuur en mijn graf.
Geboren uit haar keer ik in haar terug tot as.
Mijn landschap is verdenken
en bedanken, is verblijven
maar niet blijven:
zij schrijven: ‘Hij had een land,
hij heeft het niet verlaten
zijn landschap is ons land.’
Herman Leenders
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Bleek, mager en verkouden
zat Hij die avond in mijn kamer
en las gedichten voor
over Oidipoes en de zwaar beproefden.
En toen Hij zweeg en
naar het haardvuur staarde,
verteerd van heimwee naar een huis, een kind,
wist ik mezelf vervuld
van hoop en blind verdriet,
dromend van
wat nooit één mens
ontkomen kan.
Andries Dhoeve

kortstondige ontmoeting
De heg was pas geknipt, en het prieel lag
Onder grote toeloop van verkwikkend licht
Toen ze verscheen op het bordes, en bloemen
Bógen. Haar naam was mij niet toegefluisterd
Door de lentewind. Die had zwijgplicht en
Miste zo 't vermogen om mijn mond te doven.
Het ontschoot mij, ik kon een langgerekt oh!...
Niet onderdrukken. En, hoewel alle vogels mij
In koor beloofden strikt stilzwijgen, drong
Mijn verbazing moeiteloos tot haar door.
Ik zag haar schrikken. Wikte. Wuifde.
Ze liep, verward en met verongelijkte pas,
Naar binnen; keek niet op of om.
Toch liet ze, van mijn magisch luchtkasteel,
De bovenaardse deur geopend op een kier.
In welke droom had zij mij nog gezien?
pieter Keppens

keerpunt
Want tussen twaalf en vier
geen boom verschuift het licht.
De tijd is kleinkunst nu
en schrijft met bijen.
Een struik draagt sierspeldvlinders,
elk ooglid dut in bessen
en lager bij de grond de hoenders
spoelen veren in het zand.
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Tot zij verrijst uit naald en vingerhoed,
in plechtigheid haar halsdoek bindt,
een emmer wakker schudt en grepen graan
laat zingen voor dit kakelwit
dat plots uit stilte honger broedt.
Zij tilt een mand voorzichtigheid
belegd met stro en raapt in nesten
broze schalen uit de lighoek van de wind.
Gery Florizoone
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de akker
wat bindt meer dan de dood
met nooit te splitsen atomen in zijn hand:
de harde pitten waarrond de vruchten rijpen?
verlaten kan niet scheiden zonder scheur
en scheuren zijn onuitwisbare runen.
verduren is een akker zwaar gemerkt
van getij op getij met bittere stappen
van zinkende woorden en kleverige gebaren.
het graan verbleekt in wakke schuren
de beregende slijpsteen verroest de messen
en foto's vergelen in de wrakke laden.
en toch scheid je nooit net en af
een late morgend is het al weer opgestaan.
op deze akker trapt men zaden nooit gans dood.
onzichtbaar ergens en dra overal
worden ze in water en aarde wakker.
Rik Huys

springtij
Een nacht van tumult als tevoren
geen andere, niets dan geluid
van geweld en met angst in de huid
vergeten te ademhalen.
Gedoken in dekens herhalen
de kracht van de wind van de stroom
gemarteld met iedere boom
seizoenen van rampspoed verhalen.
En dan na de dagen van woede
weer deinen op ebbe en vloed
en ademen, nog op zijn hoede
want water is driftig, als bloed.
Christina Guirlande
wat doet gij dezen avond
dochter van de dichterman
gazellenkind de lichten
van de dag zijn vroom
wat doet gij
dezen avond gouden ledenkind
wat kleedje
draagt gij lichter dan
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een dichter draagt de
gouden beelden van
een droom
Laurent

zondag
Geen lijster zingt als zij de zondag open,
ook haar verhalen van verdriet zijn blij.
En wat zij met de stilste hand geschreven
voor een grote dag bewaart, mengt zij
met spijzen die zij graag bereidt.
Zij haalt de koperen weegschaal boven,
weegt wat goed om slagen en wat nodig is.
Wat smaak geeft aan de kindervragen
hangt van veel gebaren af:
het milde strooien van haar hand,
het sieren van de zondagstaart
of op de borden omgekeerd: de gele vis.
Gery Florizoone

herfst 2
nu de kilte valt
vet ik de spade en de harken in
en ben tevreden met de dag:
ik heb de haag geknipt
het gras gemaaid
de forsythsia heb ik verplant
de tulpen gepoot
de moestuin bemest
en in winterbedden gelegd
nu de kilte valt
ben ik tevreden met de dag:
als een egel zoek ik
mijn slaapplaats voor de winter op
Gilbert Coghe

vakantie
het geluk rinkelt
op 'n fiets glimlachend voorbij
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bruin roestbruin in
'n openkleed met wapperende franjes
'n exotische bloem
welke groeit tussen geurige guirlandes
gelijk één wentelende ster
uit hemelsblauwe dauw gesneden
René Coomans

herfst 1
judasoor satansboleet
bundelzwam en doodstrompet
met één voet verplet
waartoe dient het dat ik weet
hoe die paddestoel ook heet
aster herfsttijloos
krysanten uit japan
droogboeket in de koperen kan
al die kleuren kunnen slechts een poos
de doornen doen vergeten aan de roos
weer grijpt de herfst me naar de keel onrust is mijn grootste deel gilbert coghe

zelfportret I
Tussen de kinderen
ritselt de verholen angst;
is eenzaamheid
besmettelijk in de regen?
het hart
een echoput van goed en kwaad
en zelfportret,
o vogel van de juninacht
en de beloften van het riet
o paardenrug bevrijdend,
dit korte lied
en ik
als droefheid op een kermis.
Fernand Florizoone
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de broeder
Een zwijgende broeder
voelde zich Gods marentak,
hij bad met de wind
in de moerbeiboom,
zijn nederigheid bloeide
als witte dovenetel
en behaagde
het paasgeluid der bijen.
Fernand Florizoone
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verbondsberichten
Verbondssecretaris: Danny Van den Bussche Duinenstraat 70 - bus 3, 8400
Oostende

Nieuwe leden
De Raad van Beheer van het CVKV aanvaardde te Gent op 6 en 19 juni volgende
kunstenaars, die wij graag welkom heten in onze grote kunstenaarsfamilie.
Antwerpen: Hugo Besard (P), Antwerpen - Willy de Bleser (L), Ekeren - Gery de
Smet (P/L), Antwerpen - Maria Hoegaerts (P), Putte - Walter Lebbe (P), Deurne Pol Marijnissen (P), Mortsel - Hendrik Nachtegaele (P), Ekeren - Maurits van den
Broeck (P), Boechout - Pieter van der Krieken (P), Kapellen - Patrick van Looy (M),
Kasterlee - Martha van Mol (P), Deurne - Irène Wuyts (Juw.), 2020 Antwerpen.
Brabant: Constant Ansoms-van Pelt (P), Kumtich - Luc Cauwenberghs (P),
Grimbergen - Phil de Decker (P), 1140 Brussel - Magda Lenaert (P), Bertem Maurice Rademakers (P/L), Heverlee - Jean-Pol van den Broeck (P), ps. Jan-Pol,
Winksele - Agnes van Ransbeeck (P), e.R. 't Kint, Hekelgem.
Limburg: Gilbert Gh. Froyen (P), As - Mathieu Lenaerts (M), Tongeren - Jean-Marie
Vanstreels (Arch.), Hasselt - Herman van Vinckenroye (P), ps. Herman V.V., Alken
- Maria Vincken (P), Zichen-Zussen-Bolder.
Oost-Vlaanderen: Marc Coussement (L), Oudenaarde - Jean de Groote (P),
Eke-Nazareth - Luc Degryse (P), Gent - Martin Deventer (P), Ronse - Paul Meert
(L), Lokeren - Tjen Pauwels (L), St.-Niklaas - Walter Sermyn (P), Destelbergen Rudy Tas (M), Aalst-Moorsel - Luc Vandenbroeck (M), Lebbeke - E. van der Elst
(P), Eeklo Freddy van Hove (L/D), Beveren - Gerard van Vosselen (P), Hamme.
West-Vlaanderen: Ignace Deruwe (M), Brugge 4 - Lut Lambrecht (P) e.J. van
Acker, St.-Eloois-Vijve - William Lievens (P), Oostende - Paul Reniere (P), Poperinge
- Hans Vandeweghe (P/Foto), Diksmuide - Hilde van Remoortere (Foto), Oostende
- Ferry van Vosselen (P), Tielt.

Prijs voor beeldende kunsten Jozef Storme
We herinneren er onze leden-schilders aan dat ze kunnen deelnemen aan de Jozef
Storme-Prijs met één schilderij waarvan onderwerp, afmetingen en schilderkunstige
techniek vrij zijn. Inschrijvingen te sturen naar het secretariaat t.a.v. de heer Robert
Declerck, Hondstraat 6, 8880 Tielt. De werken dienen bezorgd te worden in het Don
Bosco Technisch Instituut, Kortrijksesteenweg 1025, Sint-Denijs-Westrem (Gent)
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op vrijdag 3 september e.k. van 17 tot 20 uur en op zaterdag 4 september van 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur.
Bekendmaking van de uitslag + tentoonstelling van de geselecteerde schilderijen
op zaterdag 25 september om 15.30 uur Huis Ter Beurse, Vlamingstraat 38, Brugge,
succursale van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen.
Alle leden van het C.V.K.V. mogen aan deze wedstrijd deelnemen. Inlichtingen
te bekomen op het secretariaat.

Statutaire jaarvergadering van het kunstenaars verbond
Op zaterdag 5 juni 1982 hield het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond in Gent
zijn jaarlijkse statutaire vergadering waarop onder meer de verkiezing van enkele
beheersraadsleden plaats vond. Als nieuwe raadsleden noteerden we Herman Bogaert
(Asse) en Dré van Daele (Kortrijk) voor de sectie Dramatische kunst, Harold van
de Perre (Dendermonde) voor de sectie Plastische kunsten en Rudolf van de Perre
(Hekelgem) voor de sectie Cult. leven. Zij vervangen respectievelijk Hein Nackaerts
(ontslaggevend) en Remi van Duyn(†) voor mandaten van 3 jaar en Albert Setola (†)
en Jo Briels (ontslaggevend) voor mandaten van zes jaar. Waren aftredend en werden
herkozen voor zes jaar: Jules van Acker en Paul Vanderschaeghe (Lett.), Guido
Cafmeyer en Leo Laerenbergh (Dram. K.), Herman Roelstraete (Muz.), Marcel
Notebaert en Christine Huet-Teller (Pl.K.); verder de vertegenwoordigers van de
provincies Rik Jacobs (Antw.), Kamiel D'Hooghe (Br.), Erik Heidbuchel (Limb.),
A. van Wilderode (O.-Vl.); tenslotte de vertegenwoordigers uit het Cult. leven Aug.
Keersmaekers, Jo Maes en Ludo Raskin.
Het grootste deel van de namiddagvergadering werd besteed aan een colloquium
over het orgaan van het C.V.K.V., het tijdschrift ‘Vlaanderen’. Het onderwerp van
het gesprek - onder leiding van Prof. August Keersmaekers, redactievoorzitter van
het tijdschrift - luidde ‘Wat was, wat is, wat wordt “Vlaanderen”?’ Uit de naar
voorgebrachte suggesties zal de redactieleiding de nodige beleidslijnen distilleren
voor de verdere publikatie van het tijdschrift.
De heer Werner Vens, voorzitter van het C.V.K.V. deelde ook mee dat op zaterdag
25 en zondag 26 september e.k. het C.V.K.V. en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ het
dertigjarig bestaan zullen vieren. Dit gebeurt o.m. met op zaterdag 25 september de
proclamatie van de eerste uitgave van de Jozef Storme-prijs voor schilderkunst en
de bekendmaking van de winnaars van de Albert de Longiepoëzieprijs van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’ 1982. Dit alles zal plaats hebben in het Ontmoetingscentrum
van het ‘Huis Ter Beurse’, succursale van de Bank van Roeselare & West-Vlaanderen
in Brugge.
Op zondag 26 september wordt na een plechtige eucharistieviering ter intentie van
de in het laatste jaar gestorven leden van het C.V.K.V. een academische zitting
gehouden, waarop Anton van Wilderode zal spreken over ‘Ethiek en Kunst’.
Gedurende het daaropvolgend feestbanket worden o.a. verdienstelijke leden van het
C.V.K.V. gehuldigd, in aanwezigheid van Dhr. Daniël Coens, Minister van Nationale
Opvoeding en Cultuur.

Kunstenaarsbelangen
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• De Frans Roggenstichting werd te Gent opgericht in 1979 ter herdenking van
de een jaar voordien overleden theaterman. Zij kent om de twee jaar een Frans
Roggenprijs toe en richtte o.m. reeds colloquia in over actueel Duits- en
Franstalig theater. Dat laatste gebeurde i.s.m. het Archief en Cultureel
Documentatiecentrum van de R.U.G., met als gastspreker Prof. Phil Royzer
(Bordeaux III). Op 4 en 5 september volgen het Engels en het Amerikaans
theater.
• De Vereniging van Vlaamse Letterkundigen organiseert op 18/9 te Antwerpen
een poëziemarkt. Voor deelname en inschrijvingskosten: Secretariaat VVL,
Dorpstraat 80, 3599 Kaulille. Het betreft een manifestatie n.a.v. het 75-jarig
bestaan van de vereniging, waaraan dichters en literaire tijdschriften kunnen
deelnemen.
De algemene vergadering van de VVL (Brussel 21/2) was vooral gekenmerkt
door een belangrijke discussie ingezet door H. Lampo. Hij protesteert ‘tegen
de wijze waarop de Vlaamse schrijvers officieel en officieus worden benadeeld.
Tijdens het weekend van de Vlaamse Gids beweerden Noordnederlanders dat
er geen Vlaamse literatuur bestaat, dat men in Vlaanderen niet kan uitgeven,
niet kan schrijven en geen Nederlands kent. Er kwam een verachting tot uiting
voor al wat Vlaams is. Slechts twee schrijvers bleken “geniaal” te zijn; Boon
en Claus...’
Freek Dumarais oordeelt ‘dat de aantijgingen moeten genegeerd worden omdat,
volgens hem, slechts enkele kliekjes naar publiciteit zoeken in Nederland.’
W. Copmans zegt dat wij te vlug aanvaarden al wat uit Nederland komt.
H. Lampo verklaart ‘dat er in Nederland een anti-Vlaamse situatie bestaat en
dat de VVL nauwlettend de literaire activiteiten in de Brakke Grond moet
volgen.’
B. Peleman, Gaston Claes en Marcel Coole zetten aan tot voorzichtigheid: men
mag niet veralgemenen. Toch meent Coole dat Vlaanderen nog steeds wordt
aangezien als het kleine broertje. Hilde van Assche merkt op dat men de Taalunie
moet in het oog houden.
Maria Heylen verheugt zich over de bespreking: ‘Er is contact en vriendschap
tussen auteurs uit Noord en Zuid, maar de organisatie is afhankelijk van
Nederland-gerichte werkgroepen, zodat vele Vlaamse Jeugdboekenweken
voornamelijk gestoffeerd worden door Nederlandse jeugdauteurs.’
H. Lampo ziet van Nederlandse zijde niet veel kans op een bemoedigend
schouderklopje voor Vlaamse auteurs.
L. Vermeiren zegt ‘dat het gevaar bij onszelf zit; onze taal-leraars zijn
Nederland-gericht, in onze encyclopedieën vindt men Vlaamse schilders en
musici, maar ieder Vlaams schrijver vindt achter zijn naam: Nederlands auteur.
We moeten terug naar onze eigen taal, het Vlaams.’
Gerda de Vries meent ‘dat wij te weinig chauvinistisch zijn, dat we elkaar niet
steunen en dat we, met het buitenland als voorbeeld, meer voor elkaar moeten
doen.’

Vlaanderen. Jaargang 31

192

A. ver Elst voegt hieraan toe ‘dat Nederlandse uitgeverijen in Vlaanderen, geleid
door Vlamingen, de Vlamingen weren.’
(De teksten tussen aanhalingstekens komen woordelijk uit het résumé-verslag
van de vergadering in de ‘Mededelingen’ van de VVL van mei 1982, blz. 3v.).
• In oktober 1980 werd het CKF (Centrum voor kreatieve fotografie) gesticht,
als uitvoering van een langgerijpt idee, door Walter De Mulder, Johan Valcke
en Carl Uytterhaegen: een triumviraat dat zich wou inzetten om mensen bij
mekaar te brengen met de creatieve fotografie als gemeenschappelijke interesse.
Hun doelstellingen: het inrichten van colloquia; het houden van work-shops
onder leiding van binnen- en buitenlandse fotografen; het organiseren van
tentoonstellingen en activiteiten speciaal gericht op jongeren (basisverruiming);
het verzorgen van publikaties. Hun eindbetrachting is een reëel centrum
uitbouwen met een daarbijhorende fototheek over Vlaamse fotografen en een
documentatiecentrum over fotografie in het algemeen. Contactadres: CKF, Frans
Uyttenhovestraat 68, 9110 Gent, tel. (091) 28 60 09.
Uit een daar door Pool Andries gehouden voordracht over ‘Normen voor
fotokritiek?’ citeren we: ‘Zeer bewust leverden ook de fotografen hun bijdrage
tot de vooruitgang in wetenschap en techniek, die werd begrepen als een morele
waarde. Hun werk vormt een nagenoeg complete beeldinventaris van de visuele
realiteit, van feiten en toestanden, ten bate van een encyclopedische kennis. Wat
al deze fotografen gemeen hebben en wat ook de grootsheid en de overtuigende
kwaliteit van hun beelden uitmaakt, is de klaar geformuleerde visie op de
fotografie die tevens een adequate vormgeving heeft gekregen. De gestelde
norm (technische perfectie en documentaire waarde) heeft zich niet ontwikkeld
uit een formele traditie, maar werd gesteld door de maatschappelijke functie
van deze beelden zelf. Deze fotografie reflecteert bijgevolg zeer subtiel de
normen en waarden van de maatschappij waarin ze tot stand kwam.
Deze vaststelling, of noem het een regel, geldt voor alle belangrijke fasen in de
geschiedenis van de fotografie en bij uitbreidng, voor alle belangrijke momenten
uit de geschiedenis van de kunst: een sterke maatschappelijke motivatie,
gekristalliseerd in een sterke individuele motivatie is een essentiële voorwaarde
voor de grote scheppingen.
Welke les kunnen we daaruit nu trekken voor wat de kritische benadering en
evaluatie van de hedendaagse fotografie betreft? Heel simpel, dat het dringend
tijd wordt dat zowel fotografie zelf als critici en verzamelaars, zich eens gaan
bezinnen over de plaats en de functie van de vrije fotografie in de hedendaagse
maatschappelijke situatie. Ik vrees inderdaad dat er ons met de verregaande
commercialisering, met de explosie aan galerijen en publikaties, steeds meer
fotografie wordt aangesmeerd die haar verantwoording enkel binnen het gesloten
systeem van de fotografie zelf vindt, en die niet werd geconcipieerd in een
breder cultureel, maatschappelijk en filosofisch perspectief. Vele fotografen
hebben wel een visie op de fotografie, maar slechts weinigen hebben een visie
op de wereld en op de samenleving. Men zoekt naar originaliteit wat betreft
thematiek en vormgeving en men vraagt zich af of het publiek ook iets meer te
zien krijgt dan een prent aan de wand.’
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• Groeiende onverdraagzaamheid: Dat nogal wat Vlaamse filmmakers niet
alleen artistiek op een laag peil staan weet iedereen: het volstaat hun films te
bekijken, die vaak door trieste gewetenloosheid zijn gekenmerkt.
Sommigen zijn ook in hun menselijke verhoudingen schaamteloos: dat zag men
o.m. bij stakingsacties en bij presentaties voor de TV, al dan niet ‘onder invloed’.
Een nieuw staaltje hiervan: een paar Vlaamse filmmensen molesteerden te
Cannes een Vlaming omdat hij ‘filmrecensent’ en ‘katholiek’ is. Men weet dat
in een zeker milieu van film-, theater- en literatuurmensen ‘katholiek’ synoniem
is van ‘fascist’. Sommige ‘BRT-mensen’ doen trouwens erg hun best om deze
visie stelselmatig door te drukken. Al wie durft op te komen voor
rechtvaardigheid, respect voor hogere waarden of gewoon voor enig fatsoen, is
in de ogen van dat soort lieden een ‘fascist’.
Wij vragen ons af wat sommige verantwoordelijken kan weerhouden hun plicht
te doen tegenover deze intolerantie: voelen zij zich om een of andere reden
verplicht hun mond te houden? Film-, theater- en literatuurmensen hebben
weinig te klagen van ‘katholieke’ recensenten: de meesten vertonen de grootst
mogelijke mildheid en verdraagzaamheid. Hun standpunt komt zelfs zeer dikwijls
hierop neer dat je als kunstenaar aan geen enkele morele wet onderworpen bent
en dat je geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de morele weerslag van
je ‘kunstwerken’ op toeschouwers, luisteraars en lezers. Zelfs aan universiteiten
worden dergelijke standpunten in de praktijk toegepast, veelal in naam van een
zeker ‘pluralisme’...
• Culturele instellingen staan meer en meer in de kou. De subsidies worden door
alle instanties ingekrompen. Ook de giften, die zovele organisaties in leven
houden, dreigen eveneens sterk te zullen achteruit gaan. Immers aan deze giften
was veelal vanaf 1.000 fr. een even grote fiscale vrijstelling verbonden. Dit
voorrecht, dat ongetwijfeld vele schenkers in grote mate aanmoedigde, werd
ingetrokken. Uw Kunstenaarsverbond heeft maar een paar jaar van deze regeling
kunnen genieten ten voordele van de Sociale Dienst voor kunstenaars in
noodsituatie. Zoals voor alle culturele verenigingen werd dit afgeschaft.
‘Voorlopig’ werd door de minister van financiën beweerd, maar men wacht
intussen reeds acht maanden op een nieuwe regeling. De Vereniging voor
Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties spreekt in dit verband niet zonder
reden van ‘bureaucratisch misprijzen’ voor culturele instellingen.
• Herhaaldelijk wezen wij op de schandelijke inkrimping van de
BRT-3-zendtijd daar waar men beter de besparingen zou doen op de zendtijd
die BRT-1 en BRT- 2 wijden aan ontspanningsmuziek; te meer daar men weldra
in naam van de vrijheid de zogezegd ‘vrije’ radio's uit pure politieke demagogie
zal toelaten op grote schaal aan nivelleringen te doen, met zogezegde ‘muziek’.
Met BRT-directeur Karel Aerts (‘Muziek en Woord’, juni '82, p. 17) hopen we
dat de Raad van Beheer van de BRT tot een verstandiger regeling zal besluiten.
Met hem verheugen we ons erover dat er zoveel protest is geweest, ‘ook uit
Nederland, Duitsland en Noord-Frankrijk’. Er is enig verband tussen BRT-3 en
ons tds. ‘Vlaanderen’ dat voor een goed deel gesticht werd om het zelfrespect
van de Vlaming te stimuleren door het beste wat hij bezit - zijn artistieke waarden
- in evidentie te stellen. Dat is essentieel, want het heeft te maken met de diepere
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reden van de ‘veronachtzaming’ van het Vlaamse volk, die de Vlaamse beweging
noodzakelijk maakte. Wanneer zullen onze politici dit begrijpen?
• Een der laatste voorstellen van resolutie van wijlen Wim Jorissen in de Vlaamse
Raad (13 april 1982) was een vraag om een wetenschappelijk onderzoek naar
de gevolgen op cultureel gebied van de naoorlogse repressie. Hij motiveerde
dit aldus:
‘Talrijke historici en publicisten hebben bevestigd dat de bestraffing van foute
houdingen en daden tijdens de bezettingsperiode 1940-1944 vaak uit de hand
is gelopen en dat de repressie en rechtspraak ten overstaan van het incivisme
de goede faam van ons land als rechtsstaat heeft aangetast. Vele publicisten
hebben daarbij opgemerkt dat deze repressie een opvallend anti-Vlaams karakter
heeft gehad. Opvallend hierbij is dat veel Vlaamse “cultuurdragers” slachtoffer
van dit vervolgingsbeleid zijn geworden: inderdaad valt onder de verdachten
en veroordeelden het groot aantal deskundigen, wetenschappelijk onderzoekers,
letterkundigen, kunstenaars, behoeders van het cultureel patrimonium,
omroepmedewerkers, bibliothecarissen, jeugdleiders, professionele en vrijwillige
medewerkers in het vormingswerk en de culturele animatie, sportbeoefenaars,
animators inzake vrijetijdsbesteding en toerisme, leerkrachten en strijders voor
de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen op. Het ogenblik lijkt
ons aangebroken om een grondig onderzoek in te stellen naar de gevolgen van
dit repressief optreden voor de culturele ontplooiing van onze
cultuurgemeenschap. Krachtens artikel 59bis van de Grondwet en artikel 4 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is de
Vlaamse Raad bevoegd voor de activiteiten die door al deze mensen worden
opgezet.’
• Literaire rel: Onlangs publiceerde de Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen (VBVB) een bloemlezing die de behandeling en de
publiciteit krijgt van een ‘Boek van de Maand’. Een Vlaams uitgever (Orion)
zond volgend protest naar de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse
Boekwezen: ‘Wij ontvingen uw omzendbrief dd. 15.6.1982 betreffende IN
DRUK (Boek van de Maand november-december 1982), een uitgave die u
aankondigt onder de titel: “Nieuwe VBVB actie rond Nederlandstalige
literatuur”. Uiteraard juichen wij altijd het initiatief van een ruime
Nederlandstalige literaire bloemlezing toe, maar wij kunnen ditmaal, om het
zachtjes uit te drukken, onze ontgoocheling, onze wrevel moeilijk bedwingen,
wanneer wij de samenstelling zien en de keuze van de tien Vlaamse auteurs die
hier worden opgenomen. Wij moeten inderdaad vaststellen dat de tien Vlaamse
auteurs die hier gebloemleesd worden, allemaal komen uit één of twee fondsen.
Onze uitgeverij heeft voor de Vlaamse poëzie - zoals u weet lang niet de
gemakkelijkste tak van de uitgeverij - sinds jaren ernstige inspanningen gedaan.
Ook in deze bloemlezing worden gedichten opgenomen. Waarom werden wij
als belangrijke poëzie-uitgeverij hier evenmin geraadpleegd? Het spijt ons
werkelijk dat het beeld van de Vlaamse literatuur hier grondig vertekend wordt,
des te meer omdat deze bloemlezing, waarschijnlijk zeer ruim, ook in Nederland
zal verspreid worden. Het beeld dat hier van Vlaanderen wordt getekend, is
Vlaanderen niet. Omdat wij principieel aan deze morele oplichterij niet wensen
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mee te doen, zullen wij dat boek verspreiden noch aankopen. Wij sturen deze
brief aan de Vlaamse pers.’
De voorbij geziene uitgeverijen zijn o.m. Orion, Standaard, Clauwaert,
Davidsfonds, Lannoo, Danthe, Roerdomp, Soethoudt. De bevoordeligde
uitgeverij is natuurlijk een bekende Nederlandse (in Vlaanderen gevestigde)
uitgeverij. Sedert jaar en dag is deze ‘de’ uitgever der vrijzinnige auteurs in
Vlaanderen. Telkens stoot men op deze naam bij onderzoeken naar ideologische
partijdigheid, bvb. in de Dienst der Letteren of de BRT. De zaak krijgt aldus,
behalve een financiële, ook een ideologische dimensie.
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Denkend met onze Nederlandse vrienden omtrent kunst
Vrij kunstenaarschap
Over de zin van het ‘vrije kunstenaarschap’ hield de Nijmeegse kunsthistoricus
Wouter Kusters een spirituele voordracht in een samenkomst, georganiseerd door
ons Nederlandse zustervereniging, het Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond.
Enkele uittreksels:
‘Vrij kunstenaarschap: wat is dat? Het woord doet denken aan de ongestoorde
schoonheidsroes van iemand die niet op een dubbeltje hoeft te kijken, en zich kan
uitleven in creativiteit. Maar het is de vraag of dat voorkomt.’
‘Bij ware schoonheid vergaat je de lust in woorden. Eén echt kunstwerk is genoeg.
Is het soms nodig, staande voor de kathedraal van Bourges, een pleitrede te houden
voor de gotiek?’
‘Hoe zit het nu met de vrije kunstenaars? Vrije kunstenaars zijn degenen, aan wie
het bespaard is, als geroepen kunstenaars, op kantoor te moeten zitten. Waar anderen
“amateur” blijven in hun vrije tijd, kunnen zij hun roeping tot hun bestaan maken.’
‘Is een christen een kunstenaar, dan is hij gebonden aan zijn overtuiging; die te
miskennen zou neerkomen op de ergste slavernij. Vrijheid is de weg te gaan, die het
geweten je wijst.’
‘De christen kunstenaar is als Jacob worstelend met de engel; altijd in tweestrijd:
met zichzelf, met zijn artistieke falen. Hij is een beproefde, en hij leeft een bestaan
dat niet gemakkelijk is, maar hij voelt toch dat het waard is geleefd te worden.’

Ogen en beeldende kunst
Van alle sieraden waarmee het lichaam is getooid, van alle uitdrukkingsmiddelen,
die het ten dienste staan, is het oog wel het belangrijkste en het meest fascinerende.
Want, Dante spreekt het uit: ‘Gli occhi sono balconi del'anima’, de ogen zijn de
vensters van de ziel. Hier is een opening gegeven naar diepe immateriële werelden,
die de andere niet zonder huivering betreedt.
In de ogen van mens en dier manifesteert zich het heilige, de kosmisch-goddelijke
oerbron van leven, in een bepaalde graad van bewustzijn. Leven, licht en bewustzijn
kunnen met elkaar in verband gebracht worden. Bewustwording wordt ervaren als
verlichting.
Men spreekt van stralende ogen, een vlammende of duistere blik. Het Maleise
woord voor zon is ‘Mata hari’, letterlijk ‘oog van de dag’. De stralende zon, in alle
culturen het symbool van leven, manifestatie van de levenbrengende god. Ogen zijn
kleine zonnen. Wanneer de Griekse goden zich anoniem aan aardse stervelingen
vertoonden, waren zij herkenbaar aan de goudglans in hun ogen.
Talloos zijn de symbolische voorstellingen, oude mythen en sprookjes, waarin
ogen een rol spelen. Het oog heeft een magische kracht, het is oorzaak van geluk of
ongeluk, hoop en vrees. Het boze oog verstoort de harmonie en brengt dus ziekte en
dood, in tegenstelling tot het Egyptische ‘oog van Horus’, dat, gebaseerd op de
Osiris-mythe, juist herstelt en daarom helende kracht bezit. Als ‘wedzjat (gezond)
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oog’, kon het in een land, dat door de oogziekte trachoom geteisterd werd, een geliefd
amulet worden.
Het ‘derde oog’ in de Indische cultuur, aangegeven op het voorhoofd boven de
ogen als een ronde stip, symboliseert het helderzien, het innerlijke schouwen. Het
meest verheven oog is het alziend oog van God, dat voorgesteld wordt binnen een
gelijkzijdige driehoek. Dit symbool wordt aangebracht in kerken, kloosters en scholen.
Ook in de tempels der vrijmetselaren. Het houdt een waarschuwing in: God ziet u.
Liefdevol, ook in het lijden, is de tedere oogopslag van de Madonna. Zij is de
troosteres der bedrukten: ‘sla op ons uw barmhartige ogen’ luidt de tekst van een
gebed. Het oude mytische beeld van de moedergodin met haar gecompliceerde
betekenis, heeft zich in haar persoonlijkheid opgelost. Door alle eeuwen heen is zij
een bron van inspiratie geweest voor kunstenaars, die haar veelvoudig hebben
afgebeeld. Uit elke cultuurkring ook: zij legden in haar ogen de uitdrukking van reine
vreugde of schuldeloos lijden, maagdelijkheid en moederschap, deemoed en hemelse
macht.
In het weergeven van de ogen toont zich de hand van de meester. De grote meesters
van alle tijden wisten steeds de juiste gelaatsuitdrukking te vinden, ook in de
moeilijkste opgaven. In hun geniale werken zijn de ogen de krachtcentra, het
middelpunt van een voorstelling, die in elk detail van hoog gehalte is.
Daar waar Rubens een gedeelte van de schildering overliet aan zijn leerlingen,
wat vaak gebeurde, was dit duidelijk zichtbaar aan de hardere toets. Dit is ook het
geval in het schilderij van het Laatste Oordeel, waar bovendien de ogen van de duivels
zo overdreven zijn, dat zij lijken op koplampen. Hier blijkt een zeker gebrek aan
gevoel voor maat, dat beneden het niveau is van de meester.
De hoogste eis aan het uitbeeldend vermogen van de kunstenaar wordt dáár gesteld,
waar de personages het heiligst zijn. De Christus-uitbeeldingen behoren tot de
verhevenste en boeiendste momenten in de kunst. Evenzo die van de verlichte Buddha,
op wiens gelaat met de neergeslagen of geloken ogen de glans ligt van de verlossing.
Maar ook het niet accentueren of zelfs het geheel weglaten van de ogen kan
functioneel zijn in het kunstwerk. Het kan tot sprekend zwijgen worden in een
entourage, die in lijn en kleur het spreken overneemt.
Om tot een kunstwerk te kunnen komen, zijn twee zaken fundamenteel: idee en
uitbeeldingsvermogen. Deze moeten beiden in de kunstenaar aanwezig zijn. Het oog
van de kunstenaar is de poort waar geest en materie elkaar ontmoeten en in de hand
vindt hij een bondgenoot, waarmee hij een gestalte kan verlenen aan datgene wat
hem met hart en ziel bezighoudt.
(Tekst van Mies van Oppenraay, kunstschilderes en glazenierster in het tds. ‘Vuur
en Water’ van het A.K.K.V.).

Bede aan de Baas van Boven
Voorzitter architekt Reuser van het Nederlandse AKKV besloot de ontmoetingsdag
der vereniging in maart ll. met volgend gedicht van de kunstschilderes Ans Wortel:
Als je bestáát, zeggen we... waarom sta je dan toe, zeggen we... dat er zóveel ellende
is, zeggen we... Heer vergeef ons!
Als je bestáát, zeuren we... waarom kom je dan, zeuren we... ons dan niet helpen,
zeuren we... Christus vergeef ons! alsof je ons nog niet genoeg geholpen hebt...
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Als je bestáát, schreeuwen we... moet je ons, schreeuwen we... eerst maar 'ns
bewijzen, schreeuwen we... Heer vergeef ons!
Heer in de hemel, jouw kerk, mijn ouderlijk huis, is verbouwd en veranderd. Ik
weet er de weg niet, er wonen vreemden.
Heb consideratie met hen, met mij...
Men zei me, dat je uit kwaad 't goede kon trekken, dus weet je, net als ik, dat iedere
vloek 'n bede om vergeving is.
En... als je m'n Vader ziet, doe hem de groeten, zeg hem,... dat ik bij hem wil
komen... onverschillig waar of wanneer,... dag,... lieve Heer!

Zij rusten in vrede bij de heer
† Tapijtkunstenaar Julien van Vlasselaer (oBrussel 10 mei 1907) overleed begin juni
te Antwerpen. Hij had als baanbreker van de heropbloei der Vlaamse tapijtweefkunst
een wereldnaam veroverd. Hij was lid van de Koninklijke Academie van België,
afdeling Schone Kunsten.
* Letterkundige Albert Speekaert c.s.s.r. (oVosselare 1 februari 1915) overleed in
Antwerpen op 24 juni. Hij schreef talrijke dichtbundels, toneelspelen en studies; was
leider van het H. Bloedspel.
Kunstenaarsverbond en tds. ‘Vlaanderen’ bieden hun christelijke deelneming
aan de naastbestaanden aan.
Mevrouw D. Goos-Derveaux heeft ontslag genomen als secretaresse van het Verbond,
maar blijft de juridische dienst verzekeren.
De heer Danny Van den Bussche (Oostende) werd bereid gevonden het
verbondssecretariaat waar te nemen.
• ERRATA:
In nr. 186 zijn in de recensie van het boek ‘Miel Kersten’ van Hans Melen (p. 58)
fouten geslopen: het boek telt 32 blz. en werd uitgegeven in de reeks ‘Getuigenis’
van Openkring v.z.w. Gent.
Bij vergetelheid werd de naam in nummer 187 van beeldhouwer-graficus Remi
Cornelissen, Jacob Jacobstraat 20, te Antwerpen, niet vermeld. Het beeld op de kaft
en de kleinere afbeeldingen bij de hoofdtitels zijn van zijn hand en werden vervaardigd
in chroomstaal. Remi Cornelissen wordt terecht gerekend tot de belangrijkste
beeldhouwers uit onze hedendaagse tijd en hij verwierf internationale bekendheid
met zijn originele steendrukken en monumentale beelden.
Verder nog een paar zetfouten: op blz. 67, 2e kolom, moet het spreekwoord luiden:
Wie met een paard uitgaat, gaat met zijn meester uit en op blz. 74 in het gedicht
‘Gelegenheidsvers’ (3e vers) is ‘verteerd’ te vervangen door ‘vertederd’. Op blz. 71
staat als auteur vermeld M. d'Haen. Dit moet zijn: Maurice d'Haese.
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Op blz. 188 staat dat Alfred Ost muurdecoraties uitvoerde in Brussel. Dit moet zijn
in Borgerhout en Brasschaat.
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[Korte golf, Prijskampen en onderscheidingen, Uit het leven van
kunsten en letteren, Bibliotheek]
[Redactie: de stukjes ‘Korte golf’, ‘Prijskampen en onderscheidingen’, ‘Uit het leven
van kunsten en letteren’ en ‘Bibliotheek’ staan in het origineel steeds naast elkaar,
maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

korte golf
Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende.

1. Literatuur
Van Carlos Callaert verscheen bij van Hyfte Ertvelde de roman ‘De Kornsteins’
(345 fr.). - Kunstrecensent Remi de Cnodder was inleider der tentoonstelling Piet
Bekaert (Kruishoutem) en presenteerde er zijn kunstmonografie over die kunstenaar.
Hij bereidt een album voor met gedichten van hem en etsen van Walter Cremers
(Knokke-Duinbergen) en schreef ook een veeltalige monografie over Rik Wegge.
Voor J.Fr. Creten schreef hij een brochure, tevens catalogus. - ‘Brieven naar de
overkant’ van Jozef Deleu kreeg een tweede druk. - Letterkundige André Demedts
sprak over Frans-Vlaanderen o.m. in St.-Lambrechts-Woluwe, Oostende en Kortrijk.
- Luc Devliegher en André Vandewalle bezorgden de iconografie van ‘De
Geschiedenis van Brugge’ van J.A. van Houtte (uitg. Lannoo, Tielt). - Van Leo
Devloo verscheen ‘Zoals een hert naar stromend water...’ (biografie van Daniël
Billiet, een jonggestorven priester). Uitg. Ceres, Maarkedal, 170 blz., 16 foto's, 321
fr., 14,5 × 22 cm. - ‘Een kiemvrij taalgehucht’ is een dichtbundel van Roger
Devriendt, die verscheen bij Orion-Colibrant (150 fr.). - ‘Bakelandt’, een evocatie
van de beruchte bendeleider, geschreven door H. Van der Vennet m.m.v. Fred
Germonprez en Stefaan Top, werd vertoond op de Vlaamse TV op 30/5. - Van
letterkundige Juliaan Haest verscheen in de ‘Getijdenreeks’ (Kofschip-Kring) de
bundel ‘Seizoenen. Haikoes en senryoes’ (200 fr. - Roeselbergdal 11, 3010 Wilsele,
postrekening 000-0417695-13). - Bert Hellemans debuteerde met de poëziebundel
‘Verdere misstappen van Albert Senil’ (52 blz., gebonden, 120 fr.). - Van Rik Huys
verschenen ‘Toch ook wat Yoga’, ‘Gedichten aan M.’ en ‘De ongeplande reis’
(dichtbundel in eigen beheer, 200 fr.). - Van de dichter Rik Jacobs verscheen de
vierde poëziebundel ‘Egidius naderbij’ in eigen beheer (250 fr., rekening
750-9019041-42). - Van de dichteres Mercedes (ps. Nadia Vereecke) verscheen de
bundel ‘Een parel van Kobalt’ (te bestellen op haar adres: Ham 95, Gent). - Van
Frank Pollet verscheen de dichtbundel ‘Belladonna’, te bestellen op zijn adres:
Nieuwstraat 108, 9180 Belsele. - De roman ‘De afrekening’ is de zesde van Gerard
Soete. Uitg. Orion/Gottmer. - De essayist Renaat van der Linden publiceerde een
kunst- en kijkboek gewijd aan kunstschilderetser Emiel de Cooman (90 pag., 60 ill.
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de helft in vier kleuren, 20 × 27). Druk de Windroos, Beernem. - Letterkundige Paul
van der Schaeghe was inleider van de tentoonstelling Martin Wallaert (Herentals).
- Letterkundige Alfons van Impe was inleider der tentoonstelling Fernand Boudens
(Brugge). - Letterkundige Romain Vanlandschoot was inleider der tentoonstelling
Frank Bogaert (Tielt). - Vanaf 1 september wordt een wekelijkse aflevering gebracht
van de TV-jeugdfeuilleton ‘Het Veenmysterie’, een avonturenverhaal van Julien
van Remoortere. In juni verscheen zijn ‘Natuurencyclopedie voor de jeugd. Een
doe- en weetboek’; 125 × 195, 324 blz., 73 kleurenfoto's van Hilde van Remoortere,
100 tekeningen van J. Lenoir, wetenschappelijk advies Prof. Dr. Jan Hubbé (595 fr.).
- De nieuwe dichtbundel ‘Fluweel en twijfel’ van Marcel Vanslembrouck is te
bestellen: Weidestraat 11, 8100 Torhout (200 fr., rekening 800-2060789-05). De
luxe-editie bevat grafische impressies van Jef Snauwaert. - Een nieuwe dichtbundel
van Herman Wauters werd gepresenteerd op de vernissage zijner tentoonstelling
in galerij Hellemans te Edegem. - Van Prof. Lode Wils verscheen ‘De
Grootnederlandse Beweging 1914-1944. Ontstaan, wezen en gevolgen’ in de ‘Acta’
van het ‘Colloquium van Geschiededenis van Belgisch-Nederlandse Betrekkingen
1915-1945’ (Brussel, 10-12/12/80).

prijskampen en onderscheidingen
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende

A. Plastische kunsten
BOECHOUT - De jury kende de Schilderprijs van Boechout 1982 toe aan de
inzending van Urvine Greeg, Melbourne (Australië), de tweede prijs aan
Wolfgang Hagedorn (Antwerpen), de twee eervolle vermeldingen aan André
Demonchy (Guy, Frankrijk) en Joris De Geest (Londerzeel). De prijs Jan Cockx,
geschonken door het gemeentebestuur voor een kunstenaar niet ouder dan 30
j., werd toegekend aan de inzending van Nadine Lundahl uit Antwerpen. Er
waren 75 inzenders van drie werken. De jury bestond uit Remi de Cnodder, K.
Decreton, R. Lacroix, Phil Mertens, Theo van Looij en Marc Vande Cruys.
Tentoonstelling samen met de geselecteerde werken van o.a. St. de Vis (Opwijk),
J.P. Clijmans (Brussel), Magda Francot, J. Juchtmans, Germain Verhelst, Frans
Vercoutere (Meulebeke), Michel Grosjean, R. Middernacht, Raymonde Lauwers,
C. van de Velde.
BRUGGE - In de Prov. Prijskamp voor Plast. Kunsten 1982 werd de eerste
prijs niet toegekend door de jury. Een le premie (20.000 fr.) met ere-plaket
ontvingen: Lut Lenoir (Ichtegem) voor ‘Reflectie’ 1 en 2, Werner Watty
(Ichtegem) voor ‘Restanten-rituelen’ en Henk Callens (Torhout - Wynendale)
voor ‘Sculptuur in de natuur’. Een 2e premie (10.000 fr) met ereplaket ging
naar José Vandenbroucke (Deerlijk) voor ‘Oneindig bericht’, ‘Invitation to a
Picture’ en ‘Beschrijvingen van een territorium’; Freddy van Parys
(Knokke-Heist) voor ‘Beeldvorming’ 7 en 8 en Jan Karel Verbeke (Snellegem)
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voor ‘Studieplan’ 1, 2 en 3. Er waren 119 inzendingen van 40 deelnemers.
Aansluitend bij de tentoonstelling ‘Aanwinsten van het PMHK’ zullen de
geprimeerde en geselecteerde werken te Ieper geëxposeerd worden.
BRUSSEL - De drie eerste prijzen voor de ‘Wedstrijd Karton Wandtapijt 1981’
werden niet toegekend. Eerste vermelding: Louise Barbiaux (Sambreville) en
Marie-Ange Orbant (Farciennes). Tweede vermelding: Katy Debock (Brugge)
en Véronique Sellier (Charleroi). Georganizeerd door de Nationale Kommissie
voor Kunstambachten (Ministerie van Middenstand).
FAENZA (It.) - De Belg. deelname aan de jaarlijkse Internat. Keramiekwedstrijd
wordt door het Min. v. Econ. Zaken georganiseerd op materieel gebied. In 1981
waren er 37 landen. Van de 32 Belg. deelnemers selecteerde de internationale
jury er 11, met de Vlamingen Wies Dehert, Luk de Blok, Freddy Devos, Coco
Kemper, Frank Steyaert en Patrick van Hoeydonck.
GENT - Aan concertmeester Pierre van Hecke werd, voor 40 jaar deelname
aan het orkest van de Gentse Opera, hulde gebracht door de directeur (O.v. V.)
Alfons Van Impe en Schepen Rik Vandewege. Hij ontving de onderscheiding
‘Pro Musica’ van de minister v. Nederl. Cultuur.
KOKSIJDE - Bij de medegedeelde bekroningen van ‘Europese
Kunstverdiensten’ (Vl. 187, p. 118) dienen gevoegd: Prijzen van het Publiek:
1e Jozef Lucas - 2e Johan Messely. Prijzen van de Nat. Pers: Freddy Theys
(aquarel) en Jozef Lucas (schilderk.).
LEUVEN - Het Stadsbestuur van Leuven richt ook dit jaar de Prijs van de Stad
Leuven in, bekroond met 50.000 BF. Dit initiatief heeft tot doel de kunst in
Vlaanderen te stimuleren. In 1982 komen de disciplines grafiek en
beeldhouwkunst aan bod. Reglementen en inschrijvingsformulieren kunnen
aangevraagd worden aan de Stedelijke Musea, Savoyestraat 6. Inlevering aldaar
tussen 1 en 10 oktober. Uitslag wordt bekend gemaakt bij de vooropening van
de tentoonstelling der geselecteerde werken (20/10-1/11).
MARBURG - Een tentoonstelling wordt in 1983 in het Universiteitsmuseum
gehouden ter herdenking van de 13de-eeuwse heilige Elisabeth van Thüringen.
Daar zal ook een afdeling zijn: ‘Elisabeth von Thüringen aus der Sicht jünger
Künstler’, geïnspireerd uit het tijdsgebeuren. Karakteristieke werken zullen
bekroond worden met prijzen van DM 5000,-, 3000,- en 2000,-, Voorbehouden
aan kunstenaars die op 15.8.1982 de 35 j. niet overschreden. Vrije techniek,
maat, enz. Reglement en deelname aanvragen. Prof. Dr. Horst Schroebel, Institut
für Kirchenbau u. kirchl. Kunst der Gegenwart, Am Plan 3, 3550 Marburg/Lahn,
tel. 06421/23143. Om aan de tentoonstelling deel te nemen moeten foto's van
voorgestelde werken daarheen gestuurd worden voor selectie. Men kan er ook
een biografie v. Elisabeth v. Thür. krijgen.
OOSTENDE - Voor de 5e Beeldhouwwedstrijd van VF. Oostende zijn er prijzen
van 30.000, 10.000 en 5.000 fr., evenals medailles. Inlichtingen over reglement
en inschrijvingssom: Albatroslaan 10. Tentoonstelling van 22 tot 29/8.
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PARIJS - De ‘Médaille de Vermeil’ van de ‘Académie Int. de Lutèce’ werd in
dec. ll. toegekend in de afdeling Schone Kunsten aan Lut Lambrecht uit
St.-Eloois-Vijve.
TONGEREN - Aan Kunstschilder Paul Christiaens, die toekomend jaar zestig
wordt, wijdt het Gallo-Romeins Museum een retrospectieve tentoonstelling,
parallel met de Basilica-Concerten (Festival v. Vlaanderen).
VENETIË - De Biënnale loopt tot eind september. België is dit jaar
vertegenwoordigd door de Franse gemeenschap met Jörg Madlener en Marthe
Wéry.

B. Muziek, Toneel en Film
ANTWERPEN - Aan finale voor gevorderde koren van het ANZ-Koortreffen
werd deelgenomen door de Mariakantorij van St.-Niklaas (Jos D'Hollander),
het Mechels O.-L.-Vrouwkoor (U. van Asch), het Oostendse koor Duinengalm
(Walter Taeckens), Pro Musica uit Beverst (L. Claessen), Die Kele van Leuven
(Joris Baekeljouw) en Cantabile uit Dilsen (Jaak Venken). In de hoogste afdeling
traden slechts twee koren op: Vagantes Morborum uit Brugge (T. Venneman)
en de Mechelse Liedertafel van U. van Asch.
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[Prijskampen]
Grote onderscheiding kreeg: Singhet Vro-Rupelmonde o.l.v. M. Vekeman in
de basisreeks; O.-L.-Vrouw koor-Mechelen o.l.v. U. van Asch bij de gevorderde
koren met felicitaties. De Mechelse Liedertafel en Vagantes Morborum kregen
beide onderscheiding in hoogste afdeling. De persprijs ging naar Singhet
Vro-Rupelmonde. De alg. jury bestond uit J. Theunissen, P. Valgaeren, K.
Cooremans, R. Leens, V. Nees, A. Defoort en J. Wilmots. Van de ca. 500
aangesloten koren van het ANZ namen er 91 deel; 13 kwamen in finale.
- De Annie Rutzky-prijs 1982 van het Kon. Vl. Muziekconservatorium
kreeg Luc van Hove (o 1957) voor zijn composities. Van hem werd
‘Preludes’ en ‘Nacht-Stilte’ uitgevoerd o.l.v. Roger Leens bij de
proclamatie.

BRUSSEL - Het Gents Madrigaalkoor heeft de eerste prijs gewonnen in de
Nationale Koorwedstrijd voor amateurs 1982 van de RTBF. In een rechtstreekse
uitzending op RTBF-3 vanuit het groot auditorium van het Flageyplein kwamen
vier groepen in finale, geselecteerd uit 43 ingeschreven koren. De jury bekroonde
het Gents Madrigaalkoor onder leiding van Johan Duijck. Tweede werd ‘Le
Petit Orgue’ uit Brussel, derde het ‘Eupener Vokalensemble Pro-Arte’.
- In het najaar 1982 organiseert het Nausikaä-koor van Brussel een
nationaal jeugdkorentreffen in de Aula VUB Etterbeek. Een
2.000-tal jongeren worden verwacht. Het festival wil vooral een
ontmoetingsplaats zijn waar koren en koorleiders ervaringen
uitwisselen, ook de niet-gevorderde koren. Zij kunnen deelnemen
aan een wedstrijd in vier categorieën: kinderkoren, basiskoren,
gevorderde en vergevorderde koren. Jury: Vic Nees, Pol Schollaert,
Erik van Nevel en Lou van Cleynenbreugel. Inlichtingen:
Nausikaä-koor, Dalstraat 43, 1050 Brussel, tel. 02-569.60.04.

EXETER (U.K.) - De Hall-Stalman International Cello Competition gaat door
op 10 en 11 juli (preselecties) in Exeter, Devon (Engeland). Halve finale en
finale op 12 juli. Voor inlichtingen en inschrijving: Hall-Stalman Intern. Cello
Cempetition, 64 Park Road, Polsloe Park, Exeter, Devon EX1 2HT England.
INDIANAPOLIS (U.S.A.) - 56 violisten tussen 18 en 30 jaar oud uit 21 landen
werden uitgekozen om deel te nemen aan de Internationale Vioolwedstrijd, die
in september plaats heeft in Indianapolis. De winnaar ontvangt 10.000 dollar,
heeft recht op een optreden in Carre Hall, en een tournee in de U.S.A. en Europa.
MÜNCHEN - Voor de Prix Jeunesse-wedstrijd voor TV-jeugdprodukties werd
begin juni meegedongen door de Vl. TV met ‘Straatlawaai’ naar een scenario
van Gie Laenen.
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Het BRT-peuterprogramma ‘Tik Tak’ behaalde in de Intern. Prix
Jeunesse 1982 de 5e plaats op 26 deelnemers. Het werd geregisseerd
door Mil Lenssens. De eerste plaatsen bekwamen ‘Kinder
Gartenkonzert’ (Zwits.) en ‘The Song and the Story’ (BBC). Alle
deelnemers waren in de jury vertegenwoordigd.

MÖNCHENGLADBACH - In het kader van het ‘Ensemblia '83’-Festival
(22-26 juni '83) schrijft deze stad voor de 2de keer een Internationale wedstrijd
voor Ensemble-compositie uit. Inzending tot 15 sept. Inlichtingen:
Ensemblia-Wettbewerb, Albertusstr. 44a - D 4050 Mönchengladbach 1.
OOSTENDE - Francine Lescouhier en Michel Wyffels werden gehuldigd voor
15 jaar actieve deelname aan de werking van de kern-kust van het Algemeen
Westvlaams Toneel, Francine als secretaris, Michel als voorzitter van de
Oostendse toneelstudio James Ensor. Zij kregen een bronzen legpenning van
de provincie en een zilveren legpenning van het ministerie.
- De eerste trofee van het Festival voor Amateurtoneel werd gewonnen
door het Kon. Toneelgezelschap Knokke-Heist voor de opvoering
van ‘Tot nut van 't Algemeen’ (W. van den Broeck) in een regie
van Daniël Muylaert.

OTTAWA - De Oostendse cineast Raoul Servais is aangesteld als ere-voorzitter
van het Internationaal Filmfestival Ottawa 82 dat in de maand augustus plaats
heeft in de Canadese hoofdstad. Tijdens de openingsavond zal een speciale
hulde aan zijn werk gebracht worden. Servais zal er eveneens het voorzitterschap
van de internationale jury waarnemen. Anderzijds zullen elementen uit zijn
vroegere animatiefilms in het Museum voor Schone Kunsten van Montreal
geëxposeerd worden ter gelegenheid van de grote tentoonstelling over
‘Animatiefilmkunst’.
SLEESWIJK (Ned.) - Het ‘Groot Internationaal Zangconcours’ wordt op
zaterdag 25 september in de ‘Ontmoetingskerk’ te Sleeswijk georganiseerd door
het koor ‘De Verenigde Zangers’, voor dames-, mannen-, gemengde-, bejaarden-,
meisjes-, jongens- en kinderkoren. Jury: Leo Smeets, Jan Vermulst en Harry
Tuerlings. Uiterste datum van inschrijving: 1 augustus 1982. Inlichtingen: C.
de Vries Jr., Ir. Blankenstraat 9, 4251 NR Werkendam - Nederland.
STOCKHOLM - Ook in september wordt in Stockholm de 2de Biënnale voor
jonge solisten uit de 5 Noorderlanden gehouden. Uit 135 concurrenten werden
13 deelnemers overgehouden, die op de 12 concerten van de biënnale zullen
worden voorgesteld.
ZWIJNDRECHT - Om musici beter vertrouwd te maken met reële
compositie-omstandigheden heeft de Lions Club Antwerpen-Linkeroever het
initiatief genomen een Wedstrijd voor pianisten in te richten. De selectie gebeurt
in november 1982. Vier laureaten kunnen aangeduid worden om vervolgens in
februari 1983 op te treden met orkest. Inlichtingen en inschrijvingsformulieren:
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Lions Club, Werner Van de Leest, Lindestraat 16, 2730 Zwijndrecht. Tel.: (031)
52 77 76.

C. Letterkunde
ANTWERPEN - De Tweejaarlijkse Prijs van het Religieuze Boek gaat naar
‘Tot het aanbreken van de dageraad’ van A.R. Vandewalle (Altiora, Averbode).
Een eervolle vermelding ging naar twee uitgaven van Lannoo, Tielt ‘God is
groter’ van J. Baers en E. Henau en ‘Kostbaar in Zijn ogen’ van J. van Breemen.
Aan de wedstrijd namen vijf Vlaamse uitgevers deel met 32 originele titels,
verschenen tussen 1 januari 1980 en 31 december 1981. Jury: Robrecht Boudens,
Maria Jacques, Annemie Luyten, Robrecht Michiels, Jef Snaet en Marc Van de
Voorde; secretaris Gaby Vanden Berghe. De prijs, een origineel werk van een
Vlaams kunstenaar, wordt op 7 november uitgereikt in de Boekenbeurs.
- Hulde werd gebracht n.a.v. zijn emeritaat aan de essayist en
literatuurwetenschapper Prof. Dr. R.F. Lissens door de Universitaire
Faculteit St.-Ignatius, met het huldeboek ‘Letter en Geest’. Het
bevat zijn

2. Muziek, Toneel, Film, Ballet
‘Psalm 24’ van Willy Appermont werd in de finale van het ANZ-tornooi gezongen.
- Het voordrachtteam Poëtiek met Raf Belmans aan de piano trad op o.m. in Kapel
Groenenheuvel te Geel op 11/6. - De keurgroep ‘Imago Tijl’ trad o.l.v. Alicia
Borghten op in de maand mei in Neerpelt, Houthalen, Wemmel, Hasselt, Duisburg
en Middelkerke. In juli gaat de zomertornooi naar Hongarije (uitwisseling): Boedapest,
Vesprun, Komlo; eveneens in Duitsland en Oostenrijk. Van 10 tot 20/8 is Tijl op de
Unesco conferentie van Dali (‘Dance and the Child’). - ‘Sonate voor contrabas-solo’
van Peter Cabus op BRT-3 (18/6). - Het Groot Orkest van de Opera van Vlaanderen
speelde op 11 juni in de Gentse Opera o.l.v. Frits Celis een lyrisch concert. In april
leidde hij er de voorstellingen van ‘Hänsel und Gretel’ (Humperdinck). Op 12 juni
het sluitingsconcert in de opera van Antwerpen. Met de Philharmonie van Antwerpen
bracht hij in mei de 2de Symfonie van Waelput op plaat voor het Ministerie van
Nederlandse Cultuur, en concerteerde hij op 30/6 voor de Tongerse Basilica-concerten
(o.m. Lode de Vocht). Op 2 mei bracht BRT-3 zijn ‘Cantilena’ op. 16 voor
symfonisch orkest. ‘Sonate in D voor viool en piano’ op BRT-3 (18/6). - Van
componist Ivo Ceulemans zond BRT-3 muziekstukken ‘Adagio & Marcia’ voor
hoornkwartet (20/1) en ‘Intrada & Parata’ 2e versie (6/3). Van dit laatste werd de le
versie uitgezonden in de Gem. Muziekacademie van Hoboken. Zijn ‘Intermezzo’
voor klarinetkwartet kon men op 11/3 horen in het C.C. H.-Clarakerk Jette. - De
cineast Roger Claeys maakte de mooie nieuwe 16-mm film ‘Brugge levende stad’.
Hij werd gepresenteerd in het Brugse Concertgebouw. - ‘Drie stukken voor piano’
van Jan Decadt op 30/6 voor BRT-3. - ‘Suite voor blaasorkest’ van Emiel De Cloedt
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onder zijn leiding voor BRT-3 op 26/5. Zijn mars ‘Goede vaart’ zette een concert te
Brugge in op 20/6. - Er verscheen een L.P. gewijd aan de Instrumentale Muziek van
Lodewijk De Vocht: ‘Landelijk Concerto voor blokfluit en snaarorkest’ en ‘Serenade
voor cello en snarenorkest’. Pianowerken. Belgisch Kamerorkest o.l.v. R. Werthen.
Koen Dieltiens: blokfluit, Rigo Messens: cello, Jozef de Beenhouwer: piano.
Devochts ‘Concerto in e’ voor viool en orkest werd op 10/6 uitgevoerd bij BRT-3.
- Een pianorecital van Luc Devos te Leuven op 13/1 werd uitgezonden door BRT-3
op 28/6. - ‘Sonate voor cello en piano’ van Clement D'Hooghe op 26/6 voor BRT-3.
- De musici Koen Dieltiens en Piet Dombrecht concerteren op 11/6 in de animatiehal
van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. - Barokhobo Paul Dombrecht o.m.
voor BRT-3 op 5/6. - Inspeling orgel van Ingelmunster door Chris Dubois met o.m.
zijn Aria voor orgel ‘Ode aan Flor Peeters’ op 31/5 en van huisorgel Jos Decoene Izegem op 23/5. Recitals in parochiekerk van Ruddervoorde (28/6), Abdij van Postel
(25/7), Basiliek van Hulst in Ned. (13/8) en Begijnhofkerk Brugge (28/8). - De
musicus Johan Duyck hield een recital op 1 juni in Studio ISVR te Mechelen. - Op
18/6 werden de balletstudio's van Ballet Olivia Geerolf officieel geopend (Zakske
13, 8000 B r u g g e ).
- Inlichtingen en prospectus omtrent: Kamermuziek en Piano door R. Groslot
georganiseerd door de Académie Internationale d'Eté - Nice '82 van 26 juli tot 15
aug. zijn te verkrijgen bij de pianist zelf: Auwegemvaart 52, 2800 Mechelen. ‘Ballade voor viool en piano’ van Franklyn Gyselinck voor BRT-3 op 25/5. Clavecimbelist Johan Huys o.m. voor BRT-3 op 5/6. - Beiaardconcerten van Mathieu
Lenaerts, stadsbeiaardier, op de O.-L.-Vrouw-Basiliektoren van Tongeren op 13,
20 en 27 juni en 4 juli, in het kader van de Basilica-concerten. - ‘Magnificat’, ‘Laudate
Pueri’ en ‘Beatus Vir’ van Vic Nees, werden door ‘Musica Nova’ in de Boomse
O.-L.-Vrouwkerk uitgevoerd o.l.v. Roger Leens met aan het orgel Christiaan van
Ingelghem (6/6). ‘Twee mannenkoren’ van Vic Nees werd in finale gezongen op
het ANZ-tornooi. ‘Requiem voor een kind’ voor BRT-3 op 13/6. - Het Koraalvoorspel
op ‘Herders. Hij is geboren’ van Flor Peeters werd uitgevoerd op 21/5 door Chris
Dubois te Ingelmunster, evenals
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zijn ‘Toccata-Fuga op het Ave Maris Stella’. - Op de Tongerse Lievevrouwetoren
beiaardconcert door Noël Reynders, stadsbeiaardier van St.-Truiden op 27/6, in het
kader der Basilicaconcerten. - ‘Witte Woe’ van Herman Roelstraete werd gezongen
door het Mechels koor Cantima voor het ANZ-concours. - ‘Kwintet in a’ opus 32
van Jozef Ryelandt op BRT-3 (4/6). Zijn ‘Nocturne no 3 in B’ op. 58 eveneens (9/6).
- Het Koraalvoorspel van A. Schroyens op ‘Adeste Fideles’ werd uitgevoerd op 31/5
in Ingelmunster door Chris Dubois. - ‘Dragon flies’ voor contrabas-solo van Jan
Segers voor BRT-3 op 25/5. - Een orgelrecital van Jozef Sluys op 4 juni in
St.-Michielskathedraal ten voordele van het nieuw orgel van St.-Lambertus-Woluwe.
Op 13/6 op BRT-3 met zijn concert bij de Dominikanen te Brussel. Voordrachtskunstenares Cécile Swinkels treedt o.m. op in het Brugse Begijnhof op
28/8. - Joz Swinnen leidde The Brussels Madrigal Singers voor BRT-3 op 4/5. Kunstrecensent Karel van Deuren was jurylid voor de lenteselectie-fotografie van
de Dienst Kunstambachten (Min. Middenstand). - ‘Quartsax’ van Jo van Eetvelde
werd uitgevoerd eind mei in het Antwerps Conservatorium. - ‘Het zwaard van
Ardoewaan’ op tekst van Teresa van Marcke werd in de lente door de Duitse TV
uitgezonden. - Beiaard-Basilicaconcert van René Vanstreels, stadsbeiaardier te
Hasselt, op de Tongerse Lievevrouwetoren. - Kunsthistoricus en stoetenbouwer
Frans Vromman sprak voor de Vlaamse Club Brussel op 14/6 over ‘Stoeten in
Vlaanderen’.

3. Beeldende kunsten
Schilderijen, tekeningen en litho's van Wilhelmine Barbé van Gucht van 26/6 tot
14/7, gal. BBL, Veurne. - Werk van Leon Beel en Armand Calders, Casino Koksijde
tot 18/4. - Werken van Staf Beerten, Kredietbank Beringen tot 30/6. - Over Piet
Bekaert verscheen van Remi de Cnodder en Raymond Lacroix bij Lannoo Tielt
een kunstmonografie ingeleid door Willy Juwet; Ned. tekst met résumé in drie talen.
Vollinnenband, stofomslag, 168 blz., 290 × 250, 98 kleur en 50 zw.-w. illustraties,
2.200 fr. - Grafiek van Hugo Besard, gal. Polder Borne (Ned.) 6/5 tot 10/7. Aquarellen van Gustaaf Blommaert, gal. Niké Elewijt-Zemst tot 28/6. - De namen
van de vroegere directeurs Alfons Blomme (stichter) en Gustave Sorel der Stedelijke
Academie werden door de huidige directeur Willy Bosschem gegeven aan klassen
van de instelling. - Schilderijen van Frank Bogaert, Kredietbank Tielt 1 tot 9/7. Werk van Ria Bosman, gal. Avantgarde Antwerpen tot 30/6. - ‘Uit Lugartleven’ is
een bibliofiele uitgave van 18 grote linosneden van de graficus J.A.M. Bossaert,
dir. van het Nijmeegse Open Atelier ‘De Westrand’. Daarvan werd een
facsimile-uitgave op 500 ex. gedrukt; bestellen door storting v. 100 fr. op giro 944191,
Fraters Maristen Sofiaweg 4, 6523 NS Nijmegen. - Werken van José Bossuyt, gal.
Handicraft Beveren-Leie tot eind juni. - Werken van Willy Bosteels, gal. Sfinx
Elversele tot 30/6. - Scenografie en kostuumontwerpen van Fernand Boudens,
vooral gemaakt voor de Korre, in de Bogaerdekapel der Academie tot 20 juni. - De
kunstschilder-graficus Jan Buytaert organiseert cursussen voor aquarel deze zomer
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in de Oostendse kunstacademie en in het Vormingscentrum Dommelhof te Neerpelt.
Inlichtingen op deze adressen. De cursussen zijn geïnspireerd door de methodes der
‘Schule des Sehens’ van Kokoschka te Salzburg. - Schilderijen van Raymond Carle,
Kunstcentrum Hof de Bist Ekeren 30/7 tot 22/8. - Metaalsculpturen van Jef
Claerhout, gal. Vehta Oude kerk Vichte 29/5 tot 6/6. - Etsen van Luce Cleeren,
gal. Hôtel Astra Parijs tot 3 sept. met ‘Grafica Belgica 82’. - Schilderwerk van Marcel
David, gal. Sint-Hermes Ronse tot 30 juni. - ‘Geroen De Bruycker’ is een
kunstmonografie van Uitg. Lannoo over de stichter van Pro Arte Christiana
(Vaalbeek). De samensteller Lowie Weynants verzamelde teksten uit het dagboek
van de kunstenaar. Vollinnenband met stofomslag, 270 × 230,

[Prijskampen]
publikaties in artikelvorm, met een bio-bibliografie en de lijst der
intekenaars (950 fr. - Nederl. Boekhandel, Kapelsestraat 222, 2080
Kapellen).

BRASSCHAAT - Een Alois Blommaert-prijs werd n.a.v. de 25ste verjaardag
van het overlijden van de jeugdauteur door ‘Kunstenaars voor de jeugd’
uitgeschreven voor een onuitgegeven jeugdverhaal (voor 12- tot 15-jarigen).
Inlichtingen: Fons Raymaekers, Kapelse steenweg 72, 2130 Brasschaat.
DEURLE-LATEM - De Poëziedagen gaan opnieuw te Deurle-Latem door
(11/9), met hun bekende prijzen: 1. Prijs van de Vlaamse Poëziedagen (20.000
B.fr.). Elke deelnemer mag één of meer onuitgegeven dichtbundel(s) van ten
minste twintig gedichten inzenden. De dichtbundel mag geen enkel gedicht
bevatten dat reeds eerder werd gepubliceerd. 2. Dr. Antoon de Pesseroeyprijs-J.L.
de Belderprijs (15.000 B.fr.). Wie inzendt voor de Prijs van de Vlaamse
Poëziedagen doet terzelfdertijd mee voor deze prijs. Derhalve zijn aparte
inzendingen overbodig. 3. Basiel de Craeneprijs (7.000 B.fr.). Staat open voor
alle Nederlandstalige dichters zonder onderscheid van nationaliteit. De deelnemer
mag nog geen dichtbundel hebben uitgegeven waarin een wettelijk depotnummer
of enig ander wettelijk kenteken voorkomt. Elke deelnemer mag max. drie
ongepubliceerde gedichten inzenden. 4. Op elke inzending staat een schuilnaam.
Samen met de inzending moet onder gesloten briefomslag de naam, het adres
en eventueel het telefoonnummer worden vermeld. De schuilnaam wordt vermeld
op de buitenzijde van de briefomslag. 5. De jury, die zal bestaan uit Vlamingen
en Nederlanders, kan beslissen de prijzen niet toe te kennen. Het bedrag van de
prijzen kan omgezet worden in premies. Alle inzendingen, niet aangetekend,
tegen uiterlijk 15 juli aan: Komitee van de Vlaamse Poëziedagen, p/a
Poëziecentrum vzw, St.-Kwintensberg 65 a, 9000 Gent, tel. (091) 25 22 25.
DWORP - Aan onze ere-deken André Demedts werd hulde gebracht op het
weekend van D.W. en B. door hoofdredacteur Albert Westerlinck, die hem
interviewde, waarbij zijn Vlaamse, sociale en christelijke overtuiging op de
voorgrond stond. Eveneens werd Herwig Hensen 65 gehuldigd.
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GENT - De Kon. Academie v. Ned. Taal en Letterkunde publiceerde haar
Prijsvragen. Voor 1983: taalkunde o.m.: Klankgeografie van het
Middelnederlands (13de eeuw). Letterkunde: Agenda's en Carnets van K. van
de Woestijne; Reimond Stijns; Maurice Gilliams; schuld, straf en genade in
Vondels treurspelen. Volkskunde: Antwerpse volkssagen (19de en 20ste eeuw).
- Voor 1984: Letterkunde: Literaire opvattingen der Vl. tijdschriften (1840-1893);
Hadewychs strofische Gedichten. - Taalkunde: Toponymie van Tervuren. Voor 1985: Cultuurgeschiedenis: Groot-Nederlandse gedachte in Vlaanderen
tot 1945. - Taalkunde: Toponymie van Velzeke en Bochoute. - Inzenden vóór
11 december van het vorige jaar aan het Secretariaat der Academie, Koningstraat
18, 9000 Gent; bedrag per prijs 25.000 fr.
- Fondsprijzen: Jozef Vercouillieprijs, okt. '74/sept. '82 voor een
academisch doctoraatsproefschrift aan een Belgische Universiteit
i.v.m. wetenschappelijke studie Nederlandse filologie (insturen
uiterlijk 1/10/82; 10.000 fr.) - Karel Barbierprijs, 1981-82 voor een
in die periode verschenen historische roman in het Nederlands,
i.v.m. de eigen geschiedenis geschreven door Belgisch auteur
(insturen uiterlijk 1.2.83; 5.000 fr.).

Volledig reglement aanvragen bij het Secretariaat: tel. (091) 25 27 74.
De Guido Gezelleprijs van de Vlaamse Academie werd voor de periode 1977-'81
toegekend aan de dichtbundel ‘De droefheid is in handbereik’ van ons redactielid
Gwij Mandelinck uit Watou-Poperinge (uitg. Lannoo, Tielt). De Aug.
Beernaertprijs ging naar Daisy Ver Boven (Schaffen) voor de roman
‘Gevierendeeld’. De Arthur Merghelyncprijs voor proza kreeg Jos Smeyers
(Kessel-Lo) voor de roman ‘Archipel van de eenzaamheid’.
HASSELT - De uitgeverij Heideland-Orbis start in het najaar met een nieuwe
literaire reeks romans, novellen, poëzie en toneelstukken. De reeks staat alleen
open voor debutanten. Heideland-Orbis stelt bovendien jaarlijks een bedrag van
25.000 B.fr. ter beschikking voor het toekennen van een Prijs voor het beste
debuut. Getypte manuscripten kunnen van heden af gezonden worden aan:
Heideland-Orbis, Literair, Torenplein 6 bus 12/13, 3500 Hasselt.
LONDERZEEL - Op 29/6 werd Gerard Walschap ere-burger van zijn
geboortedorp, met o.m. onthulling van een borstbeeld, werk van beeldhouwer
P. van Esbroeck.
WILRIJK - In 1983 wordt door de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding
(K.V.H.U.) Antwerpen de driejaarlijkse Prof. Jul. Persynprijs uitgeloofd (50.000
fr.) voor een verhandeling over een literair, historisch of Cultuur-filosofisch
onderwerp of over de Vlaamse Beweging (peil van hogere vulgarisatie en in
publiceerbare vorm). Anoniem inzenden in twee exemplaren (identiteitsgegevens
in een bijgevoegde gesloten omslag). Maximum leeftijd: is 35 jaar in 1983.
Uiterlijk 30 april 1983: Secret. Prof. Jul. Persynprijs, Mevr. A. Debaene-Persyn,
Pius X-plein 8/9 te 2610 Wilrijk (tel. (031) 49 36 69, na 13 augustus (03) 449
36 69), waar ook nadere inlichtingen kunnen gevraagd worden.
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Gelukwensen van het Kunstenaarsverbond en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ aan
alle bekroonde en gehuldigde kunstenaars.

uit het leven van kunsten en letteren
AMSTERDAM - Over het Sonja-TV-programma in de Brakke Grond wordt
't allenkante geklaagd om uiteenlopende redenen, die dit programma ongewenst
maken in ‘ons’ Cultureel Centrum. Daarover geïnterpeleerd antwoordde de
Minister van Cultuur in de ‘Vlaamse Raad’: ‘Sinds enkele maanden heeft het
Centrum een ietwat omstreden faam door de wekelijkse Vara-uitzending “Sonja
op maandagavond”. In hoeverre beantwoordt die activiteit aan de opdracht van
het Centrum? Het contract van de Vara-uitzendingen werd afgesloten tussen de
Vara en de Theaterunie. Deze, niet de Brakke Grond baat de theaterzaal uit via
een huurcontract dat van bij de oprichting afgesloten werd door mijn achtbare
voorgangster en de Theaterunie voor een periode van vijf en tien jaar, dit wil
zeggen na vijf jaar opzegbaar door de Theaterunie en na tien jaar opzegbaar
door de Minister van de Vlaamse Gemeenschap van Cultuur. Wij hebben hierop
dus geen vat.’
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Het spreekt van zelf dat een dergelijke regeling voor ons Vlamingen zonder
meer nadelig is. Wij wezen reeds van in het begin op de zware hypotheek die
op de Brakke Grond rust, ten gevolge van het ‘akkoord’ (?) dat gesloten werd
met de Theaterunie, die de voornaamste profijten haalt uit onze centen. Ook
wat de Vlamingen betreft, die door de Brakke Grond geïnviteerd worden zou
de directie er voor dienen te zorgen dat de voorkeur die aan vrijzinnigen wordt
gegeven wat minder stelselmatig en nadrukkelijk zou zijn...
- Het Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond zette een
merkwaardig initiatief op de been: het systematisch presenteren van
de verschillende Vlaamse provincies gedurende de zomermaanden.
De provincie Antwerpen komt terecht het eerst aan de beurt i.s.m.
het Provinciebestuur en diverse instellingen.

ANTWERPEN - De vzw Interprovinciale Cultuurraad van Vlaanderen vierde
op 12 juni zijn eerste lustrum in het Provinciehuis onder voorzitterschap van
gedeputeerde E. de Cuyper. In de voormiddag was er een panel met
gedeputeerden der 5 Vlaamse provincies; in de namiddag toespraken van E. de
Cuyper, J. Fleerackers en Bertie Croux i.v.m. het provinciaal cultuurbeleid.
- De uitgeverij Beckers kondigt een nieuwe 18-delige serie Auteurs
van eigen bodem aan. Daarin wordt werk opgenomen van Ernest
Claes, Felix Timmermans, Fred Germonprez, André Demedts,
Valère Depauw, Clem Schouwenaers, Gaston Durnez, Monda De
Munck, John Flanders, Bernard Henry, Julien van Remoortere,
Walter van den Broeck, Paul Lebeau, Jos Ghysen, Karel Jonckheere,
Maria Jacques, Cor Ria Leeman en Louis de Lentdecker. Het gaat
om een eenmalige uitgave, ingebonden, met telkens een inleiding.
- De Jeugd en het Amateurtoneel was het thema van de Landdag van
het Kon. Nat. Toneel Verbond op 6 juni, georganiseerd m.m.v. de
Violieren. Deze Kon. Aloude Hoofdrederijkerskamer - hoofdman
Clem du Four - brengt in zijn periodiek ‘De Violier’ o.m. een
merkwaardige brok Rederijkersgeschiedenis met archiefstukken en
illustratie.
- Griekenland herontdekt in de 19de eeuw. Museum v. Schone
Kunsten, okt. en nov. (Europalia Hellas).
- Grafiek uit het Stedelijk Patrimonium, Stadsfeestzaal Meir tot 31/8.
- Middelheim 82 - Beeldhouwwerk uit het Zuiden van Nederland: van
12/6 tot 5/9, door de Stichting Zuidnederl. Ontmoetingen, met werk
uit Nederlands-Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, in het
Openluchtmuseum.
- Het Instituut voor Hoger Kunstonderwijs St.-Maria exposeert
tekeningen, grafiek, design en keramiek in het Torengebouw tot
2/7.
- Het Internationaal Congres van EPTA (Europese Associatie van
Piano-leraars) zal doorgaan op 25 en 26 september 1982 in de rode
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zaal van de ‘Singel’, Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
Belangrijke pianopedagogen uit Frankrijk, Duitsland, België,
Engeland, Holland en Amerika zullen een uiteenzetting houden over
hun pianomethoden en visie over pianoliteratuur en interpretatie.
Inlichtingen: secretariaat Epta, Eglantierlaan 1, 2000 Antwerpen.

BELLE (Fr.-Vl) - De 35e Frans-Vlaamse Kultuurdagen gaan door op 25 en
26 september, spijtig genoeg hetzelfde weekend als het ontmoetingsweekend
van het CVKV. Inschrijven: Komitée v. Fr.-Vl., t.n.v. Luc Verbeke,
Vanderhaeghenstr. 46 (tel. 056/60.26.49) 8790 Waregem (steun op br.
469.1003761.50).
BERCHEM - De Halewijnstichting organiseert ook dit jaar verschillende
zomercursussen: - van 11 tot 16 juli: Muziekweek voor jongeren. - Van 16 tot
25 juli: Internationale cursus voor oude muziek. - Van 26 tot 31 juli:
Jazz-musiceren en improviseren. - Van 31 juli tot 8 augustus: Orkestweek.
Inlichtingen: Halewijnstichting vzw, Le Grellelei 10, 2600 Berchem, tel. (031)
39 66 02.
BRUGGE - De geschiedenis van Brugge werd gepresenteerd in de Gotische
zaal van het Stadhuis. Geschreven door Prof. em. J.A. van Houtte (oBrugge
1913), rector v. de Academia Belgica te Rome. Een groots werk op basis van
‘totale geschiedenis’ (600 blz., 150 ill.) in vulgariserend wetenschappelijke taal,
met illustraties gekozen door Dr. Luc Devliegher en André Vandewalle. Uitg.
Lannoo, Tielt.
- Bourgondische avondstoet op 21/8 (21 u.), samengesteld door Frans
Vromman, m.m.v. Yvan vanden Berghe (scenario), Tony Willems
(regie) e.a.
- Een handgeschreven Brugse kroniek 1786-1789 van de Brugse
schilder en historicus Pierre Le Doulx (1730-1807) werd aangekocht
door de stad voor de stadsbibliotheek. Deze bezit reeds van dezelfde
auteur de hss. ‘De levens der Konstschilders’ en ‘De levens der
geleerde en vermaerde mannen der stad Brugghe’.

BRUSSEL - De Europalia 82 staan in het teken van Griekenland met als
hoofdtentoonstellingen: ‘Hellas, goden en mensen’ (1000 v.Chr.) in Paleis v.
Schone Kunsten 1/10 tot 2/12; met 250 werken uit de hele wereld. - ‘Kunst der
Cycladen’ (3200 tot 2000 v.Chr.) in Kon. Musea v. Kunst en Geschiedenis, met
200 werken. - ‘Luister van Byzantion’ in Kon Musea v. Kunst en Geschiedenis;
met beeldhouwwerk, ikonen, miniaturen, zilver, email, ivoor, zijde. Unieke
ensembles, die nooit samen te bewonderen en te vergelijken waren. O.m. ‘De
Berg Athos’ (documenten) - ‘Hedendaagse Griekse kunst’ Paleis v. Schone
Kunsten; 2 × 10 kunstenaars (1 tot 27/10 en 31/10 tot 28/11) - ‘Kunst en
dictatuur’ (ASLK), ‘'s Levens kringloop in Griekenland’ (Stadhuis 3/10-3/11)
- ‘Troje’ (BBL, Brussel 7/10-21/11) - ‘Schimmentheater Karaghenz (Tinnen
Pot, okt.).
- 150 Jaar Belgische Kunst, Kon. Musea v. Schone Kunsten, juli-aug.
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De wereld van het Circus, Gal. ASLK tot 4 juli.
Neue Sachlichkeit, 16/7 tot 15/8 Paleis v. Schone Kunsten i.s.m.
Goethe Institut (Max Beckman, Kanoldt, Schrimpf, Dix, Grosz,
Davringhausen e.a.), uit Mus. Mannheim.
Verzameling Museum Hedendaagse Kunst Gent, eveneens in het
Paleis v. Schone Kunsten, van 16/7 tot 5/9. Degelijke cataloog met
biografieën en reprodukties van alle vertoonde werken (500 fr.). De
luxeeditie met tekeningen van 15 inheemse kunstenaars kost tot 5/9
6.500 fr. en nadien 8.500 fr. (150 ex.).

DEINZE - De Leievaart van de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse
Schrijvers ging door op 20/6 met vergadering in het nieuwe Museum van Deinze
en de Leiestreek waarvan Lic. Veerle van Doorne de nieuwe conservator is.
DIEST - Kunstschatten uit het Landdekenaat, Stadhuis tot 22/8.
DEURNE - De tentoonstelling Kunstambachten door het Vlaams comité van
de World Crafts Council dat in januari 1981 werd opgericht is een eerste eigen
organisatie. Het werk - textiel, keramiek, juwelen, grafische scheppingen, email
en glasramen - van 18 leden van de Vlaamse afdeling is te zien tot 4 juli, van
10 tot 17 u. in het Provinciaal Museum Sterckshof (niet op maandag en vrijdag).

KG 4 Beeldende kunsten
120 blz., 18 kleur en tientallen zw./w. illustr.; 1.500 fr. br. 734.311387.24 PAC
Vaalbeek. Tentoonstelling van zijn werk, in Pro Arte Christiana tot 20/6. Kunstcriticus Remi de Cnodder hield de inleiding tot de tentoonstellingen: Betty
de Leye (Antwerpen), Guido Legrand/Español Vinas (Beveren-Waas), J. Van
Campen en Kunst in de Wijnkelder (Antwerpen), Hildegard Depuydt (Neerpelt),
Aleix Llull (Mechelen), Rudolf Meerbergen, Marie-Josée Cilissen (Antwerpen),
Octave Landuyt (Deerlijk), Openluchttentoonstelling sculptuur (Willebroek) en J.F.
Creten (Ekeren). - Werken van Jos Demey, Vredegerecht Merksem tot 15/7. - Werk
van André Deprez, Casino Koksijde tot 18/4; Ontmoetingscentrum Harelbeke tot
23/5. - Kunstschilder Jos Devoght, Vleeshuis Lier 25-27/6. - Schilderijen van Denis
Dolphyn, Ekeren Hof de Bist, 10/9 tot 17/10. - Werken van Jacky Duyck, Acad.
Ziekenhuis Leuven tot 20/6. - Schilderwerken van Walter Gallez in eigen atelier
van 5 tot 12 juni: Statiestraat 14 Meulebeke. - Werken van Ray Gilles, gal.
Houtmeyers Borgerhout tot 29/6. - Werk van Luc Hoenraet, gal. Hôtel Astra Parijs,
met ‘Grafica Belgica 82’: tot 3 sept. ‘Twintig jaar Hoenraet 1962-1982’, Oud
Hospitaal Aalst tot 22 juni. - Werk van Renaat Ivens, Fine Art Selection tot 3/7. Werk van Jos Jansen, Teirlinckgalerij tot 5/7. - Werken van wijlen Victor Lecossois,
gal. Tamara Pfeiffer Brussel tot 20/6. - Over glazenier Michiel Leenknegt verscheen
een uitvoerige en geïllustreerde studie van Bertien Buyl in ‘De Zuidvlaamse krant’.
- Graficus William Lievens illustreerde de brochure over de historische polderstreek
Stene-Zandvoorde (hinterland van Oostende), bedoeld door de CVP-jongeren om
de klassering ervan te bekomen. Uitg. Walter Corveleyn, Kapittelstraat 62
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Zandvoorde/Oostende (50 fr.). - Werk van Jozef Locquet en Jozef, Julienne en
Victor Lucas, Casino Koksijde tot 18/4. - Werken van Marie-Elise en van Hendrik
Nachtegaele, Casino Koksijde tot 18/4. - Schilderijen van Pierre Marivoet, gal.
Drie Berken Wechelderzande tot 12/7. - Glaskunst van Michel Martens, gal. Vehta
Oude kerk Vichte 29/5 tot 6/6. - ‘Hubert Minnebo. De onwrikbare vorm’ is een
nieuwe kunstmonografie over de beeldhouwer, uitg. bij ‘Les Editeurs d'Art Associés’
Brussel. Voorstelling op 20/6 in de Kon. Villa Oostende. - Werken van Mia Moreaux,
gal. Pan De Panne tot 10/6. - Beeldhouwwerk van Jef Mouton, gal. BP Brussel tot
10/7. - Beelden van Leo Mouws, gal. Polder Borne (Ned.) 6/5 tot 10/7. - Tekeningen
en Schilderijen van Hendrik Nachtegaele, Bank v. Roeselare Ieper 1 tot 24/10. Schilderijen van Marcel Notebaert, gal. Vehta Oude kerk Vichte 29/5 tot 6/6. Werk van Achiel Pauwels, kunstkeramiekgalerij Desko Kortemark tot 26/6. - De
kunstschilder Laurent Reypens opende zijn nieuwe atelier-woning, Dorp 2,
Tongerlo/Westerlo, waar hij tentoonstelde van 29/5 tot 31/6. - Werk van Sabine
Rommens en Jos Schrijnemakers, Casino Koksijde tot 18/4. - Werken van Jenny
Steenkiste en Francine Tavernier, Casino Koksijde tot 18/4. - Werk van Frank
Steyaert, kunstkeramiekgalerij Desko Kortemark tot 26/6. - Werken van Freddy
Theys en Julien Vandebril, Casino Koksijde tot 18/4. - Aquarellen van Gustaaf
Thomas, gal. Niké Elewijt-Zemst tot 28/6. - Aquarellen van Leo van Cauwenbergh,
gal. Niké Elewijt-Zemst tot 28/6. - Werk van Dries van den Broek van 19/6 tot 11/7,
C.C. Affligem. - Werken van Stella van der Auwera, gal. Houtmeyers Borgerhout
tot 26/6. - Werken van Roger Vandewalle en Remy Vanhoutte, Casino Koksijde
tot 18/4. Ook in Ontmoetingscentrum Harelbeke tot 23/5. - Werk van Rik Vandewege,
kunstkeramiekgalerij Desko Kortemark tot 26/6. - Werken van Paul van Peteghem,
gal. de Peperbusse Oostende tot 2/6. - Werken van André van Poucke, Gemeentezaal
Middelburg (Zeeland), 3 tot 6/7. - Litho's van Germain Verhelst, met groep Arona,
in Centro Municipal de Arte Grafica, Santa Cruz (Tenerife) vanaf 28/2; Molen van
Vinderhoute op 26 en 27/3 eveneens met etsschool Arona. - Beeldhouwwerken van
José Vermeersch, Belgisches Haus, Cäcilienstrasse Köln tot 3 juli. - Schilderijen
van Marcel Vervaet, Alfa de Keyser Hotel Antwerpen 1 tot 10/9. Voor-
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Periodieken
dien in gal. 't Kruiske Moerbeke-Waas van 19 tot 21/6. - Schilderijen en tekeningen
van Martin Wallaert, gal. De Swaen, Herentals 6 tot 20 juni. - Werken van Herman
Wauters, Huis Hellemans Edegem tot 2 mei. - Werken van wijlen H.V. Wolvens,
gal. Atelier Oostende tot 28/6.

Periodieken
• Belgisch Kreatief Ambacht, tweem. tds.; Red. Dienst Creatief Ambacht Min.
v. Middenstand, Congresstraat 33, 1000 Brussel; Abonn. 250 fr. pc.
000.0383764.32.-Nr. 2, jrg. 82, is bijna volledig aan de kunstfotografie gewijd
met o.m. artikels over Fotograaf Jan Coppens uit Eindhoven (J. Valcke), Normen
voor fotokritiek (Pool Andries), Klein Lexicon van genres en strekkingen in de
fotografie (Karel van Deuren), Palazzo Fortuny Venetië (J. Valcke), Prov.
Museum v. Fotografie Antwerpen (R. Coenen). Een merkwaardig nummer dat
de waardeverhoging van het tds. confirmeert.
• Das Münster, Zt. f. christl. Kunst. u. Kunstwissenschaft, Verlag Schnell &
Steiner, München-Zürich; Red. Dr. Hans H. Hofstatter, Leinhaldenweg 19, 7800
Freiburg; abn. DM 49,- Postcheck ‘Das Münster’, München 19090-802. - 1982,
Heft 2: O.M. ‘Beeldspraak’ in de abstracte glaskunst van Johannes Schreiter
(Rich. Hüttel, Marburg); ‘Tendenzen in de Zwitserse kathol. kerkbouw’ komen
tot uiting in acht recente gebouwen gericht op het eenvoudige en functionele
met weglating van de monumentaliteit (Fabrigio Brentini); ‘Klokken, geluiden
en torens’ brengt een geschiedkundig overzicht op Europees plan en wijst op
de moeilijke situatie der klokkengieters nu, gezien de bouwstilstand (Dr. Ir.
Heinz Wolff); ‘Het barokke Arcadie’ vertoont de opname van een antieke
thematiek in de barokke religieuze kunst (Dr. Petra Maisik); Rubrieken over
nieuwbouw, wetenschappelijk onderzoek, actualia, personalia. Opnieuw een
schitterend nummer.
• Oostland, Driem. org. Ver. v. Limb. Schrijvers, Red. Trudo Hoewaer,
Toekomststraat 29, 3500 Hasselt. - Mei, nr. 71-72: De vereniging die moedig
standhoudt, hoewel er een tweede auteursvereniging werd gesticht, publiceert
in dit nummer o.m. een verslag van twee literaire avonden (Trudo Hoewaer),
gedichten (Trudo Hoewaer, Paul Haeven, Bernard Cuppens, Nadia Vereecke,
Maria Vranken, Jef Notermans e.a.) en een In Memoriam Gouverneur Louis
Roppe en Matthea Ballings (Trudo Hoewaer). Deze laatste wordt door
‘Vlaanderen’ grotendeels overgenomen.
• Yang, Red. Lut van de Meulebroecke Kortrijksestr. 14 Heule; abon. 475 fr. br.
5156411.41 - Nr. 102: Commentaarloze reproduktie van een dertigtal tekeningen
van Vlaamse kunstenaars. Daarnaast een aantal gedichten en prozateksten zonder
veel samenhang; sommige uitstekend.
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• 't Muzet, Maandbl. v. cultuur, Red. Rudy Vanschoonbeek, Rolwagenstr. 73,
Antw.; Abon. 300 fr. br. 220.0652686.09 't Muzertje. - Mei 1982: O.m. Boris
Rousseeuw over TV-scenarist Bart Peeters; uitvoerig over muziekgroepen,
elpees en vrije radio's; ingelegd kinderblad; filmrubriek; essay over nabokov
(Hilde Asaert); staatsprijs voor Paul de Wispelaere (B. Rousseeuw legt uit
waarom deze bekroning boerenbedrog en oplichterij beloont). Recensiekroniek.
• Graphia, Red. Luc Vanden Briele, Bleekstr. 6/92 Mechelen, Abon. 650 fr., br.
403.3003611.79. - Nr. 84: O.m. Presentatie van Gust. C. De Bruyne (gravuur,
Mechelen, † 1981), Engelien Rietsma-Valença (Ned., † Doorn 1981, 92 jaar
oud), Wim Zwiers (Ned., Exlibris), Alena Laufrova (Tsch., illustr.), Het
Maçonniek Exlibris (M. de Schampeleire). Boekenrubriek. Degelijke lay-out
en druk,

[Kunsten en letteren]
EKELSBEKE (Fr.-Vl.) - 24ste Tuinfeest en 21ste Vlaamse Cultuurdag op 11
juli. Opening van tentoonstelling ‘La Flandre Mystique’ en ‘Het oude Ekelsbeke’
(9u30) met werken van Robert Victoor en Jan Veys. Hoogmis in
St.-Volkwinskerk (10u30). Aperitiefconcert (11u30). Feestzitting o.m. over het
‘Vlaamse Manifest’ (14 u.). Volkskunst in het kasteel (16 u.). Onder de sprekers:
Kan. Max de Swarte, P.L.M. Goegebuer en D. Merlevede.
GALMAARDEN - Van 23 tot 28/8 gaat er in het Provinciaal Trefcentrum
‘Baljuwhuis’ Galmaarden een stage traditionele volksmuziek door. Organisatie:
Provinciebestuur Brabant in samenwerking met ANZ en 't Kliekske. Sessies:
hommel, doedelzak, draailier, viool, diatonische harmonika, zang,
instrumentenbouw, fluit, mondharmonica en dansatelier. Vooraf inschrijven
voor één welbepaalde sessie. In de vooravond en 's avonds bijactiviteiten.
Inschrijvingsformulieren: ANZ, Vrijheidstraat 30-32, bus 14 - 2000 Antwerpen.
EKEREN - Naar aanleiding van '10 jaar Hof de Bist werden Ekerse
Kunstschilders vertoond van 4 tot 27/6 in het Kunstcentrum. Openingsrede door
ons redactielid Roger Geerts. Een mooie catalogusbrochure verhaalt over het
centrum en de genodigde kunstenaars J. Godderis, Vic Heyman, Jef de Leeuw,
Jos Devoght, Alex Huybrechts, Hendrik Nachtegaele, Petrus Valckx, Freddy
van Cotthem, Paul Vanderstraeten, Francine van Dorpe, Alda Vos en Peter
Vossaert.
GEEL - De v.z. w. Poëtiek, Diane, Griet en Joske met Raf Belmans aan de
piano, bestaat sinds 2 jaar. Het heeft als thuishaven Kapel Groenenheuvel en
verspreiden poëzie en muziek in al hun vormen. Daartoe zijn er dit jaar
verscheidene produkties klaar maar u kunt ook een eigen programma bespreken:
v.z.w. Poëtiek, Haneveld 5, 2440 Geel, tel. (014) 58 58 55.
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GENT - De Vlaamse Vereniging v. Industriële Archeologie publiceert haar
Jaarboek Ons Industrieel Erfgoed, 1ste aflev. o.m. over Industriële Archeologie,
Molenzorg, Werktuigen, Antwerpen Centraal, Vlasfabrieken (268 blz., 65 foto's,
6 plannen). Bestellen door briefkaart en betalen na ontvangst van faktuur:
Vlaamse Vereniging v. Industriële Archeologie, Postkantoor Maria
Hendrikaplein, Postbus 30, 9000 Gent 12.
- Griekse Architectuur heden en Monemvasia (arch. H. Calligas),
Academie v. Sch. Kunsten (Proka) oktober: Europalia Hellas. In
november De Egeïsche zee: architectuur van de eilanden.
- De grote George Minne-retrospectieve gaat door van 18/9 tot 5/12
in het Museum v. Schone Kunsten (dir. Paul Eeckhout). De grote
periode van 1886 tot 1900 zal er volledig aanwezig zijn. Ook zullen
er stijlstudieën en parallellen met andere grote symbolisten uit het
buitenland gemaakt worden. De kataloog zal een grote stap vooruit
betekenen voor de studie van deze grote meester, een der weinigen
die naast Ensor een grote internationale betekenis heeft. Zoals
Gustave van de Woestijne en Albert Servaes was ook George Minne
het slachtoffer van de allergie van Brusselse kunstmiddens en
diensten voor religieuze kunst. Dit was o.m. het gevolg van het
ULB-VUB-obscurantisme, dat ook Ensor tot een a-religieus
kunstenaar uitriep en de aankoop van modern religieus werk door
de Staat heeft geboycot.

HAMONT - Aan ons redactielid wijlen Bernard Kemp werd op 6/6 hulde
gebracht door zijn geboortedorp. De dorpsschool werd omgedoopt in Bernard
Kempschool en een borstbeeld werd aan de gevel ingewijd, werk van
beeldhouwer Truus Coumans. Schoolhoofd Jaak Dijkmans sprak de academische
rede uit en Mevr. van Vlierden onthulde het beeld.
HASSELT - Hasselt 750 jaar en Virga Jesse-ommegang 300 jaar is aanleiding
tot een reeks tentoontellingen met artistieke inslag. O.m. ‘Schatten van
O.-L.-Vrouwkerk’ (BBL 7-29/8), ‘Maquettes van gebouwen en monumenten’
(Raiffeisenkas en ABB-hoofdzetel 7-29/8), ‘Hasselt 750 jaar’ (Tamara C.C.
7/8-8/10), ‘Rederijkerskamer De Roos’ (G.B., 7/8-3/9); ‘Wassen
Lievevrouwbeeldjes’ (Heideland), ‘Oude Lievevrouwbeeldjes’ (Gal. Heideland),
‘Ikonen’ (Minderbroeders) en ‘St.-Quintinus-kathedraal’ (Prov. Begijnhof)
telkens van 7 tot 29/8.
HOEILAART - Tentoonstelling Hedendaagse tekeningen (Min. v. cultuur)
van 18/6 tot 27/6, Cultuurhuis Kodam. Inleider was W. Juwet.
HOESELT - De dichter, novelist en musicoloog Lambrecht Lambrechts (Hoeselt
1865-Gent 1932) schreef liederen voor Hullebroeck, Ghesquière, van Hoof,
Meulemans e.a. Was een groot Vlaming, die de huldiging van zijn geboortedorp
op 27/8 verdient. Zijn onuitgegeven dichtbundel ‘Kanteklaar’ (1930) samen
met o.a. een selectie gedichten en liederen ingeleid door de samensteller Gerard
P. Michiels, verschijnt bij Mercator-Plantijn Antwerpen (300 fr. gebonden en
250 fr. genaaid + 25 fr. port). Voorintekenen vóór 23/10 door storting op pr.
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000-0274123-01, P.H. Alex Coenen, Minderbroederstraat 5, 3800 St.-Truiden.
Nadien opleg: 50 fr.
IEPER - ‘Aanwinstententoonstelling 1979-82’ in het Provinciaal Museum v.
Moderne Kunst van 24/7 tot 5/9.
JABBEKE - Het Prov. Permeke-museum verwierf drie bijkomende schilderijen
van onze eerste eredeken van plast. kunsten: ‘Sneeuwlandschap’ (1909), ‘Heldere
marine’ (1925) en ‘Mijten’ (1930). Dagelijks behalve de maandag.
KLUISBERGEN - Tot 6 juni werd in het Recreatieoord Kluisbos een
tentoonstelling Kunst in Kluisbergen ingericht met de volgende kunstenaars:
Frans Bruggeman, Jan Bruggeman, Annie Cuypers, Marcel De Coninck,
Jean-Luc en Robert D'Haese, Annie De Strobere, Daniel Devos, Jan Deweerdt,
Nadine Feys, Jules Geenens, Victor Lecompte, Hilde Leenknegt, Jan Leenknegt,
Michiel Leenknegt, A.R. Malfrère, Marijke Remmerie, Leon Vandeginste,
Jacques Van Meenen, Marie-Francine Van Meerhaege, Eric Vercruysse, Jeanine
Watteau, C.A. Wellecome.
KORTRIJK - De Egeïsche Zee, architectuur van de eilanden in verband met
mensen en beschaving, tentoonstelling ‘Europalia-Hellas’, in het kader van de
grote manifestatie ‘Interieur’ (in de KULAK) waar kunstambachten en design
ruim zijn vertegenwoordigd. Van 9 tot 30/10.
LIER - Kunstschilder-etser Raymond de la Haye (o1882), die in de eerste dagen
van WO I sneuvelde bij Luik, werd herdacht tot 27 juni met een retrospectieve
van het behouden werk (meestal van 1909-1913). Hij was beïnvloed door
preraffaëlieten, pointillisten en luministen en had een grote invloed door zijn
ascetisch-spiritualistische instelling en zijn brede cultuur o.m. op Felix
Timmermans.
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[Kunsten en letteren]
LOKER - Van 3 tot 11 september a.s. organiseert de kunstkring: ‘Vrienden
van d'Oude Scheure’ zijn derde groepstentoonstelling. De bedoeling is naast
het werk van eigen leden, zoals kunstschilder Laurent Debacker, dichters Dries
Denhollander en Joris Ostyn, ook werk van andere kunstenaars (schilders,
dichters, beeldhouwwerken) ten toon te stellen. Deze tentoonstelling gaat door
in Galerij Debacker, Rodebergstraat 6 te Loker (Heuvelland).
LOKEREN - Animisme (40 werken) en Belgische kunst na 1945 (200 werken)
is een dubbele tentoonstelling in gal. de Vuyst (tot 26/9; onderbroken v. 15/7
tot 23/8).
MARIAKERKE - Het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs (Higro, dir.
P. Buggenhout) hield ‘Tussen twee deuren’ met tentoonstelling (25/6-4/7) en
o.m. een studienamiddag over ‘Vormgeving en kleurenscherm, met Barco en
ITT-apparatuur, ingericht door het Grafisch Studie- en Onderzoekscentrum
(28/6). Adres: Industrieweg 228, Gent-Mariakerke.
MERKSEM - Biënnale voor Beeldhouwkunst, Runevoorhof tot 12/9, met 26
Vlamingen en hulde aan Rik Wouters, Oscar Jespers en Ernest Wijnants.
NEERPELT - Het Sint-Hubertuscollege, een bijdrage tot de geschiedenis van
de vernederlandsing van het Nederlandstalig Onderwijs begin 20ste eeuw, door
Prof. Dr. A.M.S. Vanneste (UFSIA), werd voorgesteld op 20/6 door Prof. Dr.
Wildiers, m.m.v. Imago Tijl o.l.v. Alicia Borghten, in Cultureel Centrum
Dommelhof. De studie verschijnt in tijdschrift ‘De Tijdspiegel’ (50 fr.). Het
ereplaket der gemeente werd aan oud-leerling Prof. Vanneste uitgereikt.
- Op 12/9 heeft de Dommelhof-Spektakelmarkt plaats, waar muzieken toneelgroepen, evenals beeldende kunstenaars kunnen aan
deelnemen. Inschrijven: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3580
Neerpelt, tel. (011) 64 27 05. Inschrijvingsgeld: 500 fr; nieuwe
kandidaten (die verleden jaren nog niet deelnamen) krijgen voorrang.

OOSTENDE - ‘Miserere’ van Georges Rouault, meesterwerk van het Frans
expressionisme, in het Museum v. Religieuze Kunst van 24/6 tot 26/9. Inleider
was René Turkry.
- Oostenrijkse architectuur 1860-1930, Stedelijk Museum v. Schone
Kunsten, Wapenplein, 11/6 tot 12/7. (Belgisch-Oostenrijks cultureel
akkoord).

OUDEGEM - Op 13 juni werd de renaissance-dichter Pastoor Justus de
Harduwijn herdacht n.a.v. de vierhonderdste verjaardag van zijn geboorte, met
een eucharistieviering met homilie door Dr. J.G. Sterck, een bloemenhulde aan
de gedenkplaat en een academische zitting onder erevoorzitterschap van mgr.
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Van Peteghem, met toespraak door O. De Vijlder, die het 25-jarig bestaan van
het Justus de Harduwijngenootschap behandelde. Daarbij aansluitend wordt Dr.
Oscar Dambre, de bekende Harduwijnvorser, herdacht n.a.v. de tiende verjaardag
van zijn overlijden. De priester-dichter Maurits Van Vossole hield de
academische rede over de Harduwijn. Gezangen van de dichter luisterden de
zitting op.
ROTTERDAM - Poetry International had plaats van 13 tot 19/6. Vijf Vlaamse
dichters mochten optreden. Hun keuze berust schijnbaar noch op kwaliteit, noch
op ideologisch pluralisme.
SCHAARBEEK - ‘Evolutie van de mens in de natuur en de cultuur’:
tentoonstelling St.-Lucas Hoger Kunst Instituut, afd. Decor, n.a.v. de Open
Deurdagen eind juni in het teken van ‘Ben ik da Vinci’?
SINT-NIKLAAS - Zesde Triënnale voor Beeldhouwwerk, Kasteel Walburg
Stadspark, tot 5/9.
- Monnikenwerk, Stedelijk Museum tot 29/8.

TONGEREN - De Basilica Concerten, die 25 jaar geleden gesticht werden
o.l.v. Camille Swinnen, vierden dit jubileum in het kader van het Festival van
Vlaanderen door de opvoering van ‘Le Sacre du Printemps’ van Igor Strawinski
op 25/6 in de Basiliek (aangeboden door het Gemeentekrediet).
VAALBEEK - De Franciscus-studiedagen van Vaalbeek, gewijd aan de
Franciscusfiguur gaan door enerzijds te Vaalbeek (Filosophicum Franciskanen,
5 tot 8/7), anderzijds te Ranst (Zusters van Bethlehem, 16 tot 19/8). Wegens
beperkt aantal deelnemers tijdig inschrijven tot 15/6 t.n.v. R. Devleeschouwer,
Bériotstraat 10, Leuven, tel. (016) 23 82 38 (2.800 fr.).
VEURNE - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Arrondissement
Veurne is het nieuwste deel van de architecturale inventarisatie, dat op 27/4 in
het stadhuis werd gepresenteerd: 896 blz., enkele kleur- en 396 zwart-wit
illustraties (1.350 fr.). Het is het werk van de Rijksdienst van Monumenten en
Landschappen.
ZOLDER - De kartoententoonstelling Kever knaagt aan 750 jaar Hasselt in
het Hasselts C.C. 28/5 tot 20/6 had 20 deelnemers uit 5 provincies, alle lid van
de cartoenistenkring ‘Kever’. Nu reeds 50 leden; secret. B. Vincke, Eikhof 20,
3540 Zolder.

bibliotheek
Werk van en/of over leden
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GERY FLORIZOONE, Van wind en weinig, uitgave in de reeks ‘Getuigenis’ van
Openkring v.z.w. Gent, 34 blz. - Gery Florizoone is niet alleen een vruchtbaar dichter
die, terecht, reeds meermaals bekroond werd. Hij is bovendien een sterke poëtische
persoonlijkheid die ook regelmatig in ‘Poëtisch bericht’ (Ts. Vlaanderen) present is.
In voorliggende bundel trekken wij met hem doorheen de dagen en de seizoenen.
Dank zij zijn gevoelige ontvankelijkheid ontdekken wij door hem de derde dimensie
in de dingen van natuur en leven: ‘de stilte krult / gaandeweg de bomen / worden
heilig en vanbinnen.’
R.J.
De herfst blaast op de horen, jaarboek 1980 van het Felix
Timmermansgenootschap-Uitg. B. Gottmer, Nijmegen-Orion Beveren. - Naast de
traditionele documentaire bijdragen, die zoals steeds zeer interessante bibliografische
wetenswaardigheden bevatten, is dit achtste jaarboek, samengesteld door CYRIEL
VERLEYEN, gewijd aan de dichter Felix Timmermans. - Speciaal ‘Adagio’ deze
bundel van hoog-

Periodieken
zoals het past voor een blad over grafiek. Uitgebreide mededelingen. De vzw.
‘Graphia’ die het blad uitgeeft, werd opgericht in 1958. De vereniging staat
open voor grafici en grafiekverzamelaars in binnen- en buitenland. Minstens
drie maal per jaar ontvangen de leden het tijdschrift ‘Graphia’, een rijke bron
aan documentatie over de grafische kunsten in het algemeen en over de
exlibrisgrafiek in het bijzonder. De leden ontvangen ook de gestencilde
‘Mededelingen’ met allerlei praktische informatie over ruildagen voor
verzamelaars, met adressen van verzamelaars in binnen- en buitenland en
ruilaanbiedingen en een beschrijving van aangeboden grafiek in het
Graphiaantiquariaat, met een bibliografisch overzicht van nieuwe uitgaven over
grafische kunst enz. Ruil- en antiquariaatsaanbiedingen van leden worden gratis
gepubliceerd.
• Hartslag, Driem. tds.; Red. J. 't Kindt, Grauwpoort 19, Gent; Abon. 450 fr., br.
068.0633000.05 Hartslag. - 1981 nr. 2: De redactie koos mensen uit kritiek-,
museum- en tentoonstellingswereld. Zij moesten bij voorkeur door interview
vragen behandelen i.v.m. met de actuele kunst in België. Elk moest drie actuele
kunstenaars (max. 35 j.) kiezen, die dan zichzelf mochten creatief presenteren.
De specialisten van dit nummer zijn Hilde van Pelt en Willy Juwet. Deze laatste
moest wegens tijdsgebrek uitstel vragen. Hilde van Pelt, gewezen medewerkster
van het I.C.C., gaf een aantal vrij gefundeerde beschouwingen. Van de drie door
haar gekozen kunstenaars was er één die niet antwoordde (Tordoir). Eén stuurde
een zevental grafieken als zelfpresentatie maar zonder verdereverklaring;
nochtans leek deze ons onontbeerlijk (Luk Coekelberghs). De derde, Denmark
(d.i. den Mark Robbroeckx van Deurne), geeft een paar foto's van zijn object-sets
met een spitsvondige commentaar van Wim van Mulders. Het blad verschijnt
thans getypt in quarto.
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• Appel, Driem. tds.; Red. G. Wulms, Houtstr. 37, St.-Truiden; abon. 350 fr. br.
452.5020881.78. - Juni 1982: O.m. essayistische teksten van René van Russelt
(Multatuli), Danny de Laet (S.F), Hans Renders (inspiratie), G. Wulms (L.
Nolens) en Marcel Rombaut (taal). Geselecteerde verhalen van deelnemers aan
de letterkundige Prijs-prijs. Gedichten van Paul (M) Rigolle e.a. Sedert de
richtingswijziging vreesde men een Brabantse invasie in het blad, maar het lijkt
eerder een Hollandse te zijn: de Limburgers komen minder aan bod. Spijtig...
• Creare, Tweem. tds.; Red. W. Copmans Fabriekstr. 1, Geel; abon. 350 fr. pc.
000.0181294.01. - Febr. 82: Ruime keuze gedichten v.E. Hermans, H. Heylen,
L. Heynens, M. Vandromme e.a. Goede verhalen van E. Hermans en A.B. de
Cooman. Geïllustreerde bespreking van het werk van Jacques Vandamme, n.a.v.
de hem gewijde kunstmonografie. Tijdschriftenkroniekje v.H. Heylen.

Vrije tribune
Wat de jongste aflevering van ‘Vlaanderen’ (nr. 186) betreft, ben ik zo vrij enkele
kritische bedenkingen te formuleren aangaande de opstellen van Prof. Jules Van
Ackere, gewijd aan ‘Muziek van onze eeuw’.
Vooreerst betreur ik het feit dat steller een opvallend willekeurige, subjectieve en
dus betwistbare greep deed inzake de behandelde componisten, en dat de keuze van
hun werken al even willekeurig gebeurde. Verder viel het mij op dat Prof. Van Ackere
geen enkel levend internationaal bekend toondichter besproken heeft. Hetgeen mij
echter formeel ergerde was het feit dat de auteur - die ik overigens een oprechte
waardering toedraag voor menig vroeger gelezen geschrift - blijkbaar geen enkel
Belgisch toondichter een bespreking waard vond, en zulks uitgesproken in
‘Vlaanderen’, het cultureel tijdschrift bij uitstek ter revalidatie van de autochtone
kunstenaar. Dergelijke negatieve instelling vanwege Prof. Van Ackere is des te meer
opvallend daar hij in zijn overzicht menige passus wijdt aan buitenlandse componisten
die bezwaarlijk tot de
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Catalogen
meest representatieve creatieve kunstenaars van deze eeuw kunnen gerekend worden.
Het zou mij genoegen doen indien deze bemerkingen in de lezersrubriek van een
volgend nummer werden opgenomen.
Met mijn voorafgaande dank voor uw belangstelling bied ik U de verzekering van
mijn oprechte hoogachting.
Frits Celis, Leraar aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen.

Catalogen
• Fotografie vroeger en nu, Passage 44, Brussel, 30/4 tot 20/6, Gemeentekrediet
van België (Pachecolaan 44, Brussel); 368 blz., ca. 600 illustraties in zwart-wit en
kleur, 30 × 21.
Bij een schitterende tentoonstelling hoort ook een schitterende cataloog. Dit
prachtig uitgegeven boekwerk wil, net als de tentoonstelling, een beeld brengen van
de geschiedenis van het fotoapparaat en van het fotobeeld. Inderdaad een soort globale
geschiedenis, maar dan een die steunde op het allerbeste wat te vinden was in de
verzamelingen van het Provinciaal Museum voor Fotografie Antwerpen en van enkele
privé-verzamelingen in ons land. Het hoofdstukkenstramien ziet als volgt uit: 1. De
evolutie van de fotografie doorheen de jaren (vanaf de voorlopers - vóór 1822 - tot
op heden).
2. Illustraties en beschrijvingen van fototoestellen (niet minder dan 229 toestellen
zijn afgebeeld en beschreven).
3. Geschiedenis van het fotografisch beeld: 206 foto's, met naam en biografische
gegevens van de fotograaf, titel, datum van opname, afdruk- en opnametechniek, en
bewaarplaats en inventarisnummer.
Als ‘aanhangsel’ krijgt men nog:
- Belangrijkste fotografische procédés.
- Een tabel met een aantal grote data uit de geschiedenis van de fotografie.
- Algemene bibliografie, musea en verzamelingen betreffende fotografie,
actuele tijdschriften van betekenis voor de fotohistoricus.
- Uitgebreide index op persoonsnamen en termen. Al met al een bijzonder goed
gedocumenteerd werk, waarvoor het redactiecomité, bestaande uit Laurent
Roosens, Roger Coenen, Pool Andries en Jacques Labar, dient gelukgewenst.

MODERN MECENAAT
Wie op een efficiënte manier kunstenaars wil helpen, kan dit het best doen door
erelid te worden van het C.V.K.V.
Stort uw gift van minimaal 1.000 fr. op bankrekening nr. 712-0103664-54 t.n.v.
C.V.K.V. - 8800 Roeselare. Als blijk van onze waardering sturen we u een litho van
Willy Vanparijs (o 1953, woont in Houthalen-Helchteren, studeerde aan de Stedelijke
Academie van Genk). Wat meer is... de opbrengst van dergelijke giften houden wij
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integraal beschikbaar voor kunstenaars in een noodsituatie die op ons een beroep
doen.

[Bibliotheek]
poëtisch niveau, wordt in het licht gesteld. Uit de publikaties van Prof. Dr. A.
Westerlinck, Prof. Dr. H. Mertens, José De Ceulaer e.a. blijkt overduidelijk dat het
ideeën-goed dat achter Timmermans' poëzie schuilt door de storm van de zgn.
vernieuwing niet is weggevaagd. Integendeel, het blijft ook de moderne lezer intens
aanspreken. - Niet alleen voor de leden van het F.T.-genootschap is dit jaarboek een
kostbaar bezit.
R.J.
JUUL KINNAER, Lenitief, uitgegeven in eigen beheer (Overwindenstraat 50, 3400
Landen, rek. 550-7985971-51), 100 fr. - Onder de eerder ‘geheimnisvolle’ titel
‘Lenitief’ verscheen van de Landense dichter, Juul Kinnaer, een bescheiden boekje,
vol pittige aforismen (24 blz.). - Aforismen plegen kernachtige formuleringen te zijn,
proppensvol autentieke filosofie, gedistilleerd door de filter van eigen
levenservaringen en observaties, met kritische kijk op alles en nog wat van rondom
ons. De anekdote wordt opgetild tot geabstraheerde algemeenheid, de quinta essentia
blijft over. - Die levensfilosofie wordt door Kinnaer voldoende gerelativeerd door
de nodige dosis galgehumor, zo eigen aan schrandere zelfkennis en goed inzicht in
de ‘andere’. - Voor de lezer blijft de anekdote goed achterhaalbaar, vandaar ook goed
haalbaar: leesgenot in de ware zin van het woord, opgebouwd vooral via de taalmedia
antithese en woordspeling. We citeren er enkele ‘goeie’: Zullen onze kwalen het
aantal dokters en kinesisten kunnen bijhouden? / Familiefeest: feest voor de twee
kanten. / Vaardigheid in het doorknippen van linten wijst niet noodzakelijk op
politieke aanleg. / De kleine kanten van de mens zijn het grootst. / Wie geeft wat hij
heeft is geruïneerd. / Vreemd hoe men achter de rug meer verneemt dan ervoor. /
Een volk dat zijn eigen aard vergeet is vergeetachtig.
a.l.
BERN GEERT VAN BRECHT, Denderkit, in eigen beheer (z.a.), 1981, 32 blz. Deze bundel is origineel qua opzet en typografie: er staat een tekening én een gedicht
‘getekend’ op de titelpagina en er is ruimte in en om de gedichten en vooral rondom
de aforistische tussen- of ondertitels, die suggestief inwerken op de lezer en hem tot
reflectie en/of meditatie uitdagen. - ‘De wagenschouwer schendt de wagen niet’ en...
‘Het leven is een gebaar: vluchtig, omslachtig, niettemin gemeend.’ - Het geheim
van de poëtische zeggingskracht met sarcastisch-ironische kritiek op zichzelf en de
medemens, wordt in reïteratieve verzen tot muzikaal rondeel uitgebouwd (Mijn liefje,
mijn Brecht) en af en toe in moderne structuren met selecte woordkeuze tot
persoonlijke poëtica opgetild (faun, denderkit, weiteschoof, wenkvlies, paardans,
kraakpand). - De 16 gedichten, in deze auteursuitgave (60 exemplaren) opgenomen,
vragen naar aandachtige lectuur die des dichters evocaties even verhelderen kunnen.
Tenslotte nog dit als inzet tot de epiloog: ‘Ieder loopt op wieltjes: / van andermans
smeerolie / heb je geen weet’.
a.l.
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JOOS FLORQUIN, Ten huize van... 18, Davidsfonds, Leuven, 1982, Keurreeks nr.
154, 128 × 208 mm, met een voorwoord van Annie van Avermaet en Fons Fraters,
geïllustr. met 21 zw.-wit foto's, 370 blz. ingen. 395 fr., geb. 445 fr. - Niet zonder
weemoed vernemen we in het voorwoord van de samenstellers dat dit 18de deel van
de serie ‘Ten huize van’ tevens het laatste is. Het verschijnen van ieder deel bezorgde
ons telkens opnieuw uren leesgenot dat ons echt verrijkte door de vele boodschappen
die in de gesprekken met de behandelde prominenten tot ons kwamen. We zullen dit
voortaan moeten missen. We hopen echter dat inderdaad ‘eens een gunstige
gelegenheid’ zich zal voordoen om ook nog de tot nu toe niet gepubliceerde
gesprekken in boekvorm uit te geven. En daar is o.i. wel reden toe als we bemerken
dat gasten in ‘Ten huize van’ als Lea Daan, Felix De Boeck, Johan De Meester, Floris
van de Mueren, Antoon Van der Plaetse, Anton van de Velde, enz. nog in de archieven
bleven. - Dit achttiende deel is weer rijk gestoffeerd met boeiende personages en de
documentaire waarde van de gesprekken is moeilijk te overschatten. De diversiteit
van de voorgestelde personen treft ons altijd opnieuw, hoewel er dit maal heel wat
‘muziek’ insteekt. Naast de ere-rector van het Europacollege in Brugge, Hendrik
Brugmans, defileren Michiel Vandekerckhove, voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel, bibliotheekdeskundige Ger Smook, architect Leon Stijnen, de musici
Jef Maes, Willem Pelemans en Marinus de Jong, de operazangeres Vina Bovy, de
mimespeler en -pedagoog M.A.J. Hoste (†), kunstschilder Jozef Vinck (†) en
conservator en publicist Walther Vanbeselare. Door de grote vloed van randinformatie
die bij de gesprekken komt kijken, is dit weer een bijzonder instructief boek geworden.
- Achterin het boek vinden we nog een personenregister met alle in het boek vermelde
personen en een lijst van alle gasten uit de TV-reeks ‘Ten huize van’ met een
aanwijzing van hun behandeling in de boekenreeks.
R.d.
Dr. LUC DEVLIEGHER, De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Geschiedenis en
architectuur, in ‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’, dl. 7, Uitg. Lannoo,
Tielt-Bussum, 1981; 22 × 15,5, 250 blz. tekst, 173 buitentekst-illustraties deels in
kleuren, linnen band met stofomslag, 1.050 fr. - Dit is het tweede deel van de
provinciale reeks, dat gewijd wordt aan de St.-Salvatorskerk, waarover o.l.v. wijlen
Kan. J. Dochy in 1957 een nummer van ons tijdschrift verscheen. Het vroeger
verschenen deel 8 der reeks bevat de eigenlijke inventaris, terwijl dit deel 7 ingaat
op de historische en de architecturale problematiek van het gebouw. In zijn inleiding
verklaart de auteur dat hij aansluiten wil bij de historische onderzoeken, die voordien
door M. English werden gedaan, wat niet belet dat hij op heel wat punten tot een
persoonlijke visie is kunnen komen en ook nieuwe gegevens aanbrengt bij reeds
vroeger gekende historische feiten aan de hand zowel van archivalia als van observatie
(dl. I). De beschrijving van de kerk beslaat het grootste deel van het boek en bevat
voornamelijk talrijke tekeningen en plannen, zoals men terecht mocht verwachten
(dl. II). Geschiedenis zowel als architecturale beschrijving worden door de auteur
weergegeven in een duidelijke, maar zeer zakelijke wetenschappelijke taal, die geen
enkele toegeving doet aan esthetische of gevoelsmatige betrachtingen. Voor lyriek
is in dit boek zeker geen plaats, want dit ligt buiten de strikt wetenschappelijke
oogmerken van de reeks. Het derde deel van het boek bevat bijlagen, voornamelijk
afschriften van archiefstukken, die zich uiteraard weinig gelegen laten aan
wetenschappelijkheid maar des te meer aan financiële aspecten. Doch ook de
verzamelaar van ‘curiosa’ zal hier enige voldoening vinden evenals de historicus
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van het ambachtswezen in de Nederlanden, evenals de geschiedkundimaar des te
meer aan financiële aspecten. Doch ook de verzamelaar van ‘curiosa’ zal hier enige
voldoening vinden evenals de historicus van het abmachtswezen in de Nederlanden,
evenals de geschiedkundigen in het algemeen. Eenieder zal veel genoegen hebben
aan de spitse gezegden van Michiel English in zijn artikel over de neogotische
beschildering der kerk ca. 1970. De publicatie sluit met verzorgde indices en met
een merkwaardige reeks foto's. Eens te meer dient het provinciaal bestuur
gelukgewenst om het doorzetten van het in 1965 opgezette inventarisatiebesluit.
Voor het geval van de St.-Salvatorskerk is deze toewijding voor het kunstpatrimonium
door dit bestuur des te gepaster, omdat het hier gaat om een gebouw dat aan de zorg
van de Provincie is toevertrouwd, zoals Gouverneur Olivier Vanneste in zijn ‘Ten
Geleide’ noteert. Ook de uitgeverij Lannoo dient om haar vakkundige afwerking van
deze reeks gefeliciteerd.
(A.S.)
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Ten geleide
De totale vermenselijking van de samenleving, welvaart en welzijn: het zijn begrippen
die in nauwe relatie staan tot de opdracht van elke overheid. Zowel ruimtelijk, sociaal,
economisch als cultureel heeft de Westvlaamse overheid steeds eigen klemtonen
gelegd.
Dit nummer - een jubileumuitgave naar aanleiding van 30 jaar C.V.K.V. - wil een
overzicht bieden van de culturele politiek van de provinciale overheid waar ons
tijdschrift zijn ontstaan gekend heeft als ‘West-Vlaanderen’.
Steeds mochten we rekenen op ruime steun vanwege de Provincie West-Vlaanderen.
‘Vlaanderen’ is sinds vele jaren een van de meest verspreide kunsttijdschriften waarin
zowat alle themata aan bod komen.
Diverse aspecten van het cultureel en artistiek beleid in de kustprovincie worden
thans behandeld door gelegenheidsmedewerkers.
Dit nummer wil ook de uitdrukking zijn van onze waardering voor de eigen
betekenis van het cultureel beleid van het provinciaal bestuur.
Vanuit het intermediair niveau zal de provincie ook morgen een onuitwisbare
schakel blijven voor een ‘totale vermenselijking van de samenleving’, zeker via het
brede cultureel werk.
Met dit nummer willen we als C.V.K.V. ook een posthume hulde brengen aan
wijlen gedeputeerde Jozef Storme.
Hij was onze eerste voorzitter en tot voor kort heeft hij zijn rijke persoonlijkheid
volledig ten dienste gesteld van de algemene sociale en culturele opgang van ‘zijn’
Vlaanderen.
Als mede-stichter van het tijdschrift én als gedeputeerde heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd om (West-)Vlaanderen een eigen sociaal-cultureel en artistiek
profiel te geven.
Tot slot willen we hier ook heel speciaal alle medewerkers aan dit nummer
bedanken, alsook het kaderpersoneel van de Provinciale Dienst voor Cultuur van
de provincie West-Vlaanderen dat ons uitstekend geholpen heeft.
Werner Vens Algemeen voorzitter C.V.K.V.

Jozef Storme, motor van kultuur in West-Vlaanderen.
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Leven en werk van wijlen Jozef Storme als gedeputeerde
Om iemand als wijlen Jozef Storme passend te eren kan men het best zijn leven en
zijn werk overzien en daaruit onthouden naast wat hem als mens heeft gekenmerkt,
vooral wat hij voor ons volk heeft betekend. Hijzelf schreef ooit: ‘De openbare
besturen moeten er diep van overtuigd zijn dat hun taak niet af is door alleen de
materiële welstand van het volk te behartigen. Deze moet bekroond worden met een
hogere ontwikkeling en geestelijke verfijning.’ Ik vermoed dat dit ideaal altijd zijn
innigste drijfveer is geweest en dat het hem vrijwel bestendig, in goede en in kwade
dagen, heeft geïnspireerd.
Jozef Storme en ik hebben vanaf 1946 samen zitting gehad in de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen. Hijzelf nam daaruit afscheid
na een kwarteeuw, in 1971, ik tien jaar later zodat het mij vergund was ook nog de
nawerking van sommige van zijn initiatieven te volgen. De uitoefening van ons
mandaat bracht ons tenminste eenmaal in de week samen. Ik mag dus stellen dat ik
mijn collega persoonlijk héél goed heb gekend, en vrijwel alles heb meegemaakt wat
zijn politieke carrière heeft gedetermineerd.
Naast zijn mandaatgebonden culturele activiteiten, weet ik dat het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond en vooral zijn tijdschrift hem zeer ter harte gingen,
maar anderen zijn beter geplaatst om zijn werk als stichtend voorzitter naar waarde
te schatten. Ook de oprichting van de Cultuurraad voor Vlaanderen, later de
Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, een van Stormes geesteskinderen,
heb ik al is het van minder nabij meegemaakt. Die twee belangrijke realisaties kunnen
in zijn biografie stellig niet over het hoofd gezien worden.
Laat ik mij echter beperken tot de eigen herinneringen.
Jozef Storme was nog geen drieëndertig toen hij op 24 februari 1946 zijn intrede
deed in de Provincieraad, en drie dagen later door de Raad werd aangesteld tot
Bestendig Gedeputeerde.
De Bestendige Deputatie, onder leiding van Gouverneur Baron Pierre van Outryve
d'Ydewalle, telde zes leden, twee ‘anciens’ met bijna vijfentwintig jaar dienst en vier
nieuwe gezichten, die nooit tot de Provinciale Raad (door oorlogsomstandigheden
niet meer sedert 1936 herkozen) hadden behoord.
De taakverdeling, wat de nieuwe leden betrof, gebeurde dan ook naar gissing door
de oudere leden van aanleg en belangstelling bij de nieuwkomers.
Cultuur, onderwijs, jeugdzorg werden mij

Huldiging van ere-gedeputeerde J. Storme.

toebedeeld.
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Zowel de Raad als ons Provinciaal College waren in die tijd vooral bekommerd
om het herstel van wat de wereldoorlog verwoest of toch gehavend had achtergelaten.
Cultureel werk, ik durf het erkennen, was toen niet onze eerste zorg. Maar geleidelijk
kwam daarin een kentering, in deze zin dat de vooroorlogse tradities terug werden
opgenomen. Dat was voornamelijk zo voor het amateurtoneel en voor de blaasmuziek,
ook voor de provinciale prijzen en voor de subsidiëring van het openbaar
bibliotheekwerk.
De gekende sociale bewogenheid van Jozef Storme was oorzaak dat sociale
voorzorg hem werd toevertrouwd, taak welke hij tot zijn heengaan, in weerwil van
bevoegdheidsverschuivingen gevolg van de komst van nieuwe collega's, met de volle
overgave van zijn mild hart zou blijven initiëren en verruimen.
Personeelsaangelegenheden waren echter in 1946 na de lastige oorlogsjaren niet
van sociale welvaart los te denken.
Dit bracht Jozef Storme, meer dan hem lief was, in contact met beroepsorganisaties,
even bezorgd als hij zelf was om de noden van de schaar medewerkers uit het
Provinciaal Gouvernement, doch die niet gebonden waren door de strakke richtlijnen
van het centraal bestuur waaraan de Bestendige Deputatie gehouden was zich te
onderwerpen.
Deze strijd tussen ‘de wet en de profeten’ enerzijds en wat hij in geweten meende
rechtvaardig te zijn anderzijds was hem te machtig, zodat het in 1949 in de Bestendige
Deputatie kwam tot een nieuwe verdeling van bevoegdheden, waarbij hij van het
‘openbaar ambt’ afstand deed.
Wij kenden de belangstelling van Jozef Storme voor culturele zaken, en ikzelf
droeg hem toen de dossiers over die daarop betrekking hadden. Zij waren op verre
na niet zo volumineus als in later jaren. Ook werden zijn collega's niet lang daarna
geconfronteerd met zijn eerste initiatieven.
Toen in 1950 opnieuw een prijs voor schilderkunst werd uitgeloofd, liet hij daarrond
een behoorlijke tentoonstelling bouwen waar hij dagenlang mee in de weer was, en
programmeerde hij Provinciale Cultuurdagen om zo'n gebeurtenissen nog meer
profiel te geven.
Storme zaliger besefte echter dat niet alles uit één koker kon komen. Daarom stelde
hij voor de provinciale adviescommissies wat beter te bemannen en desnoods ook
nieuwe op te richten. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1953 met de commissie voor
vocale kunst, met weldra een eerste tornooi voor zangkoren.
Rond dezelfde tijd werd ook de structuur van de commissies herzien. Zij hadden
tot dan toe een nogal autonoom leven geleid met eigen boekhouding, en de toestand
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zag er bij momenten nogal mistig uit. Dat was niet het geschikt apparaat om er een
fors en homogeen cultureel beleid mee te gaan voeren. Vandaar de idee, - er waren
in andere provincies voorbeelden van, - over te gaan tot de oprichting van een
Provinciale Dienst voor Cultuur. De beslissing

Ere-gedeputeerde Jozef Storme in koninklijk gezelschap ter gelegenheid van het bezoek van de Koning
en de Koningin aan Brugge op 28 mei 1980.

van de Provincieraad werd genomen op 7 oktober 1954, de dienst zelf werd
operationeel op 1 augustus het jaar daarop.
Ik hoef hier niet in detail in te gaan op het cultureel beleid sindsdien. Wie daarover
meer wenst te vernemen kan de Jaarverslagen van genoemde dienst raadplegen, en
wie de activiteiten als zodanig kritisch wenst te benaderen zal in dit tijdschrift zijn
gading vinden.
Ik probeer echter in het panorama van nu meer dan vijfentwintig jaar cultureel
werk Stormes persoonlijkheid terug te vinden, althans de hoofdtrekken ervan en de
blijvende waarde naar de bevolking toe.
De algemene aanpak was vrij duidelijk: enerzijds eigen provinciale initiatieven,
anderzijds hulp aan derden.
Op dat onderscheid werden in de loop der jaren geregeld nieuwe loten geënt. Ik
noem er enkele: de oprichting van een eigen bibliotheek en cultuurarchief met later,
als buitendienst, Het Lijsternest; de oprichting van een provinciaal museum voor
beeldende kunst; de inventarisatie van het kunstpatrimonium; de reglementering van
de subsidiestelsels; de oprichting van de Provinciale Raad voor Cultuur waarin Jozef
Stormes vroegere commissies onderdak vonden.
Ik denk er met ontroering aan terug dat hijzelf, weinige weken vóór zijn dood,
nog aanwezig was op de installatie van de Raad. Bij mijn intrede zag ik hem zitten
tussen de gewone soldaten midden in de Raadzaal, waar hij zo dikwijls aan het woord
was gekomen, en met als enige vraag dat het C.V.K.V. behoorlijk in een of andere
commissie zou vertegenwoordigd zijn; op mijn uitnodiging om zijn oudcollega's op
de voorste rijen te vervoegen, wenste hij niet in te gaan, met het sober antwoord:
‘Het voornaamste is dat ik hier ben’. Die bescheidenheid sierde zijn eerbied voor de
democratie: hij had zich teruggetrokken; anderen hadden zijn taak overgenomen;
hijzelf ging aan de kant staan om hen door te laten.
Aan het allergrootste van zijn plannen heeft hij helaas géén vreugde beleefd. In
de kerstdagen van 1958 pakte hij in ons College uit met het voorstel te Brugge een
provinciaal cultureel centrum te bouwen. Hij zag daarin allerlei zalen voor congresen
conferentiewerk, de bibliotheek (die nu bestaat), het museum voor moderne kunst
(dat nog op een definitieve huisvesting wacht), en kantoren voor de administratie.
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Ik vraag me af of het begrip cultureel centrum daar toen niet voor het eerst werd
uitgesproken? Hoe dan ook, het aantrekkelijk maar financieel zwaar project kwam
niet van de grond. Er kwam tegenkanting in allerlei vormen en gedaanten; andere
ideeën doorkruisten het plan, en op de duur begon Jozef Storme zelf eraan te twijfelen.
Hij die bij momenten zo uitbundig over zijn werk en zijn plannen kon spreken, werd
er plots weemoedig en hulpeloos bij. Ik vrees dat hij zich toen erg eenzaam heeft
gevoeld.
Jozef Storme was een diepgelovig man en een overtuigd flamingant. Hij had vóór
de oorlog het collegeleven te leper meegemaakt en was een typisch produkt van de
studentenbeweging in West-Vlaanderen uit die jaren. Hij kon nog echt dwepen met
het romantisme dat zovelen van zijn generatie heeft getekend, en hij ontbeerde wel
eens het relativisme dat het leven tegen uitersten helpt beschermen. Uit dat bestel
putte hij de volheid van zijn krachten.
Zo lanceerde hij in de vijftiger jaren de jaarlijkse campagne voor de beschaafde
omgangstaal, en parallel daarmee deze voor de vernederlandsing van uithangborden.
Toen commerciële handigheidjes tot de afgelasting van het subsidiereglement in
kwestie leidden, was hij daarover erg teleurgesteld.
Veel breder van adem was het interprovinciaal overleg waarvoor hij ijverde, omdat
iedereen daarmee uit het enger provincialisme zou kunnen treden en bijdragen tot
wat hij zich voorstelde als een nieuwe gouden eeuw.
Zijn ganse carrière lang heeft hij geijverd om tot dat ideaal te komen, althans
deelaspecten ervan te verwezenlijken. De tweeledigheid van zijn taak heb ik reeds
geschetst. Enerzijds wilde hij dat de Provincie zelf zou zorgen voor een stevige
infrastructuur, degelijk uitgerust en goed bemand. Dat het sluitstuk daarop, het
cultureel centrum, door ontwikkelingen allerhande werd achterhaald en
voorbijgestoken door specifiek gemeentelijke initiatieven, heeft hij moeilijk kunnen
verkroppen. Toch heeft hij met zijn andere realisaties binnen de Provinciale Dienst
voor Cultuur bewezen dat hij grotendeels goed heeft gezien.
Anderzijds heeft hij steeds grootmoedig geantwoord op vragen naar hulp vanwege
derden. Sommige subsidiedossiers bleken slechts eendagsvliegen op te leveren,
andere daarentegen hebben zich in de loop der jaren gestabiliseerd en zijn zelfs tot
zware begrotingsposten uitgegroeid. Denken wij slechts aan het openbaar
bibliotheekwerk en aan de verscheidene facetten van het sociaal-cultureel
vormingswerk met volwassenen. Voor beiden was hij evenzeer gewonnen, omdat
zijn sociale bewogenheid onmiskenbaar groot was. Dat heeft hij overigens in een
verwante sector, de gehandicaptenzorg, maar al te duidelijk bewezen.
Natuurlijk had hij zijn voorkeur: beeldende kunst en toneel. Beide had hijzelf
beoefend, zodat hij wist waarover het ging. Maar als hij die disciplines al eens
beklemtoonde, gebeurde dat toch niet ten nadele van de andere. Zijn zin voor
eerlijkheid, naarmate hij ouder werd tot in het scrupuleuze toe, weerhield hem daarvan.
Om al deze redenen blijven de Vlaamse gemeenschap, en de Westvlamingen in het
bijzonder, Jozef Storme dank verschuldigd. Hij heeft voor de culturele ontwikkeling
van ons volk en met een groot geloof in de mogelijkheden, grondslagen gevestigd
waarop wij vandaag stevig kunnen verder bouwen.
Leopold Gillon
Ere-Gedeputeerde van de
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De Provinciale Commissies voor Cultuur. Instrumenten voor
participatie
Het cultureel beleid is in het algemeen niet steeds eenduidig, is een complexe opgave
en kent omwille van zijn object - cultuur ontstaat uit reflexie op een veranderende
leefwereld - een verschuivend perspectief. Het beleid is niveaugebonden: de gemeente,
de provincie op het rijk. Tussen de drie niveaus is het provinciaal vlak het intermediair
niveau bij uitstek. Vooral in het verschuivend perspectief van echt cultuurbeleid en
in de geest van een toenemende decentralisatie zijn er kansen weggelegd voor het
provinciaal cultuurbeleid.
Het cultureel werk en beleid van een provincie kan eigen wegen vinden, creatief
en efficiënt, die zowel het (afstandelijk) nationaal niveau als het (soms te gesloten)
gemeentelijk niveau kunnen inspireren hun werksfeer te verbeteren. Een voorbeeld:
het dienstbetoon van het Provinciebestuur ten behoeve van culturele raden en
gemeentebesturen.
Maar veel belangrijker is de ervaring dat vanuit het beleidsgebeuren zelf de
provinciale bestuurders zonder wenken, en zonder bevoogding van een hogere
overheid zelfstandig bepaalde culturele doelen hebben gerealiseerd. We bedoelen
niet alleen voorwaardenscheppende beslissingen om bv. een eigen cultuurdienst op
te richten maar ook kern-beslissingen inzake culturele opgang. Wel hebben deze
kern-beslissingen een grondige evolutie meegemaakt. Het aantal domeinen werd
kwantitatief uitgebreid. Dit blijkt uit de andere bijdragen in dit nummer en ook uit
de waslijst van begrotingsartikels in de jaarverslagen van de culturele provinciale
diensten. Maar wat ons het meest opvalt is de verschuiving inzake beleidsvorming
zelf. Hoe voert een provincie het cultureel beleid? Executief (van boven naar onder),
toeziend ('t zal wel gaan) of beleidsvormend? Een beleidsvormende overheid neemt
zijn beslissingen zoveel mogelijk in overleg met de betrokken doelgroep. Meer nog:
de uitstippeling van het beleid geschiedt in voortdurende samenspraak.
De stelling van dit artikel is dat het cultureel beleid van de provincie
West-Vlaanderen via een geleidelijke verschuiving in perspectief meer en meer
gekenmerkt wordt door de beleidsvormende optie. M.a.w. het Provinciaal College
heeft op een specifieke wijze bijgedragen tot een even belangrijk als moeilijk facet
van het hedendaags cultuurgebeuren: de nood aan participatie.
Tussen droom en daad ligt... het intermediaire...
Het cultuurpactdecreet van 28.1.74 bepaalt dat ‘elke overheid alle erkende
representatieve
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Aan de hand van programma's, brochures, affiches e.d.m. krijgt men een visueel beeld van de
activiteiten van de Provinciale Dienst voor Cultuur, 1978.

verenigingen en de ideologische en filosofische strekkingen moet betrekken bij de
voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid. Met dit doel zullen zij een
beroep doen op passende bestaande of op te richten organen en structuren met het
oog op inspraak en advies.’ (art. 6).
Hiermee kreeg het beginsel van de betrokkenheid van de burger bij het cultuurbeleid
in Vlaanderen een wettelijke basis. Maar iedereen die met de participatie begaan is
moet vaststellen dat een wettelijke basis helemaal geen garantie is voor de werkelijke
concrete verwezenlijking. Vooral als de ‘organen en structuren’ niet spontaan gegroeid
zijn uit ontdekte en aanvaarde doelstellingen, die beantwoorden aan werkelijke noden
en behoeften. Wellicht is de kloof tussen het abstracte inspraakbegrip en de dag-daagse
concrete inkleuring het grootst op gemeentelijk vlak? Precies daar waar men denkt
dat inspraak in samenspraak het gemakkelijkst moet zijn. Op gemeentelijk vlak komt
integendeel de tegenstelling tussen de maximalisten (inspraak is óók mede-beslissen)
en de minimalisten (inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht) het
grootst.
Deze spanning tussen twee verschillende vormen van beleidvorming is in veel
gemeenten verre van opgelost. Het participatiemodel komt er in conflict met het
deskundigheidsmodel. De enen vinden advisering vrijschutterij, de anderen niet
verregaande genoeg. Men is er nog verre van een feitelijke inspraak in samenspraak.
En dit niettegenstaande in Vlaanderen tientallen (opgedrongen?) adviesraden en
culturele raden werden opgericht. Op veel plaatsen is het inspraakgebeuren gestrand
op nietszeggende procedures en is het cultureel beleid zelfs verschraald tot louter
toezien. Voor echte communicatie tussen bestuur en bevolking is er op gemeentelijk
vlak nog een hele weg af te leggen.
Merkwaardig is nu dat het cultureel beleid in de provincie West-Vlaanderen niet
gewacht heeft op het cultuurpactdecreet. In 1974 ‘werkten’ er reeds een tiental
provinciale commissies voor advies.
De moeizame weg van fundamenteeldemocratische besluitvorming werd er via
eigen kanalen en zelfgecreëerde instrumenten via geleidelijkheid en efficiëntie zelf
geëffend. De bekroning van dit jaar langdurig proces is de installatie geweest op
18/2/1981 van de Provinciale Raad voor Cultuur. Het proces van ‘raadgeving’ is
reeds kort na wereldoorlog I begonnen. We kunnen er volgende fasering in
onderscheiden: een verkenningsfase, een pioniersfase, een groeifase en een
structureringsfase.
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Gedeputeerde J. Storme aan het woord bij een van de vele huldigingen die hij heeft geleid. Provinciaal
Hof, Brugge, 1962.

De verkenningsfase of luisteren naar deskundigen
In 1928 was er reeds een provinciale commissie Volksopleiding, waarvan de voorzitter
een lid van de Bestendige Deputatie (verder afgekort tot BD) was. Haar concreet
domein was het Openbaar Bibliotheekwerk. Dit cultuurinstrument is ontstaan uit de
druk van een externe behoefte. De wet op de bibliotheken (1921) was operationeel
geworden. Een ‘nationale koepel’, het toenmalige ASKB, vroeg aan het Westvlaamse
Provinciebestuur een subsidie voor de katholieke vrije bibliotheken. De provincieraad
beantwoordde de vraag met een breder antwoord: alle openbare Westvlaamse
bibliotheken moeten tot de toelageregeling toegang (kunnen) krijgen.
Meteen wilde de provinciale overheid met deze kernbeslissing een culturele bijdrage
leveren aan de verschuiving van de agrarische samenleving naar de industriële
maatschappij. De opgerichte commissie had vooral aandacht voor het boekenbestand
dat kon bijdragen tot een technische vorming: boeken over vakkennis en
pré-hobby-mogelijkheden. Dit was de eerste stap naar een cultureel intermediair
niveau. Tussen de nationale wetgeving (algemeen welzijn) en de locale toepassing
(minimale budgetering) werd het provinciebestuur de facto een stimulerende
tussenschakel voor de verstandelijke ontwikkeling van het volk via het boek. De
provincie fungeerde als mecenas voor intellectuele consumptie. Intellectuele
consumptie vereist intellectuele produktie. Een raadgevende commissie voor Schone
Kunsten had reeds in 1925 geadviseerd provinciale prijzen voor letterkunde uit te
schrijven. Zo stimuleerden deze provinciale prijskampen de intellectuele producenten.
De beide raadgevende commissies Volksopleiding en Schone Kunsten zijn een
dubbelluik van een gemeenschappelijk doel: de culturele ontvoogding door de taal.
In dezelfde geest van volksontwikkeling ontstaat in 1931 de Provinciale Commissie
voor de ‘opschik van werkmanswoningen’. Deze commissie organiseert een jaarlijkse
prijskamp voor orde en netheid in het huishouden. Men gelooft in de promotie van
de wooncultuur door stimulerende vergelijking. Woorden wekken, voorbeelden
trekken.
Een analoge vorm van culturele promotie door vergelijking zijn de tornooien voor
amateuristische kunstbeoefenaars. Zo richt de BD nog twee adviescommissies op:
een voor muziektornooien en een voor toneel.
De adviezen worden tussen de twee wereldoorlogen uitsluitend versterkt door
deskundigen. Deze commissies werkten sterk autonoom (er is nog geen cultuurdienst)
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en waren de emanatie van de BD. In de verkenningsfase opteerde de provinciale
overheid voor het deskundigheidsmodel. Dit was toen trouwens zeer analoog aan
het industriële maatschappijmodel, dat gericht was op intellectuele ontwikkeling en
technologische vooruitgang.
Tijdens WO II werkt alleen nog de Bibliotheekcommissie (denk aan de relaties
met de wet van 1921!) maar er is een nieuw verkennend aspect. Gouverneur M.
Bulckaert richt een provinciale Cultuurdienst op, rechtstreeks van hem afhangende.
Dit persoonlijk sterk executief initiatief verdwijnt uiteraard in 1944, maar het spoor
is getrokken.

De pioniersfase of insprekers gevraagd
Na de oorlog hernemen zeer spoedig (1946) de commissiewerkzaamheden. Bij de
repartitie van de taken van de BD in 1949 wordt Jozef Storme voorzitter van drie
raadgevende commissies. Hij activeert deze intensief (vooral Toneel) en onder zijn
impuls starten de Provinciale Cultuurdagen, op advisering van de weer opgerichte
commissie Schone Kunsten. Ook de Provinciale Commissie voor opschik van
volkswoningen wordt heropgericht.
In de pioniersfase neemt Jozef Storme drie belangrijke opties.
1. In het vooruitzicht van een administratieve centralisatie wordt een vaste secretaris
verbonden aan de commissies. De heer G. Gyselen wordt a.h.w. de eerste
culturele ambtenaar in de provincieadministratie.
2. De commissies worden anders samengesteld. Het worden andere (inspraak-)
organen. Men wil meer persoonlijke binding met de provinciale muziek- en
toneelverbonden. Zij sturen vertegenwoordigers naar de commissies. Zij
adviseren er samen met de rechtstreeks door deputatie geselecteerde deskundigen
de BD. Het is een eerste aanloop naar de representativiteit van de insprekers.
Men waakt er ook over de filosofische en ideologische evenwichten.
3. De commissies worden uitgebreid in het licht van een ander beginsel: de
adviesorganen moeten ook probleem-representatief zijn. Zo wordt de commissie
Schone Kunsten opgedeeld in drie secties: algemene zaken en letterkunde,
kunstgeschiedenis en plastische kunsten, en muziek. Vanaf 1954 is ook een
commissie Vokale Kunst werkzaam.

De groeifase of de dialoog is meer dan luisteren
Er komt dynamiek in het Westvlaams cultuurbeleid en op 1.8.1955 wordt de
Provinciale dienst voor Culturele Aangelegenheden operationeel. Tot hoofd van de
dienst wordt de heer G. Gyselen benoemd. Het is een belangrijke
voorwaarden-scheppende beslissing. Dit blijkt reeds uit het eerste verslag van de
dienst. Het jaarverslag 1955 omvat een indrukwekkend overzicht van de culturele
activiteiten. Wat ons in het licht van de advisering opvalt is dat praktisch alle
beslissingen van de BD op het domein van de cultuurzorg steunen op het voorstel
van een of andere commissie. Sterker nog: het derde provinciaal zangtornooi wordt
gejureerd door een jury uitsluitend samengesteld uit leden van de Provinciale
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Commissie voor Vocale Kunst. Ook voor het Toneeltornooi '54-'55 bestond de jury
uitsluitend uit leden van de betrokken commissie.
De aandacht voor de probleem-representativiteit brengt mee dat nog nieuwe
provinciale comités ontstaan: Actiecomité voor ABN, Comité voor het organiseren
van Toneelvoorstellingen (in scholen) en een Comité voor Aankoop van Kunstwerken.
Deze raadgevende commissies en comités hebben merkwaardigerwijze geen eigen
statuut. Er is wel een constante: Bestendig Afgevaardigde J. Storme en het Hoofd
van de Dienst voor Culturele
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Aangelegenheden de heer Gyselen fungeren in al de bestaande adviesorganen
respectievelijk als Voorzitter en Vaste secretaris. Een politicus en een ambtenaar in
dialoog met vele insprekers.
In de ‘golden sixties’ groeit het budget van de provincie. En ook het aandeel voor
de cultuur. De Provinciale Prijzen voor Schone Kunsten nemen sterk toe. Dit blijkt
uit de recente brochure: 50 jaar Kunstprijzen van de provincie West-Vlaanderen.
Naast de ruime tussenkomst voor Openbare Bibliotheken ontstaat een toelagenstelsel
voor Kringen van Heemkunde en voor sociale en culturele organisaties. De globale
toelagen voor de organisaties van Volksopleiding werden verdeeld op basis van
geleverde prestaties. Voor 1966 was dit 1.200.000 fr voor 18 provinciale verenigingen.
Dit tarief-reglement is echter niet waterdicht en dit is de aanleiding tot de oprichting
van een adviserende provinciale commissie voor sociaalcultureel vormingswerk, die
o.a. de studie van de subsidiëring ter hand zal nemen. Dit is een verstrekkende
kernbeslissing: het toevertrouwen van een onderzoeksopdracht aan een raadgevende
commissie!
Tevens wordt in het verslagboek 1966 een lijst van reglementen gepubliceerd die
de provinciale tornooien, prijskampen en andere tussenkomsten van de provinciale
overheid regelen. Het mecenaat verschuift naar een echt cultuurbeleid. Dit beleid
bestrijkt trouwens meer en meer domeinen en vraagt om sterkere structurering. Samen
met een eigen ambtsgebouw krijgt de ‘dienst’ een nieuwe naam: Provinciale Dienst
voor Cultuur. In de Zilverstraat te Brugge zijn twaalf ambtenaren full-time bezig met
een waaier van opties. De voorwaarden voor beleidsbeslissingen: financiën,
huisvesting en personeel evolueren gunstig. Ook de kernbeslissingen staan op een
keerpunt.
De oprichting in het zelfde jaar (1967) van de commissie voor sociaal-cultureel
vormingswerk leidt een nieuwe periode in voor de beleidsvorming. Kernbeslissingen
groeien uit een constante dialoog met de insprekers, die voor het eerst in deze 7e
commissie een statuut krijgen! De taken zijn omschreven: plicht tot advies op verzoek
van de BD, recht op advies aan de BD én de opdracht samen te werken met de
provinciale overheid en met de andere bestaande commissies. De leden
vertegenwoordigen erkende organisaties en worden door de betrokken verenigingen
voorgedragen. De samenspraak met de politieke overheid wordt ingebouwd in het
statuut: in de commissie hebben de partijpolitieke fracties uit de provincieraad elk
één vertegenwoordiger. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris worden
statutair aangesteld door de BD. We zijn in 1967! Zeven jaar later verschijnt het
cultuurpactdecreet!
Als eerste belangrijke activiteit heeft een werkgroep van de commissie het probleem
van de subsidiëring bestudeerd en legt een ontwerp aan de commissie voor
sociaal-cultureel vormingswerk voor. De inbreng van de ambtenaren en de
betrokkenheid van de veldwerkers resulteren in een beleidsvormend document, dat
bekrachtigd wordt door de provinciale overheid. Het is een belangrijke stap in de
wijze van beleidvoeren. De beleidsvorming van de provinciale overheid inzake
cultuur zal zich trouwens de volgende jaren accentueren op dit concept. Inmiddels
is de heer Storme als deputé vervangen door mevr. Berthe Platteau-Van Elslande die
sterk gemotiveerd is door de participatiegedachte.
De fase van de structurering of de samenspraak krijgt gestalte.
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Reeds in 1971 worden voor alle commissies die het Provinciaal College in zijn
cultuurbeleid bijstaan, een aantal algemene beginselen vastgesteld. De bevoegdheid
ligt vervat in de benaming van elke commissie. Aantal en benaming van deze
commissies zal in de jaren zeventig nogal eens wisselen. Dit heeft te maken met de
noodzaak van hervorming, respectievelijk omschakeling van deze instrumenten in
relatie met de expansie van de culturele probleemvelden en noden. De uiteindelijke
coördinatie zal plaats vinden bij de installatie van de Provinciale Raad voor Cultuur
(zie verder).
De commissies krijgen naast de adviesplicht ook het recht zelf adviezen uit te
brengen of voorstellen te doen. De commissie dient zelfs bijeengeroepen te worden
op verzoek van ten minste vijf leden. Deze leden worden door de BD aangesteld
volgens twee criteria: hetzij omwille van hun persoonlijke deskundigheid hetzij na
ruggespraak met of op voordracht van de organisaties die ze vertegenwoordigen.
Wij menen dat dit een goede oplossing is om voeling te houden met de behoeften en
verwachtingen die leven in de provincie. Het betekent een goede horizonverruiming.
De stemmen van de cultuurgebruikers én van de cultuurscheppers moeten samen
kunnen doorklinken. De zwakkere signalen van dieperliggende problemen moeten
soms opgevangen worden door professionele welzijnswerkers, die de
niet-georganiseerde medeburgers op die wijze een stem kunnen geven. De inbreng
van de ambtenaar(s) wordt statutair geregeld. Provinciale beambten kunnen effectief
lid worden van een commissie.
Er kunnen binnen de commissies secties ontstaan die afzonderlijk beraadslagen.
Een laatse innovatie is het beginsel dat de duur van het mandaat overeenkomt met
dit van de BD. Elk jaar verkiezingen zou natuurlijk een ramp zijn voor de continuïteit
van het cultuurbeleid.
Deze bindende beginselen maken de raadgevende commissies tot bruikbare
instrumenten voor een dynamisch management. Men kan naar een vast plan
organiseren, formele afspraken maken en toch de beleidsformulering met inspraak
van de veldwerkers en andere antennes zo efficiënt mogelijk opvangen. Alleen moet
het beleid meer geduld opbrengen: inspraak en samenspraak kost enorm veel tijd en
energie.
Toch werd tijdens het moeizame structureringsproces het pakket van de culturele
materies enorm vergroot. De begroting voor cultuur steeg van 84 miljoen in 1975
tot 228 miljoen in 1979 (gewone en buitengewone uitgaven). In procenten t.o.v. de
totale begroting van de provincie was dit respectievelijk 4,4% en 6,68%. Dit is een
toename van 50% in vijf jaar tijds.
De bekroning van deze herstructurering gebeurde onder de Bestendig
Afgevaardigden Emiel Vervisch en Werner Vens, toen het statuut van de Provinciale
Raad op 10/10/79 vastgelegd werd en deze Raad geïnstalleerd werd op 18/2/81.
Welke zijn de krachtlijnen van dit dynamisch orgaan, dat gegroeid is uit jarenlange
advisering en raadgeving?
De Raad stimuleert het cultureel werk in West-Vlaanderen en is bevoegd om op
eigen initiatief of op verzoek advies te verstrekken aan de Provinciale Overheid over
volgende materies: bescherming en luister van de taal; aanmoediging van de vorming
van navorsers; kunsten, met inbegrip van toneel en film; cultureel patrimonium,
musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen; bibliotheken, discotheken
en soortgelijke diensten; radio-omroep en televisie; permanente opvoeding en culturele
animatie; vrijetijdsbesteding en toerisme.
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De Raad bevordert tevens het overleg en de samenwerking onder de verenigingen,
instellingen en diensten die zich in West-Vlaanderen inlaten met culturele
aangelegenheden.
De Provinciale Raad voor Cultuur is de opvolger van de Provinciale Adviserende
Commissies voor Cultuur.
De Raad heeft drie geledingen: de plenaire
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vergadering, de commissies en het uitvoerend bureau.
De zeven commissies zijn respectievelijk bevoegd voor:
Openbaar Bibliotheekwerk; Archeologie, Geschiedenis en Volkskunde; Taal en
Letterkunde; Beeldende Kunst en Musea; Muziek; Dramatische Kunst; Vormingsen Ontwikkelingswerk met Volwassenen.
Zij kunnen samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van provinciaal of regionaal
gestructureerde organen of uit leden toegevoegd op grond van hun persoonlijke
bevoegdheid.
Nieuw is dat iedere commissie zijn voorzitter of één of meer ondervoorzitters
kiest. Twee of meer commissies kunnen op verzoek gezamenlijk optreden. De
commissies zijn samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Stemgerechtigd zijn de vertegenwoordigers uit de erkende provinciale of regionaal
gestructureerde organen. Niet-stemgerechtigd zijn de leden, die toegevoegd zijn of
opgenomen omwille van hun persoonlijke bevoegdheid, alsook het deputatielid en
de leden van de politieke fracties, de secretaris van elke commissie en de algemene
secretaris (de directeur van de Provinciale Dienst voor Cultuur).
De plenaire vergadering bepaalt de belangrijkste krachtlijnen, coördineert de
werkzaamheden van de commissies, keurt het jaarverslag goed en stelt zelf het
reglement van inwendige orde op. Deze vergadering bundelt alle leden uit de
commissies en kiest zijn voorzitter en ondervoorzitters.
Het uitvoerend bureau van de raad is samengesteld uit de voorzitters van de
commissies, de voorzitter en de ondervoorzitters van de plenaire vergadering. Daaraan
worden (niet-stemgerechtigd) toegevoegd: één afgevaardigd lid van de BD en de
vertegenwoordigers van de politieke fracties (1 per fractie) en de algemene secretaris.
Het uitvoerend bureau neemt kennis van de adviezen uitgebracht door de
commissies, vraagt de commissies om advies, maakt adviezen en voorstellen over
aan de BD, stelt het jaarverslag op en behandelt de klachten en inbreuken op de
provinciale reglementering inzake culturele aangelegenheden.
Dit is bij ons weten de eerste Provinciale Raad voor Cultuur die op dergelijke
wijze gestructureerd is. Het pionierswerk uit de jaren vijftig heeft zijn eerste volwassen
gestalte gekregen. Het perspectief is in een kwarteeuw opvallend verschoven. Drie
belangrijke vaststellingen dringen zich anno 1982 op.
1. Het provinciaal College wil rekening houden met de noden van de provincie
op cultureel gebied. Zij stemt haar beleid ten dezen af op de adviezen en
voorstellen die de weg uitstippelen op welke wijze aan deze noden en behoeften
tegemoet kan gekomen worden. Zij doet daarom een beroep op een
veelvuldigheid van probleemantennes.
2. De inspraakkanalen zijn spontaan gegroeid, hebben zich stevig gestructureerd
en werden statutair gecoördineerd. Het zijn beleidsvormende instrumenten
geworden. De kansen om inspraak in samenspraak waar te maken zijn aanwezig.
De kernbeslissingen worden grondig voorbereid op basis van overleg en stevige
dossiers.
3. De inbreng van de Dienst voor Cultuur is onlosmakelijk verbonden met de
provinciale beleidsvorming. Deze Dienst is stevig uitgebouwd, bezit een brede
basis van deskundigheid en is in zijn groei voortdurend in contact geweest met
de cultuurgebruikers en cultuurscheppers op basis van openheid en dienstbestoon.
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De ambtenaren van deze dienst zijn een waarborg voor de continuïteit en de
optimalisering van het cultuurbeleid in de provincie West-Vlaanderen.

We menen te kunnen besluiten met de overtuiging dat een fase van optimalisering
is aangebroken. Cultuurbeleid is nooit af. Het gelijkt op de wandelaar die naar de
horizon toe wandelend constateert dat de horizon met hem mee wijkt. Een
verschuivend perspectief is eigen aan elke cultuurevolutie. Omdat de burgers samen
op weg zijn in een veranderende wereld is overleg en samenspraak een fundamentele
voorwaarde om de juiste weg te bewandelen. Op elk niveau moet begeleiding en
beleid afgestemd zijn op deze participatiegedachte. Het beleidsvormend proces dat
West-Vlaanderen op cultureel intermediair niveau heeft afgelegd, is een waarborg
dat men de diepere zin van de betrokkenheid van de burgers heeft ontdekt.
De voorwaarden zijn aanwezig om het meeweten, meedenken en meeberaadslagen
zo optimaal mogelijk te maken. Overheid, ambtenaren en insprekers moeten daarom
hun eigensoortige verantwoordelijkheid opnemen. In samenhorigheid en vertrouwen.
André Durnez

De Provinciale Kunstprijzen
Eind 1977 gaf de Provinciale Dienst voor Cultuur van West-Vlaanderen een brochure
uit: Vijftig jaar kunstprijzen van de provincie West-Vlaanderen.
Wie zich afvraagt of de instelling en de instandhouding van dergelijke prijzen wel
zin hebben, vindt in die uitgave een indrukwekkend antwoord. Tevens, als belangrijk
toemaatje, een brok culturele geschiedenis van de Westvlaamse gouw én de
mogelijkheid om, tussen de honderden gegevens door, even te filosoferen over al
dan niet ingeloste artistieke beloften.

De geschiedenis
Over de vroegste geschiedenis van de Westvlaamse provinciale kunstprijzen zijn
slechts schaarse gegevens voorhanden. Zo ontbreekt onder andere de samenstelling
van de diverse jury's. Wél weten we dat de Provincieraad op 1 december 1925 vijf
jaarlijkse kunstprijzen instelde, namelijk voor schilderkunst, muzikale compositie,
letterkunde, beeldhouwkunst en architectuur.
In de oorlogsjaren 1940-1945 werden helemaal geen prijzen uitgeschreven en het
duurde nog tot 1948 vooraleer de Bestendige Deputatie teruggreep naar de
oorspronkelijke beslissing; ze organiseerde meteen een wedstrijd voor beeldhouwkunst
en muzikale compositie.
Tot en met 1954 kwamen vervolgens aan de beurt: architectuur (1949),
schilderkunst (1950), letterkunde (1951) en voor de eerste keer gesplitst in twee
prijzen, namelijk roman en jeugdboek, muzikale compositie (1952), beeldhouwkunst
(1953) en architectuur (1954).
Deze eerste periode wordt gekenmerkt door het feit dat globaal slechts twee
provinciale prijzen werden toegekend, namelijk:
- de provinciale prijs voor schilderkunst 1926-1927 aan Jules Creytens;
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-

de provinciale prijs voor letterkunde 1951 aan Gaston Duribreux, voor zijn
roman De zure druiven.

Daar kunnen slechts twee verklaringen voor bestaan: ofwel hanteerden de diverse
jury's ál te strenge normen, ofwel was het peil van de inzendingen ondermaats. Welke
van die verklaringen de meest waarschijnlijke is, lijkt ons evenwel niet meer
achterhaalbaar.
Het is echter wél interessant een aantal namen van premiewinnaars te vermelden,
die een prijzenlijst zeker niet zouden ontsieren.
Muzikale compositie
Maurits Deroo (1928, 1933, 1938, 1948), Lionel Blomme (1928), Alfons Moortgat
(1928, 1933), Remi Ghesquière (1928,
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Tentoonstelling ‘Provinciale Prijs Beeldhouwkunst 1978’, Jabbeke, Provinciaal Museum Constant
Permeke, 2 juli - 1 oktober 1978.
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1933), Louis de Meester (1938), Julien Rotsaert (1938, 1948), Jules Bouquet (1948,
1952) en Jean Decadt (1952).
Letterkunde
André Demedts (1929, 1939), Urbain van de Voorde (1929), Daan Boens (1929,
1939), Marcel Matthijs (1929, 1939), Leo Peeters (1929), Karel Jonckheere (1939)
en Frans Ramon (Boschvogel) (1951, jeugdboek).
(in 1934: noch prijs, noch premies)
Beeldhouwkunst
Octaaf Rotsaert (1930), Karel Lateur (1930), Firmin van de Woude (1930, 1935),
Roger Bonduel (1953) en Lucien de Gheus (1953).
Schilderkunst
Achiel Vansassenbroeck (1932), Leo Vandersmissen (1932, 1937), Gilbert
Swimberghe (1950), Maurits Boel (1950), Paul Permeke (1950), Albert Setola (1950),
Odrada de Sloovere (1950).
1955 was het jaar van de grote reorganisatie: de Provinciale Dienst voor Culturele
Aangelegenheden - thans Provinciale Dienst voor Cultuur, - werd opgericht, een feit
dat vooral te danken was aan het initiatief en de impuls van Jozef Storme, die
omstreeks 1950 bestendig afgevaardigde voor cultuur geworden was en die, zijn
verdere leven lang, een buitengewone belangstelling koesterde voor alles wat het
kunstleven in West-Vlaanderen betrof. De Bestendige Deputatie besloot tot de
instelling van een vierjarige cyclus en een beurtsysteem van prijzen voor de
respectieve kunstdisciplines.
In de periode 1955-1971 werd het aantal provinciale kunstprijzen aanzienlijk
uitgebreid, eveneens dank zij Gedeputeerde Jozef Storme en de door hem aangestelde
commissies.
In de discipline letterkunde kwamen nu alle genres evenwaardig aan bod: roman,
jeugdboek, toneel, poëzie, kinderboek (vanaf 1962), monografie (vanaf 1960), essay
(vanaf 1957) en novelle en kortverhaal (vanaf 1961).
Beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur bleven vanzelfsprekend behouden.
Vanaf 1966 werd een prijs grafiek ingesteld, en vanaf 1967 kwam ook fotografie
aan de beurt.
Muzikale compositie werd vanaf 1961 ontdubbeld: er kwam een prijs voor vocale
en een voor instrumentale compositie.
Tenslotte werd het prijzengamma vervolledigd met een prijs volkskunde (vanaf
1967) en een prijs geschiedenis (in de beschouwde periode tweemaal uitgeschreven,
nl. in 1960 en 1969).
De oorspronkelijke vijf provinciale kunstprijzen waren nu uitgedijd tot een waaier
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Proclamatie van de ‘Provinciale Prijs voor Beeldhouwkunst 1978’. Aan het woord: Ridder Pierre
van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van West-Vlaanderen.

van zeventien, een sprekend bewijs voor de belangstelling van het provinciebestuur,
voor al wat artistiek en creatief leefde in de zeegouw.
Er werden in de periode 1955-1971 verhoudingsgewijze veel meer prijzen
toegekend dan in het daaraan voorafgaande tijdperk en het dient vermeld dat de
doorgaans vijfkoppige jury zorgvuldig werd samengesteld door de Bestendige
Deputatie.
Opmerkelijk is evenwel dat in de meeste disciplines het aantal inzendingen in de
loop van de jaren aanzienlijk terugliep. Vanwaar die verminderde belangstelling?
Geringere creativiteit?
Enkele opmerkelijke cijfers betreffende het aantal inzendingen:
- roman: 24 in 1958 en 1962, 17 in 1966, 13 in 1970;
- kinderboek: 13 in 1962, 10 in 1966, 6 in 1970;
- jeugdboek: 12 in 1959, 10 in 1963, 13 in 1967, 4 in 1971;
- toneel: 23 in 1955, 25 in 1959, 14 in 1963 en 1967, 12 in 1971;
- poëzie: 68 in 1956, 41 in 1960, 32 in 1964 en 1968;
- novelle en kortverhaal: 62 in 1961, 50 in 1965, 43 in 1969;
- essay: 14 in 1957 en 1961, 6 in 1965, 4 in 1969;
- architectuur: 14 in 1959, 18 in 1963, 2 in 1967, 3 in 1971;
- beeldhouwkunst en schilderkunst hielden veel beter stand, ofschoon, wat
schilderkunst betreft, het aantal inzendingen van 1955 namelijk 256, nooit meer
werd bereikt in de periode 1955-1971 (het werd evenwel overtroffen in 1976,
toen er niet minder dan 285 inzendingen waren).
Een en ander werd door de Bestendige Deputatie onder ogen genomen en dat
college besliste op 18 mei 1972:
- de cyclus op zes i.p.v. op vier jaar te brengen voor de prijzen voor letterkunde,
muzikale compositie, geschiedenis en volkskunde;
- verscheidene aanverwante genres in één wedstrijd te verenigen, bijvoorbeeld
novelle en kortverhaal, monografie en essay, jeugd- en kinderboek;
- tevens een prijs in te stellen voor gepubliceerd werk, verschenen in de voorbije
periode van de cyclus;
- het uitloven van de prijs voor architectuur voorlopig in beraad te houden en
hem eventueel te reserveren voor uitzonderlijke gelegenheden of in functie van
welbepaalde projecten of initiatieven.
Uiteraard werd in de loop van de jaren de reglementering van de provinciale
wedstrijden aangepast en aangevuld naar de noden van het moment.
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Vervulde en onvervulde beloften
Het instellen van provinciale kunstprijzen had en heeft nog steeds tot doel de
kunstenaars aan te moedigen. Een prijs of zelfs maar een premie winnen is, om het
populair uit te drukken, toch een ‘visitekaartje’ voor de kunstenaar, en tevens een
aansporing om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Hebben de prijswinnaars en de geprimeerden de beloften ingelost? Het valt buiten
het bestek van deze bijdrage om het na te gaan voor ieder van de honderden
gelauwerden, die de provinciale kunstprijzen hebben opgeleverd.
Toch kan gezegd worden dat voor het merendeel van de prijswinnaars ‘de olie
boven heeft gedreven’; voor velen was het behalen van een bekroning geen toeval,
ofschoon een aantal dan weer een beperkte tijd hebben ‘geschitterd’ aan het uitspansel
van de kunst.
We bloemlezen even in de lijst van de winnaars van een provinciale prijs.
Letterkunde
1951: romanprijs voor Gaston Duribreux (De zure druiven).
1956: poëzieprijs voor Andries Poppe (Windstilte).
1957: essayprijs voor Jozef H. Walgrave (Mens en historische rede).
1958: romanprijs voor André Demedts (De levenden en de doden).
1959: jeugdboekprijs voor Felix Dalle (Klabbatse).
1960: poëzieprijs voor Ria Scarphout (Gordel en Sluier).
1961: prijs novelle en kortverhaal voor Marcel Verleye (De Snoek).
1961: essayprijs voor dr. Achiel Stubbe (Profane en religieuze geestesgerichtheid
- Profane en religieuze kunst).
1962: romanprijs voor André Claeys (Het duistere rijk).
1964: poëzieprijs voor Gustaaf Vermeille (Poëzie en gedicht).
1966: romanprijs voor Paul Brondeel (Dagboek van een nacht).
1967: jeugdboekprijs voor Pros van de Maele (Het paradijs aan de Hertenrivier).
1968: poëzieprijs voor Walter Haesaert (Droevig Feest).
1969: essayprijs voor Jacques Fontier (De schaduw volgt het lichaam).
1969: prijs novelle en kortverhaal voor Paul Vanderschaeghe (Het glazen paardje
/ Nooit meer wedden / In Analysis / Nabij de hellingen).
1971: jeugdboekprijs voor André Claeys (Onder het teken van de regenboog).
1972: poëzieprijs voor Hedwig Speliers (Horribile Dictu).
1972: prijs essay en monografie voor

André Demedts (Stijn Streuvels, terugblik op leven en werk).
1973: prijs novelle en kortverhaal voor Walter Haesaert (Onder de dierenriem).
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1975: prijs jeugd- en kinderboek voor Mariette Vanhalewijn (Met de maan als
schuitje) en voor Mireille Cottenjé (Het grote onrecht).
1977: poëzieprijs voor Patricia Lasoen (Veel ach en een beetje o) en voor Gwij
Mandelinck (De wijzers bij elkaar).
1978: prijs monografie voor Karel Porteman (Inleiding tot de Nederlandse
emblemataliteratuur) en prijs essay voor Willy Spillebeen (De geboorte van het
stenen kindje).
1979: prijs novelle, kortverhaal en cursiefje aan André Demedts (Geluk in
december) en Walter Giraldo (Het klauwen van fluweel).
1980: romanprijs voor Jaak Stervelynck (De dagen van Hondschote) en Mireille
Cottenjé (Muren doorbreken).
1981: prijs jeugd- en kinderboek voor Josiane Forster-Huys (Het nest) en voor
Elisabeth Marrain (Fliedero).
Toneel
Het is wellicht merkwaardig, maar de provinciale prijs voor toneel werd nog maar
één enkele keer toegekend, namelijk in 1971 aan André Velghe (Rennen over
angststenen).
Schilderkunst
1926-1927: Jules Creytens.

Enkele geprimeerde werken uit de ‘Prijs voor Beeldende Kunst - Beeldhouwkunst’, 1978.

1955: Gilbert Swimberghe.
1960: Roger Bonduel.
1964: Pol Pattoor.
1968: Willem Deneckere en Godfried Vervisch.
1972: Cyr Frimout en Joseph Willaert.
1976: Robert Clique en Ludo Verbeke.
1980: Willy Cauwelier (niet-multipliceerbare kunstvormen).
Beeldhouwkunst
1958: Roger Bonduel en André Taeckens.
1962: Steven Depuydt en Adhemar Vandroemme.
1966: Livia Canestraro.
1970: Paul van Rafelghem en Pol Spilliaert.
1974: Luc Decroubele en Jacques Verduyn.
1978: Michel Martens.
Architectuur
1959: Fernand Sohier.
1963: Marc Desauvage.
1967: Eric van Biervliet.
1971: Michel Delanghe en Antoine Catteeuw.
1977: Joost Pruüost en Ansfried vande Kerckhove.
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Grafische kunst
1966: Herwig Driesschaert.
1974: Albert Rubens (graveerkunst) en Eric Verhal (tekenkunst).
Muzikale compositie
1957: Jos Hanniken.
1961: Herman Roelstraete (instrumentale
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compositie).
1969: Rafaël D'Haene (instrumentale compositie).
1981: Jean-Paul Byloo (vocale compositie).
Volkskunde
1967: Hervé Stalpaert.
Geschiedenis
1974: dr. Jozef Vermaut.
1980: Ronny Gobyn en Luc Schepens.
Diverse prijzen
1971: Ideeënprijskamp voor de oprichting van een gedenkteken ter waardering
van de Westvlaamse Sjouwer, E3-Aalbeke: Jacques Jean Moeschal.
1979: Ideeënprijskamp voor een Vredesmuseum: Luc Schepens, Marcel
Heistercamp en Romain Berteloot.
1955-1971: Afficheprijsvragen: Boudewijn Delaere (8 maal), Ernest Verkest (2
maal), Johan Zutterman, Paul van den Bussche, Willy Nel.
1967-1977: Foto- en diawedstrijden: eerste prijzen werden toegekend aan Marcel
Brackez (3 maal), Jan Himpe, Johan Zutterman, Frank Cornelis, Roger Coucke,
Armand Vandeghinste en Etienne Vandenweghe.
Wie het kunst- en geestesleven in West-Vlaanderen - en ook daarbuiten, - enigszins
volgt, kan uit deze namenlijst wél bepaalde conclusies trekken wat betreft ingeloste
of niet ingeloste artistieke beloften.

Gouverneur Leo Van Ackere met de premiewinnaars van de Provinciale Prijs Grafiek 1979.
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Gouverneur Ridder P. van Outryve d'Ydewalle brengt in het Kortrijkse Stadhuis hulde aan de laureaat
van de Prijs van de Vlaamse Provinciën voor literatuur, de heer André Demedts. 1975.
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Jozef Storme en de Provinciale Kunstprijzen van West-Vlaanderen
Het staat buiten alle kijf dat Jozef Storme, nagenoeg twee decennia lang, een niet
weg te denken rol heeft gespeeld in het kunstleven van de provincie West-Vlaanderen.
Ook de organisatie en de betekenis van de kunstprijzen lagen hem na aan het hart.
Zijn grote bekommernis op dit gebied was, dat onder geen beding een of andere
discipline mocht uitgesloten worden en dat iedere kunsttak volwaardig aan zijn
trekken moest komen. Dat de geregeld weerkerende wedstrijden thans niet minder
dan zeventien artistieke genres beslaan, is voor een belangrijk deel te danken aan het
initiatief van Storme.
Kenmerkend was ook de ernst, waarmee hij de wedstrijden omringde. Wie de
ellenlange lijst van de juryleden overloopt, móet wel tot het besluit komen dat voor
het beoordelen van de inzendingen telkens een beroep werd gedaan op de allerbeste
specialisten van dat moment en dat erbij, om alle eventuele opspraak te vermijden,
de voorkeur duidelijk uitging naar juryleden van buiten West-Vlaanderen.
Meer dan eens hebben we Jozef Storme horen spreken over de Provinciale
Kunstprijzen. Met gloed, overtuiging en enthousiasme. Voor hem waren de prijzen
allereerst een moderne vorm van mecenaat en een middel om de creativiteit te
prikkelen. Het valt vanzelfsprekend niet te bewijzen, dat een bepaald kunstwerk niét
ontstaan zou zijn, indien er op een bepaald ogenblik niet een provinciale prijs was
uitgeschreven, maar men mag geredelijk aannemen, dat een aantal kunstenaars, met
de uiterste datum van inzending op het oog, harder en intensiever gaan werken zijn
aan een bepaald project. Meer nog: dat sommige artiesten speciaal voor de wedstrijd
een extra inspanning hebben overgehad, en dat de wedstrijdprikkel daartoe echt
noodzakelijk was.
Dat aldus jaarlijks enkele kunstgenres uitdrukkelijker onder de aandacht worden
gebracht - én door de aankondiging van de wedstrijden én via de prijsuitreikingen
(die misschien soms een beetje minder elitair mochten zijn), - is al even belangrijk
voor het artistieke leven van een gouw en van een land.
Julien van Remoortere

Realisatie van het museum ‘Het Lijsternest’
Velen onder ons kunnen zich wellicht inbeelden wat een blijvende woning voor hun
ouders en voorouders betekend heeft, maar een weten en onthouden door eigen
ondervinding bijgebracht is het veelal niet meer. Slechts weinigen wordt het gegund
een leven lang in hun geboortehuis te wonen, met hun kinderen, tot zij uitvliegen
om een gezin te stichten, daar langzaam oud te worden en er uiteindelijk te sterven.
Volgens het existentialisme is dat kennen door ervaring het enige dat diepgang heeft.
Wat in een agrarische maatschappij mogelijk bleek is het in onze tijd niet meer.
Werkgelegenheid en beroepsbezigheden verhinderen het meestendeels en verplichten
zelfs zich in den vreemde een bestaan op te bouwen. Het aantal ontvreemden in de
letterlijke zin breidt de massa ontheemden in de figuurlijke betekenis van het woord
voortdurend uit.
Stijn Streuvels heeft het geluk gesmaakt vierenzestig jaar lang in het Lijsternest
te wonen. Het eerste derde deel van zijn leven scheen nochtans niet zo veelbelovend.
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Zijn ouders zijn niet lang na zijn geboorte op de wijk Oude Leiaarde te Heule dichter
bij de dorpsplaats gaan wonen en daarna nog verscheidene malen verhuisd naar een
woning die hun beter gelegen scheen. Uit Heule, het eerste deel van Streuvels'
herinneringen, blijkt dat hij zich als knaap een poëtischer huis en omgeving ingebeeld
had. Hij zag de ligging ‘dicht bij een beekje of vijver, onder lommer van kopwilgen’.
In een tuintje voor het huis zouden witte leliën en anjelieren bloeien, een wingerd
zijn ranken aan de witgekalkte voorgevel hechten en zonnebloemen de kleurenweelde
en vormenschoonheid van de natuur nog rijker maken.
Tijdens zijn leerjaren als bakker in Avelgem, Kortrijk en Heule, heeft hij in de
onzekerheid over zijn toekomst meer weemoed dan vreugde gekend. Hij was er door
zijn inborst toe geneigd en die droefgeestigheid zou hem later tot zijn mooiste werk
bezielen. Zij zou tijdens de veel langere periode die hij te Ingooigem doorbracht wel
nooit helemaal verdwijnen, maar toch langzaam vervluchtigen, zodat hij bij het
opstellen van het gedachtenisprentje, dat bij zijn begrafenis zou uitgedeeld worden,
schrijven mocht dat hij ‘lang en gelukkig geleefd, veel gekregen had - en van alle
goede dingen voldaan zachtjes ter Go gegaan was.’ Er staat wel bij dat hij ‘niets
gevraagd en zich met weinig tevreden gesteld had.’ Ook dié verklaring stemde
ongetwijfeld met zijn karakter overeen. Hij was niet inhalig, eergierig dat wel.
Van 1887 tot 1905 heeft Streuvels als jongeling en jonggezel te Avelgem gewoond
en als zelfstandig bakker het brood van zijn familie gebakken en verdiend. Vrij vlug
heeft hij er aan het dorpsleven deelgenomen en met kerels van zijn leeftijd vriendschap
gesloten. Wat hij aan artistieke begaafdheid in zich droeg is tot openbaring en volle
ontplooiing gekomen in meesternovellen als Lente en De Oogst of de roman Langs
de Wegen, waarvan de schrijver later getuigd heeft dat het voor hem zijn liefste boek
was.
Merkwaardig dat hij de laatste jaren voor zijn huwelijk graag gebruik maakte van
het fotografietoestel dat hij zich met zijn auteurshonoraria aangeschaft had en
zwervend door het Schelde- en Leieland een groot aantal foto's maakte van mensen
en dingen die hem boeiden en bevielen. Een klein deel ervan heeft hij in 1913 als
illustratie bij De landsche Woning in Vlaanderen gepubliceerd.
Wat hij in en rond die oude huizen bewonderd had was hun ligging en doelmatige
indeling. Niet het toeval had daarbij beslist, schreef hij, wel een beredeneerd overleg
dat door een eeuwenlange ervaring bepaald werd. Eertijds werden alle huizen op het
platteland in de nabijheid van stromend water en met de voorgevel naar het zuidoosten
gebouwd, om de morgenzon waaraan een heilzame en genezende kracht toegeschreven
werd op te vangen. Men bouwde bovendien functioneel van binnen naar buiten en
niet omgekeerd, wat weleens minder symmetrisch bleek, maar daarom niet minder
poëtisch overkwam. Dat schilderachtige uitzicht werd door het planten van een
omheiningshaag, bomen en struiken, die huis en mogelijke bijgebouwen afzonderden
en beschermden, in de hand gewerkt.
Wie die algemene kenmerken in het oog houdt, zal meteen beseffen wat Stijn
Streuvels in zijn verbeelding zag, toen hij zijn Lijsternest gebouwd en een tiental
keren uitgebreid of hersteld heeft. Nadat hij de streek in alle richtingen doorkruist
had om een gunstige woonplek te vinden, kocht hij in 1903 te Ingooigem een
bouwgrond van circa 3.000 m2 voor de globale som van 2.700 fr. Eigenlijk een
verloren perceel, dat bij de rechttrekking van de straatweg naar Tiegem braak was
blijven liggen. Men had er de zware moerklei op gestort die te veel was, zodat het
terrein een lichte hoogte vormde, die in de volksmond de klijtkop heette.
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De bekende architect Jozef Viérin uit Kortrijk, vriend van Streuvels, tekende het
plan voor een bescheiden ‘eenvoudige
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Provinciaal Museum Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest’ Ingooigem/Anzegem
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landelijke woning, naar oud-Vlaamschen stijl en traditie’, zoals het in de memoires
van de opdrachtgever luidt. De metselaars begonnen met de ruwbouw in 1904 en
werkten hem in de zomer van 1905 volledig af. De romancier kwam na het werk in
zijn bakkerij bijna iedere dag naar Ingooigem en stak hun of de hovenier bij de aanleg
van de tuin een handje toe. Zolang zijn krachten het toelieten heeft hij steeds gaarne
handenarbeid verricht.
Hij trouwde op 19 september 1905 met Alida Staelens van Avelgem en heeft met
haar tot de 15e augustus 1969 in het Lijsternest lief en leed gedeeld. Zij heeft hem
nog vijfeneenhalf jaar overleefd en overleed op 30 januari 1975. Intussen had hun
woning verschillende uitbreidingen en restauraties ondergaan. Streuvels zag daar
niet tegenop en telkens als hij een belangrijke prijs gekregen had, besloot hij het geld
of toch een deel ervan te gebruiken om het Lijsternest uit te breiden of gezelliger te
maken. Tweemaal werd het door oorlogsgeweld beschadigd: een eerste keer bij de
Duitse aftocht in 1918 en een tweede maal in de meidagen van 1940, toen de Engelsen
de Scheldelinie verdedigden.
Een hele tijd voor zijn dood had Streuvels zijn testament gemaakt. Daarin stond:
‘Een grafmonument of een zerk wil ik niet. Het monument dat ik in ere wensch
behouden te blijven en in zijn oorspronkelijke vorm bewaard zou dienen te blijven,
is 't geen ik persoonlijk heb opgericht, nl. het domein door mij aangekocht, waarop
ik bomen heb geplant en groot zien worden, de woning op mijn kosten heb laten
bouwen, met alles wat er bevat is en van mij oorkomstig - onbelast - waar ik geleefd
heb en gewerkt. Het is mijn wil en begeerte - voor zoover mij nog te willen en te
wenschen overblijft - dat er onder mijn rechtstreeksche erfgenamen overeengekomen
wordt dien wensch te verwezenlijken. The rest is silence...’
Voor de familie Lateur was het vanzelfsprekend onmogelijk die opdracht met een
blijvend karakter te vervullen. Zij zochten naar de enige oplossing die houdbaar was:
het Lijsternest verkopen aan een openbaar bestuur. Het meest in aanmerking kwam
de provincie West-Vlaanderen, waar Jozef Storme, als gedeputeerde voor culturele
aangelegenheden, de aangewezen persoon bleek om mede in onderhandelingen te
treden. Als bijkomend element gold ook dat hij sinds jaren met Streuvels bevriend
was, meermaals op het Lijsternest ontvangen werd en met hem in het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond had samengewerkt. Het eerste nummer van ons tijdschrift
West-Vlaanderen (thans ‘Vlaanderen’) werd trouwens aan de romancier en ‘eredeken’
gewijd.
Storme verlangde niet liever dan Streuvels' huis en tuin in de bestaande toestand
als nationaal monument voor het Vlaamse volk te bewaren, maar allerlei bedenkingen
en bezwaren, ook van juridische aard, verhinderden dat een vlugge beslissing kon
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getroffen worden. Het feit dat Mevrouw Lateur-Staelens nog leefde en in het
Lijsternest bleef wonen, leverde de zwaarste moeilijkheid op. Zo duurde het tot in
1977 voor de provincie West-Vlaanderen eigenaar werd van woning en erf, ingesloten
het meubilair, de kunstvoorwerpen en de volledige bibliotheek.
Het uitgebreide archief werd reeds vroeger aan het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen verkocht, met volledige instemming van de
provincie, die sinds jaren met de stad Antwerpen een algemeen geldende
overeenkomst gesloten had, waarbij overeengekomen werd dat documentatie van
nationaal belang naar de havenstad zou gaan en de meer op de provincie gerichte in
West-Vlaanderen zou blijven. Met de bepaling evenwel dat beide partijen kopieën
van elkaars bezit konden krijgen.
Dezelfde wijze aanpak van de cultuurpolitiek in het Vlaamse Gewest had gemaakt
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dat niet het rijk, maar de provincie eigenaar van het Lijsternest werd. Wat een
ondergeschikt orgaan, dichter bij het volk, beter kan beheren dan het nationale moet
en mag, om het algemeen welzijn te dienen, niet aan een centrale en centraliserende
macht toevertrouwd worden. Eigenlijk werd er zelfs aan gedacht het Lijsternest door
de gemeente Ingooigem te laten aankopen, maar om financiële redenen bleek dat
onverantwoord. Zo werd Streuvels' eigendom bezit van de Provincie West-Vlaanderen,
dank zij een ruime nationale subsidie en een beperkte hulp van de gemeente, in
verband met het openhouden en de bewaking van het museum.
Na wikken en wegen trof de provincie het besluit het Lijsternest grondig te restaureren
vooraleer het open te stellen. De beslissing bracht mee dat het gebouw diende
ontruimd te worden, wat heel wat werk en fotografische opnamen vergde, om de
hele inboedel terug te kunnen plaatsen zoals tijdens het leven van Stijn en Mevrouw
Streuvels. De werkzaamheden voorbereid door de provinciale directeur voor culturele
aangelegenheden Gaby Gyselen en dag bij dag onder het beleid van de provinciale
met bijzondere opdrachten gelaste wetenschappelijke vorser en conservator Luc
Schepens uitgevoerd, duurden van maart tot november 1979.
De plechtige opening gebeurde bij guur en regenachtig lenteweer op vrijdag 28 maart
1980. Niettegenstaande die tegenslag waren van heinde en ver zoveel belangstellenden
opgekomen, dat het voor de meesten praktisch onmogelijk was de toespraken te
volgen en bij de bezichtiging van het museum meer dan een haastige blik van de
inhoud en zijn opstelling op te vangen. Twee jaar en enige maanden zijn sindsdien
voorbijgegaan en duizenden bezoekers hebben het Lijsternest bezocht. Vlamingen,
Nederlanders en vreemdelingen, individuen en groepen, hebben er als in een heiligdom
de sfeer van een nog levend verleden ondergaan.
De voorkamer waar Streuvels zijn voorname gasten ontving en zijn schrijfkamer
met het brede raam, dat op Tiegemberg, de Legemeers en Boekeliebos in de verte
uitzicht biedt, zijn in hun oorspronkelijke toestand bewaard. In die kamer is het dat
de auteur die middag van Onze-Lieve-Vrouwhemelvaart in 1969 overleed, op het
smalle rustbedje waar hij op zijn einde had liggen wachten. De tijd gaat verder en
het lijkt al zo lang geleden. Maar wie in die kamer de vele boeken en voorwerpen,
beeldjes en snuisterijen bekijkt, waarmede Steuvels zich omringd had, zou het niet
zo verbijsterend vinden als achter zijn rug ineens de kunstenaar zou verschijnen en
er zwijgend, zoals het veelal zijn gewoonte bleek, zou blijven kijken naar alles
waarmede hij vertrouwd was geworden en dat zijn geluk betekend heeft.
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De andere ruimten, de zitkamer met de vensters die op de straatkant en de achtertuin
uitzien, de keuken en ingangshall tonen allerlei kunstvoorwerpen en een groot aantal
foto's, die aan het leven en werk van de kunstenaar herinneren. Er staat ook een tafel
waarop de boeken van en over Streuvels, die nog in de handel zijn uitgestald en voor
liefhebbers te koop liggen. De belangrijkste eigenschap van het museum is
ongetwijfeld dat het zo levensecht aandoet, dat iedereen er zich in een vertrouwde
omgeving voelt. Dat andere musea veel minder bezoekers lokken is waarschijnlijk
te wijten aan de indruk dat zij er op hun plaats niet zijn. De sfeer die er heerst stelt
hen op hun ongemak en daarom treden zij er niet binnen.
Hoe ver Streuvels als auteur van hen verwijderd mocht schijnen, hier is hij als
mens onder de mensen dicht bij hen. Langs de mens benaderen zij de kunstenaar en
een bezoek aan zijn woning zet hen ertoe aan een verhaal van hem te lezen. Als hun
keuze meevalt ontdekken zij in zijn werk de geschiedenis van hun eigen leven en
streven, belichaamd in personages die hun voorouders of zelfs hun tijdgenoten konden
zijn. Het moge allen die tot de totstandkoming van het Lijsternestmuseum iets
bijgedragen hebben reden tot fierheid en vreugde schenken dat zo'n resultaat bereikt
werd. Erg spijtig is het wel dat Jozef Storme, die veel gedaan heeft om de herinnering

Vlaanderen. Jaargang 31

aan Stijn Streuvels levend te houden, het succes van zijn initiatief niet langer mocht
beleven.
Als de tijdsomstandigheden onze mensen tijdens hun vakantie eerlang dichter bij
hun thuis zullen houden en meteen meer toeristen uit onze buurlanden Vlaanderen
bereizen, zouden reisondernemers en hoteliers uit de kuststeden en Brugge, naast
uitstapjes naar Gent, Antwerpen en Brussel, ook een rondrit naar dichterbij gelegen
merkwaardigheden kunnen organiseren. Dat kon bij voorbeeld naar het zuiden van
West- en Oost-Vlaanderen, waar Kortrijk en Oudenaarde veel moois te bieden hebben.
Tussen die steden liggen het Amerikaanse soldatenkerkhof van Waregem en het
Lijsternestmuseum te Ingooigem, merkwaardige dorpen als Moregem en Kwaremont.
Ook het idyllische landschap van de zogeheten Vlaamse Ardennen en in de omgeving
van Tiegem en Nokere is een openbaring voor de bezoeker. Wij hoeven niet altijd
elders op te sporen wat dichterbij te ontdekken valt: het gezicht van een volk dat
zonder bloedvergieten zichzelf teruggevonden heeft en nu op weg is om een eigen
beleid te voeren over zijn eigen lot.
André Demedts
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De Provinciale Musea voor beeldende kunst
Wijlen Jozef Storme werd in 1946 bestendig afgevaardigde voor cultuur van de
provincie West-Vlaanderen. Hij is vooral vanaf 1950 jarenlang de promotor geweest
van de culturele bedrijvigheid. Hij kon hiervoor verder bouwen op bestaande
initiatieven zoals de provinciale kunstprijzen. Hij stimuleerde ook nieuwe initiatieven,
zoals uit dit artikel zal blijken.
De provinciale kunstprijzen honoreerden sedert 1925 de creativiteit van de
kunstenaars in West-Vlaanderen geboren of er sedert vijf jaar gedomicilieerd.
In 1955 werd Gaby Gyselen directeur van de (op voorstel van Jozef Storme) door
de Deputatie opgerichte Provinciale Dienst voor Cultuur. De prijskampen kregen in
dat jaar een vaste structuur. Er werd ‘een vierjaarlijkse cyclus ingesteld en een
beurtsysteem van prijzen voor de respectieve disciplines uitgewerkt’.
In 1972 besliste de Bestendige Deputatie sommige cycli op zes jaar te brengen.
Voor de plastische kunsten werd echter de vierjaarlijkse cyclus behouden.
Sedert 1980 is de vierjaarlijkse prijs voor beeldende kunst een tweejaarlijkse
geworden. In 1980 was de prijs voorbehouden voor niet-multipliceerbare kunst:
schilderkunst, beeldhouwwerk, keramiek, tekenwerk, enz.; in 1982 komt
multipliceerbare kunst aan bod: grafische kunst, fotografie, film, video, enz. Voor
architectuur werd een afzonderlijke regeling getroffen: een belangrijker geldprijs
wordt gegeven voor een prijskamp die beantwoordt aan een noodzaak tot bouwen.
Het in 1955 opnieuw ingeklede initiatief had aanvankelijk een enorm succes. De
evolutie van het aantal deelnemers vertoont wel een merkwaardige curve: na het
succes volgt een even snelle daling en rond einde van de jaren 60 een plotse stijging.
Voor beeldhouwwerk waren er 116 deelnemers in 1958, 46 in 1966 en 102 in 1970;
voor schilderkunst 256 deelnemers in 1955, 156 in 1964 en 188 in 1968; voor grafiek
167 in 1966, 116 in 1971 en 335 in 1975. Het aantal deelnemers voor fotografie lag
bijzonder hoog: 452 in 1967, 589 in 1970 en 525 in 1973. Deze gegevens zijn ontleend
aan de brochure Vijftig jaar kunstprijzen van de Provincie West-Vlaanderen,
uitgegeven in 1977 en nu voorzien van twee addenda. Kwalitatieve gegevens over
het algemeen peil van de inzendingen ontbreken. Wel valt te constateren dat heel
wat bekroonde kunstenaars naam hebben gemaakt: Bonduel, Canestraro, J. De
Maeyer, Depuydt, Frimout, Hoorne, Minnebo, P. Spilliaert, Swimberghe, Van
Rafelghem, Verduyn, Willaert, om er maar enkele te noemen.
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De monumentale renaissanceschouw in hout, albast en marmer in het Provinciaal Museum ‘Het
Brugse Vrije’, vervaardigd tussen 1528 en 1581 onder leiding van de Brugse schilder Lanceloot
Blondeel.
(Foto Magenta, Brugge)

Op te merken valt dat voor de jury veelvuldig beroep werd gedaan op deskundigen
van buiten de provincie.
In de jaren 1970-1971 werd het herdenkingsmuseum heraangepakt. ‘Het
folkloristische en anekdotische werd tot een minimum herleid om vooral de werken
tot hun recht te laten komen’. Naast de ruimten voorbehouden aan de permanente
tentoonstelling, is ook een ruimte beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen. In
de tuin staan een aantal beelden opgesteld.
De catalogus van 1977 vermeldt 126 kunstwerken, waarvan 120 van de grote
Vlaamse expressionist zelf. Vijftig daarvan zijn gereproduceerd.
De verzameling illustreert de gehele evolutie van het oeuvre van Permeke. Alle
periodes zijn door een belangrijk werk vertegenwoordigd. En wat uitzonderlijk is,
de hele evolutie is in één museum te volgen, en dat museum is het huis dat de
kunstenaar zelf heeft geconcipieerd en waar hij gedurende twintig jaar heeft gewoond
en gewerkt.
Wie in detail de geschiedenis van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
(PMMK) te leper wil kennen, wordt verwezen naar de recente catalogus geschreven
door conservator Willy Vandenbussche, die in 1979 verscheen. In 1982 werd reeds
een uitgebreid supplement gepubliceerd i.v.m. de talrijke aanwinsten van de laatste
drie jaren. Aan deze catalogus zal ik trouwens sommige gegevens ontlenen. De
provinciale overheid heeft al van in de 19de eeuw kunstwerken aangekocht, hetzij
om haar gebouwen te verfraaien, hetzij om kunstenaars te steunen.
In 1959 werd deze decoratieve en sociale bekommernis gewijzigd in een
aankoopbeleid gericht op de vorming van een verzameling ‘levende’ kunst. ‘Als
gedragsregel werd gesteld dat de collectie zou aanvangen met het Vlaamse
expressionisme, voorlopig beperkt blijven tot de kunst van eigen bodem en worden
doorgevoerd met een zo streng mogelijke selectie’.
In de doelstelling is sprake van ‘levende’ kunst, in de benaming van het museum
van ‘moderne’ kunst. Modern wordt gewoonlijk genoemd de kunst van de 19de en
de 20ste eeuw, in tegenstelling tot die van de Oude Meesters. Dat was zeker niet
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de bedoeling van de Bestendige Deputatie, wanneer ze het hadden over ‘levende’
kunst. We mogen veronderstellen dat het ging over werken van artiesten die in 1959
produktief waren of stromingen van alle tijd vertegenwoordigden.
Beantwoordde dit initiatief aan een reële behoefte, overlapte het niet andere
initiatieven of betrof het een prestigezaak van een Provincie die nogal eens als
achterlijk werd aangezien?
Onder impuls van Jozef Storme zou de Provinciale Culturele Dienst kort na 1955
een niet minder belangrijk nieuw initiatief nemen: het aankopen van kunstwerken
en het vormen van een eigen collectie.
Tot het patrimonium van de provincie behoorde reeds het Provinciaal Museum
‘Het Brugse Vrije’ in het Gerechtshof, vroeger het Landhuis van het Vrije. Naast de
beroemde schouw, gemaakt naar een ontwerp van de Brugse schilder Lanceloot
Blondeel, zijn er een aantal 16de en 17de eeuwse schilderijen bewaard. De muren
zijn verder behangen met 19de-eeuwse tapijten, gemaakt naar fragmenten van het
oorspronkelijk tapijtwerk. Hopelijk zal dit historisch ensemble niet uiteengehaald
worden.
In 1960 werd eveneens op initiatief van Gedeputeerde Jozef Storme Permeke's
huis ‘De vier Winden’ met inboedel en tuin aangekocht door de Provincie. Het
kunstpatrimonium werd hierdoor verrijkt met 127 kunstwerken, grotendeels van
Permeke zelf. De woon- en atelierruimten werden snel geaccommodeerd en in 1960
verscheen reeds de eerste catalogus van het Provinciaal Museum Constant Permeke
te Jabbeke. Bij de aanpassingswerken verloor de tuin helaas zijn landelijk karakter.
Nog enkele jaren later liet de gemeente Jabbeke mooie bomen in de omgeving rooien
en gaf vergunning tot het slopen van een karakteristiek landelijk huis. Vanuit de
woonkamer van Permeke kijkt de bezoeker nu op een moderne garage.
In 1959 was er geen enkel rijks-, provinciaal-, of stedelijk museum in België dat
uitsluitend hedendaagse kunst van Belgische artiesten kocht. Er waren wel enkele
privé-verzamelaars een eigen klein museum aan het voorbereiden. De
avant-gardekunst, maar dan niet beperkt tot België, werd vooral gepropageerd door
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, door de Vrienden van het Museum voor
Hedendaagse Kunst te Gent, en door groepen als Taptoe en Art abstrait te Brussel
en G58 te Antwerpen. Behalve door de Gentse groep, die met een beperkt en wisselend
kapitaal moest rekening houden, werd geen collectievorming

Het Provinciaal Museum Constant Permeke in Jabbeke.
Het beeldhouwersatelier: binnenzicht.

Vlaanderen. Jaargang 31

nagestreefd. Het initiatief van de Provincie West-Vlaanderen was dus realistisch en
enig in zijn genre.
De bestaande Musea voor Schone Kunsten in ons land hadden een aankooppolitiek
gericht op oude én moderne kunst, op nationale én internationale kuntenaars. Dat
betekent opsplitsing van een reeds beperkt budget, dat af en toe bijna helemaal
gespendeerd wordt aan enkele meesterwerken die slechts sporadisch op de kunstmarkt
verschijnen. Een vergelijking tussen de aankopen hedendaagse kunst van verscheidene
musea zou zeer verhelderend zijn, om na te gaan of het aankoopbeleid van de
Provincie West-Vlaanderen zich onderscheidde van dat van de bestaande musea.
Deze vergelijking is aan de hand van catalogi, het enig gepubliceerd document van
de museumverzamelingen,

Provinciaal Museum Constant Permeke in Jabbeke, ingericht in het huis van Permeke ‘De Vier
Winden’, waar de kunstenaar vanaf 1930 tot aan zijn dood zijn atelier had.

niet te maken. Buiten enkele recente catalogi (Koninklijk Museum Antwerpen) zijn
de catalogi ofwel verouderd (Koninklijke Musea Brussel), vermelden slechts een
deel van het bezit (Stedelijk Museum Brugge en Gent), of lieten bij de aanduiding
van de materiële gegevens het jaar van aankoop weg (Provinciaal Museum leper en
Stedelijk Museum Gent). Er is dus geen basis voor vergelijking aanwezig.
Een bezoek aan het PMMK bewijst dat de Provincie in ieder geval geslaagd is in
haar opzet. Waar bij de aanvang het accent lag op het Vlaamse expressionisme,
animisme en post-expressionisme, werd blijkbaar vlug de noodzaak aangevoeld om
de basis te verruimen.
Enerzijds moest ingespeeld worden op de meest actuele tendensen, die elkaar
sneller

Vlaanderen. Jaargang 31

221

Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst ondergebracht in de Lakenhalle in Ieper.
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Beeld van de ‘Eerste Triënnale voor Plastische Kunst in België’, 1968.
(Foto: Luc Van Rafelghem)

‘Tweede Triënnale, Brugge’, 1971.
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aflossen dan ooit voordien het geval is geweest. Dat vraagt niet enkel bijzonder veel
aandacht maar ook bekwaamheid om snel te onderkennen wat waardevol is, daar
waar de tijd als vanzelf profielen tekent.
Anderzijds moest verder worden gegraven in het verleden om bij de wortels van
de hedendaagse kunst te geraken. Het expressionisme is onverklaarbaar zonder het
symbolisme en het impressionisme. De eerste abstracten en de surrealisten hebben
een stempel gedrukt op de kunst van na 1945. Conservator Vandenbussche wijst in
de catalogus terecht op lacunes in de verzameling, bijvoorbeeld op het ontbreken
van een werk van Ensor. Principieel zouden deze leemten in de mate van het mogelijke
moeten worden opgevuld. Op praktische gronden lijkt het wellicht minder opportuun.
De werken van Ensor zijn goed vertegenwoordigd in verscheidene Belgische musea,
ze komen niet vaak meer op de markt en zijn ontzettend duur geworden. Een goede
Ensor slokt wellicht het gehele jaarbudget op, waarvoor anders tientallen goede
actuele kunstwerken kunnen worden aangekocht. Dat geldt eveneens voor bepaalde
symbolisten. Het blijft wel een moeilijke keuze. Over afzienbare tijd hoopt de
Provincie haar collectie te kunnen huisvesten in een gloednieuw museum, aangepast
aan alle museologische eisen.
Het aankopen van kunstwerken, het inrichten van een museum, vraagt ook een
tentoonstellingsbeleid. In 1967 heeft de Deputatie op voorstel van Gedeputeerde
Jozef Storme een jonge conservator aangesteld, Willy Vandenbussche, een
kunsthistoricus. Hij werd belast met de bewaring van de kunstwerken, de verruiming
van het patrimonium en ook met het inrichten van tentoonstellingen.
Het behuizingsprobleem, dat met de Lakenhallen te Ieper slechts ten dele en
museologisch op ongelukkige wijze werd opgelost, werd enigszins ondervangen
door het maken van gasttentoonstellingen voor andere musea. De belangrijkste was
wellicht die te Bochum in Duitsland, in 1970, waar een deel van de verzameling te
zien was. De gehele collectie, waarvan een deel vroeger in het Stedelijk Museum te
Brugge was opgehangen, werd in 1973 overgebracht naar het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel. Deze tentoonstelling trok pas voorgoed de aandacht op de
belangrijkheid van de verzameling.
De provinciale prijskampen gaven ook aanleiding tot het organiseren van
tentoonstellingen. ‘Schilderkunst in West-Vlaanderen 1976’ (Koksijde, Ieper, Brugge,
Middelburg) groepeerde de schilderijen van de laureaten en van een aantal kunstenaars
van wie het werk door de jury duidelijk werd geapprecieerd.
Een geheel andere formule werd toegepast in 1981 te Jabbeke met het project
‘Re-vue’ van de in 1978 en in 1980 bekroonde Willy Cauwelier. De kunstenaar
manipuleerde de tuin waarin herkenbare en vertrouwe zaken aanwezig bleven, zodat
een steeds wisselend bevreemdingseffect werd opgeroepen.
Een derde reeks exposities betreft werken die niet behoren tot de eigen collectie
en evenmin inzendingen zijn voor de provinciale prijskampen. Zo werd, mede op
initiatief van de Brugse schepen Fernand Traen en in samenwerking met de Stedelijke
Musea van Brugge, gestart met de triënnales. Opzet was ‘een betrouwbaar en actueel
overzicht te bieden van de beeldende kunst in ons land, zoals het zich gedurende de
laatste jaren heeft afgetekend’. Informatie geven aan het publiek en kunstenaars vrije
uitingsmogelijkheden bieden waren de hoofdbekommernissen van de inrichters. De
‘Eerste Triënnale voor Plastische Kunst in België’ had plaats in 1968 en confronteerde
het publiek met de contestatiegeneratie van na de tweede wereldoorlog. 86 kunstenaars
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vertegenwoordigden de geometrisch-abstracte kunst, op-art en kinetische kunst,
pop-art en assemblagekunst, post-surrealisme, post-expressionisme en lyrisch-abstracte
kunst.
De ‘Tweede Triënnale - Brugge’ volgde in 1971. Onder de 84 deelnemers waren
er 46 ook op de eerste triënnale aanwezig geweest. Slechts wie in 1920 of later
geboren werd kwam in aanmerking voor de selectie. De vertegenwoordigde
stromingen verschillen niet zoveel van de eerste triënnale, maar de conceptuele kunst,
nieuwrealisme en de neo-expressionistische informele kunst trokken de aandacht.
De derde triënnale ‘Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België’
werd in 1974 georganiseerd. De inrichters vroegen aandacht voor het boeiende aspect
van de artistieke research, voor de interessantste progressieve Belgische kunstenaars.
18 van de 44 exposanten namen geen deel aan de vorige tentoonstellingen, 9 namen
deel aan de tweede triënnale en 15 aan de eerste én de tweede.
In deze triënnales kwamen een aantal, nu bekende kunstenaars, op de voorgrond:
Bram Bogart, Broodthaers, Raoul De Keyser, Marcel Maeyer, Panamarenko, Raveel,
Van Hoeydonck, Van Severen en Verstockt, om er maar enkele te noemen.
Ondanks de belangwekkende aspecten van deze druk bezochte en tegelijk fel
gecontesteerde tentoonstellingen, werd besloten geen triënnales meer in te richten.
Gelukkig bleef de frisse geest waaien, zodat in 1981 in het PMMK te leper de
tentoonstelling ‘Kunst in/als vraag. Negatie-Integratie. Van dada tot heden in België’
aan het publiek werd aangeboden.
De origineel opgevatte catalogus betekent meer dan het traditionele kijkboek dat
zo vaak bij tentoonstellingen wordt aangeboden. Het is een document geworden met
een uitstekende inhoud en een kunstige vormgeving. Ook de overige
tentoonstellingscatalogi, uitgegeven door de Provinciale Musea hebben een opvallend
goede lay-out, helemaal aangepast aan het onderwerp dat ze behandelen.
Bij een evaluatie van het cultuurbeleid in zake beeldende kunst van de Provincie
West-Vlaanderen hebben we drie aspecten belicht: de provinciale prijzen, de musea
en de tentoonstellingen. Zowel prijskampen als tentoonstellingen brengen goede
kunstenaars op het voorplan. Uit hun werk kan dan een keuze worden gemaakt voor
het uitbreiden van de eigen verzameling. Door aankoop en permanent tentoonstellen
treedt de Provincie op als promotor voor de hedendaagse kunst.
Lydia M.A. Schoonbaert

Vlaanderen. Jaargang 31

224

Inventarisatie van de kunstmonumenten
De bezorgdheid van Gedeputeerde Jozef Storme betrof niet alleen de levende kunst.
Ook de toestand van de kunstmonumenten in West-Vlaanderen was het voorwerp
van diverse initiatieven van zijnentwege. Daarom werd door de Deputatie aan de
Culturele Dienst een afdeling Monumentenzorg toegevoegd, die toevertrouwd werd
aan een knap kunsthistoricus, dr. Luc Devliegher. Zijn hoofdopdracht bestond erin
de inventarisatie van de Westvlaamse kunstmonumenten in boekvorm samen te stellen.
In de reeks ‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’ zijn sinds 1965 acht delen
verschenen. Alvast voor een gedeelte van deze provincie bevatten ze een volledige
beschrijving van de historische monumenten maar daarnaast ook informatie over de
nieuwste stand van het onderzoek en zeer rijk beeldmateriaal. Een overvloed van
bouw- en kunstwerken, van grote en beroemde tot en met de meest bescheidene,
wordt hier ontsloten. De acht tot dusver verschenen delen bevatten samen meer dan
1.200 tekeningen en bijna 3.000 foto's, een volledige documentatie. Slechts weinige
steden in Europa bezitten zo'n zorgvuldige en volledige inventaris van hun
woonhuizen als Brugge. Voor de grote betekenis van deze inventaris spreekt alleen
al het feit dat hij reeds na korte tijd in een tweede vermeerderde druk en bovendien
in een Franse vertaling kon verschijnen. In twee andere delen wordt de
Sint-Salvatorkathedraal, een van de belangrijkste kerken van de stad Brugge, met
buitengewoon rijke aankleding behandeld. De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk
en de stad Damme als geheel zijn eveneens reeds bewerkt; onder de meer landelijke
gebieden werd de Zwinstreek behandeld. Zo is de Provincie erin geslaagd op relatief
korte tijd de voorheen bestaande achterstand tegenover de inventarisatie in andere
landen ten dele in te halen.
Het handige formaat en de druk in twee kolommen maken de delen uiterlijk
ongeveer gelijk aan de zogenaamde korte inventarissen die in veel beknoptere vorm,
hoewel eveneens rijk geïllustreerd, sinds 1971 in andere provincies in België
gepubliceerd worden. Enkel Oost-Vlaanderen was reeds sinds 1951 met
inventariswerk begonnen, een voorloper die zoals nu in West-Vlaanderen uitvoerige
wetenschappelijke documentatie biedt.
In vergelijking met andere inventarissen van kunstmonumenten onderscheiden
die van West-Vlaanderen zich door een zeer ruime opname van randgebieden van
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De Sint-Salvatorskerk vóór het bijbouwen van de kooromgang en straalkapellen (aangeduid in
grondplan).

de kunstgeschiedenis; ze houden daarmee rekening met een vandaag de dag dringend
verlangen, vooral in verband met monumentenzorg. Het is zeer verheugend dat ze
desondanks ook de kerkelijke architectuur uitvoerig onder oogpunt van
bouwgeschiedenis behandelen. Die kwam in het eerste deel van het kunstpatrimonium
resp. ‘Beeld van het Kunstbezit’ helaas onvoldoende aan haar trekken. De inventaris
van West-Vlaanderen heeft een goede tussenoplossing geboden tussen de grote
inventarissen op groot formaat - zoals bijvoorbeeld die van Nederland, 't laatst met
Ferwerderadeel/-Friesland - en de hogergenoemde korte inventarissen. Helaas is men
ook in Duitsland, zowel in vele deelstaten van de Bondsrepubliek als in de DDR, tot
zulke korte inventarissen overgegaan. Ze zijn gemakkelijk en sneller te bewerken
en bieden zeker ook houvast bij praktische monumentenzorg, maar blijven meestal
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voor de kunstgeschiedenis en in het bijzonder voor het bouwonderzoek weinig
vruchtbaar. (Ook de eerste delen van de ‘Kunsttopografie’ in de Bondsrepubliek
lijden aan dit tekort, terwijl omgekeerd de voor enkele jaren opnieuw begonnen
inventarisatie van kunstmonumenten in Frankrijk bijna van het goede teveel biedt).
Als men bedenkt dat de uitvoerige grote inventarissen in veel landen nu reeds
sinds een eeuw bewerkt worden, maar nog altijd - afgezien van enkele uitzonderingen
- ver verwijderd zijn van hun voltooiing, dan begrijpt men de dringende wens van
het kunstonderzoek, de monumentenzorg, maar ook van het publiek een volledige
lijst van wetenschappelijke betrouwbaarheid te bezitten. Men moet de provincie
West-Vlaanderen gelukwensen dat ze een middenweg gevonden heeft die dit doel
in ieder geval in het vooruitzicht stelt. Hier heeft immers één enkele bewerker, dr.
Luc Devliegher, door onvermoeibare inzet in 17 jaar nu reeds acht delen uitgebracht.
Daarmee en door de voorbereiding van verdere delen is een soliede basis geschapen
om het gehele gebied te omvatten. Men kan een vlotte voortzetting verhopen en
wensen.
Hans Erich Kubach
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Provinciaal muzikaal beleid
In ons land wordt de culturele werking vanuit drie officiële bestuursniveaus gevolgd.
Tussen de Rijksoverheid (recentelijk overgeheveld van de bevoegdheid van de
Nationale Regering naar de onderscheiden Deelregeringen) en de Gemeentelijke
Overheid situeert zich de Provinciale Overheid die vooral sinds de Tweede
Wereldoorlog de culturele werking animeert.
Het cultureel beleid van een provincie biedt een wezenlijke aanvulling op de
activiteiten die door de macro- en de microstructuren van het rijk en de gemeente
worden ontplooid: ‘De afstand tussen de bevolking en de provinciale overheid blijkt
net voldoende groot om concrete noden die op vele plaatsen tegelijk tot uiting komen,
te verenigen op één gemeenschappelijke noemer en overkoepelend maatregelen te
treffen om ze op te lossen. Anderzijds is de afstand nog net niet té groot om tegenover
die noden onkundig te blijven.’ Vanuit dit citaat (Gaby Gyselen in ‘Overzicht van
de Culturele Activiteiten 1955-77’, Brugge 1978) kan het hele provinciaal cultureel
beleid begrepen worden.
In de voorbije kwarteeuw is deze culturele begeleiding essentieel geworden. De
toenemende scholarisatie en technologie hebben een wezenlijke invloed gehad op
de sector van de cultuurbesteding. De cultuur is - zoals nooit voorheen - een
democratisch en gemeengoed geworden. Wat aanvankelijk een ondergeschikte
opdracht was voor een provinciaal bestuur is thans uitgegroeid tot een der belangrijkste
aspecten van het beleid op dat niveau.
De Heer Jozef Storme, Bestendig Afgevaardigde voor cultuur, heeft een niet
onbelangrijke invloed gehad op de culturele werking in West-Vlaanderen. Dankzij
een lange ambtsperiode (meer dan twintig jaar) kon hij de evolutie van deze sector
volgen en helpen leiden vanuit eenzelfde bevoegdheid. Zijn intense belangstelling
voor alle vormen van gemeenschapskunst ligt aan de basis van talrijke initiatieven
die nu niet meer weg te denken zijn.
Het muzikaal beleid van de provincie West-Vlaanderen past volledig binnen de
algemene doelstellingen die de Dienst voor Cultuur als opdracht kreeg toebedeeld.
Maar ook vóór de oprichting van deze dienst op 1 augustus 1955 was de provincie
bedrijvig op muzikaal vlak. Uit hetgeen volgt zal overvloedig blijken dat de
initiatieven die toen werden genomen de inspiratie vormden voor de toekomst. Steeds
heeft de provincie zich in haar beleidsopties laten adviseren door commissies,
samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van verenigingen die een
specifieke werking hebben op het vlak van de muziek in het algemeen en de
volksmuziek in het bijzonder. De twee muziekcommissies (Instrumentale Muziek
en Vocale Kunst) werden op 18 februari 1981 opgenomen in de nieuwe Provinciale
Raad voor Cultuur onder voorzitterschap van de Heer André Durnez.
‘Het lenigen van concrete noden op provinciale schaal gebeurt met behulp van
intensieve en extensieve maatregelen die bedacht zijn op kwaliteitsverbetering. Er
worden kansen geboden om de creativiteit individueel of in groep in de hand te
werken en, door vergelijkende ontmoetingen, te komen tot wederzijdse waardering
en verdere promotie. De democratisering van de culturele waarden wordt door
vakkundige begeleiding beschermd tegen niveauverlaging’ (Gaby Gyselen, op cit.).
Deze algemene doelstellingen worden gerealiseerd vanuit twee invalshoeken.
Enerzijds door medewerking aan culturele initiatieven, georganiseerd door derden
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die dezelfde doelstellingen onderschrijven en anderzijds door de eigen werkzaamheden
van de Dienst voor Cultuur.
Beide deelgebieden zijn tijdens de laatste decennia zowel kwalitatief als kwantitatief
dermate gegroeid dat een volledige opsomming van alle activiteiten op het vlak van
de muziek onmogelijk is geworden. Toch kan een overzicht van de belangrijkste
initiatieven een inzicht brengen in de gestadige groei van de belangstelling voor de
muziek in de provincie.

Medewerking aan culturele activiteiten
Sinds haar oprichting als bestuurlijke eenheid steunt de provincie een groot aantal
culturele initiatieven die door derden worden georganiseerd. Deze steun beperkt zich
in hoofdzaak tot materiële en/of financiële bijstand. De belangrijkste voorbeelden
mogen hier volstaan.
Als gevolg van een interprovinciaal akkoord ontvangt het Ballet van Vlaanderen
sinds haar stichting (1969) een jaarlijkse werkingstoelage van alle provincies.
Jaarlijks organiseert het Festival van Vlaanderen een concert onder de auspiciën
van de provincie West-Vlaanderen. Te Kortrijk aanvankelijk tijdens het Internationaal
Koorfestival (1963-70) en later in het lenteluik van het Festival van Vlaanderen; te
Brugge in het kader van de Internationale Muziekdagen (sinds 1964).
Occasioneel wordt steun verleend aan de organisatie van de Europese Beker voor
Gemengde Koren te Knokke (een eerste keer in 1962).

Het Westvlaams Orkest ontvangt sedert de oprichting (1960) een jaarlijkse toelage.
Thans is het aantal produkties van dit ensemble uitgegroeid tot meer dan vijftig per
jaar. In 1961 concerteerde het Mozart Jeugdorkest tijdens de Provinciale Cultuurdagen
te Izegem. Hieruit groeide in 1962 het Westvlaams Jeugdorkest dat sindsdien bij een
aantal provinciale initiatieven werd ingeschakeld.
Naar aanleiding van de Nationale Wedstrijd voor Schoolkoren (‘Vlaamse
Radiozangertjes’, organisatie BRT) werden tussen 1963 en 1975 twintig prijzen
uitgereikt aan het eerst gerangschikte koor uit het officieel en het vrij onderwijs.
Werkingstoelagen worden verleend aan de vzw ‘Jeugd- en Volksmuziekscholen
West-Vlaanderen’ en aan de Westvlaamse afdelingen van Jeugd en Muziek. De eerste
vereniging geeft aangepast muziekonderwijs aan kinderen van 8 tot 14 jaar in ± 23
afdelingen voor meer dan 2.500 leerlingen. Jeugd en Muziek telt over de twaalf
afdelingen, met inbegrip van de school- en klasconcerten, jaarlijks meer dan
driehonderd activiteiten. Vermelden we tenslotte de tussenkomst van de provincie
bij de organisatie van concerten door militaire muziekkapellen, de subsidies bij
jubilea van muziekkorpsen, de werkingstoelagen voor de diverse overkoepelende
muziekorganisaties en de subsidies bij de organisatie van volksdansfestivals.
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Blijft deze opsomming onvolledig, dan is zij toch richtinggevend voor de beleidsvisie
van de provincie inzake steun aan culturele activiteiten van derden. De provincie
stelt geen directe eisen op programmatorisch vlak: men vertrouwt op de intenties
van de organisatoren. Alle activiteiten die uitstijgen boven het gemeentelijk belang,
en die een nationale of internationale uitstraling kennen worden gesteund.
De provincie heeft de wildgroei aan activiteiten tijdens de laatste decennia goed
kunnen opvangen. Het blijft evenwel een open vraag of dit in de toekomst, rekening
houdend met te voorziene besparingsgolven mogelijk zal blijven.
In 1952 stonden de PCd in het teken van het muziekleven in West-Vlaanderen.
Bij die gelegenheid werd een aanvullende ‘Prijs voor het beste Lied’ uitgeschreven.
Uit 32 inzendingen werd evenwel geen enkele compositie weerhouden die voor een
prijs in aanmerking kwam. De jury vormde met Lode De Vocht, Arthur Meulemans,
Prosper Van Eechaute, Jef Van Hoof en Renaat Veremans een select gezelschap van
Vlaamse componisten. Tijdens de academische zitting (23.11.52) werd hulde gebracht
aan Jozef Ryelandt. Prof. Lenaerts, E.H.P. François en Maurits Deroo bespraken het
oeuvre van de componist. Een tentoonstelling van handschriften van Westvlaamse
componisten en een concertuitvoering van ‘De komst des Heren’, oratorium van J.
Ryelandt, omkaderden deze muziekdagen.
In 1954 werd tijdens de PCd te Brugge een huldeconcert Arthur Meulemans (70
jaar) georganiseerd met ondermeer de creatie van ‘De Kinkhoorn der Seizoenen’
door Cantores uit Brugge en het Maastrichts Stedelijk Orkest.
In 1958 werden de PCd geplaatst in het teken van de vierde eeuwherdenking van
Clemens non Papa (eigenlijk Jacques Clément of Jacobus Clemens, sterfdatum te
Diksmuide: 1556 of 1558). Lezingen werden gehouden door Prof. Dr. B. Kempers.
De Cappella Carolina (Aachener Domchor) concerteerde in de St.-Salvatorskathedraal
met een programma rond de Vlaamse Polyfonisten.
De toekenning van de provinciale prijs voor muziek aan Herman Roelstraete werd
aanleiding tot een hulde aan deze componist tijdens de PCd te Izegem (1961). In
datzelfde jaar werd op de vooravond van de opening van het Permekemuseum te
Jabbeke een concert georganiseerd in de kursaal van Oostende (8.11.61). Voor meer
dan tweeduizend luisteraars, en rechtstreeks op de televisie,

Het Westvlaams Orkest.
(Foto: H. Vanhaelewyn)

werden fragmenten uitgevoerd uit de Rubenscantate van P. Benoit, de James Ensor
Suite van Flor Alpaerts en de creatie van de Constant Permeke Suite van Jan Decadt
op tekst van Jan Vercammen. Deze Permeke Suite werd geschreven in opdracht van
de provincie en behoort thans tot de meest belangrijke werken uit het oeuvre van
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Decadt. Eveneens in 1961 werd een orgeldag gehouden te leper op 11 november.
Referaten over orgelbouw en repertoire werden gehouden door E.H.A. Deschrevel
en Kamiel D'Hooghe.
Grote weerklank hadden de 18-de PCd te leper in 1967, met als hoogtepunt een
concertuitvoering van het War Requiem van Benjamin Britten. Dit concert, onder
leiding van de componist zelf en in aanwezigheid van de Koning en de Koningin,
werd georganiseerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Slag bij
Passendale.
Internationale culturele betrekkingen
De internationale contacten van de provincie West-Vlaanderen met Westfalen,
Zeeland en Noord-Frankrijk resulteren op muzikaal vlak in een bijna jaarlijkse
uitwisseling van musici bij de organisatie van concerten. De meest vooraanstaande
koren en instrumentale ensembles kunnen dank zij deze contacten een internationaal
palmares uitbouwen. Ook buitenlandse groepen uit voornoemde streken worden voor
concerten uitgenodigd naar de provincie. Meestal worden deze concerten
georganiseerd in het kader van de provinciale cultuurdagen en het Festival van
Vlaanderen te Brugge en te Kortrijk. Uit deze uitwisselingen groeide ook het muzikaal
vormingsweekend voor de jeugd te Arnemuiden in februari 1978. Vijfendertig jonge
musici uit de provincie werden door de muziekfederaties aangeduid om deel te nemen
aan dit weekend. De muzikale leiding was in handen van Henk van Lijnschooten,
Wim Vos en Paul C. van Belzen. Dit initiatief werd door de pers bijzonder goed
onthaald.
Provinciaal muziektornooi
Er is in Vlaanderen wellicht geen enkele gemeente van enig belang die niet beschikt
over een harmonie of fanfare. Deze ensembles zijn dermate vergroeid met het
verenigingsleven dat men hun muziek tot de volksmuziek rekent, hoewel die term
een totaal andere lading dekt. Binnen de blaasmuziek is er de laatste decennia een
opmerkelijke evolutie waar te nemen. Tot vóór de Tweede Wereldoorlog vormden
deze ensembles bijna de enige mogelijkheid tot het beluisteren en het beoefenen van
muziek in groepsverband. Het repertoire was daaraan aangepast: operafantasieën en
talrijke arrangementen van symfonische muziek waren uit het programma niet weg
te denken. Tot de radio,
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en later de televisie, maar vooral de grammofoonplaten van orkestmuziek de
luisteraars ontnuchterden. Het repertoire kon de vergelijking niet doorstaan en de
muzikanten raakten ontmoedigd: bleef enkel over het opluisteren van feesten en
plechtigheden, een functie die hen sinds hun ontstaan was toebedeeld. Met dit verschil
echter dat het showelement nu veel belangrijker was geworden. Nu moesten de
korpsen zo nodig geuniformeerd opstappen met de drumband en de majorettes voorop.
En toch zijn de blaasorkesten de concertzaal terug binnengestapt. Dit kon slechts
gebeuren dank zij een niet aflatende inspanning van de muziekfederaties en de
muziektornooien die daarop inspeelden. Dirigenten kregen kansen tot een betere
vorming. Dankzij het muziekonderwijs kreeg de jeugd een degelijke opleiding
waardoor zij een aantrekkelijke plaats verwierven in de korpsen. De componisten
raakten eindelijk vertrouwd met de mogelijkheden van een blaasorkest en aanvaardden
tenslotte dat hun muziek niet uitgeprobeerd zou worden door mensen die de muziek
kiezen als vrijetijdsbeoefening.
Het provinciaal beleid inzake deze amateuristische muziekbeoefening heeft tot
doel het artistiek peil te verhogen en de verenigingen hiertoe aan te moedigen en te
steunen. Op grond van de resultaten behaald tijdens de jaarlijkse tornooien, worden
subsidies toegekend. In 1982 vond het 35e provinciaal tornooi plaats in
West-Vlaanderen. Uit een overzicht van deze tornooien blijkt een evolutie van
kwaliteitsverbetering op verschillende vlakken en van een groeiende
geloofwaardigheid van de beoordelingsnormen.
In 1939 organiseerde de provincie een classificatiebezoek aan alle korpsen. Dit
resulteerde in een indeling van de harmonies en fanfares in drie kwalitatieve
afdelingen. Deze eerste classering zou de basis vormen voor een verdere werking
die door de oorlog eerst later kon verder gezet worden. Een eerste provinciaal tornooi
werd op basis van deze rangschikking georganiseerd in 1948. Achtentwintig
muziekverenigingen boden zich aan voor de derde afdeling. Elk korps speelde twee
stukken gekozen uit een repertoire van drie. Een jaar later kon de jury van het tornooi
voor de tweede afdeling een merkbare verbetering vaststellen bij de 34 deelnemende
korpsen. Men verklaarde het succes door het teruglopen van de nefaste gevolgen
voor het verenigingsleven tijdens de bezetting.
In 1950 wordt voor het eerst een verplicht werk ter uitvoering geëist, naast een
keuzewerk uit eigen repertoire. In datzelfde jaar wordt boven de eerste afdeling een
uitmuntendheidsklasse opgericht. Daarbovenop komt vanaf 1953 een ereafdeling.
Tot en met 1970 worden de tornooien jaarlijks voorbehouden voor één afdeling in
dalende volgorde (behalve in 1956, 59 en 63). Regelmatig terugkerende opmerkingen
in de juryverslagen zijn: een onevenwichtige samenstelling van de bezetting,
tekortkomingen inzake het lezen van partituren, nuanceringen en ritmiek. Soms dient
nog gewezen op storende gesprekken tijdens de uitvoering (1955)... Inzake het
repertoire stelt de jury een gunstige evolutie vast. Van de 26 keuzestukken in 1956
werden 22 oorspronkelijke composities voor blaasorkest gespeeld. In 1957-58 blijken
een aantal korpsen, die zich voor deelname inschreven, kort voor de tornooidagen
af te haken. Heeft dit te maken met redenen van plaatselijke aard
(militieverplichtingen, seizoenarbeid van muzikanten) of vreest men de strengheid
van beoordeling op de tornooien? In 1959 en 1961 wordt een onderzoek ingesteld
naar de verschillende sociale lagen van de musici bij de deelnemende korpsen. De
loonarbeiders schijnen sterkst vertegenwoordigd te zijn met respectievelijk 47,6%
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en 51,9%. Het minst aantal muzikanten worden geteld bij de landbouwers (0,2% en
0,7%). Uit deze enquêtes blijkt ook, wat betreft het aantal korpsen per arrondissement,
de achterstand van de kust- en landbouwgebieden en de ruime vertegenwoordiging
van het arrondissement Kortrijk.
Sinds 1960 is gestart met het aanleggen van een fichestelsel als controle op de
regelmatige leden van alle deelnemende korpsen aan het tornooi. Vanaf 1963 wordt
het algemeen verslag van de jury vervangen door een technisch commentaar dat aan
de betrokken korpsen wordt overgemaakt. De proclamatie gebeurt nu onmiddellijk
na elke tornooidag. Ook in 1963 wordt een afzonderlijk tornooi ingericht voor de
korpsen uit de kustgemeenten. Voortaan zal men een beroep doen op een niet
Westvlaamse jury teneinde de beoordeling nog meer kansen van objectiviteit te
geven.
In de jaren zestig is er een ware escalatie van promoties naar hogere afdelingen.
Uit de juryverslagen blijkt inderdaad een positieve evolutie in het artistiek gehalte
van de meeste korpsen: de invloed van het muziekonderwijs wordt reëel.
Vanaf 1971 wordt ten behoeve van de deelnemende korpsen een modeluitvoering
van het verplicht werk uitgezonden

(Foto: P. Holderbeke)

via BRT 2 Omroep West-Vlaanderen. Deze modeluitvoeringen worden gerealiseerd
door de Muziekkapel van de Belgische Zeemacht. De tornooien worden nu ook in
het voorjaar georganiseerd. Een nieuwe aanpassing van het reglement wordt
noodzakelijk in 1973. De mogelijkheid tot het inschakelen van plaatsvervangende
musici wordt opgeheven. De uitslag wordt niet meer gedifferentieerd en er wordt
geen rangschikking meer opgesteld. Ofwel opteert men voor promotie waar men al
dan niet in slaagt, ofwel bevestigt men de plaats in de eigen afdeling, ofwel wordt
men verwezen naar de eerstvolgende lagere afdeling. Er wordt geen laureaat van het
tornooi meer uitgeroepen. Naar aanleiding van het tornooi in 1974 voor ere-afdeling,
wordt een nieuwe ‘superieure’
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afdeling ingesteld. Elf korpsen worden er in opgenomen.
In 1978 (Jaar van het Dorp) is het tornooi voorbehouden aan nieuwe deelnemers
en korpsen uit derde afdeling. Een bijkomende jury beoordeelt het marsoptreden
vóór de aanvang van het concertgedeelte. Dit initiatief werd later niet herhaald. In
datzelfde jaar wordt een afzonderlijk Festival voor Jeugdkorpsen georganiseerd.
Zeventien harmonies en fanfares nemen er aan deel. Bij het 35e tornooi in 1982
werden voor het eerst alle keuzewerken via BRT 2 Omroep West-Vlaanderen
uitgezonden in een wekelijkse reportage over de tornooidagen.
De organisatie en de reglementering bij de tornooien verschillen sterk tussen de
provincies onderling. Zo organiseert

Oost-Vlaanderen zijn tornooien in open lucht en West-Vlaanderen in zalen. Brabant
organiseert afzonderlijke tornooien voor jeugdkorpsen en Antwerpen brengt naast
de concerttornooien ook stapmarswedstrijden. Enkel in Limburg wordt de organisatie
van tornooien waargenomen door de federaties en niet door de provincie. Er is geen
interprovinciale reglementering tot deelname aan de tornooien. De reglementen
ontstonden uit de eigen ervaring en de eigen noden in elke streek. Een aantal
problemen zouden echter op interprovinciaal niveau een oplossing moeten kunnen
vinden: gelijke reglementering inzake deelname door beroepsmusici en zgn.
‘dubbelgangers’ (spelende leden in meer dan één korps); een rangschikking in
evenwaardige afdelingen met een evenwaardig repertoire. De Interprovinciale
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Cultuurraad voor Vlaanderen hield hierover een eerste studiedag te Gent op 19 mei
1980.
Provinciaal tornooi voor zangkoren
Zoals bij de instrumentale muziek, vormen tornooien ook voor de koren een
kwalitatieve basis voor subsidiëring. Een eerste koorfestival werd georganiseerd te
leper in 1953. Vijftien koren (600 deelnemers) werden in drie categorieën
gerangschikt. De koren traden in twee reeksen op: enerzijds de gemengde koren,
anderzijds de koren met gelijke stemmen. Na het tornooi van 1956 werd een
ereafdeling ingesteld. De uitvoering van een verplicht werk werd gevraagd vanaf
1958. Ook bij de koorzang wordt een geleidelijke kwaliteitsverbetering vastgesteld
die vooral afhankelijk is van de kwaliteiten van de dirigent. Er blijft kritiek op het
repertoire dat te eenzijdig is en een te beperkte literatuur aanboort.
Later dan bij de instrumentale muziek wordt ook in de koorzang de vraag gesteld
naar de relevantie van de tornooien. Een groot aantal koren staan immers weigerachtig
tegenover deelname aan het tornooi. Daarom werd er in 1965 geen koorfestival
ingericht. De Commissie voor Vocale Kunst bezon zich door middel van een
referendum over de wensen die in de koren zelf verwacht werden van een provinciaal
initiatief. Vanaf 1966 startte dan een koorzangtornooi in gewijzigde vorm. Er werd
geen verplicht werk meer gevraagd, enkel de verplichting minstens één a-capellawerk
en één nederlandstalige compositie van een aangepaste moeilijkheidsgraad voor te
bereiden. Er werd een afzonderlijke afdeling buiten wedstrijd gesteld van koren die
in de ere-afdeling meer dan 90% behaalden. Deze koren werden ontheven van de
verplichting tot deelname aan elke cyclus: Cantores uit Brugge, Singhet ende Weset
Vro uit Kortrijk en de Schola Cantorum Cantemus Domino uit Izegem.
Er werd een twee hervorming doorgevoerd waarbij het tornooi voortaan om de
twee jaar werd georganiseerd voor alle afdelin-
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gen. De koren buiten wedstrijd en de koren uit ere-afdeling vormden een nieuwe
ere-afdeling. Deze koren kunnen zich nu door een jury laten auditioneren tijdens het
tornooi of tijdens een eigen concertuitvoering. In 1973 werd een onderzoek ingesteld
naar de toestand van de jeugdkoren. De meerderheid van de respondenten wenste
een beter inzicht in het repertoire. Een aantal respondenten wenste betere contacten
tussen de dirigenten, een dirigentenopleiding, een uitleenbibliotheek voor koorzang
en een provinciaal treffen voor jeugdkoren. Hieruit groeide in 1975 een eerste festival
voor jeugd- en kinderkoren. Dit festival werd gespreid over twee dagen met achttien
deelnemende koren. De concertoptredens resulteerden niet in een kwalitatieve
klassering maar in adviesnota's voor de dirigenten. Datzelfde initiatief werd herhaald
in 1977, 1980 en 1982.

En verder...?
Er zijn een aantal parallellen tussen de instrumentale en de vocale muziek die door
middel van tornooien wordt gestimuleerd door de provincie. Beide hebben nauwe
banden met het verenigingsleven. Veel koren werken nog vanuit een welomlijnde
functie (parochiekoren, schoolkoren, enz.). Slechts een aantal koren werkt zelfstandig
met een volledig vrij gekozen repertoire. In andere provincies (Oost-Vlaanderen
bvb.) is een bloeiender koorleven vast te stellen. Oorzaken voor deze huidige situatie
kunnen misschien gevonden worden in een langere werking van de koorfederaties
in Oost-Vlaanderen, een uitgebreider en georganiseerd concertleven en in de
stimulerende invloed vanuit het Conservatorium van Gent. Daar waar men de
amateuristische ensembles voor instrumentale muziek in de eerste plaats ziet vanuit
het verenigingsleven, zal men de koren eerder rangschikken onder het genre dat zij
beoefenen; nl. de ernstige muziek. Een goed uitgebouwd concertleven, zoals dat in
een aantal steden thans is gegroeid, zal gemakkelijker resulteren in een grotere
belangstelling tot actieve deelname aan deze vorm van musiceren. De evolutie wordt
opvallend: in de agglomeraties bloeit het koorleven met dezelfde intensiteit als de
blaasmuziek in de kleinere gemeenten. Deze vaststelling kan de kwantitatieve
achterstand van het koorleven in West-Vlaanderen en het groot aantal blaasorkesten
in de provincie verklaren. Vanuit deze vaststelling moet het beleid van de provincie
een richting krijgen voor de toekomst.
Het nieuwe ‘Decreet op de Amateuristische Kunstbeoefening’ kan wellicht parallel
een koerswijziging in het provinciaal beleid tot gevolg hebben. Dit decreet legt de
nadruk op de beoefening - meer dan op de kunst - in organisatorisch verband. De
amateuristische kunstbeoefening valt dus onder het sociaal-cultureel werk en niet
onder de sector van de kunsten. Daarenboven rijst de vraag of het Rijk zijn (financiële)
verplichtingen hieromtrent zal kunnen nakomen. Een coherente interprovinciale
aanpak, met de nodige garanties om te kunnen inspelen op de eigen noden van de
provincie, zal zich steeds meer opdringen. Het decreet én het provinciaal cultuurbeleid
hebben de kwaliteitsverbetering van de kunstbeoefening tot doel. Deze gulden regel
wordt dus deels door dit decreet overgenomen waardoor nieuwe kansen geboden
worden aan het provinciaal cultuurbeleid: begeleiding van vernieuwende stromingen
(die geen weg vinden in het decreet), revalorisatie van het orgel- en
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klokkenpatrimonium, het ter studie brengen van muziekwetenschappelijke
onderwerpen die resulteren in publikaties van blijvende waarde zijn slechts enkele
van de mogelijkheden die zich op provinciaal vlak aandienen.
Frank Deleu
VERPLICHTE WERKEN BIJ HET PROVINCIAAL MUZIEKTORNOOI
VAN WEST-VLAANDEREN

Jaar

Afd.

Titel en componist

1950

1e

Philite et les étrangers - P. Gilson

1951

3e

La Liberté - Rousseau

1952

2e

Rhapsodie Slave - G. De Roeck

1953

1e

?

ere-

?

1954

3e

Belgische Rhapsodie - F. Wautier

1955

2e

Terug naar het Vaderland - P. Gilson

1956

1e

Ouverture ‘Euterpe’ - A. Courtain

uitm.

Kindersuite - J. Hanniken

ere-

- Fantasia ‘Het daghet in den Oosten’ - F.C.
d'Hayer (H)
- Epaminodas Ouverture - G. De Roeck (F)

1957

3e

Kleine Ouverture - J. Jourquin

1958

2e

Humoristische Fantasie - P. Gilson

1959

1e

Leieklanken (concertmars) - G. Favere

uitm.

Ouverture ‘Pax et Labor’ - A. Courtain

ere-

- Concertsuite - G. Duyck (H)
- Orestes, dramatische ouverture - A. Mahy
(F)

1960

3e

Variaties op een thema van Wil Saer - M.
Schoemaker en R. Kumps

1961

2e

Lichte Ouverture - J. Jourquin

1962

1e

Kleine Triptiek - J. Moerenhout

1963

uitm.

- Zomergemse Butleia, ouverture - G.
Duyck (H)
- Domein Bokrijk, ouverture - R. Janssen
(F)

ere-

- Rhapsodisch Divertimento - P. Leemans
(H)
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- Isis, Oosterse Schets - R. Janssen (F)
1964

3e

Symfonietta - M. De Boeck

1965

2e

Symphonie Populaire - J. Jourquin

1966

1e

- Ouverture Romane - M. Schoemaker (H)
- Vagantes - M. De Boeck (F)

1967

uitm.

- Vier Kontrasten - G. Duyck (H)
- Fanfarmonie nr. 1 - J. Hanniken (F)

1968

ere-

- 't Ros Beiaard - M. Deroo en G. Duyck
(H)
- Tweede Symfonie - K. De Schrijver (F)

1969/

3e

70

- Ouverture Jan Saels Sr. R. Janssens (H)
- Musica Simplice - K. Torfs (F)

1971

1e

- Capriccio in blue - R. Cardon (H)
- Sonatine voor fanfare - A. Posthumus (F)

uitm.

- Avond over de Schelde uit Scaldiana
- J. Moerenhout (H)
- Koning Oedipus - K. De Schrijver (F)

1972

2e

- Miniatuursymfonie - G. Duyck (H)
- Kleine Rhapsodie - A. Vergauwen (F)

1973

3e

- Suite voor Blaasorkest - E. De Cloedt (H)
- April-suite - G. Duyck (F)

1974

ere-

- Modern Divertimento - L. Dekimpe (H)
- Belgium's Impressions - A. Waignein (F)

1975

uitm.

- A chain of British Songs - G. Boedijn (H)
- Zevende Symfonie - K. De Schrijver (F)

1976

1e

- Fantasietta - M. Poot (H)
- Berdorfer-suite - G. Duyck (F)

1977

2e

- Prelude en Rondo - J. Moerenhout (H)
- Speelstukken in barokstijl - A. Den Arend
(F)

1978

3e

Variations on a French Folksong - H. van
Lijnschooten (H & F)

1979

super

Life - A. Waignein (H)
- El Nil - L. Dekimpe (F)

1980

ere-

- West Sound - A. Waignein (H)
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- Canadian Impressions - J. Segers (F)
1981

uitm.

- Deel 1 en 3 uit Vlaamse Ardennen - G.
Duyck (H)
- Festo Ouverture - M. Poot (F)

1982

1e

- Three Pieces - A. Waignein (H)
- Waaslandia, Feestouverture - E. De
Cloedt (F)
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Het provinciaal beleid inzake studie van geschiedenis, volkskunde
en archeologie
Van Heemkring tot museum
De inzet van de provincie West-Vlaanderen op het gebied van de geschiedenis, de
volkskunde en de archeologie realiseerde zich op een drievoudige manier: met geld,
met stimuleren van wetenschappelijk werk en met beroep op de inspraak van de
basis.
Deze trinitaire aanpak had veel te danken aan bestendig afgevaardigde Jozef
Storme.
Op zijn aandringen besliste de Provincieraad op 8 oktober 1959 om een krediet
ter beschikking te stellen van de verenigingen in de provincie die de geschiedenis,
de volkskunde, de folklore en/of de heemkunde beoefenen.
Al in het voorjaar 1960 had een afvaardiging van het Westvlaams Verbond van
Kringen van Heemkunde met afgevaardigde Storme te Brugge een gesprek terzake
de politiek van betoelaging. Zonder afbreuk te willen doen aan het recht van voordien
door de provincie gesubsidieerde verenigingen (in 1959 waren dit er vijf) die
gezamelijk een bedrag van 30.500 frank opstreken, was de nieuwe politiek gericht
op een bredere basis waardoor al in 1960 voor vijftien over de provincie verspreide
verenigingen 72.500 frank werd uitbetaald. Na tien jaar, in 1970, waren én aantal én
bedrag gestegen tot tweeëntwintig kringen en 167.450 frank om in 1980 op te lopen
tot vijfendertig verenigingen en 407.809 frank subsidie. In samenwerking met de
provinciale administratie van de Dienst voor Cultuur besprak de ondertussen
opgerichte Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde dan ook het reglement tot
erkenning en subsidiëring van de geschied- en heemkundige kringen. In zittingen
van 25 mei, 6 juli en 14 december 1972 stelde de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad het reglement voor de subsidiëring van Heem- en Geschiedkundige
Kringen in West-Vlaanderen vast. De conditio sine qua non was een actieve werking
door een gestructureerde vereniging van vrijwillige leden hetzij door het organiseren,
per jaar, van minstens vijf activiteiten, hetzij (en) het uitgeven van een jaarboek of
tijdschrift. De betoelaging steunde op een basistoelage voor al de erkende
verenigingen, een werkingstoelage naar gelang de activiteiten en de uitgave van een
tijdschrift of jaarboek, waarvoor intrensieke normen waren voorzien. Op 31 maart
1977, werd dit reglement door de Bestendige Deputatie na advies van de Commissie
aangevuld inzake de voorwaarden tot betoelaging en voertaal van tijdschriften en
vergaderingen. Met de groeiende specialisatie die op het algemeen geschiedkundig
vlak vanaf 1970 viel waar te nemen, werd ook wel degelijk rekening gehouden.
De Provincieraad keurde dan ook op 10 oktober 1979 het reglement goed voor de
erkenning en de subsidiëring van de verenigingen die, in West-Vlaanderen, werkzaam
zijn op het gebied van de Geschiedenis, de Volkskunde, de Heemkunde en/of de
Familiekunde.
In 1981 tellen wij 35 verenigingen aan wie een toelage van 447.646 frank werd
uitbetaald.
De provinciale en regionale verenigingen zijn:
De Westvlaamse Gidsenkring (Kortrijk), tijdschrift;
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Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen (Brugge), tijdschrift;
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (Oostende), tijdschrift;
Bond van de Westvlaamse Volkskundigen (Brugge), tijdschrift;
Westvlaams Verbond voor Kringen van Heemkunde (Brugge), tijdschrift;
De lokale verenigingen zijn:
Heemkundige Kring David Jonckheere (Aartrijke), driemaandelijks tijdschrift;
Kring voor Heemkunde Dr. Van Damme (Blankenberge), tijdschrift;
Heemkring Ter Cuere (Bredene), jaarboek Ter Cuere;
Genootschap voor Geschiedenis (Brugge) tijdschrift Handelingen;
Het Berek Biekorf (Brugge), tijdschrift Biekorf;
Heemkundige Kring M. Van Coppenolle (Brugge), driemaandelijks tijdschrift,
Het Brugs Ommeland;
Heemkring Dorp en Toren (Deerlijk), driemaandelijks tijdschrift;
Het lepers Kwartier (leper), driemaandelijks tijdschrift, Iepers Kwartier;
Heemkundige Kring Den Hert (Ingelmunster);
Heemkring ter Mandere (Izegem), driemaandelijk tijdschrift Ten Mandere;
Kring voor Geschiedenis en Heemkunde Sint-Guthago (Knokke-Heist), tijdschrift
Rond de Poldertorens;
Heemkundige Kring Cnoc is Ier (Knokke-Heist), halfmaandelijks tijdschrift Cnoc
is ler;
Coclariensia (Koekelare), jaarboek Coclariensia;
De Leiegouw (Kortrijk), driemaandelijks tijdschrift De Leiegouw;
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring (Kortrijk), jaarboek Handelingen;
Heemkundige Kring Dr. A. Rembry-Barth (Menen), driemaandelijks tijdschrift 't
Wingheroen;
Heemkundige Kring Bos en Beverveld (Oedelem), jaarboek Bos en Beverveld;
Oostendse Heemkundige Kring De Plate (Oostende), jaarboek Ostendiana;
Heemkring Groot-Ruiselede (Oostkamp), tijdschrift Ons Doomkerke;
Heemkring voor Poperinge en Omstreken Aan de Schreve (Poperinge), tijdschrift
Aan de Schreve;
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
(Rumbeke), jaarboek Rollariensia;
Heemkring Antonius Sanderus (Staden), periodisch tijdschrift Het Gebied van
Staden;
De Roede van Tielt (Tielt), driemaandelijks tijdschrift De Roede van Tielt;
Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland (Torhout), jaarboek Het Houtland;
Heemkring Bachten de Kupe (Veurne), tweemaandelijks tijdschrift Bachten de
Kupe;
Vlietmara (Vleteren);
Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke (Waregem), jaarboek De
Gaverstreke;
Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik (Wervik), driemaandelijks tijdschrift
Verslagen en Mededelingen;
Heemkundige Kring Pastoor Ronse (Zedelgem);
De Zonnebeekse Heemvrienden (Zonnebeke), tijdschrift Zonneheem.
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Het is duidelijk dat de provinciale politiek terzake de geschiedkundige verenigingen
stimulerend werkte voor het ontstaan en de werking van een net van heemkringen
verspreid over geheel de provincie. Qua aantal mensen uit de provincie die derhalve
voor het ‘verleden’ van hun eigen heem belangstelling vertonen ligt het so wie so
voor de hand dat alle provinciaal cultureel werk daar minstens rekening mee hoeft
te houden.
Van groter belang zijn de talrijke en meestal qualitatief-wetenschappelijk
verantwoorde publikaties door deze heemkringen bij hun leden, bij belangstellenden
(zelfs in het buitenland!) en in de openbare bibliotheken verspreid.
Bovendien bestaat de verplichting voor de heemkringen bij betoelaging één
exemplaar van hun publikaties aan de provincie af te staan ter neerlegging in de
Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief. De aldus verzamelde collectie over
plaatselijke geschiedenis krijgt op haar beurt een uitzonderlijk belang voor de
historische
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vorsers, volks- en heemkundigen.
Speciale vermelding verdient ook de aandacht die het provinciaal bestuur opbracht
voor het archeologisch onderzoek in de provincie. Al in 1963 mocht het
Wetenschappelijk en Cultureel Centrum voor de Duinenabdij en de Westhoek op
financiële hulp rekenen. In 1964 kwam de v.z.w. Pro Cortriaco daarvoor in
aanmerking. Toen in 1970 de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Zuid-Westvlaanderen ontstond, in 1974 omgevormd tot de Vereniging voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (VOBOW), sprong de provincie
opnieuw vrijgevig bij.
Archeologische projecten (Kemmelberg, Kerkhove, Heestert, Bredene, Vlissegem,
Brugge, Kortrijk (St.-Maartenskerk) konden aldus gerealiseerd worden en openden
met succes een ongekend belangstellingsveld. De uitgave van Westvlaamse
Archeologica (VOBOW) wijst duidelijk naar de mogelijkheid zoniet de noodzaak
van een nog intenser onderzoek van West-Vlaanderens bodemkundig verleden. Zowel
wijlen gouverneur Leo Van Ackere als gouverneur Olivier Vanneste bewezen hun
belangstelling voor het archeologisch patrimonium van West-Vlaanderen door
persoonlijk de site van Kerkhove te bezoeken.
Een tweede luik van deze historische bekommernis der provinciale overheid is de
aandacht voor de heemkundige musea. Naast de stedelijke geschiedkundige of
heemmusea in de steden (Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende) bleven lange tijd
een aantal kleinere, maar daarom niet minder belangrijke museale collecties in de
kou staan. Uit de samenwerking van het provinciebestuur met de heemkringen en
de provinciale adviescommissie kwam daarin al in 1964 een kentering. De
problematiek die zich dienaangaande opwierp was echter veelzijdig. Had de provincie
hier een specifieke opdracht, of waren de gemeenten eerder aangewezen om zelf
musea op te richten? Quid, wanneer kleine gemeenten de dan toch financieelzware
taak niet aandurfden of niet aankonden? Moest de provincie niet eerder naar
thematische musea (Visserij, Vlas, Hop) uitkijken dan wel naar heemmusea? Waar
de nood reëel bleek sprong de provincie echter bij... en raadpleegde haar
adviescommissie om de zaken op punt te stellen. De Provincieraad nam op 26 maart
1981 het reglement aan betreffende de erkenning en subsidiëring van musea voor
Geschiedenis en Volkskunde in West-Vlaanderen. Enkel musea in de gemeenten
met minder dan 30.000 inwoners

Archeologische opgravingen in de Duinenabdij in Koksijde.

komen in aanmerking. Bovendien moeten infrastructuur, administratie, inventarisatie
en toegankelijkheid aan vastgestelde normen beantwoorden. In 1981 waren aldusdanig
erkend: het heemmuseum ‘Bos en Beverveld’ te Oedelem; het heemmuseum ‘Bachten
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de Kupe’ te Leisele-Izenberge; het nationaal ‘Hoppemuseum’ te Poperinge; het
nationaal ‘Visserijmuseum’ te Oostduinkerke; het museum ‘Pijp en Toebak’ en het
‘Peter Benoitmuseum’ te Harelbeke en het stedelijk ‘Schoeiselmuseum’ te Izegem.

Prijzen voor Geschiedenis en Volkskunde
Niet alleen de historische actie te velde langs heemkringen en musea, maar ook het
wetenschappelijk werk van historici en volkskundigen mocht, van in den beginne,
op de belangstelling en de steun van de provincieoverheid rekenen. Het bereikte
succes bij belangstellende deskundigen en een merkwaardige reeks gepubliceerde
monografieën kunnen slechts de gegrondheid en de noodzaak van deze prijzen-politiek
verantwoorden.
In 1960 werd mede onder impuls van Jozef Storme, een bijzondere prijsvraag voor
historische gemeentelijke studies over de wereldoorlog 1914-1918, door de
provincieoverheid uitgeschreven. Een belangrijke reeks dagboeken en studies werden
bekroond.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk. Oostkant graf; de Kruisiging.

De dagboeken die werden gepubliceerd, waren:
Jozef Geldhof, De oorlog te Dickebusch en omstreken 1914-1918. Het
oorlogsdagboek Z.E.H. Achiel Van Walleghem; Jozef Delbaere, Het oorlogsdagboek
1914-1918 van Pastoor Slosse te Rumbeke; Albert Vanneste, Commines avant,
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pendant, après la Guerre 1914-1918. Dagboek van Z.E.H.J.B. Delporte, pastoor te
Komen tijdens de oorlog 1914-1918; Theofiel Hosten, Onuitgegeven brieven en
dagboeken in verband met de oorlogsgebeurtenissen binnen en rond de stad
Diksmuide. De studies waren:
Michiel De Bruyne, Een Vlaamse Vluchtelingenfamilie in de Franse Dordogne
1914-1918 en De Bevrijding van Roeselare in 1918 aan de hand van onuitgegeven
soldaten-brieven; Roger Mattys, Lo, tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918,
historische bijdrage bewerkt naar onuitgegeven schriftelijke en mondelinge bronnen;
Robert Baccarne-Jan Steen, Poelkapelle's Martelgang; Paul Billiet, Staden 1914 Frontstreek Staden, Poelkapelle, Langemark 1914-1920; Modest Joseph, De
Oorlogsgebeurtenissen te Beerst, Keiem, Leke, Schore, St.-Pieterskapelle, Slijpe.
Op 26 mei 1966 legde de Bestendige Deputatie het principe vast om provinciale
prijzen voor geschiedenis en volkskunde
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Het Visserijmuseum in Oostduinkerke: het vissershuisje.
(Foto: Leerman, Oostduinkerke)

Het Visserijmuseum in Oostduinkerke (binnenzicht).
(Foto: Leerman, Oostduinkerke)

uit te schrijven. In overleg met de adviescommissie werden telkens de nodige
reglementen terzake bepaald. Een vierjarige, later zesjarige cyclus regelde de prijs
afwisselend voor geschiedenis en voor volkskunde; een jury zou de inzendingen
beoordelen.
In 1967 werd Hervé Stalpaert bekroond voor volkskunde met zijn studie: Oud
Westvlaams Sagenboek; Lucien Dendooven bekwam een premie voor zijn Boerenvolk
in het Vlaams Kunstgebied en Karel Cumps voor Onderzoek naar sagenmotieven
ten Zuiden van Brugge.
Romain Van Eenoo kaapte in 1969 de provinciale prijs voor geschiedenis weg
met Partijvorming en politieke strekkingen bij de cijnskiezers te Brugge (1830-1893);
Jozef Festjens kreeg een premie voor De Mémoire Statistique van Viry, prefect van
het Leie-Departement (1800-1814).
De prijs voor volkskunde werd in 1971 niet toegekend. Guido Vermeulen ontving
echter een premie voor Heem- en volkskundige studie over het mandenmakersambacht,
en André Van Torre voor Nomenclature van weefsels, kleding en bijkomstigheden,
genomen uit de Westvlaamse, Zeeuwse en Gentse dialecten, vergeleken met hun
middelnederlandse en latere vormen.
Jozef Vermaut ontving in 1974 de provinciale prijs voor geschiedenis met Drie
eeuwen voorgeschiedenis van de moderne textielnijverheid in West-Vlaanderen.
Andries Van Den Abeele kreeg een premie voor Emiel Van den Abeele... een vechter,
Luc Schepens voor Van Vlaskutter tot Franschman en Stefaan Top voor De Bende
van Bakelant.
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De provinciale prijs voor Volkskunde kon in 1976 opnieuw niet worden toegekend.
Guido Vermeulen met De Volksdevotie tot Sint-Antonius-abt en Luc Lepeer met Vin
Dune aan de Zee streken een premie op. Voor de zesjarige prijs kwam in 1980 de
geschiedenis opnieuw aan de beurt. De prijs was opgedeeld enerzijds voor
gepubliceerd, anderzijds voor niet-gepubliceerd werk. Premies konden ook toegekend
worden.
Voor het niet gepubliceerd werk behaalde R. Gobyn de prijs met: Tielt na de grote
crisis. Bijdrage tot de studie over transitie en stagnatie in Vlaanderen 1862-1914.
Marie-Christiane Maselis kreeg een premie voor Anselmus Boëtius De Boodt
1550-1632. Een Bruggeling van Europees formaat.
Luc Schepens ontving de prijs voor gepubliceerd werk met De Provincieraad van
West-Vlaanderen. Deel 1: 1836-1921, deel 2: 1921-1978.

Van advies tot beleid
De provinciale adviescommissie voor Geschiedenis en Folklore (verbeterd vanaf
1977: Volkskunde en Archeologie) werd bij benadering in het jaar 1971 boven de
provinciale culturele doopvont gehouden. Van in den beginne was haar oogmerk wel
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duidelijk tweezijdig. Enerzijds diende zij structureel, evenals de zeven andere
provinciale cultuurcommissies overeenkomstig de Algemene Beginselen terzake
door de Bestendige Deputatie op 22 april 1967 vastgelegd, de Deputatie van bijsturend
advies bij haar besluitvorming terzake wat kortheidshalve ‘het historisch werk hétzij
te velde hétzij in de studeerkamer’ kan genoemd worden. Anderzijds was en is de
commissie ook het aangewezen zoniet het aangeduide contactorgaan van de
provinciale overheid met de in West-Vlaanderen werkzame, historische, volkskundige
en archeologische verenigingen.
De evolutie die zich vooral sedert 1970 in de heemkringen qua aantal en werking
aftekende maakte het dan ook noodzakelijk een aanpassing te brengen aan de structuur
van de provinciale commissie. In 1977 werd bij de ‘vaste kerncommissie’ van twaalf
specialisten door de Bestendige Deputatie uit hoofde van hun persoonlijke autoriteit
aangeduid, een vertegenwoordiging gevoegd van de vijf provinciaal georganiseerde
verenigingen ter bespreking van de problemen die specifiek slaan op de betrekkingen
tussen het heemkundig verenigingsleven en de provinciale overheid. Naast de
bestendige afgevaardigde voor cultuur als voorzitter zetelden er derhalve ook twee
ondervoorzitters.
Haar adviesopdracht vervulde de commissie door het opstellen van ontwerpen van
reglementering tot erkenning en subsidiëring van heemkringen en heemmusea, zoals
hierboven al breder omschreven. Na de fusiewetgeving, waardoor in West-Vlaanderen
het aantal gemeenten vanaf 1 januari 1977 van 182 tot 64 eenheden werd herleid,
was de aandacht van de commissie dadelijk gericht op heemkundige problemen die
zich door de fusie stelden. Zij poneerde een verantwoord beleid inzake de plaatsnamen
na de fusies en de geschikte aanpassing van door de fusie in talrijke gemeenten
noodzakelijk te wijzigen straatnamen en straatnaamborden. Een efficiënte tekst
dienaangaande werd dan ook verspreid.
In november 1976 vestigde de toenmalige gouverneur ridder P. van Outryve
d'Ydewalle de aandacht van de commissie op de onafwendbare verstedelijking
waarmede de afgeschafte landelijke gemeenten in West-Vlaanderen waren bedreigd.
De vrijwaring van het dorpse verleden en van het typisch landelijk patrimonium was
het voorwerp van zijn bekommernis. Hij verzocht de commissie om medewerking
en advies. Na talrijke vergaderingen gaf de

‘Het Ere-park’ in het Visserijmuseum in Oostduinkerke, 1978.
(Foto: Leerman, Oostduinkerke)

commissie een richtinggevend en wetenschappelijk verantwoord advies. Een
leidinggevende, gedetailleerde brochure De landelijke gemeente 1944-1976.
Vragenlijst voor een inventaris werd samengesteld. Zij werd ter beschikking gesteld
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van ieder belangstellende en aan de gemeenten toegestuurd. Deze laatste werden
trouwens per brief aangeschreven met verzoek personen en/of verenigingen aan te
duiden die bereid waren om het uitgebreid werk ter beantwoording van de vragenlijst
op zich te nemen. Ook de heemkringen werden aangeschreven. Een vijftigtal
inventarissen kwam aldus tot stand, die een onschatbare bron zijn voor de recente
geschiedenis en volkskunde in de provincie.
Onlangs trad een afgevaardigde van de volksdansbeweging uit West-Vlaanderen
als waarnemer tot de commissie toe.
Het staat vast dat de commissie voor Geschiedenis, Volkskunde en Archeologie
een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het voor haar specifiek terrein van het
cultureel beleid in West-Vlaanderen. Sedert februari 1981 maakt de ondervoorzitter
van de commissie deel uit van het Uitvoerend Bureau van de Provinciale Raad voor
Cultuur.
Als eigen ‘historisch’ beleid van de provincie prijken ten slotte enkele
merkwaardige initiatieven en realisaties.
Na ruggespraak met enkele heemkringen, die voor grotere voorwerpen in hun
musea geen onderkomen konden vinden, nam de Bestendige Deputatie een paar
decennia terug de beslissing zelf een museum voor groot rollend landbouwmateriaal
(karren, wagens, boomezels, sjezen, plukmachines...) op te stellen. De keuze voor
dit museum viel op het kasteel in het Provinciaal Domein
‘Lippensgoed-Bulskampveld’ in Beernem. Onder leiding van Luc Devliegher werd
dit groot materiaal in de tegen de kasteeltuinmuur aangebouwde afdaken
ondergebracht. Ondertussen kwam de provinciale overheid ook in betrekking met
Arthur Vandendorpe, gerenommeerd verzamelaar van ambachtelijke werktuigen.
Met hem werd een bruikleenovereenkomst gesloten waarbij zijn uitzonderlijke
collectie in de kelders van hetzelfde Beernemse Kasteel, onder leiding van Ludo
Valcke, een onderkomen vond. Bovendien werd in de open ruimte tussen kasteel en
tuinmuur binnen een lindenhaag een kruidentuin aangelegd. Zo groeide het
Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem tot een
historisch-technologisch geheel dat in 1982 ter beschikking staat van het publiek.
Speciale aandacht vragen ook de historische tentoonstellingen georganiseerd op
initiatief van de Bestendige Deputatie.
Voor de vijftigste verjaardag van 1914, het begin van de eerste wereldoorlog, werd
een tentoonstelling Stille Getuigen 1914-1918 opgesteld waarbij tevens onder dezelfde
benaming een catalogus (185 blz.,
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60 illustraties) verscheen. Na de start der tentoonstelling te Veurne op 20 juni 1964
kon zij nadien ook te Nieuwpoort, Diksmuide, leper en Antwerpen bezocht worden.
Voor het Rodenbachjaar 1980, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van
het overlijden van de ‘Wonderknape van Vlaanderen’, organiseerde de Dienst voor
Cultuur van de provincie een tentoonstelling Albrecht Rodenbach. Geselecteerd
fotomateriaal, in montage en layout van Ludo Valcke en Arnoud Debonnet en
gerealiseerd door de grafische dienst van de provincie, illustreerde het leven en het
werk van Albrecht Rodenbach. De opening der tentoonstelling had plaats te Roeselare
op 20 juni 1980.
Een Catalogus, samengesteld door Lieve Gevers en Michiel De Bruyne, stond ter
beschikking van het publiek dat deze tentoonstelling daarna ook te Brugge,
Antwerpen, Leuven en Tielt kon bezoeken.
Ten slotte moeten hier ook de historische en kunst-historische studies aangestipt
die in opdracht van de Bestendige Deputatie geschreven en gepubliceerd werden. In
de reeks Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, onder leiding van Luc Devliegher,
verschenen reeds acht delen: Beeld van het Kunstbezit (1965, 121 blz., 220 ill.); De
Huizen van Brugge (1) (1968, 212 blz., 207 ill.); De Huizen van Brugge (2) (1968,
427 blz., 892 ill.); De Zwinstreek (1970, 224 blz., 481 ill.); Damme (1971, 196 blz.,
356 ill.); De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk (1973, 120 blz., 324 ill.); De
Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Inventaris. (1979, 319 blz., 476 ill.); De
Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur (1981, 250 blz.,
173 ill.). Luc Schepens schreef een rijk-gestoffeerde bijdrage voor de geschiedenis
van West-Vlaanderen, in twee delen, onder de titel: De Provincieraad van
West-Vlaanderen 1836-1921. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden
(deel I, 1976, 655 blz.; deel II (1921-1978), 1979, 427 blz.).
Michiel De Bruyne

De Provinciale Bibliotheek en het Cultuurarchief (PBC)
Op 22 april 1959, en goedgekeurd door het koninklijk besluit van 29 mei, trof de
Provinciale Raad op voorstel van gedeputeerde Jozef Storme aanvullende
voorzieningen voor het personeelskader van de Provinciale Dienst voor Culturele
Aangelegenheden. Deze was inmiddels gevestigd in het Provinciaal Hof op de markt
te Brugge. Ook werd vanaf dat jaar een financiële steun verleend voor de vzw
Kultuurbibliotheek voor West-Vlaanderen, waarvan de statuten in het Belgisch
Staatsblad op 9 februari 1957 verschenen. Deze privaatrechtelijke bibliotheek o.l.v.
Kan. Robert Stock wilde een hulp zijn bij studie en opzoekingen. Tijdelijk werd zij
ondergebracht in het Huis van het Onderwijs, Noordzandstraat 76, te Brugge. In deze
bibliotheek waren naslagwerken, museumcatalogen, kunsthistorische,
geschiedkundige, en oudheidkundige tijdschriften te vinden. De hoop haar ooit te
kunnen integreren in het gepland provinciaal cultureel centrum ging nog niet in
vervulling, doch dit feit raakte niet het voortbestaan van genoemde vzw.
Mappen werden in 1960 aangelegd, waarin allerlei documentatiemateriaal:
handschriftelijke notities, knipsels uit bladen en tijdschriften, druksels en brochures
werden verzameld. Op 23 februari 1961 had de Bestendige Deputatie onder impuls
van J. Storme de gelukkige beslissing genomen een eigen provinciale studiebibliotheek
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met fonds Westflandrica uit te bouwen en een centrale catalogus van al de
wetenschappelijke bibliotheken van West-Vlaanderen op te maken.
Tijdschriften werden geëxcerpeerd en een vakbibliotheek van iconografie,
chronologie, toponymie en van historische en heemkundige tijdschriften werd
opgebouwd. Druppelsgewijze werd met de uitbouw begonnen. Zo werd o.a. het
Tijdschrift van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en het Bulletin van de
Koninklijke commissie voor Kunst en Geschiedenis aangeschaft. Ook kon men de
foto's en restauratiedossiers van architect J. Coomans en in het bijzonder de
omvangrijke en zeer belangrijke topografische en iconografische verzameling Alexis
Verbouwe verwerven, die uit foto's en prenten bestond.
Het Bulletin en de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Kortrijk, Le Beffroi en de Inventaire des archives de la ville de Bruges door L.
Gilliodts verrijkte in 1962 de beginnende bibliotheek.
In datzelfde jaar, op 16 november, trad Dr. Luc Schepens in dienst als
wetenschappelijk medewerker belast met de bibliotheek en het cultureel archief. Hij
ordende het provinciaal boekenfonds in het Provinciaal Hof op de Grote Markt, maar
bij beslissing van 29 november 1962 begon hij een stage in de bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Gent (7 januari tot 29 maart 1963). In de pionierstijd haalde hij,
in overall, de boeken onder jaren stof van de zolder om ze over te brengen naar de
Wylerkazerne in de Hugo Losschaartstraat (bij de Ezelstraat achter de Engelse kerk),
waar de Dienst inmiddels zijn intrek had genomen. Dan ook startte het opmaken van
de Centrale Catalogus voor tijdschriften. Hij werd met de verdere uitbouw van de
Provinciale bibliotheek belast.
Door de voorbereiding van de tentoonstelling Stille getuigen (1964) over het
cultureel leven en het kunstpatrimonium van het frontgebied, 1914-1918, kwam er
een uitbreiding van foto's en documenten van de frontgemeenten. Na de
tentoonstelling zal heel wat door de bruikleengevers geschonken of verkocht worden
aan het archief. Dit werd de kern van documenten gewijd aan de Vlaamse Beweging
tijdens de oorlog. Daarbij kwamen de foto's van het fonds Antony, zeldzame opnamen
van leper en omgeving, en de tekeningen van de zending Dhuicque: een reeks
afdrukken van tekeningen tijdens de 1e wereldoorlog in de frontstreek genomen.
1964 werd een belangrijk jaar: want nu vangt de definitieve inrichting van de eigen
Provinciale Bibliotheek aan. Een lokaal in de gebouwen van het Provinciaal
Gouvernement werd voorzien van de nodige kasten. De Kultuurbibliotheek kreeg
een afzonderlijk bestaan.
Door de universiteit van Gent werden 600 werken (dubbels) overgemaakt. Ook
werden de contacten met de wetenschappelijke fondsen in West-Vlaanderen intenser.
De ‘Westvlaamse Raad voor Bibliotheken’ werd op 10 juni 1964 opgericht. Zij
werd gepland in vier afdelingen:
1o de Commissie voor Lectuurvoorziening. Deze zette de taak voort van de
vroegere Commissie voor Openbare Bibliotheken en Verstandelijke
Volksontwikkeling. Zij geeft o.a. adviezen omtrent subsidiëring van de gewone
bibliotheken.
o
de Commissie voor de wetenschappelijke fondsen in de provincie, met als
2
opdracht het uitbreiden van de stedelijke fondsen die op de provincie betrekking
hebben.
o
de Commissie voor de eigen Provinciale Bibliotheek en het Provinciaal
3
cultuurarchief.
o
een beperkte Commissie voor de handbibliotheek van de respectieve secties
4
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binnen de Provinciale Dienst voor Culturele Aangelegenheden.
Bij de oprichting van de Westvlaamse Raad voor de Bibliotheken hield de
gedeputeerde J. Storme een merkwaardige rede waarin hij het programma van deze
raad uiteenzette en de aanvullende, stimulerende en coördinerende taak van de
provincie beklemtoonde.
Hij bakende het terrein van de Provinciale Bibliotheek af als fonds Westflandrica
met als grondgebied: de provincie West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en
Zeeuws-Vlaanderen. Voor deze bibliotheek zouden alle verschillende uitgaven van
Westvlaamse auteurs aangekocht, met 1830 als begindatum. Daarnaast besliste men
de oprichting van een Cultureel Archief met biografische gegevens en personalia
van Westvlamingen, documenten met betrekking op het sociaal, economisch en
literair leven en documenten van bijzondere manifestaties in de provincie,
handschriften, briefwisseling, onuitgegeven documenten van en over Westvlaamse
prominenten (ook van 1830 af). Zo verzaakte men aan de uitbouw van een
encyclopedisch fonds. Daarbij zou dan een bio- en bibliografisch documentatiecentrum
komen.
Voor de uitgave van een catalogus der Wetenschappelijke Bibliotheken werd een
krediet voorbehouden. De tijdschriften en periodieken der Stadsbibliotheek van
Brugge en Oostende en de bibliotheek van het Groot Seminarie werden genoteerd.
Ook waren er contacten met het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven te
Antwerpen (A.M.V.C.). Dit jaar (1964) werd de definitieve start van de bibliotheek.
Er waren 6000 titels voor handen.
Naast de aankoop van de Vlaamse Vlagge (1875-1915) en frontblaadjes, waren er
ook schenkingen in 1965. Het bibliotheekbeleid van de provincie verscheen in een
memorandum van 30 september 1965.
Op de begroting van 1965 werd een eerste krediet voorzien en goedgekeurd voor
de uitbouw van de wetenschappelijke fondsen in de vijf stadsbibliotheken met
betrekking tot de provincie.
Grote collecties tijdschriften werden aangekocht: Rond den Heerd, Biekorf, Annales
de la Société d'Emulation, en een groot aantal frontblaadjes. Een vijfde commissie,
de Commissie voor het provinciaal cultuurarchief startte op 2 september 1965.
Zeer belangrijk én voor bibliotheek én voor archief werd de overeenkomst in dit
jaar gesloten met de familie Janssens de Bisthoven betreffende de aankoop van

Bovenaan: Dienst voor Cultuur, in de Zilverstraat nr. 52: een moeilijk begin.
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Onderaan: De rustige leeszaal in het Provinciaal Administratief Centrum, Boeverbos,
Sint-Andries-Brugge.
(Foto: Hugo Maertens, Brugge)
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Michiel English (Brugge, 24 september 1885 - 22 maart 1962): archivaris van het bisdom Brugge,
schrijver van historische artikels o.a. als Dagklapper in het Parochieblad.
(Foto: Hugo Maertens, Brugge)

het archief - de boeken werden door de Stadsbibliotheek aangekocht - van Michiel
English, archivaris van het bisdom. Deze aanwinst bevatte in hoofdzaak de
verzameling van Ad. Duclos (en die van E.H. Devos): negen strekkende meter
brochures en aantekeningen, devotieprentjes, aantekeningen over bisdom, bisschoppen
en priesters, parochies en plaatselijke geschiedenis, hagiografie, biografische,
iconografische en liturgische onderwerpen: dit werd een vaak geconsulteerde bron.
Daarbij kwam nog een belangrijke verzameling brieven o.m. van en aan Gezelle.
Ook was in dit fonds wat archief verzeild geraakt bvb. in verband met de
St.-Elooiviering op de St.-Salvatorsparochie te Brugge. Hiervoor werd in totaal een
krediet van 750.000 frank vrijgemaakt.
Een overeenkomst werd op 27 september 1965 met het AMVC gesloten over het
uitwisselen van fotocopieën van het cultuurarchief. Ook werden officieuse contacten
gelegd met het Westvlaams literair

Kanunnik Ad. Duclos, de archivaris van het bisdom, geschiedschrijver en stoetenbouwer (Brugge,
31 augustus 1841 - 6 maart 1925).

Archief en Museum te Roeselare, en begon men met een bibliografie van de Vlaamse
Beweging aan het IJzerfront. Naast de aankoop van het fonds English, groeide het
archief in 1966 met heel wat boeken, tijdschriften en kleine drukjes samen met heel
wat krantenknipsels i.v.m. het politiek en sociaal leven te Brugge rond de
eeuwwisseling (ook over de zoeaven) uit de bibliotheek en verzameling van dokter
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Eugène van Steenkiste (o Brugge, 27-8-1841 - † Brugge, 17-2-1914), de Vlaamse
voorman, voorzitter van de Brugse ‘Katholieke Burgergilde’ (1878).
De bibliotheek telde op dat ogenblik reeds 9.500 titels. Op de vele Westvlaamse
personeels-, verenigingen-, school- en oudleerlingentijdschriften werd een abonnement
genomen.
De presentatie van de Centrale Catalogus van tijdschriften en nieuwsbladen in
West-Vlaanderen, opgemaakt door L. Schepens, greep plaats op 31 maart 1966. Dit
belangrijk werkinstrument bevat ongeveer 6.500 titels en is een getuigenis van het
intens geestesleven in onze provincie. Hierin werden verzameld alle tijdschriften
aanwezig in het Provinciaal Bestuur, de Stadsbibliotheek van Brugge, Kortrijk,
Oostende, Veurne en leper, in het Brugse Groot Seminarie en Europa-college, in het
Rijksarchief van Kortrijk (het fonds van de Geschied- en Oudheidkundige Kring),
in de St.-Andries- en St.-Pietersabdij, bij de Westvlaamse Economische Raad en
Studiebureau en nog elf andere instellingen. Na heel wat inpakken wordt in 1967 de
PBC naar het eigen ambtsgebouw van de Dienst voor Cultuur in de Zilverstraat nr.
52 overgebracht: meer dan 18 vrachtwagenladingen, ongeveer 10.000 boeken en 147
archiefdozen.
Nieuw meubilair wordt aangeschaft en de auteurscatalogus in orde gebracht. In
datzelfde jaar worden 1.185 nieuwe titels ingeschreven en komen 19 bezoekers voor
wetenschappelijk werk.
In 1968 begint het ordenen en beschrijven van het cultuurarchief, komt de
topografische catalogus in orde en begint men de onderwerpscatalogus. Een ontwerp
van overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de stad Antwerpen
betreffende het verwerven van cultuurarchief komt tot stand; de respectieve terreinen
worden afgebakend om alle concurrentie uit te sluiten.
Het AMVC krijgt voorrang voor het verwerven van archivalia afkomstig van of
betrekking hebbend op Westvlamingen die
1o geleefd hebben vóór 1830;
2o of een nationale of algemeen Vlaamse rol vervuld hebben.
Het Cultuurarchief van West-Vlaanderen heeft voorrang bij de aankoop van archief
1 over toestanden of gebeurtenissen na 1830;
2o en van personen of instellingen na 1830, die een regionale of plaatselijke rol
speelden.
De definitieve tekst van deze overeenkomst werd op 29 januari 1969 vastgelegd
en de definitieve opdracht tot het bijeen brengen van boeken en documentatie in
verband met de provincie West-Vlaanderen van haar ontstaan in 1831 af, werd op 8
mei 1969 aan de PBC gegeven.
De bibliotheek omvat op 3 oktober 1969 16.510 banden, 27 meter archief en 17
mappen met affiches. Daarbij komen in 1970 nog 1.056 nieuwe titels.
Nu worden de kiespamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen verzameld: 172
op de 239 aangeschreven gemeenten geven gehoor aan de vraag tot het opsturen
ervan.
Uit het nalatenschap van professor Egied Strubbe worden in 1971 ongeveer 800
tio
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tels (boeken en brochures) aangekocht, en het archief en een keuze uit de bibliotheek
van Herman Bossier (6,5 m). Van de hand van L. Schepens verschijnt in september
1971 de Kroniek van Stijn Streuvels, in voorbereiding op de Streuvelstentoonstelling
te Heule. De tweede uitgave van de Centrale Kranten- en Tijdschriftencatalogus van
West-Vlaanderen door L. Schepens, met medewerking van Marc Berteloot, verschijnt
op 14 oktober. Daarbij werden ook de tijdschriften van de bibliotheek der Katholieke
Universiteit Leuven, Afdeling Kortrijk en van het Provinciaal Onderzoek- en
Voorlichtingscentrum voor de nijverheid te Rumbeke-Beitem opgenomen.
Men doet een oproep tot het opsturen van alle toeristische brochures en alle affiches.
1971 telt 1.965 en 1972 1.198 aanwinsten en er kwamen 495 bezoekers.
Grote gedeelten van de bibliotheek Verbeke, van de bibliotheek en het archief van
Jos. Desmet en van André Strubbe werden aangekocht. Ook werd de idee gelanceerd
opdat een centraal depôt zou worden aangelegd voor oudere of verouderde, niet meer
geconsulteerde werken van openbare bibliotheken: zij lopen immers gevaar afgevoerd
te worden.
Westflandrica, Keuze uit de Onderwerpscatalogus van de Provinciale Bibliotheek
en Cultuurarchief, door de archivarisbibliothecaris Luc Schepens, werd op 20 april
1972 voorgesteld. Het vormde een substantiële keuze uit de onderwerpscatalogus
(en bevatte ± 1/3 van het bezit). Dit werd een zeer nuttig referentiewerk. 1972 bracht
1.198 en 1973 1.297 aanwinsten en 548 bezoekers.
Marc Berteloot, de assistent-bibliothecaris, behaalde op 20 oktober 1973 met grote
onderscheiding de titel van gegradueerde in de bibliotheconomische en bibliografische
wetenschappen aan de Middelbare Provinciale Bibliotheekschool te Brussel met het
proefschrift: De Westvlaamse havens (1830-1940), Zeebrugge in het bijzonder
(1866-1971). Proeve van bibliografie. Mevrouw Veronica Matthys, de documentaliste,
begon op 1 juli 1973 en behaalde in maart 1974 de bekwaamheidsacte tot het houden
van een openbare bibliotheek.
De verhuizing naar de nieuwe lokalen van het Provinciaal Administratief Centrum,
in het Boeverbos te St.-Andries kenmerkte het jaar 1974.
Het meubilair werd volledig vernieuwd en zes maanden lang, van juni tot november,
was de bibliotheek niet toegankelijk. Toch telde dat jaar niet minder dan 2.138
aanwinsten en 463 bezoekers. Belangrijk werd in 1974 de aanwinst van het fonds
der uitgeverij Witteryck met 639 titels, van een aanzienlijk fonds 1914-1918, en van
het archief van Maurice Catteeuw uit Diksmuide.
Einde oktober 1974 verschijnt de eerste aflevering van de halfjaarlijkse
Aanwinstenlijst West-Flandrica van de voornaamste Openbare Bibliotheken in
West-Vlaanderen.
Uit het nalatenschap van baron van der Elst worden door bemiddeling van E.H.A.
Viaene 3,5 m archief en 2.895 dia's (6×6) aangeworven.
Naast de 1084 aanwinsten komen in 1975 slechts 163 gebruikers naar de
bibliotheek: immers slechts van augustus 1975 begint de normale werking, om reden
van de laattijdige opstelling van het bibliotheekmeubilair. Dat worden 181 bezoekers
en 1.439 aanwinsten in 1976.
Naast heel wat kiespamfletten wordt een collectie van ca. 820 affiches (met
bekendmakingen verspreid te Brugge tijdens de eerste Wereldoorlog) verworven.
Op 13 oktober heeft de presentatie van het boek van L. Schepens, De Provinciale
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raad van West-Vlaanderen 1836-1921 plaats, en Het Provinciaal Hof op de markt
te Brugge in samenwerking met Gaby Gyselen en Luc Devliegher.
238 gebruikers van de bibliotheek en 879 aanwinsten zijn er in 1977. Heel wat
pamfletten van de Wetgevende- en Provincieraadsverkiezingen van 17 april komen
bij. In 1978 wordt dat 667 bezoekers en 812 aanwinsten; in 1979: 974 bezoekers en
998 aanwinsten; in 1980 918 en in 1981 1.375 bezoekers.
Op 26 juni 1979 verschijnt het tweede deel van De Provincieraad van
West-Vlaanderen. 1921-1978, en in 1980 Guido Gezelle in West-Vlaanderen door
R. Annoot, G. Gyselen en L. Schepens.
Op 1 april 1982 is de toestand van de PBC: 10.178 boeken, 1.185 tijdschriften,
10.409 kleine brochures en 1.496 grote, 52 grote tijdschriften en 780 kleine, 184
reekswerken, 1.500 boeken in de leeszaal en in de handbibliotheek. Samen 128.920
banden. In het archief: 71 m cultureel archief, 8 m prijskampen, 5 m publikatie van
de dienst, 6 m ASA, 6 m dia's en foto's, 27 mappen affiches, 23 kaarten, 18 m
beschrijvende tabellen, 2 kasten met hangmappen, 1 met postkaarten (6 laden), 1
met bidprentjes (6 laden) en 281 rollen microfilm.
De buitenbeentjes mogen we niet vergeten: drie handschriften der Regels van het
klooster van St.Clara of Urbanisten (1423 en 17e eeuw), een 16e eeuws manuscript
van de Confraternitas B. Mariae Virginis onder Nicolaus de la Porte (tot 1625
aangevuld),

Dokter Eugeen Van Steenkiste (Brugge, 27 augustus 1841 - 17 februari 1914). Hoofdgeneesheer in
Sint-Janshospitaal, voorzitter van de Katholieke Burgersgilde, gemeenteraadslid en Vlaams voorman.
(Foto: Hugo Maertens, Brugge)

gevuld), een Brugs kalender uit de 16e eeuw dat toebehoorde aan Arens (een kapelaan
van St.-Donaas), twee handschriften in verband met de Godelieve-abdij te Gistel (de
statuten van Bursfeld en een advertissement), een Vlaamse Sanderus (1735), de
Molo's Liste alphabétique des églises parochiales de Bruges et du diocèse, Duclos'
Stoetenboeken van Karel de Goede en Idesbaldus, E.H. Devos' verzamelbundel met
de geschiedenis der parochies en Streuvels handschrift van 's Zondags.

Vlaanderen. Jaargang 31

238

Jozef Storme en de Cultuurraad voor Vlaanderen
Op de vierde verdieping is er een rustige leeszaal voor de bezoeker voorzien. Deze
is kosteloos toegankelijk op werkdagen (niet op zaterdag) voor alle belangstellenden,
die wetenschappelijke onderzoekingen verrichten. Daar staan ook de kasten met de
steekkaarten.
Er is mogelijkheid van sommige stukken fotocopieën aan te vragen. Rondom
liggen ter inzage in open kasten de tijdschriften over heemkunde, bibliotheconomie,
letterkunde, kunst en sociaalcultureel vormingswerk, evenals de Westvlaamse
weekbladen.
Een toestel voor het lezen van microfilmen is ter beschikking o.a. voor De Zeewacht
(vanaf 1919), De Weekbode (vanaf 1975) en Het Wekelijkse Nieuws (vanaf 1975).
In open rekken staan woordenboeken, encyclopedieën, boeken over biografie en
bibliografie, catalogen van andere bibliotheken, en algemene catalogen, die men kan
raadplegen.
Naast de leeszaal is het bureau van bibliothecarissen, waar de postkaarten en een
reeks bidprentjes (alfabetisch gerangschikt), worden bewaard.
Daarnaast is het magazijn met de kleine en grote brochures, de microfilmen, de
tijdschriften, en de boeken.
Aan de andere zijde van deze vierde verdieping wordt het archief bewaard, naast
de kranten, en de reekswerken (bvb. jaarboeken).
Er werd gestreefd naar het bijeenzamelen van documenten en publikaties, die
gewoonlijk in een algemene bibliotheek aan de aandacht ontsnappen: kleine brochures,
pamfletten, affiches, overdrukken, enz. Reeds is de PBC een machtig
documentatiecentrum voor iedereen die iets over West-Vlaanderen bestudeert. De
PBC heeft met haar Westflandrica reeds honderden Westvlamingen en anderen een
rijke documentatie aan de hand gedaan, of tentoonstellingen waardevol helpen
opbouwen.
In het decreet op de Openbare Bibliotheken (O.B.) is geen plaats voorzien voor
het aanleggen van een collectie ‘locale geschiedenis’ in de bibliotheken die door het
decreet geviseerd worden. De PBC echter vervult die taak reeds sinds 1963 met eigen
geldmiddelen. Nog steeds poogt de PBC boeken, brochures, drukwerken, enz. over
West-Vlaanderen of Westvlamingen te verzamelen en te redden voor de toekomst.
Jozef Van den Heuvel
De figuur van Jozef Storme is nauw verbonden geweest met de oprichting op het
einde van de jaren vijftig van de ‘Cultuurraad voor Vlaanderen’. Hij was toen reeds
meer dan tien jaar lid van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
en meer in het bijzonder belast met de cultuurzorg, het jeugdbeleid en de
volksgezondheid. Hij was een meer dan verdienstelijk kunstschilder en het sprak
voor zichzelf dat de culturele promotie hem het nauwst aan het hart lag.
De verdiensten die hij heeft gehad m.b.t. de bevordering van de beeldende kunst
in West-Vlaanderen werden in een andere bijdrage uitvoerig toegelicht. Maar
gedeputeerde Storme was ook 'n ‘flamingant’. Hij zag duidelijk in dat
cultuurbevordering in Vlaanderen niet los te maken was van een zelfstandig cultureel
beleid, m.a.w. van ‘culturele autonomie’. Dat begrip was in de na-oorlogse tijd nog
zwaar belast. Ideeën i.v.m. ‘zelfbestuur’ en ‘federalisme’ waren so wie so
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staats-gevaarlijke ideologieën, ook in de kringen van de toenmalige traditionele
nationale partijen.
Maar jonge politieke ‘back-benchers’ in het Parlement, zoals de heer R. Van
Elslande, kwamen geleidelijk opnieuw op de proppen met ideeën rond de oprichting
van cultuurraden. Hij legde in het begin van de jaren vijftig een voorstel van wet bij
de Kamer neer tot instelling van Nationale Cultuurraden; met de ogen van vandaag
bekeken een uiterst schuchter en voorzichtig voorstel ter bevestiging van de
adviserende cultuurraden die vlak vóór de Tweede Wereldoorlog (1938) waren
opgericht en nauwelijks hadden gefunctioneerd. Zelfs dit voorzichtig wetsvoorstel
was voor het toenmalige Parlement veel te revolutionair en werd nauwelijks ernstig
besproken. De daaropvolgende linkse regering Van Acker (1954-1958) is op het vlak
van de staatshervorming nauwelijks actief geweest. Het was ook een tijd van grote
ideologische en politieke tegenstellingen (Schoolstrijd).
De C.V.P. zat nationaal in de oppositie, maar leidde in de vier Vlaamse Provincies
de Bestendige Deputatie. Het nationaal immobilisme leidde tot grote ontevredenheid
en ongeduld bij jonge Vlaamse politici. Op initiatief van Mr. Paul Knapen, toenmalig
Gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Limburg, kwamen gesprekken tot stand
met het Kamerlid Van Elslande en andere gedeputeerden uit de Vlaamse
Provinciebesturen, Jozef Storme was de eerste die door Paul Knapen werd benaderd
rond een plan tot oprichting van een cultureel samenwerkingsverband tussen de
Vlaamse Provincies.
Dat Jozef Storme als eerste in dit beraad werd betrokken hoeft ons ook niet te
verwonderen. De provincies West-Vlaanderen en Limburg hadden mijlen voorsprong
op de twee andere Vlaamse Provincies m.b.t. de uitbouw van een gestructureerd
cultuurbeleid. Zij waren de eersten die een afzonderlijke culturele dienst met aan het
hoofd een Directeur voor culturele zaken in hun Provinciale diensten hadden
uitgebouwd. De oprichting van dit samenwerkingsorgaan - ‘De Cultuurraad voor
Vlaanderen’ - is niet van een leien dakje gelopen. Er was immers geen precedent;
bovendien waren de politieke tegenstellingen op het provinciale vlak veel groter dan
dit de dag van vandaag is.
Niet alleen door het politieke overwicht van één partij, maar ook door de
ideologische en levensbeschouwelijke tegenstellingen die van het nationale centrum
tot in de verste uithoeken van het land haar weerslag vond. Het was immers de
bedoeling om de ‘Cultuurraad voor Vlaanderen’ uit te bouwen tot een interprovinciaal
samenwerkingsverband, maar ook tot een cultureel instituut dat de politieke en
levensbeschouwelijke scheidingen zou kunnen overbruggen.
De Cultuurraad voor Vlaanderen werd opgericht op 17 april 1959. Het sprak
vanzelf dat Jozef Storme, hiertoe aangeduid door de Bestendige Deputatie van
West-Vlaanderen, stichtend lid was en werd verkozen tot lid van de Raad van Beheer.
Al in datzelfde jaar heeft de schrijver van deze bijdrage als Algemene Secretaris van
deze instelling de werkzaamheden van Jozef Storme in de Cultuurraad persoonlijk
kunnen volgen.
Hij beperkte zijn belangstelling niet alleen tot de bevordering van de ‘schone
kunsten’; hij werd op 29 augustus 1960 Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Plastische Kunsten van de Cultuurraad, een Commissie die vanaf 1961 de Commissie
voor Beeldende Kunsten werd genoemd. Het zal overigens in deze Commissie zijn
dat de grondslag werd gelegd voor de invoering in Vlaanderen van ‘Openbaar
Kunstbezit’, in navolging en samenwerking met het in Nederland ontstane initiatief.
M.b.t. het project ‘Openbaar Kunstbezit’ was hij de bezielende Voorzitter van zowel
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de keuze-Commissie, de promotie-werkgroep, als van het besturend comité en de
financiële adviescommissie.
Jozef Storme was goed gedocumenteerd over de ontluikende cultuurpolitiek in
het ons omringende buitenland. Zo bepleitte hij in navolging van wat in Nederland
en
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Frankrijk bestond een verplichte inschrijving in de begroting van de rijksoverheid
en van de provinciale en gemeentelijke overheden van een bepaald bedrag per inwoner
bestemd voor culturele doeleinden. Hij was de promotor ook van de zogenaamde
1% reservatie voor toegepaste beeldende kunst in de begrotingsbestekken van
openbare gebouwen. Zijn campagne kende geen succes: het nationale Parlement
onderzocht wel een wetsvoorstel maar kwam nooit tot besluiten. Maar ‘Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen’ werd wel een voltreffer: vanaf het eerste jaar (1962)
tekenden 30.000 Vlaamse gezinnen zich in op dit in samenwerking met de radio en
de televisie tot standgebrachte project ter bevordering van de beeldende kunst in
Vlaamse musea. Daarna zou het aantal abonnees oplopen tot boven de 40.000. Een
zeer hechte samenwerking met Nederland kwam tot stand.
Jozef Storme begreep echter dat de bevordering van de beeldende kunst diende te
worden ingepast in de volksontwikkeling in het algemeen. Hij was ook een actief
lid van de Commissie voor Cultureel Vormingswerk, die in de schoot van de
Cultuurraad werd opgericht. Ook in de Commissie Nationale Problemen was hij
bedrijvig, vooral in de jaren zestig n.a.v. de polemiek rond de talentelling en de
vernederlandsing van het bedrijfsleven.
Zijn invloed was van betekenis omdat - het mag hier toch wel onderstreept worden
- de interprovinciale samenwerking in die tijd niet door alle provinciale politici als
een prioriteit werd aangevoeld. De Vlaamse samenhorigheid was beduidend minder
sterk in hoofde van de toenmalige beleidsmensen dan het de dag van vandaag is.
Jozef Storme bekleedde een sleutelrol in de Bestendige Deputatie van
West-Vlaanderen en hij was een hartstochtelijke pleitbezorger van bovenprovinciale
samenwerking. Toch was hij geen ‘tafel-springer’; met een rustige pijp in de mond
was hij eerder een zwijgzame strateeg dan een veelbespraakt
overtuiger-met-het-woord. Hij was vooral een fideel man die ook als politicus het
belang inzag van samenwerking boven de partij-politieke en levensbeschouwelijke
verdeeldheid. Hij bleef lid van de Raad van Beheer tot 1971, toen hij zijn mandaat
als Bestendig Gedeputeerde overdroeg aan Mevrouw B. Plateau-Van Elslande, zuster
van Renaat Van Elslande, die men kan noemen de ‘na-oorlogse vader van de
culturele-autonomie-gedachte’.
Op 5 januari 1975 werd Jozef Storme door de Cultuurraad voor Vlaanderen tot
Erelid benoemd.
Johan Fleerackers
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wij huldigen / wij gedenken
André Demedts
Emile Bernheimprijs 1981
Sommige belangstellenden hebben er zich over verwonderd dat ik met ‘Geluk voor
iedereen’ een sociale roman geschreven heb. Niemand is ertoe in staat alles te lezen.
Begrijpelijk genoeg wisten zij niet dat ik reeds in 1933, onder de titel ‘Mannen van
de straat’ een bundel sociale verhalen uitgegeven had en met werk van dezelfde aard
tot vandaag de dag verder gegaan ben. Sociale bekommernis was en bleef één van
de kernen waardoor mijn denken en handelen bezield wordt. Ik heb de eigenschap
bij mijn geboorte meegekregen. Mijn vader en grootvader, mijn voorouders hebben
er mij toe voorbereid. ‘Geluk voor iedereen’ is tegelijk een historische roman. Niet
een vrucht van de verbeelding, want de gebeurtenissen die erin beschreven worden
gaan op feiten, enkele van de personages op mensen die werkelijk bestaan hebben
terug. Een deel van de gegevens komen uit verslagen en documenten uit en over de
jaren 1845-1850, een aantal bijzonderheden uit de verhalen van mijn grootvader in
1833, mijn grootmoeder in 1836 geboren. Beiden gesproten uit boerenfamilies die
sinds eeuwen in de streek woonden en als mens onder de mensen met hun buren
hetzelfde lot gedeeld hadden.
Voor mij is een historische roman meer

dan een verbeeldingswerk, een levenskroniek. Geschreven opdat mijn kinderen en
kleinkinderen, opdat mijn lezers zouden vernemen vanwaar hun voorouders gekomen
zijn, wat zij gedaan en geleden, gewild en bereikt of niet verwezenlijkt hebben. Geen
verleden bezitten is als een ontheemde in de tijd niet beseffen dat alles al eens geweest
is en, zij het onder andere omstandigheden, terugkeert. Een volk zonder geschiedenis
heeft ook geen toekomst meer en dat betekent nationaal en sociaal aan kleinheid en
zelfzucht ten onder gaan. Zich verzetten tegen die ondergangsmentaliteit lijkt mij
een der opdrachten waaraan ik mij niet mag en ook niet kan onttrekken. (Condédreef
77, Kortrijk)
André Demedts

Guido Demerre
Historische Prijs 1981 van Nieuwpoort
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Die werd toegekend voor zijn degelijke en verantwoorde studie over ‘De
Sint-Laureinstoren - alias Duvetorre - te Nieuwpoort... te midden van zeven eeuwen:
1281-1981’. De viering van het zevenhonderd jarig bestaan van deze toren - thans
een afbrokkelende, geschoorde, verlichte en in dicht en proza bezongen ruïne Nieuwpoorts oudste getuige, was de aanleiding voor het realiseren van een
nauwkeurige historische weergave van de stad in relatie tot de Sint-Laureinstoren:
een uitdaging voor een leraar wetenschappen, echter geenszins verwonderlijk voor
wie hem kent, deze uiterlijk kalme Westvlaming (o Kortrijk 1943) die in Alveringem
opgroeide en bijna 20 jaar te Nieuwpoort leraar is. In oktober 1979 kreeg hij reeds
de eerste culturele prijs van Nieuwpoort (Vlaanderen nr. 173) omdat hij zich in de
voorbije jaren verdienstelijk had gemaakt voor de culturele werking in de stad, o.m.
door zijn intuïtieve speurderszin rond historische feiten of figuren die resulteerde in
gretig gelezen artikels of brochures. Als voorzitster van de Culturele Raad heb ik
omtrent een decennium Guido Demerre aldoor meer leren waarderen wegens zijn
markante persoonlijkheid, zijn veelzijdige ontwikkeling en grondige kennis van zaken,
zijn steeds vigilant verder vorsen en zijn overtuigend redenaarstalent met klare,
vloeiende taal. Nooit wordt tevergeefs een beroep gedaan op zijn talent en ervaring
voor inleidingen op academische zittingen, filmforums of voor causeries met eigen
film- en diamateriaal van zijn vele reizen door Europa en andere continenten. Het
is eveneens een

voorrecht een studietrip mee te maken met de groep VVL (Vereniging Vlaamse
Leerkrachten) wanneer Guido Demerre er als een kwaliteitsgids fungeert.
Moge in onze stadsgeschiedenis, de nog te beslechten twistpunten of nog te
ontsluieren enigmata voor hem een bestendige stuwkracht blijven betekenen.
(Canadalaan 61, 8450 Nieuwpoort)
M.J. Moortgat-Keukelinck

Letterkundige Frans De Vleeschouwer 80
Deze essayist werd geboren te Aalst op 7 juni 1902. Hij stamde door zijn familiekring
uit de beweging die de prachtigste, volksvoelende en beginselvaste katholieken heeft
voortgebracht: het Daensisme. Hij studeerde aan de Rijksnormaalschool te Gent en
behaalde het diploma van regent wetenschappen. Later verbond een levenslange
vriendschap hem met dichter Lambrecht Lambrechts, die zijn ijver voor kunst en
literatuur beslissend versterkte. Zo doceerde hij jarenlang Nederlands aan het
Atheneum te Kortrijk en bekroonde zijn loopbaan als prefect van het Atheneum te
Zottegem.
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Vader van een groot en talentrijk gezin schonk de trouwe zorg en liefde van zijn
vrouw hem de gelegenheid om, na zijn
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dagtaak in het onderwijs, op te treden als animator van het kunstenaarsleven in
West-Vlaanderen en zijn werkdrift uit te vieren als schrijver van radiotoespraken en
vooral essays en monografieën over kunstenaars en letterkundigen, die hij praktisch
allemaal persoonlijk heeft gekend en uit hun werken bestudeerd. Zo verschenen van
zijn hand een veertig essays in het Nationaal Biografisch Woordenboek.
Zijn talent van onderhoudend verteller, menskundig doorzicht, zin voor de pittige
mensonthullende anekdote, kennis van kunst en kunststromingen gaan samen met
gewetensvolle nauwgezetheid, wetenschappelijke nauwkeurigheid en grondig
speurwerk: zij maken zijn essays en monografieën tot parels van zwaaivolle stijl,
degelijkheid en informatieve betrouwbaarheid. Jammer genoeg bleef nog zoveel dat
drukrijp is ongepubliceerd, zoals zijn lijvige monografie over Caesar Gezelle,
waardoor hij tevens een uitzonderlijke kenner werd van de familie Gezelle met haar
eigengereide persoonlijkheden, waaronder Stijn Streuvels.
Een monografie over de Laokoongroep hield hij door zijn hartstocht voor afheid
in de lade, omwille van één Amerikaans boek over het onderwerp dat hem
onbereikbaar bleef. Hijzelf beschouwt zijn monografie over Kunstschilder Achiel
Van Sassenbrouck als één van zijn beste werken. Inderdaad, en daarenboven een
mooi uitgegeven boek.
Zijn verdiensten voor kunst en letteren, in West-Vlaanderen vooral, kunnen niet
hoog genoeg worden geschat. (Leopold II-laan 6, 9000 Gent)
Prof. Dr. Marcel Brauns

Dichteres Aleidis Dierick
1o Albert de Longie-prijs van ‘Vlaanderen’ 1981;
1o Prijs van de ‘Bladen voor de Poëzie 1982
De bekende Aalsterse dichteres (o Antwerpen 27.7.1932) was de eerste om de Albert
de Longieprijs voor Poëzie te verwerven, die door ons tijdschrift werd gesticht om
de figuur te gedenken van een man, die zich vele jaren belangloos inzette in dienst
van de jonge dichters, voornamelijk in het tds. ‘Nieuwe Stemmen’. Daarop volgde
in juni laatstleden de bekroning van haar gedichtencyclus ‘Tortels in het trappenhuis’
door de jury van de poëzieprijskamp ‘De bladen voor de poëzie’, met de eerste prijs.
Bij Orion (Beveren-Melsele) verscheen eerder van haar ‘Een zomer voorzien’ (1977)
‘Gedichten voor een man’ (1978) en ‘Blauwdruk voor een vriendschap’ (1981). Zij
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publiceert in Vlaanderen, Dietsche Warande en Belfort, Deus ex Machina, Yang,
Poëziekrant e.a. Over haar werken schreven in diverse literaire en andere bladen:
José de Poortere,

Marc Reynebeau, Willy Spillebeen, Hein De Belder, Jozef Deleu, André Demedts,
Julien Vangansbeke, Jet Falter, Gaby Leijnse, Rudolf van de Perre, Hugo Brems,
Jan Elemans, Marc Dangin, John Heuzel, Paul Vanderschraeghe e.a.
De poëzie van Dierick verwoordt het verlangen: vrijheid én hartstochtelijke
overgave te verénigen en intens te beleven, of het ‘gevecht met de engel’ voor de
bewuste feministe. (Kerkstraat 22, 9300 Aalst)
Walter o'Toole

René Duyck 70
Op de Groot-Brugse heemkundige en culturele ‘speurder’ René Duyck lijkt ons
terecht het zinrijke vers van René Verbeecktoepasselijk: ‘Vlaanderen, ook de stillen
bouwen aan u...’ Wie deze stille man van nabij kent beseft inderdaad dat hij behoort
tot diegenen waarop Verbeeck zinspeelt en die in stilte meebouwen aan het huis dat
Vlaanderen heet en waarin, evenals in... ‘Huis van de Vader’ vele woningen zijn.
Wie de levensloop van de nu 70-jarige, in 1912 te Izegem geboren, aandachtig

overloopt bemerkt inderdaad al vlug dat hij in heel wat woningen heeft gewerkt en
niet éénzijdig in één hokje bleef zitten. Als zoon uit een arbeidersgezin leerde hij ooit
te Izegem in de Vrije Beroepschool het vak van ‘schoenmaker’; achteraf heeft hij
aan het Instituut voor gehandikapten te Sint-Kruis en het Instituut voor Doven te
Brugge hetzelfde vak aangeleerd. Door jaren zelfstudie bracht Duyck het tot leraar
in plastische opvoedkunde voor blinden, doven en gehoorgestoorden. Tot verbazing
van velen ontwikkelde hij daarbij een totaal eigen werkwijze vol creatieve en poëtische
straalkracht waarbij hij, als groot bewonderaar van Guido Gezelle, allerlei elementen
uit de natuur inschakelde.
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Reeds vroeger drukte Paul Vanderschaege (nr. 130 ‘Vlaanderen’) zijn onverholen
bewondering uit voor het bezielende levenswerk dat deze uiterlijk stille, maar innerlijk
‘laaiende West-Vlaming’ volbracht. Wij ook beklemtonen de verdiensten van de man
die jarenlang in opdracht van het Ministerie van Cultuur als gewaardeerd
animatie-voordrachtgever over ‘zinnige Vrijetijdsbeleving’ optrad. Dat wij zelf de
laatste jaren bij de uitbouw van de Guido Gezelle-tentoonstellingen te Brugge en te

Vlaanderen. Jaargang 31

242
Kortrijk en bij de uitbouw van het Uilenspiegelmuseum te Damme en het
Reinaert-museum te Rupelmonde in René Duyck een vindingrijk en onvermoeibaar
medewerker vonden, stemt ons des te dankbaarder. Vanzelfsprekend werd ook de
afdeling Schoenmaken in het museum voor Volkskunde te Brugge mede op zijn leest
geschoeid! Daarnaast ‘duikt’ hij herhaaldelijk onder in de wereld van heemkunde,
bloemencomposities, teken- en schilderwerk. Evenmin mag worden vergeten wat hij
presteerde bij het speuren in de wereld van Baron John Sutton (Engels Seminarie),
Thomas More en Mary More wier graf hij ontdekte te St.-Kruis. Zijn laatste speurzin
gaat daarbij naar Jacob van Maerlant te Damme waarover hij nog onlangs in ‘Huize
de Grote Sterre’ van de Uilenspiegelstede een verrassende voordracht hield.
Om dit alles verdient deze ‘stille man’ de hulde van heel Vlaanderen en heel in
het biezonder van dit tijdschrift waarin zijn naam terecht prijkt in deze ‘Hulderubriek’.
(Pastorieweg 3, 8310 Brugge)
Bert Peleman

Fernand Florizoone
Briljanten Litera Onderscheiding 1982
Fernand Florizoone is een man die alle gemakkelijke publiciteit schuwt, maar
niettemin onverdroten bouwt aan een eigen dichterlijk oeuvre. Voorbij het rumoer
van de ‘gevestigde’ literaire wereld, duikt zijn naam toch af en toe op. Nadat hij in
1977 al de J.L. De Belderprijs in de wacht sleepte, werd dit jaar tussen inzendingen
van meer dan negentig dichters zijn gedicht ‘Als rook vertrokken woorden’ te Beringen
bekroond. Een gelegenheid om een paar krachtlijnen van zijn poëzie te onderstrepen.
Wie zijn bundels doorneemt, valt vooral op hoe hij met een vasthoudendheid, die
iets van koppigheid verraadt, een heel eigen wereld neerzet op papier. Die wereld
ziet er helemaal anders uit dan de wereld die je van kracht of beeldbuis kent; je
waant je zowaar op ‘een andere planeet’. Dààr zijn de bagatellen ‘van goud’:
kinderstemmen, opstijgend uit een dorpsschooltje, zijn er zoveel échter en zuiverder
dan het gedaas van de dolle wereld, de aandacht kan er onverdeeld gaan naar het
‘nulletje’ mus en de doordringende stilte van het vlakke Westland met zijn ‘zekere
teelaarde’ laat een zweem zien van een paradijselijke wereld voor man, vrouw en
kind. Deze dichter beaamt volmondig het geluk dat ligt in de kleine dingen, de vergeten
waarden en weert bijna instinctief de knoeiboel die de mens van zijn wereld maakt
uit zijn poëzie. Sporadisch slechts, vangen we een echo op van een verziekte wereld;
zij verwekt bij de dichter geen scherp protest, maar verstilde melancholie.
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Op het eerste gezicht kan die dichterlijke wereld ietwat zweverig en beperkt
voorkomen. Dan stap je allicht te vlug heen over de verruimde elementen die er
ontegensprekelijk in aanwezig zijn. De dichter ziet immers alles in een bezield en
zinvol verband. Zo slaagt hij er telkens in zijn bagatellen boven zichzelf uit te tillen
in een ruimer geheel: zijn polderpaard stapt over ‘de weiden van de Grote Beer’,
zijn boom is ‘een voetstap hemelwaarts’ en de liefde van man en vrouw doet ‘de
sterren zingen’. Lezende ervaar je zo de fundamentele religieuze toon van deze poëzie.
Zo werkt Fernand Florizoone, wars van alle modegrillen, in zijn dichterlijke
boomgaard, ‘waar de leugen nog nimmer in de appel beet’. Onbevangen lezend in
zijn poëzie, komt men er onder de indruk van. (Guldenvlieslaan 40, 8460 Koksijde)
F.T.

Kunstschilder Jos Geboers 70
Ereplaket van Lommel
Onmiddellijk na de Bevrijding werd in 1945 in Limburg door de toen gestichte
Federatie voor Beeldende Kunsten een voor deze Gouw revolutionair kunstbeleid
gevoerd. Reeds in 1951, bij gelegenheid van de hier historisch geworden
Mijntentoonstelling, beleefden wij de doorbraak van de vernieuwing, met artiesten
als Pierre Cox, Roger Daniëls, Paula Nolens en Marcel Chevalier. Wie er echter
nog niet bij was, was Jos Geboers. Geboren in 1913 was hij reeds vroeg autodidact
aan 't schilderen gegaan in het spoor van de Genker schilders en zonder de activiteit
van de Federatie zou hij rustig zijn voortgegaan met het uitbeelden van de mooie
Kempen.
Nu echter, gekweld door de problemen van aansluiting bij de eigentijdse
kunststromingen, liet hij eerst alles rustig bezinken en pas in 1957 pakte hij uit met
enkele semi-abstracte werkjes. Hierin was geen invloed te bespeuren van de ‘Jeune
Peinture’ van bij ons, maar wel van Franse schilders zoals Manessier en Singier.
De eerste Provinciale Prijs voor Schilderkunst werd hem dan ook voor dat werk
toegekend. Spoedig volgde de definitieve doorbraak in een reeks volledig
abstract-lyrische werken, die getuigden van een persoonlijke stijl gebouwd op een
mooie ritmische beweging en op rijkkleurige vlakken.
De aanleiding tot het scheppen van zijn schilderijen was vaak de lectuur van
boeken

die handelden over ruimtevaart en kosmische indrukken. Zo doen soms picturale
elementen en structuren denken aan die kosmische beleving. Het besef nu eindelijk
echt scheppend werk voort te brengen verhoogde in inzet van de schilder en enkele
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eervolle internationale vermeldingen bleven niet uit, zoals de Kaiser Lotharprijs van
de Stad Prüm (1970). Een overzicht van het oeuvre van Geboers bewijst dat hij veel
meer verdient dan als de enige consequent abstracte Limburgse schilder bestempeld
te worden. Ook op nationaal vlak vindt hij zijn plaats tussen de elite van deze
strekking. (Egstraat 34, 3900 Lommel)
Jean Dessers

Choreografe Olivia Geerolf
Prijs Achilles Van Acker 1981
De naam Olivia Geerolf is uit de Vlaamse kunstwereld niet meer weg te denken.
Vooral de laatste jaren heeft de choreografe een spectaculaire opgang gemaakt, die
voor een groot deel tot stand kwam
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door het werk dat zij presteert met de balletschool (250 ll.) en het balletgezelschap
die haar naam dragen. Die richtte Olivia Geerolf op in 1970, nadat zij zelf jarenlang
balletonderricht had genoten bij de Russische danspedagoog Sacha Ravinsky en
muziek had gestudeerd aan de conservatoria van Brugge en Gent. Sindsdien heeft
het Ballet Olivia Geerolf in binnen- en buitenland talloze uitvoeringen verzorgd,
o.m. ook voor de televisie. Haar belangrijkste choreografieën tot op heden zijn:
‘Taferelen uit een tentoonstelling’ (Moussorgski-Ravel), ‘Rhapsody in blue’ en
‘American in Paris’ (Gershwin), ‘Tijl Uilenspiegel’ (R. Strauss), ‘Bolero’ (Ravel),
‘The Planets’ (Holst), ‘Feelings’ (Rachmaninov), ‘Liefdesprelude’ (Debussy), ‘Drie
Vlaamse Dansen’ (Ostyn), ‘Delerieënwals’ (J. Strauss).

In Brugge is ze ook de choreografe van o.a. de H. Bloedprocessie, Steekspelen,
Reiefeesten, Gouden Boomstoet, Praalstoet Maria van Bourgondië. Buitenlandse
opdrachten breiden haar activiteiten nog uit; zo is zij in Nederland reeds vaak als
jurylid bij grote internationale manifestaties werkzaam geweest. Sinds 1980 is ze
aangesloten als gastlerares bij the Association of Dance Therapists, een internationale
vereniging met zetel te Londen. Dit jaar maakte zij reeds twee internationale tournees.
Samen met haar echtgenoot, klarinetvirtuoos Hedwig Swimberghe, en met de bekende
Griekse pianiste Mikhailidi, gaf zij een reeks recitals klarinet-piano-dans in
Griekenland, waarover de plaatselijke balletspecialisten zich meer dan lovend uitten.
Tijdens een tournee in Taiwan (met het Belgisch Blaaskwintet) bezocht de choreografe
talrijke balletcentra om ook aldaar nieuwe ervaringen op te doen. Het feit dat zelfs
grote balletkenners en critici, zoals de Londense D. Puttock en de Zwitserse J.
Connolly de danskunst van O. Geerolf prijzen, vooral voor het gevoelvolle en muzikale
ervan, bewijst genoeg. Op 29 november '81 schonk de Achilles Van Ackerstichting
haar Tweejaarlijkse Prijs aan Olivia Geerolf, die daarmee de eerste vrouw en de
eerste Bruggelinge werd die hem in ontvangst mocht nemen. De prijs is vooral
bedoeld om Vlaamse kunstenaars, waarvan het werk een sterk sociale inslag vertoont,
te steunen en aan te moedigen. Voor O. Geerolf meteen een stimulans om verder te
werken aan het verwezenlijken van haar droom, nl., het tot stand brengen van een
Westvlaams Professioneel Dansgezelschap. (Zakske 13, Brugge)
Jan Van Brugghe

Kunstschilderes Margriet Goossens 60
Margriet Goossens is op artistiek gebied degelijk gevormd te Antwerpen en ze beheerst
de schilderkunst vakkundig vermits ze haar scholing heeft gekregen als privéleerlinge
in het atelier van Jan van Puyenbroeck zelf, die destijds meerdere Romeprijzen heeft
behaald in alle ernst en gestrenge eerlijkheid van toen. Ze draagt haar leermeester
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blijvend een dankbaar hart toe om de zo degelijke fundamenten die hij haar meegaf
als startbasis voor een wijde, vrije en verantwoorde vleugelslag naar om het even
welke kunstrichting toe. Gezien deze opleiding, gevestigd in haar aangeboren
kunstaanleg en geschraagd door een algemene ontwikkeling met een christelijke,
sociale en pedagogische inslag, heeft Margriet Goossens zich niet laten binden door
één genre, maar ze beoefent alle genres met dezelfde vakvaardigheid en enthousiasme,
zodat ze in haar kunst de ziel van mens en dingen peilt en konterfeit. Volgende
toelichting van M.J. Ascoop kunnen we ten volle onderschrijven: ‘Het onmiskenbaar
talent van Margriet

Margriet Goossens ‘Elkanders last dragen’.

Goossens is ook gekenmerkt door een sterk dynamisme. Ze streeft naar vernieuwing
van de door haar beoefende genres en ze zoekt thans ook haar inspiratie buiten de
tastbare wereld van de materie in de rijke subtiele sferen van de idee. Toch hebben
sedert vele eeuwen de beste beeldende kunstenaars, vooral ter wereld, de kunst van
het symbool beproefd. De zoekende geest van deze begaafde kunstenaars kon niet
anders dan haar talent in de richting van het symbolisch genre stuwen.’
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat Margriet Goossens thans via het
symbolisme geëvolueerd is naar een heel oorspronkelijke, diep-religieuze
kunstrichting. Daarom heeft ze boven de openbaarheid, de stilte van het atelier
verkozen: ze leeft en werkt daar onverpoosd in overgave en éénklank met haar kunst
om deze als een zuivere, vergeestelijkte kunst te beleven en te beoefenen in dienst
van haar christelijk God-gericht ideaal.
De nieuwe kunstrichting die ze thans in haar stilte gecreëerd heeft mag ze terecht
betitelen met ‘biddende Westerse kunst’ of ‘het vrije Westerse ikoon’. Elk van deze
kunstwerken is ‘een artistieke worp’ van enthousiasme tot vervoering toe...,
rechtstreeks met olieverf en zonder enige correctie, met haar zelfzekere, rijpe
kunstenaarshand op doek gebracht in zelfreflecterende penseeltrekken. Haar
kunstwerken zijn doorademd met een ontwapende eenvoud en eerlijkheid, terwijl de
artistieke vormgeving de onweersprekelijke uitstraling is van een doorleefde,
vergeestelijkte picturale inspiratie en een grote vakkennis, die niet langer voor het
oog van de ‘echte’ kunstwereld verborgen en onopgemerkt kan blijven.
Voor Margriet Goossens is haar kunst gerijpt tot een wezenlijke overschrijding
van tijd en ruimte, met het bevrijdende, lichtende elan, van een sublieme in God
gevestigde passie. (Vaartstraat 50, 9288 Kalken)
Dom Michel Coune

Kunstschilder Jozef Lucas
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1e Prijs Schilderkunst en Publiek-prijs E.A.V.-Koksijde; Gulden Plaket
A.E.A.-Parijs
De te Halle geboren en getogen kunstschilder Jozef Lucas viert op 2 april 1983
zijn 75ste verjaardag. Op een dergelijke ouderdom zijn vele kunstenaars ofwel
uitgeschilderd ofwel niet meer in staat het penseel nog ter hand te nemen. Deze
kunstenaar is echter zoals de wijn: hoe ouder hij wordt, hoe prachtiger zijn
schilderijen. Dagelijks - van 's morgens tot 's avonds - vindt men hem bezig in zijn
atelier, als de scheppende kunstenaar van wondermooie, feërieke sneeuwlandschappen
uit zijn streek, Vlaams Brabant of het schone Pajottenland. Magisch realisme ligt
aan de basis van deze gewrochten.
De lijst van zijn nationale en internationale erkenningen is zeer lang; we vermelden
er maar enkele: Gouden Palmen Promotie
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J. Lucas: ‘Galmaarden’.

Koningin Fabiola, Prijs van de Kritiek en Grand Prix Humanitaire de France (Parijs),
Prijs Raymond Duncan (New York) en de Prijs van de Pers (Osaka) enz. In april
1982 kreeg hij, ter gelegenheid van een internationale tentoonstelling te Koksijde
(Casino), georganiseerd door de Europese Artistieke Verdienste, de eerste prijs voor
schilderkunst toegewezen (door de nationale Pers) en ook de prijs van het publiek.
Half juni 1982 kreeg hij bericht dat hem door de ‘Académie Europe-Amérique’ te
Parijs een academische titel werd toegewezen, en hem de Gouden Plakket van
diezelfde Academie zou overhandigd worden in september voor zijn totale oeuvre.
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag zal van 1 april tot en met 17 april 1983
te Halle een retrospectieve (1928-1982) van zijn werken gehouden worden. Te dier
gelegenheid wordt een kunstboek uitgegeven, waarin o.a. artikels van de hand van
Vic Lories (BRT-secretaris), Theo Humblet (directeur Academie Leuven), Jan van
den Weghe (Letterkundige), G. Renson (ere-Conservator Gaasbeek) enz... Een grote
verzekeringsmaatschappij uit het Brusselse heeft er tevens op gestaan voor 1983 een
kunstkalender uit te geven met reprodukties van de werken van de kunstenaar.
(Tulpenlaan 9, 1500 Halle)

Paul (m) Rigolle
Poëzieprijs Stad Oostende 81; Verspoëzieprijs 82; E.V. Poëzieprijs Sint-Truiden
(Appel)
Paul (m) Rigolle (o 1953) legt aan het toeval zijn wetten op en wint met tussenpozen
en met gevoelens van betrekkelijkheid zijn prijzen. Hij publiceerde eerder al ‘Monden Clownzeer’ dat nu, ter gelegenheid van de Vers-poëzieprijs, wordt opgevolgd
door ‘De Hel van het Noorden’.
Stilistisch gaat zijn poëzie naar het veelvoud: elk beeld vermenigvuldigt zich,
ontwikkelt zich tot een ander beeld: zij verhelderen elkaar en lichten de lezer in over
de thematiek: hun gemene deler. Die vermenigvuldiging in meer-zinnigheden doet
zich ook al voor op het niveau van het woord dat uitgesplitst wordt in zijn delen en
betekenissen.
Vaak heeft zijn poëzie iets van een collage: een collage van associaties, die samen
- en door samen te staan - een nieuwe eenheid uitmaken. Soms komt daardoor een
nieuwe betekenis te voorschijn van een aloude thematiek.
De selectie van de beelden gebeurt niet op basis van hun ‘schoonheid’ maar op
basis van hun kracht in het geheel. Hiervoor wordt de hele werkelijkheid beschouwd
als potentieel beeldmateriaal. Geen werkelijkheid is te min om poëzie te worden. In
zijn van oorsprong romantische
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thematiek wordt hierdoor de hele werkelijkheid een meeconstituerend element van
zijn gedichten. (Canadastraat 7, 8200 Brugge 2)
Herman Leenders

Letterkundige en kunstschilderes Gil Smeets 60
Gil(berte) Smeets (echtgenote Claes) werd op 22 april 1922 te Hasselt geboren. Na
haar middelbare studies behaalde zij het diploma van letterkundig regentes.
Gedurende drie jaar was zij beëdigd tolk bij het Amerikaanse luchtleger en assistant
editor van ‘Can Do Weekly’, voor zij met haar man in 1948 naar het huidige Zaïre
trok. Zij zou er tot 1960 blijven.
In dat toenmalige Belgisch Kongo (meer bepaald in Bukavu) werd zij
medeoprichtster en promotrice van een toneelgroep, medewerkster van de Vlaamse
Vriendenkring en van het contactblad ‘Schakels’. Verder schilderde en acteerde zij.
Van 1949 af publiceerde zij in ‘Band’ en ‘De week’ gedichten, novellen, interviews
en toneelrecensies.
Teruggekeerd in België vestigde zij zich te Sint-Truiden, waar zij thans als
binnenhuisarchitecte de kunstgalerij ‘Lagebeke’ leidt. In boekvorm zijn sinds haar
terugkeer van haar verschenen: ‘Annuschka’

(verhalen), ‘Schetsen’ (gedichten), ‘Zinkwit, oker en karmijn’ (gedichten) en ‘Het
geheim van Nambutch e.a. verhalen’ (1978). De jongste tijd is zij naar haar oude
liefde, het palet, teruggekeerd. Gil liste en novelliste Patsy Claes.
Wij feliciteren haar van harte ter gelegenheid van haar 60e verjaardag en hopen
dat zij op de vele terreinen waarop zij bedrijvig is in goede gezondheid nog tal van
jaren actief moge zijn. Haar ‘vlot en indrukwekkend evocatievermogen’, waar Verthé
en Henry in hun ‘Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse Letterkunde’ op wijzen,
staat ervoor borg dat zij, literair en/of picturaal, nog belangrijk werk te scheppen
heeft. (Rijschoolstraat 45bis, 3800 Sint-Truiden)
Dries Janssen

Vlaanderen. Jaargang 31

Graficus Freddy Theys
Persprijs Teken- en Akwarel VEKV Koksijde (1982); Prix de dessin salons Val
d'Or en Ste-Maure-de Touraine en Gouden Medaille VEKV (1981); Gouden
palm A.B.H.
Freddy Theys is een lineair kunstenaar bij uitstek. Hij ziet en denkt kennelijk in lijnen.
Zijn werken zijn in de eerste plaats juwelen van exacte lijnvoering, van haarscherpe
en feilloze techniek. Geen aarzeling, geen losheid, geen zwier, maar een
onverbiddelijke vaste hand; geen hiaten of lacunes, maar tot in alle uithoeken
gefouilleerde en in de kleinste details afgewerkte composities. De aandacht voor het
detail blijft gebed in de totale indruk. Een even waardevolle tegenhanger is zijn zin
voor suggestieve uitsparing en geladen weglating, want nooit voelt het blanke bij
hem leeg aan. Wij houden ontzettend veel van de haast helemaal witte kopergravures,
met
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‘Dit Huijs is genaemt De Waecksaemheijt’, ets naar een gesloopt huis uit de Antwerpse
Zilversmidstraat.

wat summiere stoffering: een verdroomde witheid die je pakt. Zijn terecht geroemde
vakkundige perfectie steunt dus evengoed op de verknochtheid aan het detail als op
de feeling voor het verantwoord depouilleren.
De werken van Freddy Theys plaatsen alles in een zacht, maar verhelderend licht.
Ze impliceren een eerbiedige, nederige benadering en een osmose van luciditeit en
mildheid. Bovenal komen ze ons voor als zijnde superieur evenwichtig. Zelfs het
slordige wordt door hem geordend en tot klaarheid opgetild. Het werk van Freddy
Theys ignoreert in feite het groezelige van het volle leven. Dat komt omdat deze
kunstenaar zich a.h.w. instinctief eufemistisch uitdrukt, in spijt van zijn opvallende
voorkeur voor realisme en exactheid. Zijn minutieus afgewerkte bladen stoelen op
zelfzekere lijnen en op een zeldzame feeling voor compositie en voorbeeldige
bladvulling.
Bijna nooit zijn zijn landschappen en stadsgezichten door figuren geanimeerd:
hij schept de stilte waarin de dingen gaan spreken. Als hij zich echter in separate
werken op de mens toelegt, doet hij dat heel geconcentreerd. Zijn voorkeur gaat naar
kunstbroeders uit van wie hij dieppeilende en vergeestelijkte portretten maakt, maar
ook van minder bekende lieden maakte hij verzielde portretten.
Dikwijls hoort men zeggen dat kunstenaars van hun reizen slechts charmerende
gelegenheidswerkjes meebrengen of maken. Dikwijls blijkt dit - spijtig genoeg - ook
met de waarheid te stroken. Freddy Theys is een kunstenaar die met zijn reissouvenirs
gladweg het tegenovergestelde bewijst. Maar hij haalt ook inspiratie uit eigen milieu
- bijvoorbeeld Antwerpen - dat hij kent op een manier waarop men louter de dingen
kent waarmee helemaal vergroeid is. Zo heeft hij op een wel unieke manier de
iconografie vastgelegd van Sint-Paulus en omgeving, een Antwerpse volksbuurt bij
uitstek die mee het imago van de Scheldestad bepaalt.
In de grafie treffen ons de sobere verfijning, de gradaties van de tonen, althans
in de etsen, en het feilloos integreren van véél wit. Freddy Theys heeft op al zijn
werken de stempel van zijn sterke persoonlijkheid gedrukt. Al de door hem
aangewende technieken worden met hetzelfde talent gebruikt, hoewel adequaat
aangepast aan het genre. Nooit offert zijn kunst aan goedkope effecten. Bijna continu
mag men haar zuivere lijnen, haar licht en de stille poëzie die ervan uitstraalt,
roemen. (Philips de Monteplein 28, 2520 Edegem)
René Turkry
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Architect Erik Van Biervliet
Driedubbele bekroning
Architect Erik Van Biervliet (o 1938 te Zarren) studeerde aan het Hoger Instituut
voor architectuur Sint-Lucas te Gent. In 1967 behaalde hij reeds de Provinciale Prijs
voor Architectuur van West-Vlaanderen met het ontwerp voor een cultureel centrum.
Wat later kreeg hij een vermelding van Stuvo Holland voor het ontwerp van een
sporthal.
De Robert Maskensprijs (vroeger prijs Van de Ven) behoort tot de belangrijkste
onderscheidingen voor architectuur op binnenlands vlak met een internationale
weerklank. In 1981 is de eer van deze onderscheiding te beurt gevallen aan architect
Erik Van Biervliet voor de realisatie van zijn privé-woning aan de Sint-Annarei te
Brugge. Het ontwerp omhelst de verbouwing van een oude stadswoning, de restauratie
van een deels 17e eeuwse voorgevel en de integratie van eigentijdse vormgeving in
een historisch stadsbeeld.

De zeer persoonlijke interpretatie van nieuwbouw èn renovatie, het verantwoord
aanwenden van moderne stijlelementen, het algemeen schijnbaar eenvoudig concept
van lijnen, materialen en kleuren vormen de hoofdbestanddelen van deze creatie.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan hetzelfde ontwerp de Prijs van de Vereniging
van de Historische Woonsteden van België 1982 is toegekend, evenals de Prijs
Baksteen voor Architectuur 1982. Tot de best gekende realisaties van Erik van
Biervliet behoren het Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle (1969), sociale
groepswoningen en appartementen te Blankenberge (vanaf 1975), flatgebouwen
waaronder bv. De Spinnacker te Blankenberge (1980) en talloze eensgezinswoningen
in West- en Oost-Vlaanderen.
De architectuur van Erik van Biervliet kenmerkt zich door een gestadig streven
naar eenvoud, natuurlijkheid, menselijkheid en een tastbare fijngevoeligheid die een
diepgaande studie van elk onderwerp veronderstelt. In de hedendaagse stroming
van ecclecticisme, het nabootsen van Engelse en Duitse architectuurvormen, volgt
Van Biervliet bewust een persoonlijke vormentaal, geworteld in eigen bodem met
uitgesproken streekgebonden materialen en stijlelementen.
Het toekennen van belangrijke architectuuronderscheidingen in de laatste jaren
onderstreept het uitzonderlijke en waardevolle van zijn bijdrage aan de architectuur
van deze tijd. (St.-Annarei 11, 8000 Brugge)
L.V.O.

Jos Vancraeyenest
Gouden Medaille Spectraal 1982
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Het was voor mij enorm boeiend de evolutie mee te maken in het werk van Jos
Vancraeyenest. Het geheel reveleert onmiddellijk de persoonlijkheid van de
kunstenaar; een persoonlijkheid die in het huidig artistiek stadium overduidelijk is.
Jos Vancraeyenest, geboren te Tielt in 1946, heeft de harde leerschool die ieder
zichzelf respecterend artiest meemaakt, met brio doorgelopen.
Van kalme, vredige landschappen stapte Vancraeyenest over naar het portret
waarin vooral de gelaatsexpressie de vaste hand van de kunstenaar verraadt.
Vancraeyenest is een werker, een doordrijver, een zoeker naar nieuwe artistieke
horizonten waaraan hij zich totaal kan overleveren. Dit doel lijkt me nu voorgoed
gevonden. Het resulteert in een pessimistisch (soms destructief) symbolisme waarin
de kunstenaar zijn personages (indien sommige vage gestalten ons nog aan
personages doen denken) laat opslorpen in haar oervorm.
Vancraeyenest weet met enkele rake penseeltrekken een hallucinerende wereld
op te roepen, een wereld (misschien nog ooit de onze) waarin geen plaats meer is
voor

Vlaanderen. Jaargang 31

246

het collectieve, hoogstens een vaag, grimmig individu is de enige bewoner van een
vernielde, ten dode opgeschreven, ingebeelde (?) planeet. Het werk van Vancraeyenest
is een noodkreet op doek gebracht door een monotone maar destemeer aangrijpende
kleur. Hoe pessimistisch deze taferelen ook zijn, toch fascineren ze ons omdat
Vancraeyenest juist door die uitzonderlijke gave, die sfeerschepping heet, ons steeds
iets nieuws doet ontdekken, een Apocalypsis-projectie, een kwade droom die hopelijk
nooit bewaarheid wordt. (Kasteelstraat 49, 8860 Meulebeke)
Luc Bouckhuyt

Letterkundige Remi van de Moortel 70
Een leven in dienst van de literatuur en vooral de Vlaamse auteurs die hij met
priesterlijke goedheid, ongeacht hun ideologische gerichtheid, aanmoedigde en
steunde door bloemlezingen, interviews, presentaties en boekbesprekingen (o
Petegem-Deinze 19.8.1912; Brugstraat 28, 9770 Kruishoutem).
Het volgend gedicht ‘De kamer die gij zijt’ werd hem door zijn vriend, de dichter
Anton van Wilderode, opgedragen.
Voor Remi van de Moortel
De kamer die gij zijt, - van wit papier
dat op de woorden wacht die gij zult vinden
(de moeilijke, de zeldzame gezwinde);
van boeken die verdriet zijn en vertier
en onlust en geluk; van poëzie
almachtig met haar vederlichte vedels
boven de wildernis van deze wereld, de kamer die gij zijt en die ik zié:
de tafel als een veld, licht uitgestort
over de hand die fel zonder versagen
een week van altijd meer dan zeven dagen
de pen voert die oprecht bewogen wordt;
daarbuiten wit en grijs een stapeling
van brieven knipsels manuscripten kranten
gekeurd gekanteld uit uw trage handen
en afgevoerd naar uw herinnering.
Gij glimlacht, ironie en waakzaamheid
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van warme ogen achter brilleglazen,
gecamoefleerd vertederen en verbazen
buiten en in de kamer die gij zijt.

Anton Van Wilderode

Irina van Goeree
Prijs van de Provincie Antwerpen voor de roman, 1980
Irina van Goeree (Maria-Frieda de Keuster) stamt uit een Antwerpse familie met
uitgebreide relaties in de Vlaamskatholieke cultuurwereld. Die heeft ze bewaard.
Praten met haar is, vooral, praten over mensen. Vervolgens, over schrijversbelangen
en culturele organisatie: niet voor niets stond ze zeer dicht bij de betreurde Bernard
Kemp. Thans zit ze de Scriptores Christiani voor, zetelt ze in het bestuur van de VVL,
in de Commissie voor Advies (Nederlandse letterkunde) bij de minister van Cultuur,
in de Conferentie van de Nederlandse letteren. Ze was de motor achter het Antwerpse
onderzoek naar de leesgewoonten in Vlaanderen. Ze doet al dit werk geëngageerd,
energiek, met humor op het ondeugende af en toch met stijl. Over de hoofdzaak, haar
creatieve werk, praat ze weinig, juister: met heel enkelen. Na het belovend debuut
‘Icara zonder vleugels’ (1964) en het experimentele ‘Stilte, men liegt’ (1967) vond
ze zichzelf in ‘Een antwoord gillen’ (1970): een auteur die als vrouw haar weg zoekt
in de eenzame ruimte van het schrijverschap. Maar in ‘De kooi’ (1973) en ‘Languit
rillen in de zon’ (1976) dringen zich ook tijdsproblemen, andere mensen, vreemde
landen op. Met ‘Andreas en het vuur’ (1978), dat door de provincie Antwerpen
bekroond werd, voltrekt ze definitief haar doorbraak als belangrijke schrijfster. De
roman heeft een vreemde structuur: Irina van Goeree (met haar man Herman Huygh,
haar milieu, haar reizen) raakt via het kind Manfred periodisch geïdentificeerd met
de gestorven Manuela (met haar liefde
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voor Andreas, haar interesse voor de Boliviaanse bevrijdingsbeweging). Figuren,
dingen, gebeurtenissen krijgen door beelden als vuur, water, geweld en het op en af
van affecties een geheime symboolwaarde. De diepste problematiek is die van het
kind - dat a.h.w. in het boek tot leven komt - en van de dood. De roman was opgezet
toen Herman Huygh overleed, de wereld van de schrijfster ineenstortte. De strijd
om het boek werd strijd voor het leven. Irina van Goeree heeft het gehaald, dank zij
haar moed, haar talent, haar onverwoestbare glimlach. Maar dat gevecht op leven
en dood voel je in het boek goed aan, en zo wordt het meer dan alleen maar literair
belangrijk: menselijk imponerend. (Oosterveldlaan 16, 2616 Wilrijk)
Prof. Lieven Rens
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Musicus Antoon Vercruysse 70
Geruisloos, zoals het een bescheiden man - al weze hij dan nog een gewaardeerd
kunstenaar - past, overschreed de Roeselaarse musicus Antoon Vercruysse, reeds
verleden jaar de drempel van zeventig. Antoon Vercruysse is, op voorstel van wijlen
medestichter Jos. Hanoulle, lid vanaf het allereerste bestaansjaar van het
Kunstenaarsverbond. Bezit alle nummers zowel van ‘West-Vlaanderen’ als van
‘Vlaanderen’. Een verzameling tijdschriften die de ereplaats inneemt in zijn
bibliotheek.
Gewezen leraar Notenleer aan de Roeselaarse Muziekacademie. Zowat alle jonge
professionele en andere muzikanten van Midden-West-Vlaanderen kregen bij hem
40 jaar lang hun basisopleiding. Achttien jaar repetitor van de Roeselaarse Kunst-
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concerten toendertijd o.l.v. J. Hanoulle. Dirigent van het gereputeerde Westvlaamse
zangkoor De Mandelgalm gedurende 25 jaar. Bij zijn zeventigste verjaardag werd
hij en niet alleen om zijn artistieke verdiensten opgenomen in de beruchte Ridderorde
van 't Manneke uit de Mane.
Aan geen enkele Vlaamse festivalstad onthield Antoon Vercruysse zijn
materieelbelangloze medewerking. We vernoemen Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen,
Brussel, Tongeren tot en met Roeselare. Antoon Vercruysse, zeer intens betrokken
bij het instuderen, 't zij als repetitor, 't zij als dirigent van Concertwerken van J.
Haydn, E. Tinel, J. Reylandt, J.S. Bach, J. Absil, G.F. Händel, C. Orff, Jan Decadt,
P. Benoit, Beethoven, Verdi, Liszt en wie weten wij nogal meer.
En alsof dit alles nog niet genoeg zou zijn in zijn jeugdjaren: slagwerk, viool,
piano, koster- en onderwijzersdiploma aan de Torhoutse Normaalschool. Antoon
Vercruysse: intelligent man, pedagoog en sociaal voelend idealist. Nog meer dan
artiest: levenskunstenaar. Nog vele gelukkige jaren, goede en trouwe vriend.
(Stationsdreef 130, 8800 Roeselare)
H. Deylgat

Jeugdschrijver Yvonne Waegemans
Prijs Nederl. Comm. v. Cultuur Brusselse Agglomeratie
Yvonne Waegemans mag dan al sprookjes schrijven, maar in hoever haar sprookjes...
sprookjes zijn, valt moeilijk te zeggen. Want als ze haar sprookjes vertelt zitten zowel
volwassenen als kinderen geboeid te luisteren. Yvonne Waegemans schrijft niet alleen
sprookjes, ze maakt ze ook wáár. Zoals dat van Patjoepelke, die wereldwijze kabouter
die door faplinke geconcretiseerd, door Vlaanderen zwerft. En dat van Sirkel, een
kunstkring die in 1983 vijftien jaar bestaat.
Maar de sprookjes maken ook Yvonne Waegemans waar, want haar ‘Fei en het
Spook’ werd bekroond door de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de
Brusselse Agglomeratie, op een ogenblik dat Yvonne Waegemans, door een hartinfarct
geveld, niet meer in sprookjes geloofde en een groot kruis maakte over haar
letterkundige activiteiten. Sedertdien is Yvonne Waegemans - Goddank! - weer zoals
Confucius. Ze verliest haar goed humeur, zodra haar geestelijke en andere spijzen
worden voorgezet waarvan de bereiding of de samenstelling niet helemaal volmaakt
is.
Dat ik hier Confucius bij betrek, houdt verband met Yvonne Waegemans'
belangstelling voor de Chinese geesteswereld en die belangstelling is veel ouder dan
‘Fei en het Spook’. Aan de hand van een bundel zeer oude Chinese verhalen, is zij
zo gaan fantaseren dat haar Nederlands in bepaalde sprookjes en toneelspelen zo'n
uitgesproken Chinees kleurtje kreeg, dat zelfs Chinezen zich erover verbaasden. Zo
groeide het boek ‘Wang de Wijze vertelt’, wat dan weer leidde tot ‘Ten het
Bloemenvadertje’ dat door het Mortsels Jeugdtoneel gecreëerd werd.
En toen gebeurde het dat Yvonne Waegemans een toneelstuk moest schrijven voor
een toneelgroep uit haar geboortestad
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Lokeren. Haar twee meter lange peetzoon moest daarin meespelen. Ze dook in haar
Chinese boeken en ontdekte dat Chinese spoken qua lengte geen beperkingen worden
opgelegd. Dus schreef ze ‘Fei en het Spook’. De Lokerse jeugdtoneelgroep verdween
in de mist, zodat de creatie nog steeds beschikbaar is. (Uiteraard met Sabam-premie).
Yvonne Waegemans droomt ervan, het geheimzinnige China eens te bezoeken. Niet
als toeriste, maar om eens onder te duiken in de echte, levende volksverhalen. (Res.
‘Vapole’, Statielei 26, Bus 17, 2510 Mortsel)
Jan Lambin

Letterkundige Zr. Maria Christina 60
't Is goed - en billijk - dat ‘Vlaanderen’ de figuur bijlicht van Zuster Maria Christina,
dichteres bij Gods genade in het Dominicanessenklooster te Zelem. Want haar stem
klinkt gedempt in onze wereld vol geweld en lawaai, gedempt en verfijnd, zodat ze broos als ze is - gevaar loopt doorheen de harde dagen haar tere ‘boodschap’
onvoldoende beluisterd en ervaren te weten. Wat klein is en kwetsbaar moet dan
maar eens bewust worden geduid.
Zuster Maria Christina wordt straks zestig (Eline Goddefroy o Mechelen
11.12.1922). In 1946 tradt ze in bij de monialen dominicanessen in het ‘Monasterium
Corpus Christi’. Van uit haar cel zingt haar ziel over Lief en Leed. Ze ervaart iedere
trilling, iedere zindering van wat haar beroert - en álles beroert haar zielsdiep! met de emotie van de mystieke natuur die ‘de kern van alle dingen’ schouwt. Niets
is klein bij haar, want overal is de Oneindige. Dat is onvervreemdbaar de rode draad
doorheen haar poëtische boodschap. Bij haar is geen pose, alleen verrukte,
verwonderde en bewonderende beleving van het alom aanwezige Mysterie. Geen
zoeterigheid ook, want de dichteres wéét (om het te hebben ervaren) dat het Leven
is Vreugde én Pijn, Blijheid én Rusteloosheid, Geestdrift én Eenzaamheid, Grootheid
én Verworpenheid). Een dualiteit die weliswaar onontkoombaar is voor élke
mensenziel, maar dan vooral voor wie teer is en zich hulpeloos weet in heel dat Grote
Gebeuren, die soms jubelt in Verrukking en dan weer samenkrimpt in schrijnend
Leed en Onmacht.
Het vermogen dát alles uit te spreken met het eenvoudige woord als medium,
zonder enige pompeusheid, zo klaar en simpel ‘als kinderen verstaan’, wordt doorheen
haar bundeltjes tot pure schoonheid en scherpe nauwgezetheid. Men kan haar verzen
slechts schroomvol en fluisterend zeggen nadat men hun creatieve ontroering in zich
heeft opgenomen in de luttele begenadigde momenten van stilte die men maken wil
binnen de eigen drukke dagelijkse doening. En het verwondert ons dan ook niet dat
ettelijke gedichten werden getoonzet o.a. door R. Ghesquière, F. Van Bree, J. Wilmots,
W. Ostijn, M. Geelen, R. Belmans en F. Deckens. Geleidelijk dringt het door hoe
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schoonvrouwelijk die zachte stem gaat klinken in de rijke schakeringen van een diep
bewogen levensgang. ‘Vaak met tranen in de ogen heb ik uw bundels gelezen’. Hoe
bewonderend sprak J. Daisne over haar werk, J. Daisne met wie zij jarenlang een
drukke correspondentie voerde.
Zuster Maria Christina's poëzie is in Vlaanderen een Teken. Een teken van onze
tijd die wild is van beroezing, maar hunkert naar die diepgang en de vraag naar
God, zo eigen aan de Vlaamse ziel en die bij Ruusbroec en Hadewych en Gezelle
zo'n rijke expressie vond. Dáár sluit onze dichteres bij aan. Dergelijke poëzie gaat
onverstoord en moedig haar eigen - soms eenzame - gang. De aanstaande zestigste
verjaardag is een gunstige en welkome gelegenheid - niet alléén tot gelukwensen maar tot bij-lichting van dát uitzonderlijke talent. Van haar verschenen de
dichtbundels ‘Kleine Garve’, ‘Uit de Stilte’, ‘Klimop’, ‘Hartslag’, ‘Nabijheid’,
‘Pelgrim’, ‘Eenicheit’, ‘Gegevenheid’ en ‘Andante Religioso’. (Monasterium Corpus
Christi, St.-Jansberg 9, 3930 Zelem)
Emiel Veevaete
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Dr. Karel Porteman

Toondichter Victor van Frachen

ERRATUM
In vorig nr. 188 werden in de rubriek ‘Wij huldigen/Wij gedenken’ per vergissing
twee foto's omgewisseld: onder het artikel over Dr. Karel Porteman (p. 178) hoort
de foto van p. 180 bij art. over Victor van Frachen, en omgekeerd. Met onze
verontschuldigingen.

Hans de Greve
Poëzieprijs Gemeentekrediet 1981
Nadat ik eind vorig jaar in een recensie lovende woorden had neergepend over Hans
de Greves debuutbundel ‘Morgen, dan zien we nog wel’, las ik een poosje nadien in
het typescript van zijn nieuwe bundel ‘Vlucht langs het stille water’ de ondertussen
bekroonde cyclus ‘Vanwege de motregen en zijn geur’, en weer werd ik getroffen
door een fascinerende dichterlijke omschrijving van een stukje werkelijkheid.
Hoewel de heldere, vrije verzen die Hans de Greve schrijft doordesemd zijn van
een mystieke dimensie, een hunker naar een bovenaards bestaan, huivert hij er bijna
doorlopend voor zijn sterk zintuiglijke impressies niet te omhullen met het gaas van
de twijfel. Veelzeggend in dit verband is bijv. volgende strofe: ‘zonder ons is alles
werkelijkheid. / met ons, alles bedrog.’, alsook het priamel dat in het geheel
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functioneert als een soort scharnier: ‘wat we willen / mogen we niet / wat we mogen
/ willen we niet / mogen / willen / of niet.’
Stilistisch en compositorisch is de cyclus ‘Vanwege de motregen en zijn geur’ een
uitzonderlijk geslaagde combinatie van diepzinnige bespiegelingen en een frappante
beeldspraak. Anders gezegd: zowel in intellectueel als in artistiek opzicht heeft Hans
de Greve veel in petto.
In welke richting de vele, vele vragen die

zijn ontluikend hart oproept, deze introspectief geaarde jonge dichter zullen voeren
is - gelukkig - nog een open vraag, maar ik raad alle poëzieliefhebbers ten stelligste
aan zijn voetsporen niet uit het oog te verliezen. (Kloosterstraat 13, 9960 Assenede)
Julien Vangansbeke

In memoriam Pros Goethals
Pros Goethals werd geboren in Gentbrugge op 1/9/23 en overleed op 22/12/81 in
Gent. In hem verliest Vlaanderen een uitstekend koorleider.
Sedert 1970 was Pros Goethals lid van de muzikale adviescommissie van het
A.N.Z. en tevens was hij een van de pioniers en de medestichters van de onlangs
opgerichte provinciale afdeling Oost-Vlaanderen, waar hij de bescheiden en
onopvallende muzikale adviseur was. Hij werd priester gewijd in 1950 en benoemd
tot leraar aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas tot 1954, waar hij met
hart en ziel het knapenkoor ‘In Dulci Jubilo’ leidde.
In 1954 kwam hij op het Sint-Lievenscollege te Gent waar hij tot 1970 werkte als
repetitor bij Noël Van Wambeke. De plotse dood van deze vriend en collega stelde
Pros voor de moeilijke taak om de leiding van de Schola Cantorum over te nemen
in een niet gemakkelijke studententijd. Voor hem is dit een moeilijke en ondankbare
overgang geweest; een periode waarin hij zich aanvankelijk minder behaaglijk heeft
gevoeld. Hard heeft hij gewerkt om de traditie van de Gentse Schola en haar
gevestigde naam in ere te houden. Hard heeft hij ook gewerkt aan zichzelf door
voortdurende bijscholing in vakantiecursussen en dirigentenleergangen. Ondanks
heel wat tegenkantingen en zelfs harde kritiek bleef de Schola overeind. Over deze
prestatie was hij fier... maar dat liet hij zelden zien.
Niemand zal hem tevergeefs hulp hebben gevraagd, zonder deze te krijgen. En hij
deed dat graag. Zijn bijdrage voor een zingend Vlaanderen of beter nog: voor een
zingende Kerk in Vlaanderen is groot geweest. Bewondering en verwondering voor
grote meesters, voor kunst (ook andere dan muziek) en voor de techniek waren hem
eigen; in veel van deze zaken was hij onderlegd. Zijn leven is aan grootse fuga
geweest ‘zum Ehre Gottes’. Het hoofdthema was een langzame, in mineur
uitgesponnen melodie, waarvan de voortstuwende motieven eredienst en geloofsmuziek
waren. Tegen dit hoofdthema werden een reeks korte maar toch dikwijls sterk bewogen
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contrasubjecten opgebouwd, die soms hard uitvielen. Het dissonante spel was vaak
gespannen, liet soms lang sporen na omdat de oplossing te lang op zich liet wachten.
De meer ontspannen episodes midden in dit druk uitgesponnen polyfoon leven waren
kort, eerder zeldzaam maar vooral verademend: een concert met een mild beamend
applaus, het succes van de plaatopname en de verkoop, de bewondering voor zijn
leermeesters zoals Vic Nees en Wilhelm Ehmann, het lid zijn van de jury voor
provinciale koorzangtornooien, zijn beheerderschap in het Norbert Rosseaufonds.
Het slotakkoord bij uitstek, - in majeur met een klaar en helder stralende picardische
tertst, - was zeker zijn verblijf in Laudinella: een fysische verademing, een psychische
beaming. Ginds heeft men hem
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gewaardeerd. Zo schreef Prof. Dr. h.c. Wilhelm Ehmann in zijn rouwbeklag als volgt:
‘Wir alle waren ihm in dem Schweizer Kreis besonders zugetan: in seiner stillen und
abwägenden Art, in seinem Humor, in seiner Frömmigkeit, in seiner grossen
Anteilnahme an der musica sacra.’
Van het concert van het leven krijgt niemand het programma.
Gelukkig maar.
Gust de Groote

In memoriam Jan Rouwet
Op 21 mei is te Hasselt de stichter en kapelmeester van het beroemde ‘A Capellakoor’,
Jan Rouwet zachtjes ontslapen in de Heer, wiens eredienst hij een mensenleven lang
met wondermooie muziek en koorzang heeft opgeluisterd.

Zijn ‘mannekens’, zoals hij zijn koorleden placht te noemen, zongen ontroerd de
uitvaartdienst in hun zwarte galakledij: o.m. de ‘Virga Jesse’-mis van hun overleden
dirigent, een uittreksel uit zijn ‘Te Deum’, zijn prachtig ‘Magnificat’ en zijn bewerking
van ‘Ick seg adieu’.
Jan Rouwet, zoon van de Kempen, werd geboren te Bree op 29 oktober 1914.
Vanaf zijn tiende jaar kreeg hij van zijn vader notenleer. Als student aan het
Klein-Seminarie te St.-Truiden, waar hij regent in de letterkunde werd, was hij reeds
koorleider en vervolgde hij zijn muzikale vorming door eigen studie en onder leiding
van leraren als Hamoir. Zijn grote opgang beleefde hij na Wereldoorlog II, want in
1944 werd hij kapelmeester van het mannenkoor van de Sint-Quintinuskerk, dat hij
tot 1973 zou blijven dirigeren. In 1945 stichtte hij samen met E.H. Paesmans het
Caritaskoor, dat reeds het volgend jaar werd omgedoopt tot Hasseltse A Capellakoor
en door hem werd uitgebouwd tot een van de voornaamste amateurskoren van ons
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land. Zijn laatste groot stuk, dat hij in 1981 aan zijn koor heeft aangeleerd, was de
Requiemmis van Verdi. Was dit een voorteken van zijn afscheid? Hij was bovendien
een zeer creatieve en rijkbegaafde componist. Tot kort voor zijn heengaan heeft hij
gewerkt aan een mis voor de nakende Virga Jesse-feesten. De uitvoering ervan door
zijn geliefd koor bij gelegenheid van deze feesten is wel de mooiste posthume hulde
geweest aan deze Limburger, die zijn volk muzikaal en menselijk heeft gesierd.
En, zoals hij reeds op 20-jarige leeftijd de dirigeerstok opnam, zal zijn levenswerk
worden voortgezet in dezelfde stijl en sfeer door de 23-jarige Hasseltse componist
en muziekleraar Johan Seys, die voordien reeds de vaste pianobegeleider was van
het koor tijdens herhalingen en concerten.
Vrij naar Armand Bosquet.

In memoriam Letterkundige Albert Speekaert
‘Mijn God / wat weegt er in uw hand? / Alleen wat kaf / of ook wat koren dat Gij
hebt gewand?’ Dat schreef de dichter enkele weken vóór zijn dood. Het is genomen
uit het gedicht dat hij schreef voor zijn doodsprentje. Zo bescheiden zag hij het geheel
van zijn leven. Zo bescheiden is hij ook als kunstenaar geweest. Deze fijne en zeer
begaafde dichter laat ons geen zeer omvangrijk werk na. Hij vond dat het zo volstond.
Maar wat hij geschreven heeft is vaak zo mooi, zo fijn.
Bert Speekaert (o Vosselare (O.VL.) 1.2.1915) doorliep te Essen de Humaniora
en deed nadien bij de Redemptoristen zijn priesterstudies: in 1938 werd hij gewijd.
Hij nam als aalmoezenier deel aan de Leieslag, ontsnapte aan het
krijgsgevangenschap en deed aan de Leuvense Universiteit

Germaanse filologie, onderbroken door twee jaar leraarschap. Hij behaalt het
licentiaat met de verhandeling: ‘Kerkelijke elementen in Guido Gezelle's dichtwerk’
(190 blz.). Terug in het college van Essen doceert hij Nederlands, Duits en Engels
in de hogere Humaniora: zijn levenswerk dertig jaar lang.
Daarnaast was hij zeer bedrijvig in de literatuur. Achtereenvolgens verschenen
de dichtbundels: ‘Het eenzaam spoor’ (1943), ‘Elegische vreugden’ (1945),
‘Heemvaart’ (1948), ‘Viator’ (1957), ‘Getijen en diepzee’ (1963). In 1946 werd zijn
roman ‘Het harde brood’ door de KAJ bekroond in handschrift, maar bleef
onuitgegeven. Ook toneel sprak hem sterk aan. Op zijn college regisseerde hij talrijke
stukken. Zelf schreef hij ‘Kerstmis aan de grens’ dat werd uitgegeven en de
‘Verworpen hamer’, waarmede hij de Visser-Neerlandiaprijs haalde, maar hij liet
het stuk nooit publiceren. Eveneens bewerkte hij voor het toneel de roman van Valeer
De Pauw ‘Een handvol aarde’. Nu zal moeten nagegaan worden hoeveel onbekend
en niet gepubliceerd werk de schrijver heeft nagelaten, om dat, zo het kan, aan het
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licht te brengen. Dan kan er een grondige studie komen over het werk van deze
begaafde kunstenaar.
De 29e juni '82 werd zijn stoffelijk overschot in de aarde van zijn kloostertuin
neergelegd, midden het groen van de Noorderkempen te Essen. Maar zijn letterkundig
werk mag niet begraven worden. In zijn meestal brede zachtgolvende verzen, heeft
hij zijn leven, dat een ‘elegische vreugde’ was, uitgesproken. Een leven dat naar het
einde toe mystisch brandde als een vuur.
Dat werk is geen ‘handvol zand’, maar koren dat gestadig rijpte naar onvermoede
rijkdom... Maar de ‘zandstraal’ van zijn ‘levensduur’ is stil gevallen op 24 juni, op
een zomerse dag.
W. Verschaetse
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kunst en geest
Wat met de literatuur?

Kwantiteit, maar te weinig kwaliteit
Hoeveel belang heeft de literatuur nog in deze tijd? Ook daarover zullen er wel
statistieken en in cijfers vastgelegde vermoedens zijn. Wij kennen ze niet en als wij
ze kenden, zouden zij ons wellicht toch in het ongewisse laten. Door welke reden
wordt dit wantrouwen ingegeven? Ik tracht het te verklaren op grond van wat
literatuurvrienden mij zeggen en van mijn ervaringen, hoe beperkt en misleidend ze
mogen zijn.
Vader die in zijn vrije uren een groot lezer en meteen een zwijger was, als er niet
hoefde gesproken te worden, heeft zich zestig jaar geleden, toen ik ervan droomde
mij alle belangrijke literatuur aan te schaffen, eens gezegd dat wie met kennis van
zaken, ieder jaar vier boeken van Vlaamse schrijvers kocht, alles bezat wat misschien
de tijd zou overleven. Die mening sloeg terug op de twee decennia die aan het
uitbreken van de eerste wereldoorlog vooraf gegaan waren. Als ik nu de produktie
uit die periode overschouw, stel ik vast dat hij gelijk had.

Een geweldige boekenvoortbrengst
Sindsdien is, vooral van 1940 tot 1980 inbegrepen, de boekenvoortbrengst geweldig
aangegroeid. Nu blijkt ze enigszins te slinken. Het aantal openbare bibliotheken,
lezers en auteurs, mag waarschijnlijk met tien vermenigvuldigd worden. Maar zijn
naar verhouding tot vroeger die schrijvers in staat veertig belangrijke werken per
jaar af te leveren en bezit het publiek dat ze leest evenveel kunstsmaak als onze
vaders en grootvaders bezaten? Daarvan ben ik niet zo zeker. Veel leerlingen van
het middelbaar onderwijs, zelfs studenten aan onze universiteiten en hogescholen,
blijken slechts zoveel aandacht aan literair werk te besteden als zijn inhoud sensatie
te bieden heeft. Wat hen vooral schijnt te interesseren zijn tendentieuze uitvallen
tegen de godsdienst en alles wat er verband mee houdt, ontluistering van het gezag,
dat van hun ouders in de eerste plaats, uitstallingen van de meest ontredderende
sexualiteit, druggebruik en onmenselijke wreedheid, terrorisme en anarchie.
Het is normaal dat de jeugd zich afzet tegen de generaties die haar onmiddellijk
voorafgaan. Hoe zou zij zich anders doen gelden? Hoe zou er anders vooruitgang
mogelijk zijn? Maar het is nieuw dat het protest zo ongeschakeerd en onverantwoord
voorkomt. Niet het minst bij jongeren die door gelovige ouders en in christelijke
scholen opgevoed werden. Wij kennen de oorzaken: een wereldwijde propaganda
die over fanatieke aanhangers en ruime financiële middelen beschikt. Met op de
achtergrond een dubbele uitdaging van filosofische en politieke aard, die noch de
kerk noch de door liberaal-democratische regeringsvormen geleide naties hebben
kunnen opvangen en neutraliseren.
De redding uit verwarring en dweepzucht, uit het denken in systemen in plaats
van door een persoonlijke overweging en inzicht, moet uit een objectieve kennis van
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de geschiedenis en een geestelijke herbronning van de godsdienstwetenschap en
wijsbegeerte komen. Men heeft ook bij ons van verscheidene zijden uit alles
ingespannen, in pers en omroep, onderwijs en jeugdorganisaties beproefd, om een
ongodsdienstige en tegen alle overgeleverde waarden opgestelde levenshouding te
scheppen. Het mag toch een beangstigend verschijnsel heten dat veel strijdende
antiklerikale humanisten uit katholieke families stammen. Ook uit kringen waarze
het allerminst te verwachten schenen.
Het resultaat is een massamentaliteit die de traditionele cultuur van de hele
mensheid bedreigt. Vrijheid moet verdwijnen voor een gelijkheid tegen de natuur
in, die met geweld opgedrongen wordt en voor een welzijnszorg door wettelijke
bepalingen geschapen, waar wij zonder meer voor zouden zijn, als zij meteen het
recht op een zelfstandig initiatief voorstonden en het recht op arbeid met het verbod
van een zelfzuchtig onsociaal profiteren insloten. Er heeft nooit zoveel wreedheid
tegenover weerlozen, zoveel haat en nijd, egoïsme, diefstal en luiheid bestaan als er
nu blijkt voor te komen en bovendien verdedigd of ten minste vergoelijkt te worden.
Toppunt van onnozelheid, zelfbedrog dat onmachtig blijkt de sociale en humane
gezindheid, die het boven alles stelt, bij zijn zeloten te doen ingang vinden.
De terugslag van dat alles heeft de literatuur in het algemeen nadelig beïnvloed.
Niet alleen in het Nederlandse taalgebied, maar evenzeer op het internationale vlak.
Het is bijvoorbeeld leerrijk de Nobelprijswinnaars uit de twee jongste decennia met
de laureaten uit vroegere periodes te vergelijken. Nu komt het herhaaldelijk voor dat
auteurs bekroond worden die slechts door enkele specialisten gekend zijn en ondanks
hun onderscheiding niet eens vertaald worden. Vroegertijds was dat ondenkbaar.
Ook bij ons is het peil van de literaire produktie niet gestegen en niettegenstaande
hun groter aantal de hoeveelheid waardevolle werken niet verhoogd. Wat uit het
totaalbeeld op te merken is, blijkt eerder ontgoochelend.
Vooral wat de poëzie betreft, maar ook in het verhalend proza, komt zoveel
eentonigheid voor dat de scheppingen van de meerderheid der auteurs, als ze niet
onder hun naam verschenen, aan dezelfde personen konden toegeschreven worden.
Dat is het zekerste teken dat zij zich liever naar de eisen van een vooringenomen
kritiek dan naar de ingeving van hun persoonlijke ervaring en beoordeling voegen.
Het watermerk van een eigen oorspronkelijkheid ontbreekt.
De schuld ligt voor de hand. Wie niet meepraat in het spreekkoor van de
gauchistische falanks, kan niet anders dan een conservatieve fossiel zijn, die moet
doodgezwegen of door leugens en laster afgemaakt worden. Degenen die zich daartoe
lenen hebben het voor het zeggen, daar zij veelal op veel steun van de officiële
klanken beeldomroep en zelfs van katholieke weekbladen en tijdschriften kunnen
rekenen. Door allerlei slinkse middelen hebben zogeheten progressieve elementen
zich van de katholieke jeugd- en studentenorganisaties meester gemaakt en houden
er een meesterschap in stand dat een democratische inspraak van een andere dan hun
alleen geldende opinie verhindert.
De geschiedenis bewijst dat enige waarborg voor het ontstaan van waardevolle
kunst bij de persoonlijkheid van de kunstenaar berust. Zijn anders zijn dan alle
anderen bewerkstelligt de verscheidenheid en onuitputtelijke rijkdom aan inhoud en
verschijningsvormen van de kunstscheppingen.

Schoonheid en waarheid
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Alle opzettelijke ingrepen van buitenuit of alleen door berekening ingegeven, kunnen
niets veranderen aan het axioma dat er tussen schoonheid en waarheid een vast
verband bestaat. Kunst zonder waarheid moet onvermijdelijk allerlei profiteerders,
die anders geen kans maken, op de voorgrond brengen en op banaliteiten uitlopen.
Wij zullen de ridders van de natte vinger, zoals ze door Van Ostaijen gekarakteriseerd
werden, laten voor wat zij zijn, om meer aandacht aan de dreiging met een onbezielde
kunstmakerij te besteden.
Door het afwijzen van alles wat met godsdienst en metafysica te maken heeft, zou
de literatuur het belangrijkste element van haar inspiratiebronnen verliezen. Feitelijk
is dat reeds nu het geval. Problemen van technische, wetenschappelijke, sociale of
politieke aard kunnen en zullen nooit zo diep en blijvend de bewust levende mens
aanspreken als de vragen die op de zin en bestemming van zijn existentie terugslaan.
Wie daaraan mocht twijfelen moet
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de voornaamste letterkundige meesterwerken uit alle tijden eens onderling vergelijken.
De blijvende figuren uit de wereldliteratuur, personages met een symbolische
betekenis, zoals Hamlet en Faust, zijn door en om hun levenslot bij de essentiële
vraagstelling over het al dan niet bestaan van God en de daarbij aansluitende houding
van het gelovige of ongelovige individu betrokken.
Een wereld zonder die problematiek heeft nooit bestaan en de literatuur waarin ze
noch rechtstreeks noch zijdelings voorkomt is tweederangs, omdat ze moedwillig of
uit onmacht aan de knellende onrust van iedere sterveling voorbijgaat. ledere? is een
mogelijke opwerping. Ik kan mij voorstellen dat er lezers van dit opstel zijn, die zich
boven die kwelling verheffen en verklaren dat zij er nooit ontvankelijk voor waren.
Zal het zo blijven? Is het geen schijn dat zij een beperkte minderheid zouden
uitmaken? De meeste mensen zwijgen over wat hen het meest bekommert. En wat
met onze maatschappij indien de mensheid, wat ondenkbaar schijnt, het ooit zo ver
zou brengen, dat alle geloof in trancendentale werkelijkheden en waarden verdwenen
en vergeten is?
Zou de strijd om macht en bezit, om te veroveren en te genieten tegen alles en
allen in, niet zulkdanige afmetingen en wreedheid aannemen, dat inplaats van een
veralgemeend altruïsme en vrede, er zo'n wrok en willekeur zou heersen, dat het met
de definitieve uitroeiïng van menselijk leven op onze planeet zou eindigen? Onze
veronderstelling is waarschijnlijk louter denkbeeldig. Zoals er steeds mensen met
religieuze, of voor wie dat liever hoort, metafysische bekommernissen geleefd hebben,
zullen er wel altijd zijn. De pogingen om het geloof aan een bovenzinnelijke realiteit
uit te doven zijn mislukt. Het georganiseerde atheïsme dat in deze eeuw, met de hulp
van dictatorale regimes hetzelfde beoogd heeft en blijft nastreven, schijnt evenmin
te zullen slagen als de Franse Revolutie van 1789.
Zou dat een waarschuwing zijn dat zo'n geloof voor het geluk van de mensen
onmisbaar is? Waar het zoals in een aanzienlijk deel van de moderne letterkunde
niet tot uiting komt, gebeurt het tot schade van de literatuur. De meest tragische
conflicten en toestanden, waar mensen innerlijk verdeeld tussen hun geweten en hun
driften over en weer geslingerd worden, komen met dezelfde over tijd en eeuwigheid
beslissende gevolgen niet meer voor. Ook religieus bezielde werken verliezen van
het esthetische standpunt uit hun betekenis, als zij de levenswerkelijkheid vervalsen.
Wij moeten opkomen voor een kunst die uit het leven gesproten is en zich tot levende
mensen richt.
Best mogelijk dat zij dan niet voor iedereen geschikt blijkt. Maar als zij een vals
beeld van de waarheid voorhoudt, is het gevolg dat ze ongenietbaar wordt voor
degenen die er de meeste nood aan hebben. Door te zwijgen over de strijd tussen
goed en kwaad, misleiding en genade, geloof en verloochening, die in en buiten ons
geleverd wordt, verzaken zij een opdracht waaraan gelovige auteurs zich niet mogen
onttrekken: de uitdaging van het moderne heidendom opvangen en overwinnen. Niet
zo zeer door een strijdbare houding die op triomfen uit is, als door een bezielde
waarheidsliefde die getuigt en overtuigt, verenigd met vakkennis en talent.
André Demedts
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Het religieuze element in de hedendaagse Vlaamse poëzie
In 1979 verscheen de prachtige en magistraal opgebouwde bloemlezing En het woord
was bij God, vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde,
samengesteld door Anton van Wilderode. In een ‘Woord vooraf’ verklaarde de
bloemlezer: ‘Omdat wij de inhoud met grote duidelijkheid, en met open oog voor
de realiteit van vandaag, vanuit onze eigen levensbeschouwing hebben opgebouwd,
vertrouwen wij dat de gedane keuze tevens zó “oecumenisch” kan zijn dat zij
aanvaardbaar wordt voor allen die bezig blijven met de dingen van boven’. Het
religieuze werd dus geplaatst in een ruim perspectief. Met de wetenschap dat Van
Wilderode zijn uiteindelijke keuze had gemaakt uit een basismateriaal van zowat
2.000 gedichten, kon deze - inmiddels ruim verspreide - bloemlezing wel aanleiding
geven tot een zekere euforie.
Het schijnt dus op het eerste gezicht goed te gaan met religieuze poëzie in de
Nederlanden, als de literatuur dan toch een weerspiegeling is van de werkelijkheid...?
Bij nader toezien echter is het inderdaad zo dat het optimisme i.v.m. de
aanwezigheid van het geestelijk element in onze letteren wat voorbarig is.
Van de 140 opgenomen dichters in de bloemlezing zijn er slechts 8 geboren na
1930 (op het ogenblik van de publikatie dus jonger dan 50 jaar) en slechts 2 na 1940.
Onder die tien vijf Vlamingen. Daaruit kan besloten worden dat de belangstelling
voor spirituele waarden bijgevolg overwegend bij de oudere generaties te vinden is
en bij de jongeren in veel mindere mate aanwezig is. Anderzijds lijkt de massa
‘religieuze’ gedichten ook in schril contrast te staan met het beeld van ontkerkelijking
en onverschilligheid in de laatste decennia ten opzichte van de godsdienstige beleving.
Overigens, in hoeverre wordt de literatuur in onze maatschappij bovendien geen
marginaal verschijnsel en in hoeverre kan ze nog gelden als een betrouwbare reflector
van het maatschappelijk gebeuren?
Omdat mijn ‘werkterrein’ vooral de Nederlandstalige poëzie bestrijkt, wil ik mij
in deze bijdrage beperken tot de Vlaamse poëzie en nagaan waar de aandacht voor
het religieuze zich na de Tweede Wereldoorlog toespitst.

Een nieuw geestesklimaat
De Tweede Wereldoorlog heeft immers diepe sporen nagelaten op geestelijk gebied.
De onnoemelijke massamoord en de gruwelen die de oorlog met zich brachten en
het besef dat de mensheid voortaan collectief zelfmoord kan plegen (de atoombom),
heeft de gemoederen geschokt en door elkaar geschud. De chaotische verwarring
vindt een geschikte voedingsbodem in het Sartriaanse existentialisme. Angst en walg
voor het bestaan leiden tot opstandigheid tegen een absurde, schijnheilige (Westerse)
beschaving, die geen innerlijke éénheid meer bezit.
Het is te verwachten dat deze kentering ook een weerslag heeft op de literatuur.
Opmerkelijk is wel dat het Sartriaanse ideeëngoed in de Vlaamse poëzie pas enkele
jaren later aan de oppervlakte zal komen met de groep rond ‘Tijd en Mens’
(1949-1955), waarin Hugo Claus, als meest markante figuur, de volgende jaren een
ongemeen grote invloed op de Vlaamse literatuur zal uitoefenen.
Toch is het zo dat tijdens de oorlogsjaren en de eerste jaren erna het poëtisch
landschap beheerst wordt door ‘dichters van de traditie’, die overwegend gelovig
georiënteerd zijn. Zij verwerken de oorlogsgebeurtenissen en de chaotische nasleep
ervan op hun wijze. Zij willen, als antidotum, de klemtoon opnieuw leggen op
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spirituele waarden en plaatsen een ethische bekommernis voorop. ‘De huidige poëzie
is (hoe physisch soms ook) metaphysisch gericht’, zegt H. van Herreweghen in een
opstel van 1950. Zijn generatie heeft enkele dichters voortgebracht die tot de sterksten
behoren van het hele naoorlogse tijdvak, o.a. de staatsprijswinnaars voor poëzie
Anton van Wilderode (1918), Jos de Haes (1920-1974) en Hubert van Herreweghen
(1920) zelf.
Van Wilderode verruimt een individuele situatie tot de identificatie met de
hedendaagse mens, die zich doorheen een beschavingscrisis worstelt. Alleen het
geestelijk erfgoed van het oude Hellas èn van het Christendom kan redding brengen.
Later ziet hij zijn menselijke opgave als een zich inschakelen in dienstbaar verband
en in zijn jongste werk wordt de vergankelijkheidsidee geneutraliseerd door het
geloof in een transcendente werkelijkheid, die ons op de ‘overoever’ wacht. Van
Herreweghen is wellicht in de naoorlogse periode de meest uitgesproken religieuze
dichter in Vlaanderen, die ook zuiver godsdienstige thema's aansnijdt, met een sterk
geloof in de werking van de genade en de hoop op een mogelijke herovering van de
‘tuin van Eden’.
Dramatischer en tragischer nog is het werk van Jos de Haes, die in zijn werk een
wereldbeeld ontvouwt dat beïnvloed is door de moderne evolutiemystiek van
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Teilhard de Chardin. Tegenover de grondervaring van de degradatie van alle leven
tot stof, staat de hoop op de uiteindelijke vervulling van een heilsverwachting.
Vlug bekendheid verwierf ook Reninca (1923) met haar mystiek geïnspireerde
poëzie. Na 1960 kwam ze echter niet meer aan het woord.
Lieven Rens (1925) integreert cultuurhistorische en mythische gegevens in een
westers-christelijke visie. Ook als hij vertrekt van een meer aardse realiteit, verwijst
deze toch steeds naar een transcendente werkelijkheid.
Meer gericht op de actualiteit van het heden, maar tevens peilend naar de
metafysische zin van het bestaan is de positief gerichte poëzie van Jan Veulemans
(1928).
Nog een aantal andere dichters hebben aandacht voor het religieuze, voor het
mysterie achter de werkelijkheid. Ze zijn meestal te vinden in en rond het tijdschrift
‘Nieuwe Stemmen’ (1944-1978), het Orgaan van de katholieke jongerengemeenschap.
De meest bekenden zijn: Marcel Brauns (1913), Hans Melen (1914), Albert Speekaert
(1915), Frank Meyland (1920), A.K. Rottiers (1920), Adriaan Magerman (1922),
Maurits van Vossole (1924), Amedée Suenaert (1925), Johan van Mechelen (1925).
Het dient ook vermeld te worden dat een aantal ‘oudere’ dichters, die vóór de
Tweede Wereldoorlog debuteerden, in de naoorlogse periode - zelfs tot op heden verder werken, los van de heersende stromingen. Enkele onder hen hebben een
uitgesproken belangstelling voor het spirituele. Het bestek van deze bijdrage laat
niet meer dan een opsomming toe: Albe (1920-1973), Pieter G. Buckinx (1903),
René Verbeeck (1904-1979), Renaat de Vos (1907-1980), Gabriëlle Demedts (1909),
J.L. de Belder (1912-1981).

Zoeken naar een zingeving
Een andere positieve vaststelling i.v.m. het hier behandelde onderwerp is, dat er ook
niet-direct gelovige, niet orthodoxgelovige dichters of agnostici zijn, die duidelijk
zoeken naar een zingeving in spirituele richting. Opmerkelijk hierbij is dat ze meestal
een grondige evolutie doormaken en allen zeer creatief zijn.
Een treffend voorbeeld is de dichter en essayist Erik van Ruysbeek (1915), die
een ‘kosmologisch’ wereldbeeld ontwikkeld met Oosterse èn christelijke elementen.
Hij droomt van een nieuwe wereldorde, van een Al-zijn, een harmonisch
éénheidsbeeld van al het geschapene. Zijn werk biedt een rechtstreeks antwoord op
het nihilisme en het materialisme dat de wortels zelfs van onze beschaving
ondergraaft.
Ook Herwig Hensen (1917) en de heelwat jongere Annie Reniers (1914) zijn
beiden bij Nietzsche vertrokken en via Heidegger en een persoonlijk zoeken en
inzicht geëvolueerd naar de vraagstelling omtrent een diepere zingeving.
Bij deze drie dichters valt bovendien hun positieve beleving van de liefde op,
zowel in de man-vrouw-relatie als in de relatie tot de ander.

En nu?
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Iedereen weet dat op de destructieve krachten in de jaren vijftig de euforie van de
welvaartsjaren zestig volgde, weerspiegeld door het ‘nieuw-realisme’, dat alleen
aandacht had voor de kleine materiële dingen van elke dag. De aandacht voor het
religieuze ligt verder af dan ooit. Bij de jongere generaties is er slechts sporadisch
nog een dichter of een gedicht met een spiritualistisch gerichte thematiek. Ik denk
b.v. aan het werk van de laat debuterenden Gery Florizoone (1923) en Aleidis Dierick
(1932) of aan het werk van José de Poortere (1935), Anne Dellart (1936), Fred de
Swert (1945-1977) en wellicht enkele anderen...
Het werk van deze dichters wordt echter overspoeld door het vaak met veel lawaai
aangekondigde werk van nieuwlichters rond nieuwe stromingen.
In de jaren zeventig is er duidelijk toch een reactie tegen het materialisme van de
vorige generaties, al hebben bepaalde reacties (voorlopig nog) een eerder negatief
karakter. Een aantal dichters zoeken hun heil in een wereldvreemd en verfijnd
estheticisme. Het maniëristisch karakter van hun werk roept reminiscenties op aan
de decadente levensstijl van het fin-dusiècle. Het gedicht ervaren en cultiveren ze
als laatste en enige - zij het kortstondige - zingeving voor een tot ondergang gedoemd,
kleurloos en zinloos bestaan.
Anderen vluchten weg in een soort van ‘nieuw-romantiek’, die echter een vrij
somber karakter bezit. De ondertoon van melancholie, Weltschmerz en een gevoel
van overbodigheid mondt vaker uit in een in velerlei metaforen verhuld
Doodsverlangen, al kan de vraag gesteld worden of deze gevoelens niet tot op zekere
hoogte kunstmatig worden gevoed.
Een feit is nochtans dat voor een dichter als Jotie 't Hooft (1956-1977) de
(zelfgekozen) dood het enige lichtpunt was in dit leven en hij voor vele jongeren een
symbool èn een aantrekkingspool blijft.
Positiever is het herhaaldelijk opduiken van de thematiek van de leegte en het
zoeken naar een zinvolle vulling ervan. Een proces van ont-lediging moet plaats
maken voor een nieuwe volheid of vervulling, ofschoon de inhoud ervan vooralsnog
wat vaag en abstract blijft.
Misschien is het zo dat, na een zuiveringsproces - de katharsis die het Avondland
doormaakt -, er weer ruimte komt voor concrete, spirituele waarden. De economische
crisis kan daarin wellicht een heilzame rol spelen. Tegen een donkere achtergrond
tekenen zich toch enkele stralen van hoop af.
Rudolf van de Perre

Omtrent het schrijverschap
Waarom schrijf je? De enige vraag waarmee een schrijver veelal verlegen zit. Wie
meent te mogen antwoorden dat hij zich geroepen voelt om een boodschap te brengen
of waarden te verdedigen, dreigt dadelijk aanstellerig te lijken. Wie zich beroept op
de onweerstaanbare microbe, zegt in feite niets. Wie oppert dat het hem een prettig
tijdverdrijf lijkt, negeert iets wezenlijks. In elk van deze antwoorden zit niettemin
een reepje van de werkelijkheid. Persoonlijk geloof ik dat de behoefte aan
communicatie ook hier essentieel is. Mensen hebben behoefte aan communicatie,
d.w.z. een wederzijds geven en krijgen. Op de plek waar ik thans schrijf, in het groene
hart van de Kempen, waar op dit uur alleen wat late vogels de stilte inlijsten, zochten
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destijds de dorpelingen elkaar 's avonds op om bij de haard of tegen de huisgevel
samen te keuvelen. Men vertelde iets, men vernam iets; het gesprek, hoe alledaags
ook, bestendigde de verbondenheid, de niet uitgesproken broederschap.
Ik zie de relatie schrijver-lezer nauwelijks anders. De schrijver deelt mee van wat
hem persoonlijk als het ware te veel is. De lezer hoopt iets te krijgen van wat hem
ontbreekt. Alleen zit men niet onder één dak en is de lezer een volslagen onbekende
voor de auteur. Prettiger dan een lovende recensie is dan ook een briefje van zo'n
onbekende lezer, die spontaan meedeelt dat je boek of je gedicht hem geraakt heeft.
Ik vermoed dat elke auteur dit zal bevestigen.
Toch is hiermee slechts één aspect van het schrijverschap aangeraakt.

Het leven zeer nabij
Op het leven worden dagelijks velerhande aanslagen gepleegd. Ik ben bang dat dit
zelfs overbeklemtoond wordt; de schaduwzijde daarvan is dat men uit het oog verliest
dat het leven ook voortdurend gehuldigd wordt. Het kind dat speelt, prijst op zijn
manier het leven. De musicus en de danser doen het op een meer gedisciplineerde
wijze. De schilder doet het, met een drift die soms tot een gevecht met zichzelf voert.
Gelieven doen het, tederheidshalve. De vakman doet het, de moeder in haar huiselijke
herhaling, vogels en distels en vijver doen het.

En de schrijver?
Schrijver noem ik iemand maar in zover hij mij nader tot fenomenen en raadselen
van het leven brengt. Of wij in hem een verteller, een mijmeraar, een zoeker, een
getuige of een dichter herkennen, is bijzaak. Zelden heb ik een boeiender roman
gelezen dan de autobiografie ‘Louteringsberg’ van de Amerikaanse trappist Thomas
Merton, die hiermee allesbehalve een roman schreef. En weinig dichters hebben mij
meer bekoord dan Roger Schutz, de bekende stichter van Taizé, met zijn dag-
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boeken, hoewel hij bij mijn weten geen gedichten heeft geschreven. Maar beiden
voeren zij mij mee naar de diepte van het leven, waar de mens met zijn begrenzing
wordt geconfronteerd, maar ook boven zijn grenzen wordt getild, meegevoerd wordt
in een geestelijke vlucht waarin hij eindelijk zichzelf weet worden. In elk seizoen
neem ik Gezelle ter hand, niet vooral om de woordkunst, maar omdat hij voor de
ziel vensters opent op een betere werkelijkheid dan die van politieke geschillen,
internationale hypocrisie en volkerentwist.
Wil het zeggen dat de schrijver een gekleurd glas over de realiteit legt? Geenszins.
Hoe scherper hij het leven etst, des te sterker zal hij mij in zijn greep hebben. De
romancier zal het schrijnende niet uit de weg gaan, de dichter zal desnoods in verzen
het onrecht striemen, er zijn vele snaren te bespelen om het volledige leven weer te
geven en elk auteur mag zijn accent leggen. Zodoende zal het leven niet enkel
gehuldigd worden, het zal ook ten dele ontraadseld worden.

Verkenning van het verborgene
Met de religieuze zin zijn wij ook jammerlijk de zin voor het mysterie kwijtgeraakt.
Het consumptieklimaat, waarin wij verplicht zijn te ademen, werkt dit krachtig in
de hand. Zogeheten verlichte geesten hebben leven en werkelijkheid willen
verhelderen door alles te herleiden tot waarneembare en verklaarbare gegevens; in
feite hebben zij leven en werkelijkheid duchtig verarmd. Boven alles boeiend is wat
niet direct verklaarbaar is. Realiteiten als liefde, geluk, weemoed zijn toch ook niet
rationeel te verklaren; ware dit zo, dan hielden zij terstond op te bestaan. Boeiend
wordt het leven pas, als men het gedragen en gericht weet door het mysterie. Hierop
speelt de gave der verwondering in. In het woord verwondering erkent men het woord
wonder. Wie de extra dimensie, die het wonder en het mysterie aan het bestaan geven,
miskent, verarmt dat bestaan tot een gekleurde leegte, wellicht tot een gekleurde
leugen.
De betere schrijver is diegene die niet alleen maar verhaalt, al brengt hij verslag
uit over gebeurtenissen die hem niet raken, maar die, verhalend of dichtend, én ruimte
laat aan het mysterie én poogt iets van het geheimvolle te ontraadselen. Ontraadseling
is uiteraard nooit een geheel haalbare kaart; daarom zal er tot het einde der tijden
werk op de plank blijven voor de schrijvers, net zo goed als voor de wetenschapslui.
Het meest nabije geheim is de mens zelf, die zichzelf nooit geheel zal kennen en
voortdurend op zoek is naar zijn eigen identiteit, zin en bestemming. Schrijvers en
dichters lopen met dezelfde onvolkomenheid als alle anderen, maar het schrijverschap
is een middel om een poging tot ontraadseling te ondernemen. Verheldert men het
inzicht in menselijke roerselen, hartstochten, adel en angst, dan verrijkt men het
bestaan. Het kan met beschouwende geschriften als deze van Ruusbroec, het kan
met poëzie die een bestendig gevecht is om te vertolken wat nooit geheel kan vertolkt
worden, het kan met een roman die in feite altijd ‘une tranche de vie’ moet zijn.
Wie over de maatschappelijke functie van de literatuur iets zinnigs wil zeggen,
kan moeilijk aan deze aspecten voorbijgaan.
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Schrijven voor de anderen
Elke functie, of men nu leraar is, smid, boekhouder of monnik, is maatschappelijk,
d.w.z. dat zij maar zin heeft in de betrokkenheid tot anderen. Met het schrijverschap
is het niet anders. Liggen de bronnen van inspiratie en bezieling grotendeels in de
maatschappij, de bestemming ligt eveneens daar. Geen talent is bestemd om tot eigen
profijt opgeborgen of gekoesterd te worden.
Een meubelmaker kan een bijdrage leveren tot smaakvernieuwing, tot estetisch
wonen, tot efficiënt gebruik. De schrijver kan dieper in het maatschappelijk gebeuren
dringen; hij kan onthullen, verheerlijken, aanklagen. In een samenleving, die
schijnbaar op stevige legale en geordende pijlers rust, maar die in feite erg broos
samenhangt en aan velerhande twisten en ziekten lijdt, is dit van ongewone betekenis.
Het is niet mogelijk de balans op te maken van wat schrijvers ten goede en ten
kwade voor het maatschappelijk leven hebben verricht. Alleen neemt men aan dat
het ontzaglijk geweest is. Niet enkel hebben zij een bijdrage geleverd tot inzicht in
de complexe realiteit van mens en groep. Zij hebben ideeën geënt, die niet zelden
het aanschijn van de samenleving grondig hebben gewijzigd. Zij hebben twijfel
genezen en elders twijfel gezaaid. Zij hebben heilige waarden verstevigd en elders
het heiligste ontwijd. De invloed van een Rousseau, Tolstoi of Kafka kan enkel bij
benadering geraamd worden. En hoevelen van ons kunnen niet getuigen dat één
bepaald boek een beslissende rol gespeeld heeft bij het kiezen van een levensrichting,
bij de evolutie naar geloof of ongeloof, bij het herkennen van de uiteindelijke zin of
zinloosheid van alles?
Alleen reeds als aanklager heeft menig auteur een profetische rol gespeeld. Niemand
zal ooit precies omschrijven wat mannen als Solsjenitzyn met hun uitvoering
gedocumenteerde geschriften hebben verwezenlijkt, maar als eenmaal het
Sovjet-slavensysteem in zijn voegen zal kraken, zal men zonder voorbehoud een
aandeel moeten toekennen aan schrijvers, die niet enkel kordaat hebben aangeklaagd,
maar er vaak hun leven voor op het spel gezet hebben.
In een tijd van verwarring als de onze blijft er op dit gebied voor schrijvers een
merkwaardige taak weggelegd. Door gewoon te getuigen, door te vechten voor reële
waarden, door alle vormen van onrecht en hypocrisie aan te klagen kunnen zij mede
de situatie keren. Ook door te relativeren, bijvoorbeeld in een welvaartsmaatschappij,
waar het zeuren over de crisis schering en inslag geworden is, terwijl men in overvloed
baadt.

Kristelijk perspectief
Kerk en religie zijn niet enkel aan aanvallen van buiten toe; dat waren zij van bij de
aanvang. Erger wellicht zijn de vervlakking en de uitholling van binnenuit. Wat
destijds als pijlers van de waarheid werd vooropgezet, wordt thans vaak in nevel
gehuld. Het is een beetje ‘ieder zijn waarheid’ geworden, wat niet rijmt met het ‘Ik
ben de waarheid’ van de stichter.
Over het bestaan en de zin van een kristelijke literatuur werd al vaker
gepolemiseerd. Uit het antichristelijke kamp werd meermaals beweerd dat een gelovig
auteur geen volwaardig schrijver kan zijn, begrensd als hij zou zijn door dogma's en
geloof; het is niet eens nodig, hierop met grote namen van gelovige auteurs uit de
wereldliteratuur te antwoorden.
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Maar of vele zich als christelijk beschouwende schrijvers hiervan getuigenis
afleggen, is op zijn minst twijfelachtig. Daarmee wordt niet bedoeld dat het literaire
werk per se religieus van inslag hoeft te zijn, nog minder dat het geloofsverkondiging
moet beogen. In de literatuur herkent men zonder veel moeite de werken die een
christelijke geest ademen, wat ook het thema moge zijn. Ik zou durven verwachten
dat van wat wij ‘de blijde boodschap’ noemen, die geacht wordt ons leven integraal
te inspireren, geregeld iets te merken valt in de literatuur. Ik voel mij in deze
verwachting eerder teleurgesteld. De redenen, waarom sommige schrijvers angstvallig
hun levensbeschouwing verdoken houden, zijn misschien gemakkelijk te achterhalen:
men wil voor ruimdenkend doorgaan, een deel van het lezerspubliek niet missen, de
kritiek van andersdenkenden voorkomen, de pluralistische mode volgen. Dostojevski,
Timmermans, Undset, Eliot kenden deze angst niet. Het kristendom heeft nochtans
het recht om, evenzeer als op clerus en monniken, op schrijvers en kunstenaars te
rekenen, nogmaals niet om aan eigenlijke geloofsverkondiging te doen, maar om
getuigenis af te leggen van de waarheid, de enige die in deze donkere tijd licht kan
brengen. Het betekent tegen de modestroom van vervlakking en gekoesterde twijfel
inroeien, maar er zal een ruimer gehoor zijn dan men kan vermoeden. Er is nog altijd
de bekende ‘zwijgende meerderheid’, die woordvoerders kan gebruiken.
In die zin is het schrijverschap een genade. Men kan er dankbaar om zijn. Het
brengt echter een verplichting mee, die ik heilig durf noemen. Met heilige dingen
valt niet te sollen.
Jan Veulemans
‘Vlaanderen’ dankt Remi van de Moortel, redactiesecretaris van het tds. ‘De
Rots’, die toeliet deze artikels over te nemen.
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poëtisch bericht
Samenstelling: Luc Daems, Kris Geerts, Rik Jacobs *
C.V.K.V.-Leden én abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift
‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Bij elke inzending voegt u: adres, post- of bankrekeningnummer en - zo u uw
ingezonden gedichten terugwilt - de nodige postzegels.
Vanaf dit nummer dingen de gepubliceerde gedichten mee voor de Albert de
Longiepoëzieprijs 1983.

haar tuin
Als zij met zon haar hals ontbloot,
de dagen langs de eerste bloemen draagt
waar menig treurzang in haar tuin begraven,
zij trekt voorzichtig paden door de aarde,
zeeft karig zaad de bedden rond
en noemt in prei en sla, tijm en wortels
namen van vertrouwelingen,
nu uit de haag een merel met kristallen
komt en mateloos haar mei seringen.
Zij kent haar taak, wijst parels
op rabarberbladeren aan, de zure stok
die smaak geeft aan een lauwe honger.
En nergens teerder dan uit eigen grond,
zij gaart viooltjes voor een helder glas.
Binnen bij de avondzoen, ik weet
haar tuin wordt weer seizoen.
Gery Florizoone

koblenz
We hebben met Cecilia
en paling in de maag
op de boot gezeten
het water lag
vlak in de wind
zodat we scheve dia's namen.
De gezangen van verwelkte planten
dreven ons voorbij
de Rijn stonk
en we spraken zwartgevlerkte woorden.
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Eigenlijk zaten we heel
verward door elkaar
want we hadden het warmer verwacht
de lucht lag breed
voor ons open
maar de oevers
met middeleeuwse wijnkastelen
waren te hoog voor onze ogen.
Verder was er niets te zien
dan de dwaze moppen van Fred
en de matroos die altijd Duits sprak
maakte ons donker en vol.
Misschien hadden we beter
een andere boot genomen
maar eensklaps stond het water stil
het was zaterdag tien mei.
Dirk Desmadryl

de avond valt
Het wordt stil om ons heen
en het naderend duisteren
doet ons, zachter dan voorheen,
vergeten woorden fluisteren.
Laat ons nu zacht zijn voor elkander
bewust de onvervulde droom vergeten
en in de armen van de ander
zoete rust en toevlucht weten.
Nu al ons hopen heimwee wordt
vouw uw handen, sterk en trouw
angstbezwerend rond de mijn
laat ze zacht en teder zijn.
Laat ons de laatste droom te zamen gaan
en voor elkaar dezelfde blik bewaren
als toen ons ogen vol van elkander waren...
...
En als hoofden vermoeid neder neigen
laat ons gelukkig zijn in dit heilig zwijgen.
Marieken Haegeman

zinnen
Ik hoor wat woorden zeggen
de zinnen zetten op
ik weet wat zinnen zijn
en voel vaag tussen hart en keel
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hoe ze mijn bloed doorlopen
hoe ze ongrijpbaar zijn
ik weet niet wat een huis verbergt
waarin geen ramen zitten
en een ruïne is zo doods.
Hugo Van Laere

zelfportret III
De kring aan de einder
wordt kleiner
en weemoed van de zee
schuift over het land,
de olieprijzen stijgen
we dragen kostbaar vuur,
november als een monnik
ontdaan van overtolligheid,
je kan door de kale vlier
ons paard zien grazen.
Fernand Florizoone

ruiter
Na 't openslaan
van 't hek wacht
hij: in de nacht
trekken de flanken filigraan.
Boven de heester
ponst de oosterzon zichzelf:
in de nevel, onder het gewelf
der bomen draaft de meester.
En in die kilte
speurt hij het gewei
der kreken.
't Omklemt een stilte
en spiegelt een doorboorde zij:
't Hubertusbrood zal hij - gelouterd breken.
Herman Vanderplaetse

Vlaanderen. Jaargang 31

zomer
Als bracht mij de zon van ver op een schild
de heerser van vuur naar mijn tuin
geblauwd en verguld, zo luister ik
naar woorden als wind in het duin
bij het oplaaien van deze zomerdag
die hevig aan hartstocht begint.
Alsof er één dag was en die hoort ons toe
vergeten verleden en morgen
wordt haastig het zwijgen opgelegd
de zomer beveelt wat ik doe.
En hoog aan de hemel een kraai als een kind
dat huilt van verdriet om de wind.
Christina Guirlande
Je handen roepen oude dromen
op van sneeuw en toen
een vogel onze kleren nam
bleef jij met vingers warme aarde
mijn koren uit de zomer nog
als brood gedesemd brak
in kruimels op het water en aan het wak speelde een kind
en een papieren bootje dreef
naar later.
Ik heb het niet genoeg bemind.
Gerda Van Erkel
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in extremis
Als de mannen met zwarte kepies
die laatste kapiteins in het schip der kerk
mij stuurloos buitenrollen en storten
in de donkerste der oceanen
voeg dan geen tranen bij mijn nood
want vers na vers in elk gedicht
heb ik dit uur zien groeien
en in het trillend web van woorden
mijn angsten stil gesponnen.
Al schrijvend leerde ik de vlakgom te hanteren
en op de bonte groepsfoto van deze tijd
mijn eigen silhouet te weren
Voor wie wat afstand nemen kan
is er niet eens een lege vlek
Jouw hart alleen is een bijziende spier
die tracht de leegtes vol te denken
tot ze van tranen overlopen
en vergeefs het afscheid zwaarder maken.
Joost Vanbrussel

morgen in maart
Een morgen gezegend met licht
sluit geweldloos de stormnacht dicht
als ik met gekortwiekte vleugels
het brood voor de avond kneed
de ogen gesloten, gereed
voor de aanval van vragen en leugens.
En wat ik al knedende hoor
trekt een wenkend verspringend spoor
maar ik sta met verankerde voeten
en sla bijna pijnlijk het deeg
als mijn eigen verlangens leeg.
Ik zal altijd wel kneden moeten.
Christina Guirlande

menuet
(naar Paderewski)
de wisseldans van sierlijk menuet
op het ranken van een ijl duet;
twee harten die zich samen heffen
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maar nooit in de roos zich treffen.
lenig naar elkander zweven
raken, wijken lijk een droef begeven.
omheen elkaar de lauwe adem vrezen
en wat in ogen staat te lezen.
door schittering de wangen rood
omarmd de rij gaan naar de dood.
lossen en uiteengaan als maar even
en buigen voor de illusie van het leven.
Rik Huys

introspectie
Ik woon niet waar ik meen te wonen
als in het donker van deze vensterloze kamers
de letters van je gele naam op elke muur
mijn eigen zwakheid tonen.
Het is te laat.
Ik heb mezelf ontdekt.
Hoor je, ik heb gezegd:
‘Ik woon in andermans huizen,
waar tuinen bloeien, steeds,
zoals de zomer of de tropen.’
Mijn tere pen trekt uitgeschoven sporen,
doodgebloed,
want in mezelf
ben ik mezelf verloren.
Silvia Schrijen

het gesprek
voorzichtig vouwen vingers het gesprek toe.
een rimpeloos vlak
van gewassen gedachten
schuift een doorzichtig membraan
tussen jou en mij in
en ik dool door de opgerolde dagen
van mijn kalenderblad
en verteer elk onaf woord
dat achter in mijn keel blijft hangen.
je handen waarmee mijn huid werd gewekt
branden als koorts op mijn lippen
en ik tuimel door een tunnel van liefde
in de eeuwigheid
tussen twee ogenblikken in.
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ik ben een koningskind
geboren uit adellijke warmte.
Lieve Maria Huylebroeck

1852 schemering
Jij in je stoel en ik gezeten aan je voeten,
Mijn hoofd jou innig toegekeerd. Onzegbaar zoet,
Zo voelden wij die avond d'uren henen spoeden!
Al stiller werd het tussen jou en mij, Voorgoed,
Als in een roes, onz' ogen in elkander zonken
En wij de levensadem onzer zielen dronken.

theodor storm (1817-1888) 1852 dämmerstunde
Im Sessel du, und ich zu deinen Füszen,
Das Haupt zu dir gewendet, saszen wir;
Und sanfter fühlten wir die Stunden flieszen,
Und stiller ward es zwischen mir und dir;
Bis unsre Augen ineinander sanken
Und wir berauscht der Seele Atem tranken.
Vertaling: Willem Hoffman
in het woord wil ik de schone slaapster vinden
nog voor de morgensterren hun wimpers hebben dichtgedaan
om vrij van kultuur en verleden, die binden
geestdriftig met de lente in bloei te staan.
de planten komen met ogen ontelbaar de wereld bekijken
een christus van licht heeft zijn intrede gedaan
het roodborstje zal weer zijn lucifers strijken
aan de tulpenboom en de valeriaan
de lenten liet haar roze poederdoos op de pruimelaars vallen
de haagdoren ruist op de oevers der overstroomde rivier,
de kracht van het leven lacht met maten en getallen,
ik zet de deur van de twijfel toch weer op een kier.
de takken spreiden hun kleurrijke koninkrijken
de lucht is klaarder dan doorzichtig cellofaan.
het wonderlijk hart loopt verloren in zijn buitenwijken
en de eeuwigheid blijft even in de bloesems staan.
Mark Meekers
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verbondsberichten
Verbondssecretaris: Danny Van den Bussche Duinenstraat 70 - bus 3, 8400
Oostende

Dertig jaar cvkv en ‘Vlaanderen’
Op 25 en 26 september werd dit merkwaardig jubileum gevierd eerst te Brugge en
's anderendaags in Male in het slot der Graven van Vlaanderen. Daarover brengen
we U een uitgebreid verslag in ons volgend nummer. Inderdaad het onderhavig
nummer werd eerst aangeboden op 25 september.
Twee punten uit deze viering kunnen reeds in dit nummer: de uitslag van onze
twee feestelijke wedstrijden: de Jozef Storme-prijs en de Albert de Longie-prijs. Op
25 september werden de winnaars in ‘de Beurse’ bekend gemaakt.
Albert de Longie Prijs voor Poëzie
Voor de tweede maal werd deze prijs uitgeschreven. Deelname is voorbehouden
aan CVKV-leden, abonnees op ‘Vlaanderen’ en hun gezinsleden of huisgenoten; in
totaal ca. 20.000 personen, waarvan meer dan 400 leden letterkundigen, vermits het
CVKV de grootste vereniging van letterkundigen is van het Vlaamse Land. Er werden
meer dan 1.000 gedichten in het verlopen jaar ingestuurd ter selectie voor onze rubriek
‘Poëtisch Bericht’.
Uit de geselecteerde en gepubliceerde gedichten van nr. 182 tot nr. 188 hebben
redactieleden van ‘Vlaanderen’ volgende drie gedichten bekroond:
1e Prijs: ‘Bezoek’ van Christina Guirlande (Grembergen).
2e Prijs: ‘Dood van Maria Sesselle (Zomergem).
3e Prijs: ‘Om niets dan geborgenheid’ van Gery Florizoone (Brugge).

Jozef Storme-prijs voor Schilderkunst
Deze prijs werd dit jaar voor het eerst uitgeschreven en richtte zich in de eerste
plaats tot onze leden plastische kunstenaars. Bijna honderd stuurden één schilderij
ter selectie naar het Don Bosco Technisch Instituut te Gent. Daarvan werden 25
werken geselecteerd voor tentoonstelling en 3 werden bekroond:
1e Prijs: ‘Een veertigtal hoofden’ van Luc Demeyer uit Brugge.
2e Prijs: ‘Confused Man’ van Joris de Geest uit Londerzeel.
3e Prijs: ‘Wit op Wit’ van Laurent Reypens uit Tongerlo-Westerlo.
De eerste prijs werd éénparig toegekend.
De andere geselecteerden voor de tentoonstelling zijn: Ben Baerten, Hoeselt Marie-Jeanne Bouduin, Maasmechelen - Walter Brems, Dendermonde - Miejef
Callaert, Sint-Amandsberg - Geert de Geyter, Lebbeke - Mia Deprez, Olsene Desanto, Ingelmunster - Etienne de Vis, Mazenzele - Yvonne Erauw, Herzele - Magda
Francot-Joosten, Antwerpen - Achiel Hutsebaut, Aalst - Marie-Christine Huybrechs,
Kortrijk - Ghislain Kuyle, Poperinge - Piet Moerman, Kortrijk - Pauwel Kennes,
Oostende - Freddy Petteloot, Kortrijk - Eric Roets, Zwijnaarde - Lilian Roobrouck,
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Desselgem - Luc van Lent, Gent - Jan van Saene, Roosdaal - Jo Vion, Lokeren Irène Wuyts, Antwerpen.
De werken blijven tentoongesteld in ‘De Beurse’
De jury bestond uit Voorzitter Werner Vens en secretaris Robert Declerck (zonder
stemrecht) en de redactieleden Marcel Duchateau (Br.), Gilbert Goos (Antw.), Marcel
Notebaert (W.-Vl.) en Willy Otte (O.-Vl.). Het jurylid uit Limburg heeft niet
geantwoord op de uitnodiging.
De prijzen van de Jozef Storme-schilderwedstrijd (25.000, 15.000 en 10.000 frank)
werden gesponsord door de Bank van Roeselare & West-Vlaandren, aan wie we hier
onze dank betuigen. Dank tevens voor de steun verleend door de Bank over de dertig
jaar heen, vanaf het ontstaan van Kunstenaarsverbond en tijdschrift tot op heden.
Hierbij memoreren we met piëteit de gedachtenis van de betreurde stichter van de
Bank de heer Jozef Camerlynck. Door zijn idealisme werd het CVKV in staat gesteld
zijn taak voor Vlaanderen te vervullen.

Nieuwe leden
De Raad van Beheer van het CVKV aanvaardde in zijn laatste vergadering volgende
kunstenaars als nieuwe leden van het Kunstenaarsverbond, die we hartelijk welkom
heten.
Antwerpen: Andries Bogaert (P/L), Brasschaat - Wies Dehert (P), Mechelen -Magda
Dehouwer (L), Vosselaar - Roger Gillis (P), Keerbergen - Guido Haazen (P/Ph.),
Bonheiden - Frank Peeters (Ph.), Deurne - Rafaella Smits (P), Antwerpen - Frans
Vermuyten (L/M), Mechelen - Johan van Geert (P), Antwerpen - Jozef Versmissen
(P), Hoogstraten - Peter de Hertog (P), Antwerpen.
Brabant: Rudy de Biévre (P), Bertem - Armand Dumoulin (P), Borsbeek - José
Rouffaer (P), Grimbergen - Tilly Talboom (P) e.A. Dumoulin, Borsbeek - Guido
Vancausbroek (P), Kapellen-op-de-Bos - A.R. Vandewalle (L), Brussel - Erik van
Nevel (M), Heverlee - Rik Wouters (L), Halle.
Limburg: Jozef Ruison (L), Heers (ps. Runie Cohard) - Rachel Vanderhoven (P),
Hasselt.
Oost-Vlaanderen: Eugeen Adriaensens (L), Dendermonde - Jeannine Borms (P),
Dendermonde - Lieve D'Haese (M), Stekene - Bert Deruyter (M), Maarkedal-Nukerke
- Paule Lonneville (P), St.-Martens-Leerne - Jeanne Opgenhaffen (P), Kruibeke.
West-Vlaanderen: Dirk Boehme (M), Oostende - Philip Cardinael (Arch.), Brugge
- Daniël Castelein (P), Roeselare - Michel Coussement (P), Harelbeke - Huguette
Declercq (P), Kortrijk - Luc Laloo (Arch.), Brugge - Freddy Maes (P), Oostende André Sorel (P), Oostende - Peter Naessens (P), Heule - Freddy van Parijs (P),
Knokke-Heist - Denise Verstappen (P), Oostende - André Debaveye -Katy de Bock
(P), e. Govaert, Brugge - Luc Demeyer (P), Brugge - Kristien Vandendriessche (D),
Roeselare - Dominique van Heddegem (P), e.J. Verbeke, Knokke-Heist - André
Willocx (P), Brugge.
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Wallonië: Jean-Luc van Acker (P), ps. Jean Damali, Deux-Acren.
Buitenland: Lou Heynens (L), Maastricht.

Zij rusten in vrede bij de heer
† Beeldhouwer Willy Kreitz (o Antwerpen 1903), Grote prijs van Rome, Professor
aan het Hoger Instituut te Antwerpen en lid van de Koninklijke Academie van
België, verwierf wereldfaam. Hij overleed begin juli te Ukkel.
† Georges Lemmens (o Koersel 29/3/33) overleed in het Virga-Jesse-ziekenhuis
te Hasselt op 3/9/82. Hij was bekend als een knap schilder van landschappen,
stillevens en stadsgezichten.
† Kunstpromotor André Vyncke (o St.-Martens-Latem 19/9/1896) overleden
te Gent op 6/9/1982. Hij richtte tijdschriften, kunstkringen en galerijen op voornamelijk gal. Vyncke-van Eyck Gent - tot dienst van de Vlaamse
kunstenaars.
† Kunstschilderes Marcelina Banier (o 5 april 1922) overleed in mei ll. Zij
verwierf nog in 1981 de eerste prijs van de Academiestichting Vriendenkring
Lier.

Kunstenaarsverbond en tds. ‘Vlaanderen’ bieden hun christelijke deelneming aan.

De niet-openbare (vrije) radio's
Het Davidsfonds-standpunt hierover werd op 13 mei bepaald. Het zal ongetwijfeld
door de meeste C.V.K.V.-leden bijgetreden worden. Enkele belangrijke ideeën hieruit:
1. Belangrijkheid van de decentralisatie en de kleinschaligheid, in functie van de
sociaal-culturele ontwikkeling van het Vlaamse volk.
2. Onafhankelijkheid van de omroep t.a.v. politieke, commerciële en sociale
belangengroepen. Wel dienen de zendgemachtigde verenigingen meer
zendmogelijkheden te krijgen, enerzijds door meer uren in de openbare zender,
anderzijds via lokale niet-openbare radio's. Deze laatste dienen een zendwijdte
van 8 km niet te overschrijden om de kleinschaligheid te vrijwaren. Zij moeten
op eenvoudige wijze de plaatselijke gemeenschap weerspiegelen
(sociaal-economisch, opvoedkundig, cultureel leven, stromingen).
3. Wat de uitvoeringsbesluiten betreft vraagt het Davidsfonds aandacht voor:
- het toekennen van de uitzendvergunningen volgens hoge technische
en kwalitatieve normen om elke wildgroei en wansmaak in de ether
te voorkomen;
- duidelijke en concrete waarborgen m.b.t. de actieve medewerking
van luisteraars en van sociaal-culturele verenigingen;
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strenge normen m.b.t. de kwaliteit van de programma's, o.m.
verscheidenheid aan informatie, animatie, vorming en ontspanning;
programma's moeten in het algemeen beschaafd Nederlands en met
professionele bekwaamheid worden uitgevoerd
een belangrijk procent van de muzikale uitzendingen moet opgevuld
met werk van Vlaamse toondichters;
expliciet verbod om bevolkingsgroepen rechtstreeks of
onrechtstreeks te kwetsen in hun religieuze, filosofische, ethische
of politieke overtuiging; controlerecht voor luisteraars en
sociaal-culturele verenigingen m.b.t. de kwaliteit van de
uitzendingen;
ernstige reglementering betreffende de oprichting van representatieve
organisaties voor niet-openbare radio's;
het veilig stellen van de werking van de niet-openbare radio's t.a.v.
voogdij vanwege de openbare omroep en t.a.v. censuur vanwege
de overheid;
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verplichting zich te houden aan de deontologie van de journalistiek,
waarover de betrokken minister onder wiens bevoegdheid de
niet-openbare radio's ressorteren, controle moet uitoefenen;
het verbieden van handelspubliciteit;
een sluitende reglementering, die de plaats van de zetel van de v.z.w.
bepaalt en de volledige zelfstandigheid van elke niet-openbare radio
vooropstelt.

Het Davidsfonds meent dat de niet-openbare radio's zelfstandig hun eigen beleid
en financiën moeten beheren en dat de Vlaamse gemeenschap over het volledig
bedrag van het Vlaams kijk- en luistergeld moet kunnen beschikken. De Vlaamse
Raad zal dan vrij over de verdeling ervan beslissen en subsidies toekennen aan de
diverse vormen van omroep, waaronder ook de erkende niet-openbare radio's. Wat
ontbreekt in het Davidsfonds-standpunt is de problematiek van de auteursrechten.
Het spreekt tenslotte vanzelf dat de niet-openbare radio's de geldende regels i.v.m.
de auteursrechten dienen te eerbiedigen. Voor het verleden zou een forfaitaire regeling
kunnen vastgelegd worden.

Kunstenaarsbelangen
• De Internationale Culturele samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap
kreeg mevr. Diane Verstraeten als commissaris-generaal: een economiste die
zich goed de betekenis van onze kunst voor het image van Vlaanderen in de
wereld realiseert. Dit blijkt uit haar verklaring: ‘Onze beste ambassadeurs zijn
nog steeds onze kunstenaars. Zij laten Vlaanderen kennen in landen waar men
ons nauwelijks op de landkaarten terugvindt. Zodra de belangstelling op
Vlaanderen gevestigd is kunnen we daarop voortbouwen voor meer intense
kulturele en andere samenwerking. Onze tentoonstelling “De eeuw van Rubens”
in Tokio en Sapporo was een uitgesproken sukses. De Japanners stonden in
lange rijen aan te schuiven. Drie tv-ketens en de pers hebben er uitgebreid
aandacht aan besteed. Een soortgelijke tentoonstelling gaat wellicht naar de
andere kant van de wereld, eerst naar Montreal en nadien naar de VS’.
Het spreekt vanzelf dat zij er zal dienen voor te zorgen dat de Vlaamse
aanwezigheid in de grote manifestaties van actuele kunst in het buitenland beter
verzorgd wordt en dat niet steeds dezelfden alle kansen krijgen. Er gebeurt op
dat terrein te veel in het geheim ten voordele van zekere figuren die ‘toevallig’
allemaal tot een zelfde (al dan niet ideologisch) kliekje behoren. Haar rol is zeer
belangrijk gezien de sommen waarover zij beschikken zal. Te weinig politici
zijn zich bewust van de intriges, die in de kunstwereld schering en inslag zijn.
Ook de ‘Brakke grond’ behoort tot de bevoegdheid van de dienst ‘Internationale
Culturele Samenwerking’: daar loopt het te vaak mis zowel met de organisatie
als met de programmatie.
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• De auteursrechtenverenigng SABAM sloot het jaar 1981 met een totaal van
983.312.000 fr. aan inningen (0,17% minder dan in 1980) en 65.436.000 fr.
intresten (11,30% meer dan in 1980). Totaal inkomsten: 1.048.748.000 fr.
(0,48% meer dan in 1980). De algemene kosten stegen lichtelijk, zodat de
toestand stationnair blijft bij 1980.
De vereniging herinnert de toneelauteurs-leden eraan dat zij bij de creatie van
een werk aan de uitvoerende amateurskring een creatiepremie schenkt. Deze
moet door de kring 7 dagen vóór de creatie aangevraagd worden: Secretariaat
SA-BAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel (poststempel dient als bewijs).
• De ‘Conseil International des Auteurs et Compositeurs Dramatiques van de
CISAC vergaderd te Kiev op 1 juni 1981, stuurde naar de Verenigingen van
toneelauteurs volgende resolutie: ‘Het verlies vaststellend van de invloed van
de toneelauteurs op de produktievoorwaarden en hun quasi systematische
afwezigheid daar waar het toneelbeleid uitgestippeld en de voor te stellen werken
gekozen worden, nodigt CIACD de aangesloten verenigingen uit om zowel bij
hun theaters als bij de Openbare Autoriteiten van hun resp. landen, elke demarche
te doen die deze toestand kan verhelpen, meer bepaald door goedkeuring van
maatregelen zoals: - de opneming in de met theaters afgesloten
vertegenwoordigingscontracten, van schikkingen die de eerbiediging van het
moreel recht van de auteurs doeltreffend verzekeren, - de rechtstreekse
toekenning van toelagen aan de werken zodat de auteurs gemakkelijk beroep
kunnen doen op de door hun uitgekozen theaters, regisseurs en vertolkers, - de
benoeming van auteurs in de directieorganen van toneelcentra en de
aanwezigheid van auteurs, o.m. via de tussenkomst van hun beroepsorganismen,
in de schoot van de installaties die in elk land het toneelbeleid en de
programmatie van de nationale of toelagetrekkende theaters vastleggen’.
• Ons beheerraadslid Fred Germonprez werd op 22 april te Genève gekozen tot
voorzitter van de CIAL, d.i. de Internationale Raad voor Letterkunde van de
CISAC (Internationale federatie voor auteursrechten). Dit gebeurde in opvolging
van de Franse auteur Didier Decoin, en op voorstel van de Pool Jerzy Lisowsky.
De verkiezing was unaniem en enthousiast. Zij siert ook ons Kunstenaarsverbond.
• De drastische inkrimping der kredieten voor jeugdmuziekscholen werd in
de Vlaamse raad op 29/7 aangeklaagd. Sedert 1960 werden er 70 ingericht, die
samen maar 9 miljoen subsidie ontvingen. Een vergelijking tussen
jeugdmuziekscholen en kunstonderwijs valt op alle gebied uit in het voordeel
der eersten: toch wordt gedacht aan bezuinigingen voor de jeugdmuziekscholen
hoewel het kunstonderwijs tien maal duurder is. De jeugdmuziekscholen hebben
een vormende en verrijkende functie en brengen actieve muziekbeleving op
niveau, wars van commercialisatie en commerciële ‘Spielerei’, aldus een der
interpellanten. Muziekpedagoog Ignace de Sutter heeft de grondprincipes van
lekenmuziek ooit samengevat in drie stelregels: lekenmuziek is geen
concertmuziek, geen beroepsmuziek, geen kunstmuziek. Lekenmuziek leert de
mens luisteren en muzikaal communiceren. De jeugdmuziekscholen spelen bij
deze muzikale opvoeding een onvervangbare rol. Financiële steun vanwege de
overheid mag dan ook niet uitblijven. Volgens Paul Hauselaer uit Kalken, die
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zich bijna 30 jaar belangloos inzette, is de jeugdmuziekschool een aanvulling
van het tekort aan muzikale opvoeding in het basisonderwijs.
Minister Poma antwoordde dat in 1982 er 70 jeugdmuziekscholen (10.000 ll.)
erkend worden en dat hij 13 miljoen bijkredieten voor jeugdwerk vroeg, die de
subsidiëring der jeugdmuziekscholen op het peil van 1981 moeten brengen.
• De zender BRT-3 krijgt zijn volledige zendtijd terug, zo besliste eindelijk de
BRT-Raad van Beheer. Wel werden enkele vrij kleingeestige consideraties bij
deze beslissing gevoegd. Aldus werd de verplichting opgelegd het
BRT-3-programma ‘lichter’ te maken. Zo zullen er ook geen gesproken teksten
meer mogen zijn met standing (à la ‘France-Culture’): men schijnt zich voortaan
te moeten spiegelen voor de educatieve uitzendingen aan ‘Kraaiennest’ op ‘Van
kattekwaad tot erger’, zo niet aan ‘Vuile Mong en zijn vieze gasten’ (hét
‘educatief’ toneel bij uitstek volgens sommige Vlaamse cultuurpedagogen)...
• Het Festival van Vlaanderen onderging de weerbots van de economische en
financiële crisis. Toekomend jaar wordt het nog erger. Tenzij men van de
gelegenheid gebruik maakt om wat aan de administratie-kosten te doen en om
wat minder op buitenlanders beroep te doen. Waarom desnoods niet meer beroep
doen op privé-sponsors en op semi-professionele en zelfs amateur-groepen van
de hoogste categorie? Waarom bvb. geen muziektornooi inrichten naar het
model van het Kon. Landjuweel voor het toneel? Trouwens, onze eigen
beroepsorkesten en -ensembles komen in het Festival minder en minder aan
bod. Een groter beroep op Vlaamse musici en componisten zou niet alleen de
kosten drukken maar ook hun promotie bevorderen. Ook zou men er de hand
moeten aan houden dat optredens van musici uit den vreemde steeds onder de
vorm van uitwisselingsconcerten zouden gebeuren ten bate van de Vlaamse
kunstenaars.
• Ter bevordering van de werkgelegenheid zal de theaterkumul van acteurs
beperkt worden. Zo zij vastverbonden zijn aan een beroepsgezelschap zullen
zij daarbuiten max. 25 voorstellingen van één stuk en 12 van verschillende
stukken mogen geven.
• Voor zijn Mini-plays Festival in oktober zoekt de Centrale van het Brussels
Amateurtoneel originele korte eenakters van Vlaamse auteurs (max. 30 minuten
en 4 sprekende rollen). De meest geschikte worden aan de deelnemers voorgelegd
ter uitvoering. Opsturen: Centrale Brussels Amateurtoneel, Veeweydestraat
24-26, 1070 Brussel, tel. (02) 520 03 44.
• Het ‘Studiecentrum voor de animatiefilm’ en het ‘Belgisch animatiefilmcentrum’
(BAC) in Gent hebben een studie uitgegeven getiteld Beroepsbescherming en
beroepsorganisatie in de filmsektor van Dr. Robert Vrielynck, Johan De Roo,
Yvette Goeminne, lic. Paul Ryelandt en lic. Marleen Schamp; te verkrijgen bij
‘B.A.C.’, 't Pas 7, 9000 Gent (150 fr. plus 30 fr. port). Het onderzoek betreft de
ganse filmsektor (niet uitsluitend de animatiefilm dus). De beroepsaktiviteit van
de mensen die zich met film bezighouden (producenten, regisseurs, cameramen,
monteurs e.a.) is in België niet beschermd. Iedereen die dat wil kan zich zonder
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problemen kineast, scenario-schrijver enz. noemen en bedrijvig zijn in de
filmsektor.
Aan deze situatie zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Het studiecentrum
bepleit de oprichting van een Vlaamse raad voor beroepserkenning in de
filmindustrie (V.R.B.F.), bevoegd o.m. voor het uitreiken (en evnetueel
intrekken) van ‘beroepskaarten’ (producent, regisseur, decorateur, scriptgirl,
enz.).
• De verfilming van ‘De Vlaschaard’ wordt een Amsterdams-Antwerps
onderonsje. Men vermijdt zorgvuldig Westvlaamse acteurs in te zetten. Ook
het Westvlaams landschap deugt niet voor een Streuvelsfilm... De accenten
worden vanzelfsprekend ook door onze filmmakers verlegd: de erotiek zou de
centrale rol krijgen.
• Ieder jaar organiseert het Provinciaal Comité van Kunstambachten van
West-Vlaanderen een tiental tentoonstellingen in de provincie, vooral in het
Huidenvettershuis te Brugge, en één te Brussel. Deze tentoonstellingen kunnen
individuele of groepstentoonstellingen zijn. Inhoudelijk moet iedere
tentoonstelling wel om een kunstambacht gaan. Voor 1983 zijn nog een paar
periodes vrij in het Huidenvettershuis. Belangstellende kunstenaars kunnen de
voorwaarden tot tentoonstellen bekomen bij F. Bonneure, voorzitter. Adres:
Huidenvettershuis, Huidenvettersplein 10 te 8000 Brugge.
• Het witte kunstdorp Thorn aan de Maas bij de grens bezit met Galerie Adriana
een kunstcentrum in de Kraekermolen gespecialiseerd in naïeve kunst, waar
reeds heel wat vlamingen exposeerden. Nu weer van 17/10 tot 5/12 in de
tentoonstel-
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ling ‘Thorn gezien door naïeven’. Men kan nog het dorpje gaan bezichtigen,
met het oog op selectie met werk dat men ter plaatse komt maken.
• Het 4de Europees Poëziefestival wordt eind oktober door de Europese
Vereniging ter Bevordering van de Poëzie (directeur Eug. van Itterbeek)
gehouden over het thema ‘Mysterie en Materie’. Deelname van dichters uit
verschillende religieuze groeperingen, o.m. in een colloquium (28/29 oktober)
met voor Vlaanderen Anton van Wilderode, o.m. over de vragen: ‘Hoe richt
zich de dichter tot God? Hedendaagse wereld (materie) en uiteindelijke
levensbestemming (mysterie)?’. Vanaf 22/10 tentoonstelling over die thema's
in de Universitaire hallen: open tot 15 november. Openbaar debat over ‘Poëzie
en Ruusbroec’. Op 29/10 o.l.v. Prof. Carlo Heyman bezoek aan het Museum
van Religieuze Kunst in de Sint-Pieterskerk. Poëzielezingen en concerten in
het Cultureel Centrum, o.m. een aan Anton van Wilderode gewijd recital op
31/10. Volledig programma en inschrijving: Europese Vereniging ter
Bevordering van Poëzie, Blijde-Inkomststraat 9, 3000 Leuven (600 fr.).
De resolutie Pol Marck bij het Europees parlement wil de initiatieven van het
Europees Poëzie Centrum door de Europese instellingen doen subsidiëren.
• In het laatste nummer van ‘Openbaar’, informatieblad over lektuur en
bibioteekwezen, verscheen een keuzelijst van naslagwerken over
jeugdliteratuur en jeugdbiblioteekwerk. Het betreft een 150-tal titels, vertaalde
of oorspronkelijk Nederlandstalige publikaties, zowel tijdschriften en brochures
als uitgaven in boekvorm. (Uitgave v.h. Katoliek Centrum voor
Lektuurinformatie en Biblioteekvoorziening, Mutsaertstraat 32, 2000 Antwerpen,
tel. 03-232.77.94).
• De Nationale Muziekraad, die in 1953 werd opgericht, zal vervangen worden
door drie gewestelijke, nl. de Vl., Fr. en Duitse. Afgevaardigden van de drie
vormen de ‘Belg. sectie van de Intern. Music Council’ bij de Unesco. Deze
Council omvat 70 nationale comités en 17 internat. organisaties. Een dezer 17
is de IFJM (Intern. Fed. v. Jeugd en Muziek) met zetel te Brussel (PSK). De
voorzitter der Belg. gewest. muziekraden zijn Jan Kastelyn, Robert Wangermée
en Albert Veithen.
• Het Internat. Colloquium Neerlandicum voor Neerlandici eind augustus
besprak o.m. de internationale situatie van het Nederlands, de Vlaamse film
i.v.m. letterkundige werken, het Nederlands aan de buitenlandse universiteiten.
Een honderdtal deelnemers op dit 3o colloquium, wat een stijgende lijn betekent.
• De Ver. v. Vl. Letterkundigen viert haar 75 j. bestaan met o.m. een Poëziemarkt
(18/9 Grote Markt Antw.), Festival ‘Literatuur en film’ (P.v.S.K. Brussel,
Filmmuseum vanaf 7/9), Acad. Zitting (Prov. C. Arenberg, 23/10 15u),
Documentaire tentoonstelling 75 j. VVL (AMVC vanaf 30/10) en Schrijversbal
(Eurotel 13/11).
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• De Ver. v. Limburgse Auteurs houdt statutaire vergadering op 18/9 in de
Zoutkist te St.-Truiden (14u30), gevolgd door ontvangst op het Stadhuis,
presentatie van het boek ‘Nooit gebeurd’ in de academische zitting en avondmaal
in het ‘Tolhuis’. Secret. Pannenhuisstr. 33, 3650 Dilsen (Jaak Venken).
• Het derde jaar kunstuitleen was voor ‘Kunst in Huis’ een periode van groei.
Meer deelnemende kunstenaars, meer ontleningen, meer deelnemers, meer
kunstwerken, meer verkopen en een uitleendienst meer. Het collectie-aanbod
steeg met 340 kunstwerken. Ook het aantal verkochte werken steeg tot 115.
Aan de kunstenaars werd er samen nagenoeg 1.650.000 fr. uitbetaald. Het aantal
leden steeg met 55%. De activiteiten in de uitleendiensten stegen naar 2.390
ontleende kunstwerken. Kunst is te leen en te koop in de culturele centra van
Hasselt, Dilbeek, Turnhout, Waregem en Knokke-Heist, waar men werken ter
selectie kan aanbieden.
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[Korte golf, Prijskampen en onderscheidingen, Uit het leven van
kunsten en letteren, Bibliotheek]
[Redactie: de stukjes ‘Korte golf’, ‘Prijskampen en onderscheidingen’, ‘Uit het leven
van kunsten en letteren’ en ‘Bibliotheek’ staan in het origineel steeds naast elkaar,
maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

korte golf
Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende.

I. Literatuur
Van Pieter Aerts verscheen de dichtbundel ‘Wat slechts om zacht te praten komt’
bij de Leuvense schijversaktie (no 25, 150 fr., 63 blz.). Ingeleid door Eugeen van
Itterbeek. - De nieuwe dichtbundel ‘Voor wie het beeld verstaat’ van Willy Balyon
werd op 16/5 in de Heerlse stadsschouwburg voorgesteld door Paul Haimon, die er
ook eigen poëzie voordroeg. - Van Jac Bergeyck (ps. v. J.A. Theuws) verscheen
de Nederlands-Engelse dichtbundel ‘Trancendentale Meditaties. Trancendental
Meditations’ met dichterlijk-wijsgerige overwegingen/The Netherlandic Press
(Windsor-Ontario, Canada). Hij is hoogleraar te Windsor-Ontario, minderbroeder
en Limburger (o Lommel). - Letterkundige Marcel Boey hield de 11 juli-rede o.m.
te Brugge. - Van de dichter Andries Bogaert verscheen de bundel ‘Onderweg’,
verdeeld in twee luiken. Te bestellen bij de auteur: Donksesteenweg 212, 2130
Brasschaat. - Prof. dr. Paul Brachin sprak op 17/3 in de Vlaamse Academie over
‘Een pionier van de Franse neerlandistiek: L. de Backer’. - Van Jo Briels verscheen
het jeugdboek ‘Jan zonder vrees: De heksenmeester’ (uitg. L. Opdebeek, Antwerpen,
94 p.). - Van Georges Bruggeman verscheen de 2o roman ‘De kleine man’ in eigen
beheer (Abeelstr. 50 Roeselare). - Van de biografie van de Poolse martelaar P.
Maximiliaan Kolbe, die door Antoinette Buckinse-Luykx werd uitgegeven,
verscheen een vertaling door André Willems: ‘La vie émouvante d'un grand prêtre’
(100 blz., uitg. R.O., Tiensestraat 78, 3000 Leuven). - Het toneelstuk ‘Ruzie om
Byouke’ van Hendrik Caspeele werd gekozen door de groep ‘Jezus met der
balsemblomme’ uit St.-Amandsberg voor het 2o Gaverjuweel. - Van Willy de Bleser
verscheen bij De Roerdomp/Brecht de roman ‘Het concert’ (360 fr.). - Letterkundige
Remi de Cnodder werd werkcommissielid van het Openluchtmuseum Middelheim.
Hij werkte mede aan de monografie ‘Pierre Paulus’ en leidt de dichtbundel ‘Eenden
over het huis’ in van Cecile van Campen. Remi de Cnodder werd aangesteld als lid
der aankoopcommissie van het Openluchtmuseum Middelheim. Hij was inleider der
tentoonstelling Sorina (Veurne), Piet Peere (Brugge); over deze laatste schreef hij
een brochure. Hij publiceerde bij n.v. van Spijk/Venlo een kunstmonografie over de
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tekeningen van Robert Vandereycken (Hasselt). - Van Luc Delafortrie verscheen
pas opnieuw een dichtbundel: ‘Het andere land’, bestaande grotendeels uit mijmering
en gebed. Luc Delafortrie jr. illustreerde de omslag. Uitg. P. Daens, Wespelaarsebaan
238, 2980 Boortmeerbeek; 250 fr., br. 230-0207600-40. - De ‘Vriendenkring Kunst
Houtland’ organiseerde een bezoek aan André Demedts op 17/7, het eerste van de
reeks ‘Vijf schrijvers en hun landschap’. De auteur sprak over Frans-Vlaanderen
o.m. in St.-Lambrechts-Woluwe, Oostende en Kortrijk; over Verschaeve op 27/9 in
abdij Affligem. - ‘Rond Gezelles reizen naar Engeland’ is een belangrijke studie van
José de Mûelenaere, verschenen in ‘Gezelliana’ (jrg. XI, afl. 2-3, p. 77-118). - Van
Valère Depauw verschijnt weldra ‘Ik ben zo wijd’, het vervolg van zijn vorig jaar
verschenen roman ‘Bijwijlen lief, bijwijlen leed’ (Uitg. Orion, Beveren). Letterkundige Frans Depeuter kondigt de uitgave aan van ‘Quusque tandem’, een
blaadje dat verschijnt als het past, als controlemiddel op het para-literair gebeuren
(abon. 20 fr. op zijn adres: De Heikens 21, 2430 Olen). - Letterkundige R.M. de
Puydt was inleider o.m. van de tentoonstelling Guy vander Henst (Dilbeek). Kunstrecensent Herman de Schutter was inleider der tentoonstelling Jos Devoght
(Ekeren). - Van Gery de Smet verscheen de dichtbundel ‘Liefde na de dood’ in eigen
beheer (Sterstraat 30, Antwerpen; 30 blz., foto's, 21 cm., 150 fr.). - Van André

prijskampen en onderscheidingen
Berichten tijdig insturen:
Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12 bus 3, 8400 Oostende

A. Literatuur
BONN - De auteur Gaston Claes kreeg het ‘Bundesverdienstkreuz’ 1e klas der
BRD voor zijn werk als journalist ter bevordering van de culturele betrekkingen
tussen Vlaanderen en Duitsland.
ANTWERPEN - ‘Letter en geest’ is de titel van het huldeboek Prof. R.F.
Lissens, dat uitgegeven wordt m.m.v. de U.F.S.A. n.a.v. zijn emeritaat. Met
teksten van hem o.m. over G. Gezelle en A. Rodenbach en een bio-bibliographie.
Initiatiefnemers zijn J. Boets, J. Geens, L. Rens en K. Wauters. Het verschijnt
in oktober. Met naam en titulatuur (voor de intekenaarslijst) 950 fr. + port storten
op adres: Nederl. Boekhandel, Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen.
AVERBODE - De John Flanders-prijs 1982 (Vlaamse Filmpjes) werd
toegekend aan Karel Verleyen voor zijn verhaal ‘De veertiende dag’. De jury
bestond uit: Maria Jacques, Lili Schouteden, Gerda van Cleemput en René
Swartenbroeckx. Er waren 39 inzendingen.
BLANKENBERGE - De 4o Prijs van Blankenberge ('t Kofschip) bekwam Paul
Cleempoel (St.-Niklaas) met het gedicht ‘Dorp in de winter’. Er waren 147
inzendingen.
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BRASSCHAAT - Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het overlijden
van de bekende jeugdauteur Aloïs Blommaert, wordt door de vereniging
‘Kunstenaars voor de Jeugd’ de Prijs Al. Blommaert uitgeschreven voor een
jeugdboek. Het reglement kan worden aangevraagd op het ‘Secretariaat
Kunstenaars voor de Jeugd’ - p.a. Fons Raeymaekers - Kapelsesteenweg 72 te
2130 Brasschaat. De prijs - 25.000 fr. - wordt aangeboden door de kinderen van
de overleden letterkundige.
BRUSSEL - De Koopal-prijs voor letterkunde 1982 wordt toegekend aan een
Belgische auteur voor de beste vertaling in het Nederlands van literair werk.
Uiterlijk 30 september moet een eksemplaar van de tijdens de periode 1980-'81
verschenen vertalingen worden overgemaakt aan het Algemeen Bestuur voor
Kulturele Zaken, Dienst Letteren en Toneel, 4de verdieping, Coloniënstraat
29-31, 1000 Brussel.
- De radiodocumentaire ‘De bruiloft’ van producer Gie Laenen wordt
de BRT-inzending voor de Italiaprijs 1982. Hij werd samengesteld
met getuigenissen door de auteur verzameld voor zijn
radioprogramma ‘Het is kwart over tien en alles is rustig’.
- De Edgard Spaelantprijs voor geschiedenisvan de Prov. Brabant
1983 (40.000 fr.) zal gaan naar een oorspronkelijk en onuitgegeven
werk dat getuigt van ‘sociaal-ekonomische kennis in historisch
perspektief van een gemeente of streek in Brabant’ of dat gewijd is
aan een Brabantse folkloristische aktiviteit (volksdans, karnaval,
feesten). Inlichtingen en inzenden (vóór 31 januari '83) bij de Dienst
Geschiedenis en Folklore, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

DEURLE - De Vlaamse Poëziedagen schonken de Prijs van de Vlaamse
Poëziedagen (25.000 fr.) aan Pieter Aerts (Tienen) voor de ongepubliceerde
bundel ‘De juniminnaar en zijn interludia’. De De Pesseroey-De Belderprijs
(15.000 fr.) kreeg Marleen de Cree-Roex (Kalmthout) voor ‘Brieven aan Plinius’.
De Basiel de Craeneprijs voor debutanten kreeg Dirk van Bastelaere
(Belsele-Puivelde) voor drie ongepubliceerde gedichten. Het Komitee der
Vlaamse Poëziedagen (voorzitter Hubert Ascoop) huldigde ook o.m. de
overledenen Jozef L. de Belder (Anton van Wilderode), Willem Elsschot (M.
Janssens) en P. Snoek.
GEEL - Een hulde aan wijlen Dr. Wies Verwaest, letterkundige en
cultuurpromotor in de Kempen, heeft plaats op 17 sept. in de gemeentel.
feestzaal.
GENT - De Paul de Montprijs van de Provincie Oost-Vlaanderen werd
toegekend aan Fernand Handtpoorter voor zijn eenakter ‘De linker- en de
rechterzijde’.
- De Karel van de Woestijneprijs voor essay van de Vlaamse
Academie werd toegekend aan prof. Mathieu Rutten, Luik, voor
zijn gezamenlijk oeuvre over Karel van de Woestijne; De Leonard
Willemsprijs ging naar prof. W.L. Braekman, Mariakerke, voor zijn
gezamenlijk werk op het gebied van de Nederlandse vakliteratuur;
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De Joris Eeckhoutprijs kreeg Michel Dupuis, Brussel, voor zijn
essay over Ferdinand Bordewijk; De Arthur Merghelynckprijs voor
poëzie, de Nestor de Tièreprijs en de Karel Bouryprijs werden niet
toegekend. De eventuele toekenning van de Lode Baekelmansprijs
is uitgesteld.

HILVERSUM - In de Vara-scenariowedstrijd waren er drie prijzen en vier
vermeldingen, o.m. voor ‘Soir bleu’ van Marc Didden.
MAASTRICHT-HASSELT - De Mathias-Kempprijs voor het essay van de
gelijknamige stichting werd toegekend aan Jef Bonten voor zijn essay over de
auteur Anton Koolhaas. De prijs wordt gegeven aan een bekroond werk van
letterkundigen uit Nederland en Belgisch-Limburg. In totaal werden acht
werkstukken ingezonden.
- De Belgisch-Nederlandse officiële Mathias-Kempprijs voor poëzie
1983 (2.500 gulden of 50.000 fr.) staat open voor deelnemers uit
beide Limburgen, hetzij zij er geboren zijn hetzij minstens vijf jaar
gedomicilieerd. Insturen voor 15 juni 1983 t.n.v. Trudo Hoewaer,
Toekomststraat 29, Hasselt (tel. 011/22 39 07) waar men het
reglement kan aanvragen.

HASSELT - Door het van Veldeke-Leënkomitee te Hasselt wordt in 1982 de
8e H. van Veldekeprijs voor poëzie uitgeschreven (20.000 fr.). Hij heeft tot doel
de Belgisch-Limburgse schrijvers van poëzie aan te moedigen. De getypte
handschriften of gedrukte werken dienen in drievoud ingediend bij de heer R.
Pulinckx, secretaris van het komitee, Sint-Truidersteenweg 113, 3500 Hasselt,
vóór 1 oktober 1982. Bijkomende inlichtingen kunnen er ingewonnen worden.
- De 2e Grote Ned. Larousse Encycl.-prijs wordt uitgeschreven door
uitg. Heideland-Orbis (50.000 fr.).
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[Prijskampen]
Manuscripten i.v.m. het vulgariseren van wetenschap worden ingewacht tot 30
sept. bij de uitgeverij: Torenplein 6 b. 13; tel. (011) 21 21 12.
IZEGEM - Culturele raad en stadsbestuur organiseren de 2o Poëzieprijs van
Izegem. Maximum 3 onuitgegeven gedichten over een vrij onderwerp insturen
in 5-voud getypt (din A4) vóór 1/10, onder kenspreuk met identificatieomslag.
Bekroonden ontvangen stadplaketten en o.a. boekenpaketten. Insturen ten
stadhuize, waar reglement kan aangevraagd.
KNOKKE-HEIST - Letterkundige Eugeen Mattelaer werd vereerd met de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
OOSTENDE - De Poëzeprijs van de Vlaamse Gids ging naar Herman de
Coninck.
SINT-TRUIDEN - De jury van het lett. tijdschrift ‘Appel heeft de zevende
poëzieprijs van de stad Sint-Truiden toegekend aan de Nederlander K. Grazell
(pseudoniem Leins Janema) uit Amsterdam. Eervolle vermeldingen: Paul Rigolle
uit Brugge, Henk Beems uit Heeze (Nl.) en Dirk Van Bastelaere uit Belsele. Er
werden 900 gedichten ingezonden. De prijs, een beeldhouwwerk van Toon
Vanmechelen, zal uitgereikt worden op 1 oktober.
- De 7e Poëzieprijs van St.-Truiden werd toegekend aan Leins Janema
(ps. v. Karel Grazell, Amsterdam). Eervolle vermelding: Paul (M)
Rigolle, Hank Beems en Dirk van Bastelaere. Door tds. ‘Appel’
aangestelde jury: J. Boven, H. Devroe, B. Hayen, Kris Fabré. Een
kunstwerk van Toon van Mechelen wordt aan de winnaar uitgereikt.

TIELT - De Poëzieprijs ‘Dichter bij Jeugd’ van de Jeugdboekenweek (org.
Poëziecentrum Gent) bedraagt 20.000 fr., Vijf ongepubliceerde gedichten,
geschreven voor kinderen (tot 13 j.), onder schuilnaam (met identificatieomslag),
uiterlijk 15/10, op DIN A4 formaat, insturen: Dichter bij Jeugd, p.a.
Poëziecentrum, St.-Kwintensberg 65a, 9000 Gent, telefoon 091/25.22.25.

B. Plastische kunsten
ANTWERPEN - Het provinciebestuur verleent jaarlijks een Prijs voor
plastische kunst: 60.000 fr. met nog voor 40.000 fr. premies. De prijs voor
plastische kunst is dit jaar voorbehouden aan de schilderkunst. Ook zijn er dit
jaar een provinciale prijs en premies voor textielkunst. Bedoeld wordt de vrije
en decoratieve expressie in textiel, zowel met gebruik van oude technieken en
klassieke materies als door toepassing van persoonlijke technieken of materies
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die in het uitdeinende domein van textielkunst in gebruik raken. Tenslotte schrijft
het provinciebestuur een tweejaarlijkse prijs voor fotografie uit. Er zijn twee
reeksen voorzien, nl. zwart-wit foto's op papier en kleurfoto's op papier.
Inlichtingen bij het provinciebestuur.
- De traditionele Prijzen van de Club der XII werden door een jury
voorgezeten van L.Th. van Looy (dir. Nat. Hoger Inst. en Kon. Ac.
Sch. K.) toegekend aan Hugo Besard, Mariette Teugels, Johan van
Geert, Erika Chaffart, Rafaël van Ransbeeck, An Zelliën, Dominique
van Heddegem, Dirk Bikkembergs, Bart Laerenbergh, Guido
Lambaerts, René Huybrechts, Peter De Hertog en Hans Bruneel.
De ingestuurde werken werden tot 9/7 tentoongesteld in het Instituut.
In totaal werd voor ca. 230.000 fr. prijzen toegekend, met inbegrip
van de Prijs Fr. Verrept (voor Gustave Geers), de Prijs Laurent
Meeus (voor Peter de Hertog) en de Prijs Piet van Engelen (Hans
Bruyneel).
- De Rembrandt-Bugatti-prijs werd door de K.M. v. Dierkunde
toegekend aan Viviane Megens. Eervolle vermelding: Erika Chaffart.

BLOIS (Fr.) - Een jury schonk prijzen aan kunstenaars die deelnamen aan een
rondreizende tentoonstelling die verschillende Franse steden aandoet. Daardoor
verwierf Leon Beel de prijs J.M. Rougé in het salon Blésois des Beaux-Arts Château Royal te Blois. Deze prijs werd uitgereikt in hotel Astoria te Brussel.
De werken reizen verder naar Valenciennes waar ze tentoongesteld zijn van 1
tot 12 juli in het Hôtel de Ville. Vervolgens te Douai van 13 tot 22 juli en te
St.-Amands-les Eaux (Théâtre).
BRUGGE - Het Zand zal weldra overschouwd worden door een grote fontein,
met beelden op de 4 hoeken. Voor het ontwerpen en beeldhouwen ervan
organiseert het stadsbestuur een algemene Wedstrijdofferteaanvraag van beelden.
Zij moeten kaderen in de globale heropschik. In de fontein worden 4 sokkels
voorzien. Thema vrij gekozen door de deelnemers; suggesties worden gegeven
in het bestek: het verleden of de toekomst van Brugge, de zee, de haven, de 4
jaargetijden, enz. Maximaal 3 inzendingen zullen bekroond worden, met een
éénmalige prijs van 50.000 fr. Er is geen erkenning vereist. Deelnemers moeten
sedert minstens 6 maanden woonachtig zijn in het Vlaamse gewest. De
uitvoeringstermijn is kontraktueel te bepalen door de kandidaten. Opening der
inschrijvingen in het Stadhuis op 10 sept. 11 u. Het bestek en de plannen liggen
ter inzage en zijn te koop op werkdagen ('s zaterdags uitgezonderd) van 9 tot
12 u in het Administratief Bureau van de Stedelijke Dienst Werken, Oostmeers
17, 8000 Brugge, tel. (050) 33 99 66, waar ook alle verdere inlichtingen te
verkrijgen zijn.
- Aan kunstschilder André Penninck (St.-Andries) wordt een
retrospectieve gewijd van 30/10 tot 7/11 in het Concertgebouw. Bij
de opening spreken Gouverneur Olivier Vanneste en kunstcriticus
Gaby Gyselen, dir. v. de Prov. Cult. Dienst.
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BRUSSEL-BRUGGE - De Brugse architekt Erik van Biervliet, die reeds in
1981 de internationale Maskensprijs behaalde, heeft zopas voor hetzelfde project
de Dirk Baksteenprijs ontvangen (uitreiking 11/10 Brussel) en de Prijs der Ver.
v. Historische Woonsteden van België (uitreiking 6/9 Brugge). Het betreft zijn
eigen woning, in de St.-Annarei 11 te Brugge.
BRUSSEL - Voor de Maskensprijs voor architektuur de deelnemingsformulieren
tot 24 september inzenden. De prijs staat open voor alle architekten die één,
twee of ten hoogste drie voltooide gebouwen, gedeelten van gebouwen of
gebouwencomplexen, gelegen in België of het Groothertogdom kunnen
voordragen. De jury (Bruno Albert, Jo Crepain, Marc Dessauvage, René Greisch
en Walter Toubhans) heeft vooral oog voor de architektonische waarde, het
welzijn van de bewoners of gebruikers, de relatieve ekonomie van de constructie,
het gebruik en onderhoud, en de inplanting in de omgeving. Inlichtingen:
Secretariaat Maskensprijs, R. Vandendriesschelaan 71, 1150 Brussel, tel. (02)
771 20 40.
- Van C + 82, de vierde internationale wedstrijd voor nieuwe
Meubledesign, zullen de modellen in november getoond worden op
de Internationale Vakbeurs van het Meubel in de Heizel-paleizen
te Laken. Er is een Prijs van de Belgische meubelskulptuur (50.000
fr.), i.s.m. de vakbeurs van het meubel. Ge-

KG 2 Literatuur
Despretz verscheen de numismatische studie ‘Het Huisgeld van de Gentse S.M.
Vooruit Nr. 1’ (136 blz., 139 foto's, 166 × 240 mm, off-set). Bestellen: Baarleboslaan,
44, 9810 Drongen, 250 fr. + 25 fr. port Br. 001-0854278-75 + vermelding van titel.
- Van Leo Devloo verscheen de biografie ‘Zoals een hert verlangt naar stromend
water. Zo leefde, schreef en stierf priester Daniel Billiet (Kanegem 1916-Tielt 1954)’
(321 fr. br. 710-1125945-94, L. Devloo, 24 Stationsstraat, 8880 Tielt). Uitg.
Ceres/Maarkedaal. - Kunstrecensent Jan D'haese leidde de door hem samengestelde
tentoonstellingen in van Xavier de Cock en Emile Claus te Deurle. Hij is de auteur
van de kunstmonografie ‘Emile Claus’. - Van Gaston Durnez verscheen ‘Vlaamse
schrijvers: 25 portretten’ (160 blz., 295 fr.). - De diamontage gepresenteerd bij de
slotviering van de Franciscusherdenking in het Roeselaarse Grauwezustersinstituut
werd samengesteld door letterkundige Fernand Etienne. - Van Gery Florizoone
verschijnt bij Danthe St. Niklaas een 2e druk van zijn dichtbundel ‘Als zachte klaver’
(Stalyzerstraat 7, 8000 Brugge - Pr. 000-0471790-79). Tevens geeft de v.z.w.
Dorpsraad Adinkerke zijn werk uit: ‘Adinkerke Geschiedenis en Volksleven’. Kunstrecensent Roger Geerts werd inleider o.m. van de tentoonstelling Pieter van
der Krieken (Antwerpen) en Alfons van Meirvenne (Haasdonk-Beveren). - Bij de
uitgeverij Vysehrad, Praag verscheen in Tjechische vertaling door Ella Kazdova
‘Laatste Berichten’ van Fred Germonprez (18.000 ex.). Dit is de negende roman
van Fred Germonprez, die in het Tjechisch werd vertaald. - ‘De reiziger voor gisteren’,
een roman van Jos Ghysen, verschijnt als feuilleton in het dagblad De Standaard.
N.a.v. 750 j. Hasselt publiceerde hij in juli ll. een nieuw boek: ‘Een stukje Hasselt.
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77 Vlaggen voor een stad in feest’ (Uitg. Heideland Hasselt, 206 blz., geïllustr.). Een bezoek aan letterkundige Robin Hannelore met natuurwandeling wordt
georganiseerd door de ‘Vriendenkring Kunst Houtland’ op 9/10. Op initiatief van
Herwig Verleyen. Informatie: Sekret. V.K.H., Revinzestr. 24, 8100 Torhout (tel.
(050) 21 30 61). - Ons redactielid Prof. Carlo Heyman verdedigde terecht, op het
11 juli-feest in het Leuvens Cult. Centrum, o.m. het romantisch karakter van de
Vlaamse Beweging. - De gedichten-map ‘Het zien der Blinden/Schatten die ernst
werden’ van Lou Heynens verscheen bij de Edizione d'Arte ‘Royalty Press’ in
Perugia (It.). Informatie: Postbus 427 Maastricht. - Van Maria Jacques verscheen
bij Altiora Averbode het jeugdboek ‘De kat kwam weer’. - Prof. Dr. August
Keersmaekers, voorzitter van CVKV-Antwerpen en Ver. Kemp. Schrijvers, werd
opgenomen op 15/5 als lid van de Nederlandse ‘Muiderkring’ in het historische
Kasteel van Muiden. Hij is de inleider van het Gedenkboek Hendrik Conscience, dat
verschijnt n.a.v. de 100e verj. van Consciences overlijden. Vóórintekenaars (tot 30/9)
worden opgenomen in het boek: 1.125 fr., pc. 000-0681976-66 Stichting H.C. - Van
wijlen Bernard Kemp verscheen voor schoolgebruik een nieuwe 6o druk van zijn
toneelstuk ‘De deur’, met inleiding en opgaven, bij de Ned. Boekhandel (Reeks Het
Zilveren Kompas, no 4, 61 p., 95 fr.). Zijn feestrede voor Gerard Knuvelder werd
gepubliceerd door het tds. ‘Brabantia’ ('s Hertogenbos) in een Hommagenummer. ‘Lenitief’ is de nieuwe bundel aforismen van Juul Kinnaert in eigen beheer (100
fr., p.a. Overwindenstraat 50, 3400 Landen). Weldra volgen ‘Kijken naar een
dissident’ (curs.) en ‘De wortels van de gember’ (ged.). - Een gouden gedenkpenning
Hendrik Conscience (1812-1883) werd door Antoon Luyckx ontworpen, op initiatief
van de Stichting Conscience n.a.v. de 100e verjaardag van zijn overlijden: bestellen
door storting v. 16.000 fr. op pr. 000-0681976-66 Stichting H.C. Namen der
vóórintekenaars (tot 30 sept.) komen in het Gedenkboek H.C. - ‘Een parel van kobalt’
van Mercedes (ps. v. Nadia Vereecke) is een dichtbundel geïnspireerd door het
verpleegsterwerk van de dichteres (51 blz., 200 fr., N. Vereecke, Ham 95 Gent). Gedichten van wijlen Wies Moens werden voorgedragen o.m. op de 11 juliviering
in het Leuvens Cult. Centrum. - De door Godfried Oost bestuurde Openbare
Bibliotheek Albrecht Roden-
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KG 3 Muziek, Toneel, Ballet
bach werd op 11/9 ingewijd door Mgr. E.J. Desmedt. - De Aarschotse letterkundige
Gunnar Riebs las gedichten van Maria Sesselle en verder uit eigen werk in het
Provinciaal Museum Van Humbeeck-Piron. Ook droeg hij gedichten voor in Tremelo.
- ‘De hel van het Noorden’ is de 2o poëziebundel van Paul (m) Rigolle. Hij werd
bekroond met de Vers-prijs (30 pag., 21 × 15 cm, 140 fr. pr. 000-1263468-43 P.
Rigole, Canadastraat 7, 8200 Brugge 2). - De debuutbundel van André Sercu ‘De
dorpszwaluwen’ met 73 gedichten verscheen in eigen beheer (180 fr., Wulvestraat
40, 8902 Zillebeke). Illustraties van zijn echtgenote Monique Ackaert. - ‘Welkom
in Baloebaland’ van René Swartenbroekx kwam in première bij het Antw.
Fakkelteater op 7/12/81. - Kunstcriticus René Turkry was inleider o.m. van de
tentoonstelling Edgar Heirman (Affligem). - De dichteres Suzy van Bever
publiceerde een bloemlezing met gedichten van Vlaamse dichteressen en een zestal
van haar zelf; bestellen op haar adres (Rot 53, 3221 Holsbeek/Nieuwrode). - Van
Rudolf van de Perre verschijnt in de reeks ‘Orions Literair Atelier’ het essay ‘Er
is nog olie in de lamp der taal’, een panorama van de Vl. poëzie van 1945 tot 1981
(Orion, Beveren). - Het jeugdfeuilleton ‘Veenmysterie’ van Julien van Remoortere
kreeg zijn eerste aflevering op 11 september. Het verhaal speelt zich af in de Hoge
Venen. - Van Marcel Vanslembrouck verscheen de dichtbundel ‘Fluweel en Twijfel’
over de kloof tussen mens en medemens, (40 blz., 12 × 20 cm, 200 fr., br.
800-2060789-05, Weidestraat 11, 8100 Torhout). De luxe-uitg. bevat grafische
impressies van Jef Snauwaert. - De dichter Anton van Wilderode was eens te meer
de auteur van de prachtige teksten die op de Yzerbedevaart werden voorgedragen
o.m. door Tine Ruysschaert. Zijn nieuwe dichtbundel ‘De overoever’ kent veel
bijval (Orion-Orbis/Beveren; 68 blz.). - Het toneelstuk ‘Wij, simpele brave mensen’
van André Velghe werd gekozen door ‘Hogerop Stasegem’ voor het 2o Gaverjuweel.
- Dr. Valentin Vermeersch is samensteller en medeauteur van ‘Brugge en de zee.
Van Brugghia tot Zeebrugge’. Hij schreef het hoofdstuk ‘Het maritieme Brugge en
de zee’: 400 p., 33 × 25 cm, 400 illustr. waarvan 80 in kleur, vollinnen band,
stofomslag en koker, 3500 fr. Uitg. Mercatorfonds Antwerpen. - Van Albert
Westerlinck verschijnt in de reeks ‘Orions Literair Atelier’ het nieuwe essay ‘De
rijpe jaren van Karel van de Woestijne’ (Orion, Beveren). - Van Prof. N.M. Wildiers
krijgt het essay ‘Wereldbeeld en Teologie’ na de Duitse ook een Engelse vertaling:
‘The Theologian and his Universe’ (Seaburg Press/Crossroad, New York). - Dichter
Bert Willems sprak over haikoe o.m. op 25/3 te Genk. - Prof. Lode Wils schreef in
‘Wetenschappelijke Tijdingen’ (1982, no 2) een belangrijke bijdrage over ‘Gerretson,
Geyl en Vos. Spanningen tussen de Grootnederl. Beweging en de
Vl.-Nationalistische’, waaruit eens te meer de minder onbaatzuchtige aspecten van
de actie der twee Nederlanders worden aangetoond aan de hand van dokumenten.

II. Muziek-Toneel-Ballet-Film
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De bekende Capella Concinite uit Leuven kwam op BRT-3 o.l.v. Karel Aerts op
30/7 en 14/8. - Organist Jef Anseeuw verzorgt een concert op 25/9 in de Izegemse
H.-Hartkerk n.a.v. het jubileum van 75 j. parochiaal koor. Pianoconcert van Willy
Appermont in Ontmoetingscentrum ‘De Schakel’ op 17/7. De acteurs Tine Balder
en Piet Balfoort spelen in het 1e programma van het nieuwe seizoen van WTAK
‘Een dag uit de dood van Piet Snot’ (P. Nichols) vanaf 24/9. Ook in het daarop
volgend stuk ‘Er zijn geen ouders meer’ (J. Cocteau - Dré Vandaele) vanaf 9/11. De klarinettiste Liliane Bocken o.m. op 13/8 op BRT-3. - De dansgroep Imago Tijl
o.l.v. Alicia Borghten trad op o.m. in Zeebrugge op 11 juli. Van 16/7 tot 1/8 hield
de groep een toernee in Hongarije en nadien van 16 tot 20/8 in Stockholm op
uitnodiging van de Unesco. -

[Prijskampen]

-

-

-

vraagd: een plastische meubelvormgeving, die niet onmiddellijk
beantwoordt aan de gangbare norm van het funktionele design, maar
gaat in de zin van een ‘beeldhouwwerk op zichzelf’. Inlichtingen:
Febelhout, Koningsstraat 109-111, 1000 Brussel; tel. (02)217 63
65.
Batibouw organiseert opnieuw een wedstrijd voor de laatstejaars
van Belgische Architectuurscholen, binnen het programma van het
academisch jaar 1982-83. Het betreft vernieuwing of omvorming
van een gebouw in de Brusselse agglomeratie. De eerste prijs bestaat
in de uitvoering van het bekroonde ontwerp. De door de scholen
voorgestelde ontwerpen worden tentoongesteld tijdens het
Batibouw-Salon in februari 1984.
Het thema van een fotowedstrijd, dewelke georganizeerd wordt door
het Verbond der Cementnijverheid, n.a.v. de 2de Belgische
Betondag, is ‘Mooi beton’. Twee kategorieën: minderjarigen en
meerderjarigen: eerste prijs 25.000 fr., tweede prijs 10.000 fr., en
driemaal 5.000 fr., in elke kategorie. Deelnemers zenden max. vijf
foto's in, tot 24 september a.s. aan het Verbond der Cementnijverheid
v.z.w., ‘Fotowedstrijd’, César Franckstraat 46, 1050 Brussel (tel.
649 98 50), waar ook het reglement kan aangevraagd.
De nationale ABB-Kartoenwedstrijd werd gewonnen door Dirk
Huyghe, gevolgd door François Veldeman (Çois) en Ernest Metz
(Sem). De Assurantie v. de Belg. Boerenbond had als thema
opgelegd: ‘veilig fietsen’.

DEURLE - Aan de kunstschilder Armand Vanderlick 85 wordt een selectieve
retrospectieve gewijd in het Museum Dhondt-Dhaenens tot 19/9.
DRONGEN - Huldetentoonstelling Domien Ingels in de kapel Pater Petit, tot
21/9 door het DF-Drongen georganiseerd.
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GENT - De Retrospectieve George Minne werd opgevat als een hulde aan
Ere-conservator Paul Eeckhoud n.a.v. zijn emeritaat, na een voorbeeldige
loopbaan in dienst van de kunst.
- Het ereplaket van de stad Gent werd toegekend aan kunstschilder
Raymond Dewaegenaere voor bijzondere artistieke verdiensten.

HASSELT - In de cartoenwedstrijd ‘Kever knaagt aan 750 j. Hasselt’ ging de
prijs van de pers naar Stan Vanderhoydonck voor ‘The great Harry’. De
organiserende Cartoenistenkring hield een tentoonstelling in het Cultureel
Centrum en publiceerde een selectie van de deelnemende cartoons in een mooie
catalogus, die ook in de boekhandel is te verkrijgen en bij de Voorzitter Bob
Vincke, Eikhof 20, 3450 Zolder.
JEBBAH (Saoudi-Arabië) - Voor het Internationaal Openluchtmuseum van
deze stad - de derde grootste van het land - werd de Jabbeekse beeldhouwer
Hubert Minnebo geselecteerd met de grootste wereldfiguren van de
beeldhouwkunst.
KNOKKE-HEIST - In de 21e Humorkartoenale werden 713 van de ca. 3000
inzendingen uit 43 landen, geselecteerd voor tentoonstelling tot 5/9 in de
Humorhal. Werden bekroond: Clive Collins (U.K.) met Gouden Hoed, Pripp
Parm (U.S.S.R.) met Zilveren Hoed en Dirk Huyghe (26, Mechelen) met Bronzen
Hoed. Persprijs: Raoul Debroeyer (Royer). Casinoprijs: Luc Descheemaeker,
samen met de prijs van het publiek van 1981. Het thema van 1982 was ‘De
mens wil lachen’.
LOMMEL - Huldetentoonstelling kunstschilder Jos Geboers, die weldra zijn
70ste verjaardag viert: ingericht van 16 tot 25/10 in de Schuur van de Groote
Hoef door Kunstkring Heikracht en het gemeentebestuur. Sprekers waren op
de vernissage Marc Witters en Rik Berghmans.
MECHELEN - Herdenkingstentoonstelling Frans Magriet door Kunstkring
Helicon, tot 12 september.
OOSTENDE - De Europaprijs voor schilderkunst van de stad werd gewonnen
door de Belg Marc Maet (27): 300.000 fr., geschonken door het stadsbestuur.
De tweede prijs (75.000 fr.) gaat naar de Nederlander Sjef Hendericks en de
derde (40.000 fr.) naar de Belg Philip Van Isacker. Een gouden medaille kreeg
de Belg Fik Van Gestel. Daarnaast waren er vier zilveren en 32 bronzen
medailles. Er waren 570 deelnemers, met 1.700 werken. Tentoonstelling van
de geselekteerde werken in het Kursaal van 11 september tot 10 oktober.
- In de jaarlijkse Beeldhouwprijs van het V.F. ging de eerste prijs
naar Frans de Vree (30.000 fr.) voor ‘De Roddelaars’, gevolgd door
Fri Cavens en Jozef Demeire. Eerv. verm. werden o.m. Agnes Van
Ransbeek, Walter Derycke en Jaak van den Abeele.
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OUDENAARDE - Aan kunstschilder Rigobert Haeck (70) werd een verdiende
hulde-retrospectieve gewijd in het stadhuis van zijn geboortestad.
OTTAWA (Canada) - Op het 4o Int. Festival van de Animatiefilm kreeg de
tekenfilm ‘Het landhuis’ van Josette Janssens de 1o prijs cat. Eerste Werk.
Boudewijn Perneel en Serge Roorick behoorden bij de geselecteerden voor
deelname (op ca. 500 kandidaten). ‘Het landhuis’ werd voordien te Namen reeds
bekroond in het festival Media 10/10. Op het festival werd een retrospectieve
Raoul Servais gepresenteerd.
ST.-AMANDS - ‘Romain de Saegher 75’ is het hulde-essay dat door
kunstrecensent René Turkry aan de religieuze kunstenaar werd gewijd (Privé
uitg., René Turkry, Fruithoflaan 86/3, 2600 Berchem; 36 blz. + 10 illustr.).
ST.-MARTENS-LATEM - Kunstschilderes Lea Vanderstraeten ontving de
rang van ridder in de orde van Leopold II voor haar activiteit als kunstenares.
Tevens kocht het Ministerie van Nat. Opvoeding en Ned. Cultuur een schilderij
van haar.
UZES (Fr.) - Een grote prijs van het Festival international de la gravure kreeg
Cel Overbergh uit Antwerpen. Hij exposeert geregeld in Zuid-Frankrijk.
WILSELE - Voor zijn artistieke loopbaan ontving kunstschilder Hubert Jacobs
de medaille van verdienste van de provincie Brabant en deze van het Ministerie
van Nederlandse Cultuur.

C. Muziek - Toneel - Ballet - Film
ANTWERPEN - De tweejaarlijkse Provinciale Humanitasprijs, gesticht n.a.v.
150 j. België, werd voor het eerst toegekend. Jeanne Brabants, dir. van het Kon.
Ballet van Vlaanderen, verkreeg hem omdat zij:

Vlaanderen. Jaargang 31

263

[Prijskampen]
‘door haar rijke kwaliteiten en inspirerende aktiviteiten ter bevordering van de
balletkunst, op uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot de welvaart en het
welzijn van de provincie Antwerpen.’
- Voor 1983 schrijft de v.z.w. ‘De Crans’ de vijfde driejaarlijkse ‘Jef
van Hoof-compositieprijs’ (25.000 fr.) uit, ditmaal voor een
vierhandig pianowerk. Het moet een origineel werk zijn, geschreven
door een Vlaamse toondichter, onuitgegeven en nog onuitgevoerd,
duur minimum 6 en maximum 12 minuten. Aan deze prijs kan
worden deelgenomen door alle Vlaamse toondichters. Inzendingen
uiterlijk 31 januari 1983 bij de v.z.w. ‘de Crans’ - Huize ‘den
Bellaert’ - Blauwmoezelstraat 5, 2000 Antwerpen, tel. (031) 32 04
64. Daar het volledig reglement aanvragen.

BELGRADO (Yougoslavië) - De 13o Int. Wedstrijd v. Jeugd en Muziek deelt
prijzen uit in munt, voor de disciplines piano en strijkkwartet. De uitvoederders
mogen op 22/9/83 de 30 j. niet hebben overschreden. Inschrijven uiterlijk 1 juli
83: Sécrét. Concours Intern. Jeunesses Musicales, Terazije 26/11, YU-11000
Belgrado.
BOXTEL (Nl.) - Het Zuidelijke Orgelconcours voor amateurorganisten had
vijf finalisten, waaronder de vlamingen Jan van Impe (St.-Martens-Latem) en
Christine van Laere (Evergem). Laureaat werd Jaco Simons uit Vlissingen (15
j., leerl. v. Bram Beekman).
BRUGGE - In de 7e Intern. Orgelwedstrijd werd voor orgelpositief geen 1e
prijs toegekend; 2e werd Wolfgang Zeren (BRD), en 3e ex aequo Michelle
Graveline (US) en Geert Bierling (NL). Voor het Bach-Haendelconcours kreeg
Wolfgang Zerer de 1o Prijs; 2o ex aequo Guido Mayer (Oost.) en Reitze Smits
(NL); 3o Maasaki Suzuki (J); 4o Gilles Harle (FR). Eervolle vermelding kreeg
o.m. Lieven Strobbe (B). De prijs van het publiek kreeg W. Zerer eveneens.
Jury: R. Andersen, O. Bailleux, Ch. Dubois, J. Huys, T. Koopman, M. Radulescu
en J.-C. Zehnder.
BRUSSEL - De Stichting Roeping wil aan jonge mensen, tussen 18 en 30 jaar,
een beurs toekennen om een niet-universitaire artistieke of kulturele studie tot
een goed einde te brengen. Kandidaturen insturen vóór 30 september e.k.
Inlichtingen: Stichting Roeping, Agora-galerij, Bureau 110, Grasmarkt 105,
bus 6, 1000 Brussel.
- De Nat. Wedstrijd voor Amateurskoren van de RTBF 1982, werd
door vlamingen gewonnen, nl. door het Gents madrigaalkoor o.l.v.
Johan Duijck, vóór koren van Brussel (Le Petit Orgue o.l.v. Dirk
de Moor), Eupen en Estampuis; het Bachkoor (M. Scheck) en de
Capella Caecilia (Frans Dubois) uit Antwerpen bereikten de finale.
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Het ministerie v. nat. opvoed. en Cultuur schrijft ook dit jaar een
wedstrijd uit voor het beste filmscenario (150.000, 100.000 en
50.000 fr.). In te sturen uiterlijk 15 december 1982: Filmdienst Ned.
Cultuur, Koloniënstr. 29, 1000 Brussel (daar reglement aanvragen).

KOPENHAGEN (DK) - Aan het Beiaardwereldcongres werd deelgenomen
door 248 deelnemers, verdeeld over 17 verschillende nationaliteiten, er waren
zestien Vlaamse deelnemers. Op dit congres werden Noël Reynders
(Sint-Truiden), Jos D'Hollander (Gent) en Jo Haazen (Mechelen) aangesteld
als leden van het Internationaal Comité. Een 20-tal beiaardiers over de hele
wereld hebben in het voorafgaand jaar 1981 zich kandidaat gesteld om Deense
liederen te bewerken voor beiaard: gebundeld in het ‘Løgumkloster carillon
book’ en uitgegeven door de Deense beiaardiersgilde. Aan dit boek werkten de
hoger genoemde Belgische beiaardiers mee. Alle bewerkers van Deense liederen
werd gevraagd een beiaardconcert te Løgumkloster te verzorgen en er hun
bewerkingen uit te voeren. Het is op dit concert dat de stadsbeiaardier Noël
Reynders van Sint-Truiden de prijs behaalde van het publiek.
KORTRIJK - Tot viering van Herman Bruggen 60 wordt hem een album
gewijd onder de titel ‘Zestien seizoenen sjouwtoneel’, met de geschiedenis van
de ‘Groep Herman Bruggen’ in woord en beeld. Bestellen op adres: ‘Bertennest
3’, St.-Jorisstraat 31 (tel. 056/21 69 07).
- De actrice van WTAK Tine Balder werd benoemd tot Ridder in de
Leopoldsorde.

LUXEMBURG-GRUND - De compositiewedstrijd van de Conf. Intern. des
Sociétés Musicales (CISM) kent prijzen toe van 13.000, 8.000 en 4.500 Fr. fr.
voor werken voor harmonieorkest van minimum 8′ en max. 12′
(moeilijkheidsgraad van tamelijk moeilijk tot moeilijk). Insturen vóór 15/11
aan het Sécrétariat Général de la CISM, Rue Sosthène-Weis 2, L-2722
Luxemburg-Grund.
MECHELEN - In het Tivolipark werd op 8/8 het monument ‘Klokken in de
wind’ onthuld, ontworpen door de op kerstdag 1980 verongelukte Louis Neefs.
Hij ontwierp het voor een wedstrijd n.a.v. 150 jaar België. Het stelt een
plattegrond van ons land voor; uit elke provincie schiet een orgelpijp omhoog
die een door de wind bewogen carillon draagt. De negen pijpen komen samen
boven Mechelen, de beiaardstad waar Neefs woonde en werkte. Connie Neefs,
Louis' zuster, overhandigde een oorkonde waarbij het monument, dat tot stand
kwam door de inzet van de ‘Vriendenkring Louis Neefs’, aan de stad Mechelen
wordt geschonken.
MIDDELKERKE - Voor de 2o maal werd in de Casino de Baccara-beker
uitgeschreven voor lichte muziek en gewonnen door de Limburgse ploeg. Dit
jaar werd zij geleid door Luc Appermont en bestond uit Bart, Daniel Davies en
La Dolce Vita. Bart won de publieksprijs, maar de persprijs kregen de brabanders
Marc Deconinck en René van Wijk en Yvette Ravelle de interpretatieprijs.
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PARIJS - De fluitiste Magda van Riet (zuster van Gaby) behaalde de 1o Prijs
in het ‘Concours de flûte Roger Bourdin’.
ROME - N.a.v. de 200ste geboortedag van Nicolo Paganini organizeert de RAI
een Internationale Compositiewedstrijd voor Viool. Zowel werken voor viool
en orkest (eerste prijs 150.000 fr.) als voor viool-solo (eerste prijs 90.000 fr.)
komen in aanmerking. Inzendingen voor 31 december. Reglement: RAI Radiotelevisione Italiana, Concorso Internazionale di Composizione ‘Nicolo
Paganini’, Viale Mazzini 14, 00195 Roma.
- De Intern. Compositiewedstrijd ‘Musique et fable’ van de Italiaanse
Valentino Bucchi-stichting vraagt composities voor piano, bestemd
voor studenten van lagere en middelb. scholen (tot ± 15 jaar). De
componisten mogen op 1/1/81 de 38 j. niet overschreden hebben.
Insturen vóór 10/10/82: Associazione Musicale Val. Bucchi, Via
Ub. Perruzi 20, I-00139 Roma (tel. 06/817 56 87).

's HERTOGENBOSCH-MECHELEN - Het Internationaal Beiaardconcours
bekroonde met de eerste prijs Geert d'Hollander (17) uit Temse. Tevens behaalde
hij het eindexamen met grote onderscheiding

KG 4 Muziek, Toneel, Ballet
Het ballet van Vlaanderen o.l.v. Jeanne Brabants op 27/9 in Gentse Opera (Fest.
v. Vl.). - BRT-3 zond op 1/8 de Symfonie van Nini Bulterijs uit: ‘Sonate in een
beweging voor twee piano's’ van Peter Cabus door BRT-3 uitgezonden op 2/7. Zijn
‘Belgische Ouverture’ op 21/7 en zijn ‘Suite voor vierhandig klavier’ op 25/8. - Het
11 juli-TV-feestconcert werd gehouden door de Antwerpse Philharmonie o.l.v. Frits
Celis. Zijn ‘Trio op 13’ kwam op BRT-3 op 20/7. Ook leidde hij het Groot Orkest
van de opera van Vlaanderen in het slotconcert ‘Raina Kabdivanska’ te Gent. Pianoconcert van Marie-Noëlle Damien o.m. op 19/8 in Oostendse Kursaal. - De
‘Nocturne voor cello en piano’ van Jan Decadt werd door BRT-3 uitgezonden op
20/8. - De compositie van Emiel de Cloedt op het gedicht ‘Nu kom je weer’ van
Eugeen Mattelaer werd gecreërd op 15/5 in Knokke. - ‘Tien bos- en heidezangen’
van Marinus de Jong op BRT-3 op 16/7. Huldeconcert van 9/12/81 werd
heruitgezonden op 1/8, met o.m. zijn ‘Sex cantus doloris et amoris’. - Organist Robert
Deleersnijder concerteerde o.m. op 3/7 in de O.-L.-Vrouwkerk te De Panne. Beiaardier Frank Deleu hield zijn vaste zomeravondconcerten op de beiaard van
Menen en werd ook uitgenodigd voor concerten te Breda, Poperinge, Antwerpen,
Brussel, evenals in de Franse Bourgogne te Dijon en Nuits-St.-Georges. - Het Brugse
Renaat Veremanskoor o.l.v. Roger Deruwe o.a. voor BRT-3 op 14/8. Met zijn Scola
Gregoriana o.m. eveneens op BRT-3 op 14/8. - Het vioolconcert van Lode de Vocht
werd o.l.v. Frits Celis uitgevoerd bij de sluiting van de Basilica-concerten 1982 in
Tongeren. Pianomuziek van hem werd op 28/8 uitgezonden door BRT-3. - Het
VFJK-koor o.l.v. Louis Devos speelde op 1/8 de Missa Solemnis van Fioco in de
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Brusselse kathedraal. - Orgelconcert van Luc Devos op 15/11 in St.-Quintinus voor
de Hasseltse feesten. Hij trad op als solist (piano) voor ‘Europa Cantat’ op 4/8. - In
regie van Bert de Wildeman speelt het WTAK vanaf 9/11 ‘Er zijn geen ouders
meer’ (J. Cocteau - A. Vandaele). Eveneens ‘Het interview’ (W.v. Wieringen) dat
WTAK herneemt vanaf 10/9. - De beiaardier Georges d'Hollander werd benoemd
tot stadsbeiaardier van Gent. Hij is lesgever in Leuven (Lemmens) en Mechelen
(Beiaardschool). Hij heeft op 17/7 de gerestaureerde beiaard van het Gentse Belfort
ingespeeld. - Organist Kamiel D'Hooghe concerteerde op 20/8 in de Veurnse
St.-Walburga. Voordien o.m. in de Lutherse Kerk te Maastricht. - De cellist Roel
Dieltiens trad op in het Tenuto-programma van de RTBF op 26/6 en 9/9 voor BRT-3.
Hij is verbonden aan de Kapel Koningin Elisabeth. - Concert van Paul Dombrecht,
hobo, op 2/8 voor BRT-3, met tafelmuziek. Op 8/9 met het Amphion Ensemble te
Mechelen (Fest. v. Vl.). - Piet Dombrecht, hoorn, concerteerde voor BRT-3 met
avantgarde muziek op 2/8. - De organist Chris Dubois concerteert o.m. op 30/10 in
de Kortrijkse St.-Michielskerk en op 31/10 in St.-Pieterabdij te Steenbrugge. Zijn
‘Sa, laat ons vrolijk wezen’ werd o.m. opgevoerd op de Brugse beiaard op 6 sept. De Chorale Caecilia o.l.v. Frans Dubois zong o.m. voor BRT-3 op 9/7 en ook op
6/8. - Te Floreffe voor Europa Cantat leidde Johan Duyck ateliers voor muziek van
Kodaly. - Het koor ‘Cantate Domino’ uit Aalst o.l.v. Michael Ghys en het Antwerps
Kathedraalkoor o.l.v. Jan Schrooten vertegenwoordigden Vlaanderen op het 21e
int. congres ‘Pueri Cantores’ te Brussel in het 2e deel van juli. - De multivisie ‘The
Ghent Experience’ van Daska Films werd begeleid door originele muziek van en
door Robert Groslot in het Gentse Gravensteen, (m.m.v. het Jeugd- en Muziekorkest
van Antwerpen). Er werd een LP van gepubliceerd (250 fr.). Ook trad hij op aan de
piano voor de LP Peter Benoit ‘Symfon-gedicht voor piano en orkest’ (Cultura
5078-Nl.). - Oude Belgische Muziek werd door Johan Huys op clavecimbel
uitgevoerd voor BRT-3 op 21/7. - Het Mechels Angelicakoor o.l.v. Madeleine Jacobs
zong o.m. voor BRT-3 op 9/7. - Het Gemengd koor Musica Nova o.l.v. Roger Leens
met zijn ‘A capellaconcert rond treur- en jubelmuziek’ in de Brusselse Kathedraal
(3(9), St.-Joris Antwerpen (9/9), Hemiksem (12/9). Muziek van V. Williams in
Brussel (19/9) en van
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KG 5 Muziek, Toneel, Ballet
Brahms in Dilbeek (29/10) en Puurs (6/11). Ook op BRT-3 op 17, 24 en 30/7. Voor
de plaat (of cassette) ‘Musica Nova zingt Brahms’ (Eufoda 1072) met ‘Liebeslieder’
en ‘Zigeunerlieder’ stort u 375 fr. op pr. 000-0022385-75, Davidsfonds, Leuven; de
artistieke leiding had Johan Huys en het klavier bespeelde Jos van Immerseel; de
algemen leiding berustte bij Roger Leens. - In het kader der Torenconcerten van
Mol concerteerde beiaardier Mathieu Lenaerts op 7/8, met o.m. zijn ‘Ic seg adieu’.
Voor de Has-Virga-Jessefeesten' met 17 onderdelen (Uitg. Comité der Zevenjarige
Virga-Jessefeesten. 350 fr.). Het Oostendse koor ‘Muzeschuitje’ hield een
muziekkamp in Retie o.l.v. Paul Schollaert, waarna het een concertreis in Engeland
ondernam. Hij leidde de ensembles van het Lemmensinstituut o.m. voor BRT-3 op
14/8. - Het ‘Zweeflied met turbulentie’ van Daniel Schroyens kwam op BRT-3 op
27/8. - Aan de animatiefilm-specialist Raoul Servais werd door de Franse TV een
programma gewijd. - Van de organist Jozef Sluys werd door BRT-3 op 15/8 een
orgelrecital uitgezonden. Op 26/8 concerteerde hij in de Gentse St.-Baafskathedraal.
Eveneens op 13/9 in de Brusselse kathedraal voor het Festival v. Vlaanderen. - De
klarinettist Hedwig Swimberghe op 10/8 voor BRT-3. - Het Kortrijks Gemengd
Koor treedt op o.l.v. Rudi Tas o.m. op 30/10 in de Kortrijkse St.-Michielskerk en
op 31/10 in de St.-Pietersabdij te Steenbrugge. - De pianiste Sylvia Traey hield een
muziek-initiatiezitting voor gehandikapten op 26/6 in de Warande te Turnhout,
georganiseerd door Toemeka-Leuven. - ‘Vier Bretoense taferelen’ van Werner van
Cleemput werd uitgezonden op BRT-3 op 21/7. - Dre Vandaele vertaalde ‘Er zijn
geen ouders meer’ van Jean Cocteau (Les Parents terribles), dat WTAK speelt vanaf
seltse feesten op St.-Quintinus op 22/8. - De actrice Rita Lommée speelt een hoofdrol
in ‘De Caraïbische zee’, Korrekelder Brugge vanaf 4/9. Zij droeg geselecteerde
gedichten voor van de 't Kofschipprijs op 4/9 in het Blankenbergse stadhuis. - De
compositie ‘Beatus vir’ van Vic Nees kwam op BRT-3 op 30/7. Zijn ‘Magnificat
voor sopraansolo en gemengd koor’ op 31/7. Hij leidde een koorconcert met
romantische muziek en volkliederen op 2 juli in St.-Pieter & Pauwel te Neerijse. Hij
leidde het BRT-Omroepkoor o.m. voor het Mechelse Fest. v. Vlaanderen in O.-L.-V.
over de Dijle. - De acteurs Oswald Maes en Arla Theys spelen in ‘Een dag uit de
dood van Piet Snot’ (P. Nichols) met WTAK vanaf 24/9. - Pianorecital van Mark
Matthijs op 7/8 voor BRT-3 met het concert uitgevoerd als ‘First Meeting’ in het
Paleis v. Schone Kunsten te Brussel. - In regie van Walter Merhottein speelt het
Merksems Kamertheater ‘Och pa, arme pa, je hangt in de kast van ons ma en het
huilen staat me na’ (A. Kopit/B. Voeten), in september en oktober in het Gemeentelijk
Theater Runcvoorthof. - De 15e internationale meesterklas van Flor Peeters waren
dit jaar vooral door organisten van het Oostblok bezocht. Sedert het ontstaan ervan
hebben ca. 250 jonge organisten uit de hele wereld eraan deelgenomen. Het ‘Te
Deum’ van Flor Peeters kwam op BRT-3 op 24/7; zijn ‘Vier Motetten op. 63 voor
a cappella-koor’ op 31/7. Hij speelde zijn ‘Aria op. 51’ voor BRT-3 op 15/8. Zijn
‘Shepherd of tender Youth’ gespeeld op het Mechels kathedraalorgel werd
heruitgezonden eveneens door BRT-3 op 29/8. Op 3/9 hield hij er een orgelrecital
in het kader van het Festival van Vlaanderen met o.m. zijn ‘Ricercare voor orgel,
op. 134’ als in memoriam voor zijn echtgenote (wereldcreatie). - Beiaardconcert van
Noël Reynders voor de Hasseltse feesten op 14/8. Hij speelde op 11/8 op de Brugse
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Belforttoren, o.m. zijn compositie ‘Vertelsel’. - ‘Vijf Gezelle-koren’ van wijlen Jozef
Ryelandt kwamen op BRT-3 (9/7), evenals een deel uit zijn ‘Zesstemmige Mis’.
Zijn oratorium ‘Maria’ eveneens op BRT-3 op 15/8 met de sopraan Monique
Hanoulle, het knapenkoor Ons Dorado o.l.v. Paul Hanoulle en de Roeselaarse
Mandelgalm o.l.v. Antoon Vercruysse. - ‘Sonate op 12 voor cello en piano’ van
Herman Roelstraete op BRT-3 op 9/7. - Van beiaardier J. Rottiers werden op 18/7
op de Postelse abdijtoren uitgevoerd in het kader der Molse Torenconcerten: ‘Lamento
voor bei-

[Prijskampen]
aan de Mechelse beiaardschool. Werden ook gediplomeerd dit jaar: Loek Boogert
(Delft), Frank Deleu (Kortrijk), Linda de Schepper (Wilrijk) en Rien Roggeveen
(Den Haag).
STROUD (UK) - Aan de Intern. Compositiewedstrijd van het Stroud-Festival
1983 is een prijs van 600 £ verbonden, voor een solo klassieke gitaar, van 10′
tot 15′. Insturen vóór 28/2/83: ICC Secretary, Pennwood, College Grounds,
Stonehouse, Glos., GL 10 2LQ England.
TRIESTE (It.) - Voor de Int. Compositiewedstrijd ‘Premio Citta di Trieste’
zijn er prijzen van 1000.000 en 500.000 lires; betreft compositie voor normaal
instrumentaal symfon. orkest, solisten uitgezonderd; duur van 15′ tot 30′. Insturen
uiterlijk 11/9/82: Secret. Premio Citta di Trieste, Piazza del Unità d'Italia,
I-Trieste.
WAREGEM - Voor het 2o Gaverjuweel voor amateurstoneel werden gelecteerd
uit Oost- en West-Vlaanderen: Studio James Ensor, Oostende, met ‘Vrijdag’,
11/12; Kunstkring Richten uit Zillebeke met ‘Tot nut van 't algemeen’, 18/12;
Hogerop Stasegem met ‘Wij, simpele brave mensen’ van A. Velghe, 8/1; Jesus
met der balsemblomme, St.-Amandsberg met ‘Ruzie om Bijouke’ van H.
Caspeele, 15/1; Stemmenteater, Roeselare met ‘Dans van de reiger’, 22/1 en
Onder Ons, Geluwe met ‘Het souterrain’ van A. Gautier.
Kunstenaarsverbond en tds. ‘Vlaanderen’ wensen de bekroonde en
gehuldigde kunstenaars hartelijk geluk, voornamelijk de vele
C.V.K.V.-leden.

uit het leven van kunsten en letteren
ALDEN-BIEZEN (Bilzen-Rijkhoven) - Tentoonstelling ‘Een monument van
eeuwigheid’ in het C. Centrum tot 30/9, samengesteld door de Prov. Dienst voor
het Kunstpatrimonium (St.-Truiden) over Limburgse grafplaten met
persoonsvoorstellingen.
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ANTWERPEN - De 46o Boekenbeurs gaat door in het Bouwcentrum van 30/10
tot 11/11. Een goedgekozen motto vanwege de organiserende Ver. t. Bevordering
v.h. Vl. Boekwezen: ‘Literatuur uit eigen land’: het Vlaamse boek wordt immers
momenteel bedreigd door Hollands kapitaal. Er worden dagen voorzien voor
de Literatuur (6/11), het Educatieve boek (4/11) en het Stripverhaal (5/11). De
vertaalde Vlaamse literatuur krijgt een eigen stand. Ook de viering van 75 j.
Ver. v. Vl. Letterkundigen is aan de Boekenbeurs gekoppeld.
- De tentoonstelling ‘Aanwinsten KMSK’ werd opgevat als een
postume hulde aan mevr. dr. Gepts, hoofdconservator van het
Koninklijk Museum.
- Het Int. Cultureel Centrum programmeert o.m. de expositie ‘Grafica
Belgica’ (4-26/9) met o.m. Luce Cleeren, André Goezu, Luc
Hoenraet, Luc Peire en Reinhout (voordien in Gal. d'Art hôtel Astra
te Parijs) allen werkende te Parijs. - Eveneens in het ICC ‘Intern.
symposium over het Post-Modernisme’ met voorname critici over
het verschijnsel ‘transavanguardia’ (stijlpluralisme, ecclectisme,
subjectivisme, regionalisme); de referaten verschijnen in
‘Museummagazine’ nr. 2 van het Antwerps Kon. Mus. S.K. (van
29/9 tot 1/10). Programma aanvragen bij het I.C.C., Meir 50. - In
het kader van Europalia 82: Griekenland (9/10 tot 28/11).
- ‘Het Aards Paradijs’ is een tentoonstelling van 25/9 tot 7/11 in de
marmeren zaal van de Zoo: wandtapijten, schilderijen, beelden,
prenten, glasramen uit 16e en 17e E., met het rijke thema als
aanleiding voor uitbeelding van dieren. Aansluitend: ‘Noodkreet
der dieren’, van A. van Meirvenne in de Ostzaal. - Het Museum v.
Volkskunde zal zijn 75e verjaring later vieren wegens het overlijden
van conservator van Nespen. - Australische Juweelkunst, Prov.
Diamantmuseum tot 15/8 (geïllustreerde cataloog).
- Met het oog op een grote retrospektieve tentoonstelling worden
allerlei foto's, dokumenten, tekeningen en schilderijen van of over
de Antwerpse schilder, tekenaar en etser Eugeen Van Mieghem
(1875-1930) gezocht door Joos Erwin, Frankrijklei 96, 2000
Antwerpen. - Rederijkersfeesten en aloude ommegang hadden plaats
op 7 en 8/8 ingericht door de stad en de Rederijkers van Antwerpen
De Violieren, De Goudbloem en Den Olijftak. Onder auspiciën van
het Com. Amateurtoneel België-Nederl. Er was een mooie
programma-brochure. De initiatiefnemer en alg. leider was M. van
Strydonck uit Borgerhout.
- Het eerste te Antwerpen gedrukt boek, de incunabel ‘Boexken van
der officien ofte dienst der missen’, verscheen in 1481 bij Mathias
van der Goes. Het wordt in fac simile herdrukt in vier kleuren, met
afzonderlijk de hedendaagse transcriptie in Nederl. en Engels. (Velin
Lana, 20,7 × 14,5 cm. 80 blz., imitatieperkamenten band, met
foedraal, 2.500 fr., n.v. De Schutter, Venusstr. 23.

AS - De Sint-Aldegondiskring organiseert in het gelijknamig Cult. Centrum
een tentoonstelling ‘Emile Claus. Lichtschilder van de Leiestreek’, samengesteld
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door Jan D'Haese (18/9 tot 17/10). Deze tentoonstelling kende een groot succes
voordien in het C.C. Kerk van Vinkem te Beauvoorde.
BRUGGE - Het Museum voor Volkskunde (Conserv. W.P. Dezutter) werd na
restauraties heropend op 27/8, met nieuwe secties en collecties. - Voor de
Bourgondische zomer worden diverse artistieke evenementen georganiseerd
(programma aanvragen bij de Toeristische Dienst). - Het Informatiebulletin der
Stedel. Musea biedt ruime informatie over vele kunstmanifestaties. (Dijver 12,
à 20 fr. per nummer, geïllustreerd). Uitg. Vrienden v. de Sted. Musea Brugge;
lidgeld van 100 tot 5000 fr. op pr. 000-0133183-02, met o.m. gratis abonnement
en toegang tot de musea. Het Groeningemuseum wordt uitgebreidt en
heringericht; het zal daartoe gesloten zijn gedurende de winter vanaf 2 november.
- ‘Paul Joostens en Brugge’, tentoonstelling ingericht door de Prov.
Dienst voor Cultuur o.l.v. conservator W. van den Bussche die de
inleiding houdt op 30/9. Tot 14 nov. in het Provinciaal Hof, Markt.
Rondleidingen: telefoon 050/31.29.01 (p. 235).
- ‘Beeldende kunst in het Minnewaterpark’ (3/7-15/8): in openlucht
actueel beeldhouwwerk van Livia Canestraro, Martin Baeten, Jos
de Looze, Claudine de Pauw, Steven Depuydt, Jef Claerhout, Jef
Innegraeve, Michel Martens, Rita vande Kerckhove, Jan K. Verbeke
e.a. - ‘Westvlaams Kunstambacht '82’ in het Huidevettershuis
ingericht door het Prov. Com. v. Kunstambachten. Opvallende
aanwezigheid van textielkunst. Tot 29/8.
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[Kunsten en letteren]
BRUSSEL - Jonge musici beneden de 15 j. worden van 9 tot 15 okt. geselecteerd
om op te treden als instrumentist (solist of in groep) in concert, waarmede de
BRT deelneemt aan ‘Music Joy of youth’. De besten kunnen opgenomen worden
in het internationaal ‘Youth Promconcert’; audities in Studio 3, Flageyplein,
Elsene. Informatie en deelnemingsformulieren vragen bij de BRT, lokaal 2 F3,
Reyerslaan 52 1040 Brussel.
- ‘Brussel in prenten’ in de Tinnen Pot tot 5/9, o.m. in verband met
de stadsbeeldwijzigingen; met cataloog. - ‘De roem van de Brusselse
kant’, museum van kostuum en kant (Violetstraat) tot 15/11; met
cataloog. - ‘Muziekiconografie in de hss. van de Kon. Bibliotheek’
(17/7 tot 21/8) met belangrijke cataloog (400 fr.) n.a.v. het
musicologisch congres van de IAML en de ISAA (verenigingen tot
bewaring van muziek-dokumenten). - De Brusselse Poëziedagen
worden dit jaar ook verruimd door inbreng van proza en ook in de
agglomeratie (UFSIA en VUB) doorgaan, maar de organisatie berust
bij de Dienst der Letteren. - De conceptie van het nieuwe Museum
voor Moderne Kunst berust op het principe van twee verschillende
maar aanvullende elementen: een onderaardse constructie en een
gebouw boven de grond. Laatstgenoemde, aan het Koningsplein,
zal dienen voor de toegang tot het museum en voor tijdelijke
tentoonstellingen. Eerstgenoemde zal zich uitstrekken over drie
niveaus onder het Museumplein. Hier zullen de belangrijke werken
uit de Belgische en buitenlandse scholen van 1880 tot heden
tentoongesteld worden. Dit gebouw is geschikt rond een lichtput
op twee verdiepingen: als het ware een ruggegraat in halve cirkel
die toelaat de onderlinge verhoudingen van de zalen ritmisch te
verdelen en een oorspronkelijke sfeer bij het presenteren van de
werken op te roepen. Belangrijke reserves en technische lokalen
ronden dit geheel af, dat volledig van luchtverversing voorzien is
en waarvan de belichting grondig bestudeerd werd.
- ‘René Magritte en het surrealisme in België’ in de Kon. Musea v.
Moderne Kunst (Regenschapstr. 3) van 24/9 tot 5/12 met ca. 300
werken en 100 historische documenten. Sterk frankofonisch
overwicht.
- ‘Vragen rond Monumentenzorg’ is een brochure bedoeld om een
eenvoudig antwoord te geven op de in de praktijk meest gestelde
vragen (15 blz., gratis bestellen t.n.v. Rijksdienst v. Monumentenen Landschapszorg, Jozef II-straat 30, 1040 Brussel).

BRUSSEL-TORHOUT - ‘Ontmoeting Jong Talent 81’ is een tentoonstelling
m.m.v. het Com. v. Kunstambacht W.-Vl. in Gal. 38, Grasmarkt 61 (2 tot 18/9).
Zij werd samengesteld door de ‘Vriendenkring Kunst Houtland’ (Torhout) en
brengt werk van Jan Bastiaensen, Andreas Vanpoucke, Dorine Vancraeynest,
Jaak Vuylsteke, Gilbert Jonckheere e.a. Een grafiekmap met werken van de
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meeste deelnemers werd gedrukt op 40 ex.: 6.500 fr. en afzond. 800 fr. Secr.
VKH t.n.v. F. Laforce, Revinzestraat 24, 8100 Torhout; Br. 001-0787492-25
VKH.
BURCHT-ZWIJNDRECHT - Het kunstboek ‘Van 't Vlaamsch Hooft en
Vlaamse handen. Plastisch werk uit Zwijndrecht en Burcht’ werd op 10/9 in 't
Kraaienhof gepresenteerd. Dit is een initiatief van de Vlaamse Kring
Schelde-meeuw. De studie gaat van de 15e E. tot heden. Lic. Roger Geerts
schreef een uitgebreide kunsthistorische studie (136 blz.; ca. 160 ill., 400 fr.).
DADIZELE - De Basiliekfeesten in oktober kregen een programmawijziging.
Het Mariaspel heet nu ‘Ziedaar je moeder’ en wordt geschreven en geregisseerd
door Marcel Callewier, naar een grondplan van Lode St.-Martin. Het wordt
uitgevoerd op de weekends 22/23 en 29/30 van oktober.
DEERLIJK - In zijn geboortehuis wordt een René de Clercqmuseum ingericht.
Men zoekt alle originele boeken en voorwerpen van de Vlaamse dichter. Insturen:
Jan en Mieke Dhaluin-Dekeyser, Beverenstraat 16 te 8740 Deerlijk.
DEINZE - Het Museum v. Deinze en Leiestreek (dir. V. van Doorne) organiseert
o.m. tentoonstellingen van Raveel (2/7 tot 15/9) en Albert Saverys (1/10 tot
30/11). Raveel schonk aan het museum zijn ‘plastisch dagboek van een verblijf
in Marnac-Dordogne’ met de verplichting een werk van 700.000 fr. te kopen.
DIEPENBEEK - Informatiedagen ‘Industrieel Erfgoed’ met tentoonstellingen,
lezingen en verkenningen in het L.U.C. op 9 en 23/10, 6 en 20/11, 4/12.
Inlichtingen: L.U.C. Alg. Secretariaat, Universitaire Campus. - De v.z.w.
‘Stichting Boek’ werd onder auspiciën van de L.U.C. opgericht ten einde door
het boek onze cultuur te bevorderen o.m. door seminaries, wetensch. workshops
en symposia. Bestuur: A. Grijpdonck (voorz.), A. Faché (o.v.), E. Heidbruchel
en W. Nimmegeers (led.). Adres: L.U.C.
DIEST - Peruaanse Wandtapijten en Zeefdrukken in gal. Esschius
(Begijnhofpoort) v. 17/9 tot 3/10.
DUFFEL - De leden-plastici van de Vereniging der Kempische Schrijvers
exposeren van 17/9 tot 3/10 in gal. Pelicaen. Inleider was voorzitter Prof. Dr.
August Keersmaekers. Volgende C.V.K.V.-leden nemen deel: Maurice Brams,
Willy Cools, Frans Cuypers, Jan Flameng, André Gailliaerde, Gustaaf en Herman
Gijsels, Yvonne Guns, Hugo Heyens, Jan Keustermans, Jeannine Laenen,
Frank-Ivo van Damme, Frans Vermuyten, Jan Wouters.
EKEREN - Op 18 september werd een ereperk-Renaat Grassin ingehuldigd
om het graf van de op 12 okt. 1964 in Antwerpen overleden Brussels Ketje,
acteur en dichter.
GENK - ‘Fotografie van studenten’ van het Sted. H. Inst. v. Visuele
Kommunicatie en Vormgeving tot 9/9.
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GENT - ‘Sfancon’, het 13o Science-Fiction-congres, werd door de Gentse
SF-vereniging Sfan van 3 tot 5/9 gehouden i.s.m. Nederlandse Clubs, met
internationale SF-figuren. - ‘Carrefour 82’ was een intern. treffen van studenten
uit animatiefilmscholen met colloquia en presentaties van filmen (ook uit eigen
land); m.m.v. stad en min. v. cultuur door het Gentse studiecentrum v.
animatiefilm georganiseerd.
- ‘De Nederlandstalige Poëzie na 1945’ is een reeks van 5 sessies
(50-ers, neo-Realisme, Poëzie en Beeld, jaren 70) met pedagogische
inslag voor leerkrachten; summiere uiteenzetting maar hoofdzakelijk
doemomenten met kreatief schrijven: Poëziecentrum (dir. Willy
Tibergien), St.-Kwintensberg 65A, tel. 091/25.22.25 op 23/10 en
6, 13, 20, 27/11; 1.200 fr.). Daar eveneens ‘Werkgroep Jonge
Dichters’ met deelname van Frank de Crits, José De Poortere, Rudolf
van de Perre, Fernand Bonneure, Willy Tibergien e.a.; over 10
sessies van 6/10 tot 18/10 's zaterdags, met als methode het praten
over eigen gedichten onderling of met meer ervarenen (750 fr. voor
10 sessies). Inschrijvingen vergezellen van storting op bankrek.
737-440460-01 van het Poëziecentrum.
- Teater Arca (dir. Jo Decaluwé) programmeert ‘Woyzeck’ in
aug.-sept., ‘Eindspel’ (S. Beckett) in

KG 6 Muziek, Toneel, Ballet
aard’ en bewerkingen van G. Bizet en Rimsky-Korsakoff. Hij concerteerde zelf op
de vernieuwde Hasseltse beiaard op 18/8. Zijn ‘Sprookje voor beiaard’ werd
uitgevoerd o.m. op 6/9 op de Brugse beiaard. - De folkgroep Johan Schaeverbeke
trad op o.m. op het Huidevettersplein Brugge op 11/7. - De musicus Paul Schollaert
heeft voor de derde maal de compositie der liederen en aangepaste muziek op zich
genomen voor de Hasseltse Virga Jesseommegangen, m.m.v. andere specialisten.
Vandaar dat hij ook voor de commentaar der TV-uitzending met Piet Jaspaert kon
instaan. Ook verzorgde hij m.m.v. het Lemmens-instituut de LP en de muziekcassette
‘Hasselt. 9/11. - Beiaardier Gaston van den Bergh concerteerde op 21/8 op de
St.-Pieterstoren in het kader der Molse beiaardconcerten. - Beiaardier Piet van den
Broek concerteerde op 24/7 op de Molse St.-Pieterstoren in het kader der
Torenconcerten 1982. Voor de Hasseltse feesten op St.-Quintinus op 11/8. Op
St.-Romboutstoren in Mechelen met ‘Vier eeuwen beiaardmuziek’ op 9/8. - ‘Symfonie
no 2’ van Prof. Ernest van der Eycken kwam op BRT-3 op 11/7. - Beiaardier
Gustaaf van der Weyden concerteerde in het kader der Molse Torenconcerten op
22/8 op de abdijtoren van Postel. Ook op de Hasseltse St.-Quintinus op 14/8 en 15/8;
op de St.-Romboutstoren te Mechelen op 18/8. - De Hasseltse Tijl Werner van de
Weert speelde voor de Hasseltse feesten op het O.-L.-Vrouwplein op 11, 13, 14, 15,
20 en 21/8. - Mevrouw wed. Remi van Duyn zette zich in om de Zeewijding van
Blankenberge in de geest van haar echtgenoot te laten verlopen. Ook werd de
bloemencorso opgedragen aan ons onverleden beheerraadslid, die er als thema voor
had gekozen: ‘Ja, er zijn nog blijde dagen’. - ‘Nachtpoëma voor hoorn en piano’ van
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wijlen Prosper van Eeckhaute werd door BRT-3 uitgezonden op 7/7. - ‘Twee
koorliederen’ van Victor van Frachen werden op BRT-3 uitgezonden op 11/7. Jos van Immerseel hield een clavecimbel-recital van Engelse clavecimbel- en
virginaalmuziek op 14/7 en op 4/8 (BRT-3). Hij leidde op 8 mei in de Kathedraal
van Namen ateliers voor ‘Europa Cantat’, waarvoor hij ook een clavecimbelconcert
hield op 30/7 in de St.-Jean-kerk te Namen. Hij begeleidt aan de piano de Petite
Bande-groep o.m. op 7/9 in het Brussels P.v.Sch.K. - Orgelrecital van Kristiaan van
Ingelgem, boskapel Buggenhout 11 juli. Ook op BRT-3 op 25/7, evenals op 8/8 met
o.m. compositie ‘Fantasie en fuga op een dodecafonisch thema’. Orgelrecital in de
O.-L.-Vrouwkerk van De Panne op 15/8 en voordien in St.-Salvatorskathedraal te
Brugge op 16/7. - Het koor Currende o.l.v. Erik van Nevel kwam op BRT-3 op 10/7
en op 14/8; eveneens op 8/9 in de Brusselse kathedraal. Het BRT-koor onder dezelfde
leiding eveneens voor BRT-3 op 8/8. Hij leidt een koorweekend voor volwassenen
op 16 en 17 okt. in Male voor de Vl. Fed. v. Jonge Koren. - Het Collegium Cantorum
o.l.v. Leo van Nevel op 7/8 voor BRT-3. - Het Huelgas-ensemble o.l.v. Paul van
Nevel gaf een Bourgondisch concert op 1/8 in het Brugs stadhuis. - Van de fluitiste
Gaby van Riet werd door BRT-3 een recital uitgezonden op 4/7, dat op 21/1 in
Steenokkerzeel werd gegeven. Voor de 5e maal maakt zij deel uit van het Europees
Jeugdorkest en wel als soliste. - In het kader van ‘Torenconcerten van Mol’
concerteerde beiaardier René Vanstreels op 17/7. Tijdens de Hasseltse feesten
concerteert hij op de vernieuwde beiaard van St.-Quintinus op 8/8, 15/8, 25/8 en
28/8. Voordien had hij op 21/7 de gerestaureerde beiaard ingespeeld; de Hasseltse
feesten stelden hem in de gelegenheid tal van bekende Vlaamse beiaardiers uit te
nodigen om door een concert met dit instrument kennis te maken. - De Antwerpse
Rederijkersfeesten werden ingericht op initiatief en onder de algemene leiding van
M. van Strydonck, die ook voor een degelijke programmabrochure instond. - Het
Westvlaams kamerorkest o.l.v. Dirk Varendonck concerteert op 30/10 in de
Kortrijkse St.-Michielskerk en op 31/10 in de St.-Pietersabdij te Steenbrugge.
Eveneens voordien op 15/7 in Stella Maris te Zeebrugge en op 25/7 in het Casino te
Knokke. - Van wijlen Renaat Verbruggen werd de zangvoordracht ‘Pierlala’
heruitgezonden door BRT-3 op 4/7.
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KG 7 Plastische kunsten
- ‘Nacht en morgendontwaken aan de Nethe’ van onze overleden eredeken-muziek
Renaat Veremans kwam op 16/7 op BRT-3. - Orgelrecital van Dirk Verschraegen
op 8/9 in de Gentse St.-Baafskathedraal (Fest. v. Vl.). - Organist Herman
Verschraegen concerteerde op 6/8 in de Veurnse St.-Walburga. Voor BRT-3 op 6/8
met de Chorale Caecilia. Hij zal nog dit jaar een concertreis houden in Japan. - ‘Pro
Musica’, het Belg. Inst. v. Cult. Uitwisseling te Osaka, o.l.v. Prof. Robert Vliegen
ontving reeds op 11/5 de nieuwe Cultuurminister K. Poma, evenals de nieuwe
Ambassadeur te Tokio J. Verwilghen. Het organiseerde seminaries o.m. over
Keramiek, Ned. Cultuur en taal, Musicologie. - In het kader der door hem
georganiseerde ‘Torenconcerten 1982 Mol’ concerteerde beiaardier Frans Vos op
de St.-Pieterstoren van Mol op 3, 11 en 31 juli, op 7, 14 en 15/8 en 4/9; op de
abdijtoren van Postel op 4 en 18/7 en op 15 en 22/8. Hij bracht werken van Staf
Nees, Flor Peeters, Remi Ghesquiere, Ignace de Sutter, Jos d'Hollander, Piet
vander Broek, Armand Preud'homme en Lode de Vocht. Frans Vos concerteerde
op de Hasseltse beiaard 13/8 voor de Hasseltse feesten. - In de Guldensporenstoet
te Kortrijk verzamelde Frans Vromman een geheel, bestaande vooral uit een soort
bloemlezing van de vele stoeten die hij in Vlaanderen oprichtte (11/7). Hij was ook
de organisator van de Bourgondische avondstoet te Brugge op 21/8. - ‘Vier miniaturen
voor blazerskwintet’ van Peter Welffens kwam op BRT-3 op 30/7. - In St.-Quintinus
te Hasselt concerteerde Jos Wouters op de beiaard op 9/8. Op het orgel aldaar een
concert op 11/8.

III. Plastische kunsten
Naïef werk van Ben Baerten, gal. Adriana Thorn, okt.-dec. - Kunstschilder Yvonne
Baton van 30/10 tot 11/11, gal. de Braekeleer Antwerpen. - Etsen van Hugo Besard,
stadhuis Oudenaarde van 3 tot 17/8. - Het Hasseltse Borrelmanneke van Laurent
Boonman wordt op initiatief van het Hasselts Nationaal Jenevermuseum verkleind
gereproduceerd in brons op 75 ex., 25 cm hoog, ca. 5 kg., op arduinen sokkel.
Bestellen, door storting van 12.000 fr. op br. 335-0028182-01 v.z.w. Nat.
Jenevermuseum Hasselt. - Schilderijen en grafiek van J.A.M. Bossaert, gal. Mylène
Heist-op-den-berg tot 23 sept. - Schilderijen van Pol Bouvry, studio Gaselwest
Kortrijk 15 tot 31/10. - Kunstschilder André Bulthé, gal. Pan, De Panne tot 19/9. Grafiek en schilderijen van Marie-Jeanne Bouduin, Cult. Centrum
Eisden-Maasmechelen, 10 tot 26 sept. - Sculpturen van Livia Canestraro en Steven
Depuydt, stadhuis Blankenberge vanaf 4/9. - Raymonda Castelein met schilderijen
in Gal. Elckerlyc Oostende 11 tot 27/9. - Kunstschilder Raymond Carlé, Hof de
Bist Ekeren 27/8 tot 19/9. - Grafiek van Luce Cleeren, Int. Cult. Centrum Antwerpen
tot 26 sept. (Grafica Belgica). Beantwoordt aan de tentoonstelling in de Parijse galerij
Astra voordien van 8/6 tot 3/9, onder de auspiciën van de Belg. Ambassadeur Fr.
Baeckelandt; het betrof te Parijs werkende Belgische kunstenaars. - Schilderijen van
Willy Colleman, H. Familie-instituut Oudenburg, 7 tot 22/8; organis. VTB-Diakring.
- Werken van Dirk Colpaert, gal. de Gouden Pluim Gent tot 29/8. - Kunstschilder
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Frans Corneille ontwierp een monument van Filips van Artevelde, dat op 12/9
onthuld werd bij de Arteveldefeesten n.a.v. de 600e verjaardag van de slag van
Westrozebeke. - Kunstrecensent Karel de Decker was inleider der tentoonstellingen
René van den Moorter (Weert en Affligem). - Werken van André de Man, gal.
Ladeuze Ronse tot 26 juli. - Werken van Robert de Man van 3 tot 27/9, gal. Niké
Elewijt-Zemst. - Sculpturen van Jos de Mey, Museum J. Dhondt-Dhaenens Deurle,
a.L. van 9/7 tot 8/8. - Werken van Hilde Denis, v. Humbeeck-Pironmuseum Leuven
tot 3/10. - Kunstschilder Eric de Smet, ICC Antwerpen van 2/7 tot 20/8 (Actuele
Beelding). - Kunstschilder Eric De Smet, ICC Meir Antwerpen van 2/7 tot 29/8
(‘Actuele Beelding’). - Werken van Jos Devoght, Hof de Bist Ekeren, 20/7 tot 22/8.
- Re-
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-

-

sept.-okt., ‘De Opdracht’ (H. Muller) in nov.-dec., ‘Clavigo’
(Goethe) in jan.-febr. en ‘De idioot en de dood’ (H. van
Hofmannsthal) in april-mei. Herneming van ‘De huisbewaarder’
(Pinter) vanaf 17/9 en ‘Reinaert de Vos’ op 27/9, 4/10 en 11/10
door Tine Ruysschaert. Reisvoorstellingen van ‘Gesprek in Huize
Stein’ en ‘Apologie van Sokrates’.
Wijlen Gabriël Verschraegen, die eind 1981 overleed, werd als
directeur van het Muziekconservatorium opgevolgd door Johan
Huys, een eminent solist (orgel, piano en clavecimbel) en
muziekpedagoog.
Het befaamde Cavaillé-Coll-orgel uit de St.-Niklaaskerk wordt
gerestaureerd door de orgelfactor Gabriel Loncke (Esen-Diksmuide).
- ‘Ons Industrieel erfgoed’ is het Jaarboek der Vl. Veren. v. Industr.
Archeologie met teksten van o.m. R.A. Buschanan, Adriaan Linters,
Ph.M. Bossers, P. Bauters, A.J. de Koning, D. Verhaeghen e.a. (268
blz., 350 fr., Postbus 30 Maria Hendrikaplein). - Gotische en
renaissance meubels, Mus. v. Sierkunst, juli-aug. In dezelfde periode
George Minne in het museum v. Schone Kunsten, van 18/9 tot 5/12.
Accent op de beeldhouwwerken, studies en tekeningen tot 1900,
evenals op de internationale betekenis van G. Minne, met Ensor en
Van de Velde de meest invloedrijke Vlaamse kunstenaar.
Basiskursus v. Koordirigenten worden georganiseerd door het ANZ
in het Crombeen Instituut (Leeuwstraat 1) op zaterdag 18 en 25/9
en 9, 23 en 30/10. Inlichtingen: Johan Dewagere, Herfstlaan 11,
9920 Merelbeke.

HASSELT - Het mediafestival ‘Midiact 1’ had plaats van 4 tot 11/9, met diverse
performances van kunstenaars i.v.m. technologisch mediumgebruik. Al dan niet
individuele creaties van o.m. P. van de Weyer, G. Bleus, W.v. Rooy, Theater
Peloeze (Leuven), D. Devos, M. Wassenberg, J. Carlier, (In ‘Ruimte Sur +’,
Kempische kaai).
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HILVERSUM - ‘Literama-Dinsdag: Het kunstbedrijf’ is een nieuw programma
van radio NCRV over het totale kunstgebeuren (lit., muz., ton., plast. k., film)
op Hilversum 4 (16 tot 16.55 u). Daarnaast blijft ‘Literama-Woensdag’ bestaan
(uitgebreider over lit. en ton.; 23 tot 23.55 u) op Hilversum 2. Berichten sturen:
Postbus 121, 1200 JE Hilversum.
HOUTHALEN - De 25e landdag van het Verbond voor Heemkunde in de
Hengelhoef heeft plaats op 11 en 12 oktober. De vereniging heeft ‘Ons Heem’
(36e jrg.) als orgaan en ca. 300 aangesloten kringen: deze hebben ook een grote
betekenis op het gebied van de literaire en artistieke geschiedenis en vrijwaring
en voor de animatie van het lokaal kunst- en cultuurleven.
IEPER - ‘Paul Joosten en Brugge’ van 5 sept. tot 14 nov. in het Prov. Museum;
hoofdzakelijk over zijn neogotische en door Brugge geïnspireerde kunstwerken.
Voordien nog tot 10/9: ‘Aanwinsten '79-'82, PMMK’, met degelijke catalogus,
ter aanvulling van de in 1979 gepubliceerde monumentale cataloog, eveneens
samengesteld door conservator Dr. W. v.d. Bussche.
JABBEKE - Het Prov. Permeke-museum kreeg twee grote tekeningen van de
meester, schenkingen van de kinderen Permeke uit waardering voor het
provinciebestuur.
JETTE - De le Triënnale voor beeldhouwkunst van 17 sept. tot 17 okt. in Atelier
340 (De Rivierendreef 34, 1090) vertoont de geselecteerde en bekroonde werken
van de eraan verbonden prijskamp. Catalogus met afbeelding van alle vertoonde
werken. Organisator is Wodek Majewski.
KASTERLEE - De gemeente wordt ingericht tot ‘Kunstdorp’ met in diverse
Horeca-bedrijven grafiektentoonstellingen uit de collecties van het
Masereelcentrum met verkoopmogelijkheid. Eveneens een ‘kunstroute’.
KORTRIJK - Uit de programmabrochure blijkt dat Westvlaams Teater Antigone
Kortrijk (WTAK) (dir. Bert de Wildeman), spreidingsgezelschap, volgend seizoen
zes stukken programmeert. Op 24 september wordt een nieuwe versie van ‘Een
dag uit de dood van Piet Snot’ van Peter Nichols als opening van het seizoen
gepresenteerd. Tijdens het seizoen '81-'82 gaf het WTAK 194 voorstellingen,
42 minder dan in '80-'81. In totaal woonden 33.567 toeschouwers deze
voorstellingen bij, wat een terugloop van 30 t.h. betekent. Het gemiddeld aantal
toeschouwers per voorstelling daalde van 214 naar 173. Dit heeft te maken met
tegenslagen waardoor een aantal opvoeringen wegvielen, en met een trend die
ook bij andere gezelschappen wordt waargenomen. Het reisprogramma van de
groep bestaat uit ‘Happy Birthday’ (M. Camoletti-Dré Vandaele), en ‘Tocht
naar het duister’ (E. O'Neill) tot 31/12/82. Aanvragen: Sekr. WTAK,
Rijselsestraat 22 (tel. 056/22 68 70).
LEUVEN - De kunstkring ‘'t Vensterke’ vierde zijn tienjarig bestaan.
MAASTRICHT/HASSELT - ‘Hedendaagse smeedkunst’ uit het drie-landen
gebied in het Bonnefantenmuseum tot 12/9. Van 4/12 tot 23/1 in het Prov.
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Museum Begijnhof te Hasselt. Met medewerking van de Limburgse Prov.
Commissie v. Kunstambachten.
MELSELE - Programma der jaarlijkse orgelconcerten (sept.-okt.): Secretariaat
orgelcomité t.n.v. A. de Witte, Melseledijk 80, 2740 Melsele.
NEDER-OVER-HEEMBEEK - ‘Graveurs van heden’ in het Cult. Centrum
tot 10/10; m.m.v. de Dienst Plast. Kunsten.
OOSTENDE - De nieuwe openluchtgalerij voor beeldhouwkunst ‘De groene
koer’ werd door directeur Willy Bosschem in het kader van de Stedel. Academie
ingericht. In september een eerste tentoonstelling met ‘Westvlaamse
beeldhouwkunst’. Men voorziet ook maandelijkse individuele en/of
groepstentoonstellingen.
- Zomersalon van Oostendse kunstenaars ging door in de Kon.
Galerijen met een selectie o.m. Marie-Louise Cools, Mia Moreaux,
Jean Muls, Bob Vande Weyer. Aansluitend eveneens in de Kon.
Galerijen: Festival van de originele kunstdruk met 270 werken van
88 kunstenaars. In het Casino-Kursaal ‘Dali’ tot 5/9.

OUDERGEM - Hugo van der Goes, Rode klooster, van 9/9 tot 14/11.
ROESELARE - Op 4 sept. werd het beeld van ‘Peegie’, het geesteskind van
de auteur Willem Denys, ingehuldigd door Burgemeester Denys op de
Botermarkt. Het is een sculptuur van Jef Claerhout.
ST.-AMANDS-AAN DE SCHELDE - ‘Vier uit het Scheldeland’ is een nieuw
kunstboek n.a.v. de 50e
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verj. van het overlijden van Jan Hammenecker en de 20e van Filip de Pillecijn.
Aansluitend werd ook de figuur van Emile Verhaeren behandeld. De vierde is
de illustrator van het boek Gerard Gaudaen (12 houtsneden). Bestellen door
storting van 1000 fr. (+ 115 fr. port) op Br. 061-7806640-60 V.V.V. Klein
Brabant, J.v. Droogenbroeckstr. 59A, 2688 St.-Amands.
ST.-GENESIUS-RODE - Het Nieuw Vlaams Toneel (dir. Jan Savenberg,
Groenlaan 2, 1640) heeft als repertorium voor volwassenen: ‘Lipstick’ (D.
Frenkel), ‘Wie slaapt er op de bank’ (Stone/Cooney), ‘Match, 8 Hoog’ (M.
Fermaud), ‘Luiaardkoorts’ (R. Talesnik) en ‘Meneer Masure’ (Cl. Magnier).
Ook geschikt voor het middelbaar onderwijs hogere graad, maar voor lager
secundair: ‘De kunstemakers’ (H. Frans) en ‘Luiaardskoorts’. Vraag inlichtingen
voor goedkope of zelfs gratisvoorstellingen m.m.v. ministeriële diensten
Volksontwikkeling en Jeugdvorming.
- Het Schooljeugdtheater (dir. Jan Savenberg, Groenlaan 2, tel.
02/358.12.87) programmeert voor dit 38e speeljaar: ‘Het land van
de gerafelde Poncho’ (creatie van Jan Savenberg), ‘Gummi het
Hebbeding’ (mod. sprookje), ‘Het verhaal van Ahmed en Leila’
(oosters), en ‘Een droomsteen voor Floris’, en ‘De Bremer
Stadsmuzikanten’ (Jan Savenberg) en ‘Kunstenmakers op het
Marktplein’ (H. Frans). Voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.
Inlichtingen, o.m. voor bijdragen vanwege het ministerieel Bestuur
van Jeugdvorming, op hoger adres.

ST.-NIKLAAS - Drukgrafiek uit de laatste 15 jaren (verzameling H. Kätelhön)
in het Intern. Exlibriscentrum van 6/6 tot 10/10.
ST.-PIETERS-LEEUW - ‘Het Belgisch wandtapijt’; tentoonstelling van werken
van 25 kunstenaars in het Kunstcentrum Alsput (J. Ameysstraat).
TIELT - De Poëziemanifestatie Vers Verkozen had plaats op 11/9 in Teater
Malpertuis met o.m. poëzievoorlezingen (Cult. Centrum Gildhof, o.l.v. Wim
Vanseveren).
TILBURG - Het Brabants Centrum voor Amateurtoneel (B.C.A.) te Tilburg
organiseert op 15, 16 en 17 oktober a.s. een Commedia dell'arte festival in haar
Toneelcentrum te Tilburg. O.m. voorstellingen door theatergroepen met
Commedia-voorstellingen, workshops met de Commedia als thema (spel,
maskers maken etc.), video en filmvoorstellingen over de Commedia dell'arte,
ook voor beeldende kunstenaars; voorwaarde is dat het werk gebaseerd dient
te zijn op de Commedia dell'arte. Het ligt in de bedoeling de expositie gedurende
een langere termijn, voorafgaande of na afloop van het festival, te plaatsen.
Indien u als beeldend kunstenaar belangstelling heeft: zich wenden tot het

Vlaanderen. Jaargang 31

Brabants Centrum voor het Amateurtoneel, Postbus 606, 5000 AP Tilburg, tel.
013-363936.
VICHTE - De vereniging Vehta organiseert de internationale tentoonstelling
‘Textielstructuren’ m.m.v. de Dienst Kreatief Ambacht (Middenstand) van 9
tot 30/10, parallel met de Kortrijkse Beurs Interieur.
WAREGEM - ‘Van realisme tot expressionisme in de Belgische kunst’ C.C.
De Schakel tot 26/9.
WATOU - Op 29/8 werd het standbeeld ‘De Brouwer’ onthuld; i.v.m. de
plaatselijke hoppecultuur. Het betreft een sculptuur van Adhemar Vandromme.
WILLEBROEK - In Park Bel Air openluchttentoonstelling van sculpturen tot
19/9 met werken o.m. van W. Peleman, M. Pelgrims, M. Teugels, R. Cornelissen,
P.R. Goris, W. Kreitz, L. van Esbroeck, M. Brams, H. Heirbaut, H. Lannoye,
P. van der Krieken, H. Minnebo, R. Smits, L. van Soom e.a.
- Overleg Nederlandstalig Professioneel Poppenspel (O.N.P.P.) hield
poppendag op 19/9, met o.m. een tentoonstelling in O.C. De Kelder
en een rondetafelgesprek van poppenspelmensen als Louis Contrijn,
Walter Merhottein e.a.

ZOTTEGEM - ‘Art Nouveau en het Art Deco in de Architectuur te Zottegem’
van K. de Wolf wordt gepresenteerd op 24/9 (19.30 u.) in het P.T.H.T.I. door
Prov. Deputatie (nr. 20 Reeks ‘Bijdragen-Kultureel Jaarboek).

bibliotheek
Werk van en/of over leden
CHRISTIAN-ADOLPHE WAUTERS, Muziek: klassiek, Lannoo-Tielt-Bussum,
1982, 10 × 17,5 cm, 501 blz., gebonden 595 fr. - Me dunkt dat dit boek veel kans
maakt om weldra als epitheton ornans ‘Groene bijbel van de klassieke muziek’ te
verwerven en dan zal dat niet alleen te verklaren zijn door zijn uiterlijke vorm:
uitgegeven als een handzaam boekje met groene kaft, maar ook de inhoud zal daartoe
veel bijdragen: een basishandleiding voor elke liefhebber van klassieke muziek. En
wie intussen de andere publikaties over muziek van dezelfde auteur kent, zal direct
begrijpen dat dit geen holle bewering is. - In onderhavig werk bespreekt de auteur
honderd muziekstukken die in een basis discotheek van klassieke muziek zouden
moeten aanwezig zijn. Vooraf echter wijdt hij een 140-tal bladzijden aan de
‘Muziekgeschiedenis voor de luisteraar’ en die tekst alleen al loont de moeite om
het boek te kopen. Die geschiedenis laat ons toe de werken voorgesteld in de
basisdiscotheek in het ruimer kader van de algehele muziekontwikkeling te situeren.
- De bespreking van de voorgestelde werken verloopt niet volgens een stereotiep
stramien. Steeds past de auteur zijn bespreking aan aan de eigen aard van het werk
zelf. Maar telkens komt men onder de indruk van de competentie waarmee Wauters
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zich van zijn taak kwijt. Ook al meen je als fervente luisteraar een werk grondig te
kennen, toch ervaar je na lezing en de daarop aansluitende beluistering van het werk
dat er door de auteur nog enkele onbekende facetten of accenten gereveleerd werden.
Waarlijk dit boek is een adequate leidraad bij de aanschaf én de beluistering van de
voorgestelde werken uit de muziekliteratuur. - Achterin het boek zijn nog twee
addenda opgenomen die respectievelijk de ‘technische aspecten van het
muziekbeluisteren’ en de ‘muziektechnische begrippen’ belichten.
R.d.
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trospectieve wijlen Hubert de Vries, Gal. New Selection Mechelen 15 tot 23/11. Schilderijen van Anto Diez, Kursaal Oostende (Montrosezaal) 18 tot 29/11.
Vernissage met optreden van koor Tonadissima o.l.v. Aimée Thonon. - Werken van
Marjet Dooremont en Julienne de Schepper, Basisschool Aaigem 26/27-6. Werken van Veerle Dupont, gal. ASLK Antwerpen tot 27/8. - Werken van Alex
Eggermont, Gal. de Peperbus Oostende, 27/8 tot 15/9. - Werken van Cyr Frimout,
gal. H., Knokke-Heist tot 5/8. - Werken van Gilbert Gh. Froyen, lokalen ASLK,
Kapellestraat Oostende, 6 tot 31/7. - Graficus en essayist André Gastmans was
inleider van de tentoonstelling ‘Gravures van heden’ in Cult. Centr.
Neder-over-Heembeek (10/9 tot 10/10). - Kunstschilder Joris Ghekiere ICC Meir
Antwerpen van 2/7 tot 29/8 (‘Actueel Beelden’). - ‘Vier uit het Scheldeland’, twaalf
houtsneden van Gerard Gaudaen, bij teksten van F. de Pillecijn († 1962), J.
Hammenecker († 1932) en E. Verhaeren, verschijnen als huldeuitgave van de VVV
(23 × 32 cm, 80 pag., linnen band met goud en stofwikkel; 1000 fr. + 115 fr. port br.
061-7806640-60 VVV Klein-Brabant, t.n.v. Leon Rochtus, J.v. Droogenbroeckstraat
59A, 2688 St.-Amands). - Kunstschilder Joris Ghekiere, ICC Antwerpen van 2/7
tot 20/8 (Actuele Beelding). - Schilderijen van Edgar Heirman, Cultuurcentrum
Affligem 7 tot 22/8. - De graficus Hugo Heyens illustreert de nieuwe sociale roman
van André Demedts over de Vlaamse houthakkers in het interbellum. - Grafiek van
Luc Hoenraet, Int. Cult. Centrum Antwerpen tot 26/9 (Grafica Belgica). Kunstschilder Freek Hulstaert, ICC Antwerpen van 2/7 tot 20/8 (Actuele Beelding).
- Van Marie-Christine Huybrechts naïef werk in gal. Adriana Thorn okt.-dec.
Schilderijen en beeldhouwwerk van haar van 4 tot 27/9 ‘De Kemenade’ Kortrijk. Werken van Laurens Janda, VTB-gal. 't Hof te Puttens Lede op weekend- en
feestdagen van 11 tot 27/6. Ingeleid door Jeroen Janda. - Kunstschilder Jozef Janssens
van 29/9 tot 7/10, Gal. Jan van Eyck Gent. - Schilderwerken van Juul Keppens,
Kunstcentrum Alsput St.-Pieters-Leeuw van 25/6 tot 22/7. - Werken van Jozef Kets,
gem. tentoonstellingszaal Borgerhout tot 27/9. - Twee Lutgardis-brandramen van
Michiel Leenknegt werden ingehuldigd in de kapel van de St.-Lutgardiswijk te
Roeselare. De uitvoering was van Jan Leenknegt. - Kunstschilder Frans Lyssen,
gal. VTB - de Braekeleer Antwerpen 16 tot 28/10. - De Franciscustentoonstelling in
het Grauwezustersinstituut te Roeselare kreeg vormgeving o.l.v. Cyriel Maertens.
- Kunstschilder Freddy Maes permanent in gal. Lamarck te Parijs. Van 21 tot 24/10
Trade Show Centre San Francisco (met ‘Art Expo California’). - Het glasraam van
André Mathijs, geschenk der uitgeweken Hasselaren aan de Virga Jesse, werd op
7/8 aangeboden aan de Lievevrouwkerk te Hasselt. - Schilderijen van Frans
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Minnaert, Stadhuis Oudenaarde 3 tot 17/8 (Organ. DF en Wattez Stichting). - De
grote metaalsculptuur ‘Hope for the right Path’ van Hubert Minnebo, waarvoor hij
de internationale selectie vanwege Saoudi-Arabië won, vertrok in juli naar Jebbah.
Het gehamerd en gelast beeld werd gemaakt in opdracht van arch. Moh. Said Fain
en meet 15 m h. × 2,5 m 1. × 1,6 br. Over hem verscheen een kunstboek. Beeldhouwwerk van Leo Mouws, la Cascade Roermond in gal. Luifel, van 18/7 tot
29/8. - Kunstschilder Hendrik Nachtegaele van 1 tot 30/11, Alfa De Keyser Hotel
Antwerpen. - Schilders Johny en Jos Nicolai (St.-Truiden) 31/7 tot 15/8,
Cultuurcentrum Affligem. - Werken van Jeanne Opgenhaffen, Gal. BP-Belgium
tot 5/9. - Keramiek van Achiel Pauwels, Canadese Hof Brugge tot 4/7. - Tekeningen,
pastels en akwarellen, van Piet Peere 8 tot 29/10, 't Leerhuys Brugge. - Werken van
Goele Peeters, gal. ‘De Nieuwe Tijd’ St.-Niklaas van 4 tot 26/9. - Beeldhouwwerken
van Maurice Pelgrims, Gal. Kerkstoel Hallaar (Heist-op-de-Berg) tot 19/9. Kunstschilder Achiel Platteau was de ontwerper van het reuzetapijt waarmede zijn
dorp Rollegem brede aandacht kreeg. - De graficus André Roelant werd aangesteld
voor het ontwerpen van een Reinaertpenning, door het Reinaertcomité van St.-Niklaas.
Dit n.a.v. de volledige dietse versie van
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het dierenepos, die omstreeks 1380 tot stand kwam ca. 700 j. geleden. Te verkrijgen
in het stadscentrum bij banken en handelshuizen (50 fr.). - Schilderijen van Sabine
Rommens, RBS Menen 26-27/6; Gouden Pluim Gent 15-21/9. - Galerij ‘Nieuwe
Tijd’ v.z.w. (St.-Niklaas) biedt n.a.v. zijn lustrum aan zijn ere-leden een ets van
Veerle Rooms. - Schilderijen van Werner Sarlet, Gal. De Benne Casinoplein
Blankenberge tot 31/8. - Grafiek van Jan Smitz in gal. Luifel te Roermond van 18/7
tot 29/8 (organ. La Cascade). - Kunstschilder Georges Tahon, Spaans Paviljoen
Veurne van 24/7 tot 5/8. - Werken van Francine Tavernier, Blankenberge Oud
Stadhuis tot 13/9. Permanent in gal. Taf, Gent-Wondelgem. - Werken van Walter
Theunynck, gal. New Selection Mechelen 5 tot 24/11. - Kopergravures etsen en
tekeningen van Freddy Theys, VTB-de Braekeleergalerij Antwerpen, 13-25/11 (10
tot 18 u). - Werken van Petrus Valckx, Kunstcentrum Hof de Bist Ekeren 22/10 tot
14/11. - Bloemen en landschappen van Suzy van Bever gal. An Hyp Oostende in
augustus. - Kunstschilder Leo van Cauwenbergh, gal. Niké Elewijt-Zemst 1 tot
31/10. Voordien met akwarellen in de Salons d'Exposition van Revin (Fr. Ardennen)
vanaf 5/6. - Op 3 oktober wordt in gal. 't Poortje te Haasdonk het boek ‘Ontmoetingen
met 89 Vlaamse kunstenaars’ van Armand Vandeghinste gepresenteerd. Van elke
plastische kunstenaar worden twee werken tentoongesteld tot 24/10. - Dr. Willy van
den Bussche, conservator van Prov. Musea v. pl. k. van West-Vlaanderen, publiceerde
de monografie ‘Henri-Louis Permeke’, gewijd aan de vader van Constant Permeke
(350 fr.). Eveneens verscheen zijn catalogus ‘Emile Veranneman’ (350 fr.). Bestellen
bij het Prov. Mus. C. Permeke en bij het Provinciebestuur. - Gouachen en aquarellen
van Gas vanden Hoeck Gal. Vyncke-van Eyck, vanaf 17/10. - Kunstkeramiek van
Dries van den Broeck, C.C. Affligem 19/6 tot 4/7. - Schilderijen van René van den
Mooter, Zaal Oud Gemeentehuis Weert (Nl.) 4 tot 19/9; Cult. Centrum Affligem 9
tot 24/10. - Over de tekeningen van Robert Vandereycken verscheen bij van
Spijk/Venlo een kunstmonografie, geschreven door Remi de Cnodder. - Beeldhouwer
Pieter van der Krieken VTB-de Braekeleergalerij Antwerpen 4 tot 16/9. Schilderijen van Lea Vanderstraeten, De Bosgalm Deurle tot 3/10. - Werken van
Annemie van Kerckhoven I.C.C. Antwerpen van 2/7 tot 20/8 (Actuele Beelding).
- Schilderijen en Litho's van Germain Verhelst gasthof Tourmalet Gistel, 25/6 tot
23/7. - Pastels van Christine Vanhove in de Salons d'Expositions van Revin (Fr.
Ardennen). - De Appelpoëzieprijs van St.-Truiden bestond dit jaar uit een
beeldhouwwerk van Toon van Mechelen. - Dierenschilderijen van Alfons van
Meirvenne, gal. 't Poortje Haasdonk-Beveren 11 tot 26/9. Zijn monumentale
‘Noodkreet der dieren’ in de Ostzaal van de Antwerpse Zoo n.a.v. de tentoonst. ‘Het
Aards Paradijs’ (25/9 tot 7/11). - Schilderijen van Theo van Rintel, Art Gallery
Thermae Palace Oostende, 27/6 tot 27/7. - Naïef werk van Wim van Rompuy, gal.
Adriana Thorn okt.-dec. - De Oostvl. Federatie v. Toerisme publiceerde twee mappen
met elk 7 lavi's van Herman Verbaere: ‘Oostvlaamse dorpskernen’, met tekens van
D. Demoor en inleid. v. Dr. M. Grijpdonck, (500 fr. per map + 50 fr. port, br.
068-0514850-01 Federatie van Toerisme van Oost-Vlaanderen. (Ook Fr., Eng. en
Duitse uitgaven). -Over kunstschilder Willy Verbrugge verschijnt in november een
kunstmonografie bij uitg. Lannoo te Tielt: ca. 96 blz., 25 kleur- en 30 zw.-w.-illustr.,
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vollinnen band. Tot 15/10 voorintekening à 1.350 fr. (nadien 1.500 fr.); met
ingekaderd schilderij 15.000 of 13.000 fr. (in Atelier Ter Linde, Lindenlaan 10 Tielt,
waar ook kan vooringetekend worden, evenals op Br. 062-5716730-91.
Tentoonstelling met presentatie van het boek vanaf 5/11 in Stadsschouwburg Tielt.
- Beeldhouwer Arthur Vermeulen van 26/9 tot 14/10, gal. Vyncke-van Eyck Gent.
- Cecile Verplancke vanaf 29/9 in Gal. Jan van Eyck Gent tot 7/10. - Schilderijen
in grafiek van Jos Wils; Gemeentel. Casino Koksijde, 2 tot 12/9. - Werken van Nelly
Windels, gal. Artan Oost-Duinkerke tot 31/8.
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GEERT BEKAERT & RONNY DE MEYER, Paul Felix, 1913 architectuur 1981,
Lannoo, Tielt-Bussum, 1981, ruim geïllustr. met zw.-w. en kleurenfoto's, met een
voorwoord van Prof. Dr. P. De Somer, rector K.U.L., 235 × 275 mm, 196 blz.,
gebonden in vollinnen band, 1500 fr. - Ter gelegenheid van de opening van de
tentoonstelling ‘Paul Felix’ in de Univ. Hallen in Leuven werd deze monografie
gepresenteerd, waarmee men hulde wil brengen aan de persoon en het werk van de
overleden ingenieur-architect en professor Paul Felix, tevens lid van onze redactieraad.
- In het eerste deel ‘Architect zonder architectuur’ schetsen de auteurs een indringend
beeld van Paul Felix, voor wie zijn beroep een ‘morele plicht en roeping’ was. In
een vlot leesbaar proza ontvouwen ze het innerlijke wezen van deze Oostendenaar,
wiens persoonlijkheid zo nauw verweven was met zijn werk, dat het ene zonder het
andere niet te verklaren valt. Via de voorstelling en de bespreking van de opdrachten
die door Paul Felix werden gerealiseerd volgen we de architect in zijn evolutie, vanaf
zijn ‘jeugdwerken’ tot de meer spectaculaire gebouwen, als daar zijn de Piux
X-pedagogie van de K.U.L., het Clarissenklooster in Oostende, de kerk op ‘Ter Bist’
in Waregem (waardoor hij o.m. algemeen als de ‘vernieuwer van de kerkelijke
architectuur’ werd aangezien), het zwembad in Kortrijk, de universitaire woonwijk
Arenbergpark in Heverlee, het pastoraal en theologisch centrum in Antwerpen, het
C. Centrum in Knokke, de Provinciale bibliotheek in Hasselt, enz. Tussendoor leren
we Paul Felix ook kennen als diep geëngageerd, sociaal mens. - Het tweede deel van
dit boek ‘Documentatie’ beslaat ruim de helft van het aantal pagina's en presenteert
in chronologische volgorde (van 1934 tot 1978) en foto's en tekeningen het werk van
de gehuldigde. Hierin werden ook een aantal brieven en artikels opgenomen, waardoor
we zijn opvattingen over architectuur nog beter leren kennen. - Het daaropvolgend
deel werd ‘Chronologie’ gedoopt en toont ons op de linker bladzijden (in drie
kolommen) zijn levensfilm, publikaties van/over hem en zijn werken. De rechter
bladzijden werden als ‘foto-album’ aangewend. Dit werk is een verdiende hulde voor
een groot Vlaams architect en uitstekend architectuur-pedagoog.
R.d.
GWIJ MANDELINCK, De droefheid is in handbereik, Lannoo, Tielt-Bussum, 1982,
Reeks ‘De Golfbreker’, 222 × 140 mm, 48 blz., gen. 250 fr. - Deze bundel in de
nieuwe reeks van Lannoo (na Herwig Hensen) is poëzie van een kostbaar gehalte.
In de flaptekst is aangegeven dat de bundel de situatie van een vrouw omschrijft en
ondervraagt die uitgenodigd is tot het leven en evenzeer tot de dood. De bundel is
cyclisch opgebouwd. In een eerste luik, In woord en wederwoord, wordt de liefde
bezongen (de uren zullen niet verzanden in het bed: / de warme wol loopt mateloos
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haar lichaam rond, / zij spreidt de armen in omhelzing uit; als voor / een smeken
spant zij vele strengen op.). In het tweede, Op lemen voet, wordt het afscheid beleefd
(Het grote feest is om, de tafellakens / worden door het raam geschud;) en in het
derde luik, Jichtig langs de grote dingen, zijn het de grote thema's van ouderdom en
dood die behandeld worden (het haar ligt middendoor gescheiden; / de zachtste helft
vergrijst reeds in de dood.). In de drie grote fasen van het leven verandert voortdurend
de wereld waarin we leven, liefhebben en sterven: de natuur, het licht, de bloemen
en de vogels worden voortdurend anders. Een poëzie die in een broze en zeer
persoonlijke verwoording het mysterieuze leven van eros, het groot verdriet (het is
een wennen als van schoenen die / zij inloopt op het weekste van de voet.) en het
sterven oproept. Dat doet Gwij Mandelinck zo treffend in zijn beheerst en efficiënt
existentieel taalgebruik dat dit bevrijdende, verzoenende poëzie is. - In juni jl. kreeg
deze bundel de Guido-Gezelleprijs van de Kon. Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde die toegekend wordt voor de beste dichtbundel verschenen in de
jongste vijf jaar (periode 1977-1981). Overhandiging aan de dichter op 27 oktober
1982 op de zetel van de Academie tijdens een openbare vergadering.
K.v.D.
Jubileumboek ‘25 jaar Antigone’, uitgave Redactiecomité ‘25 jaar Antigone’, drukk.
Lammens Kortrijk, geïll., 226 blz., besteladres: WTAK, Rijselsestraat 22, 8500
Kortrijk, 600 fr. (500 fr. voor leden van C.V.K.V.) storten op rek. 460-0291731-92.
- ‘25 jaar Antigone’ geeft een bijzonder boeiend overzicht van de produkties 1956-81.
Voor de theaterliefhebber een gouden bron van inspiratie. Verlucht met geslaagde
foto's van een pleiade Vlaamse topspecialisten terzake. Met voorwoorden van Mevr.
R. De Backer, Gouverneur O. Vanneste en de Kortrijkse Burgemeester Lambrecht.
Interessante bijdragen van H. Vergote over Antigone, een Vlag en een Lading, van
R. Lanckrock over de functie van het theater, van H. Meert over de theatrale
cultuurspreiding, een schone maar moeilijke opdracht. - In een getuigenis laat Dr.
F.A. Comer, Voorzitter Raad van Beheer van Antigone, o.m. aan het woord komen:
V. Arickx, J. Coryn, A. Demedts, B. De Walsche, G. Gyselen, A. Hanssens, Jo
Hendriks, M. Vandekerckhove, E. Van Ommeslaeghe, Jeannet Verfaillie en H.
Vergote. - Noël Poblomme, dramaturg, schrijft over Westvlaams beroepstheater.
Artistiek Directeur Bert De Wildeman over wel en wee. - Een waardevol document.
Aan een gunstprijs voor onze leden!
H.D.
JOZEF DELEU e.a., Frans-Vlaanderen, Lannoo, Tielt-Bussum, 1982, 245 × 170
mm, geïll., 232 blz., geb. 750 fr. - Met dit boek is Jozef Deleu niet aan zijn proefstuk.
Al in 1968 publiceerde de bekende hoofdredacteur van ‘Ons Erfdeel’, in
samenwerking met Frits Niessen, een werkje over Frans-Vlaanderen. In 1972
verscheen dan bij Lannoo het mooie boek over Frans-Vlaanderen, waarvan de hier
besproken uitgave eigenlijk een bewerking is, die vooral nieuw is in het tweede
gedeelte. In een woord vooraf belicht de auteur de opzet en de opbouw van het boek.
In een eerste luik ‘Een verhaal van vervreemding’ geeft hijzelf een overzicht van de
historische, politieke en culturele verbondenheid van Frans-Vlaanderen met de overige
Nederlanden en hij besteedt hier biezondere aandacht aan de Vlaamse Beweging in
Frans-Vlaanderen in verleden en heden en aan wat vanuit Vlaanderen o.m. door het
Komitee voor Frans-Vlaanderen voor de bekendmaking en de herleving van de
Nederlanden in Frankrijk werd en wordt gedaan. Zeer terecht en juist baseert hij in
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zijn besluit de opdracht van Vlamingen en Nederlanders i.v.m. Frans-Vlaanderen op
‘het inzicht en de overtuiging dat een verenigd Europa slechts dan zal slagen naarmate
er ook in de grensgebieden, waar twee culturen elkaar ontmoeten, kennis, begrip en
waardering aanwezig zijn’ (Blz. 54). Na deze conclusie laat hij een overzicht volgen
van historische feiten en regionalistische initiatieven in verband met Frans-Vlaanderen.
Een zeer degelijk overzicht waarin o.i. maar één belangrijke datum ontbreekt, nl.
1214: De slag van Boevingen (Bouvines). Daarna volgt nog een uitgebreide
bibliografie, die de door Frans-Vlaanderen geboeide lezer toelaat het onderwerp
verder te verkennen en te bestuderen. Het tweede deel van het boek brengt onder de
titel ‘De toekomst is begonnen’ bijdragen van Luc Verhaeghe en van de
Frans-Vlamingen Jacques Fermaut en Francis Persyn. De eerste bijdrage is vooral
belangrijk omdat zij het Frans-Vlaams regionalisme situeert in het geheel van de
regionalistische stromingen in Frankrijk na de tweede wereldoorlog. Het reveil van
de minderheden wordt, volgens Verhaeghe, een feit met de Parijse revolte in 1968,
omdat nu eerst voorgoed een brug geslagen wordt
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[Bibliotheek]
van het culturele naar het sociale, economische en politieke vlak. Er is een kaartje
en een tabel over de regionale talen in Frankrijk en de auteur behandelt in het
biezonder de situatie in Corsica en in andere belangrijke regio's als Occitanië,
Catalonië, Baskenland, Bretagne, Elzas-Lotharingen. Het regionalisme in
Frans-Vlaanderen zelf wordt door de Frans-Vlaming Jacques Fermaut in de
daaropvolgende bijdrage uitgebreid behandeld. Ofschoon hijzelf in de beweging een
belangrijke plaats inneemt doet hij dit zo objectief en afstandelijk mogelijk en hij
duidt dit veeleer gematigd en voorzichtig Frans-Vlaams regionalisme in de ruimere
golf van verzet tegen het Franse centralisme en in de groei van de Europese
federalistische idee. Zijn overzicht van de vele regionalistische activiteiten is
bemoedigend maar Fermaut verheelt zijn onrust niet i.v.m. de bedreiging van de
Vlaamse volkstaal en hij waarschuwt voor dagdromerijen en ijdele verwachtingen.
De andere goed Nederlandsschrijvende en verdienstelijke Frans-Vlaming Francis
Persyn schetst zeer synthetisch de huidige toestand van het onderwijs van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen op het universitaire vlak, op het niveau van de
permanente vorming en de vrije cursussen en op het vlak van het middelbaar
onderwijs: een positieve balans, waarin de noodzaak van een groeiende kennis van
het Nederlands bij de Frans-Vlaming wordt benadrukt vanuit o.m. het economische
standpunt. Voor Vlaanderen en Nederland wordt anderzijds een meer dynamisch en
efficiënt buitenlands cultuurbeleid aangeprezen. - Het derde deel van het boek wordt
verzorgd door Eric Vandewalle en is getiteld ‘Het land der mensen’. De uitmuntende
kenner van Frans-Vlaanderen in zijn totaliteit behandelt de facetten van industrie en
tewerkstelling, de havens, de belangrijkste steden en musea, de stadsvernieuwing,
het landschap en de industriële archeologie. Zijn bijdrage is biezonder mooi
geïllustreerd met foto's van Paul van den Abeele en Patrick Holderbeke. Een prachtig
boek, dat we alleen maar kunnen aanbevelen, in het biezonder aan al wie voor het
eerst met Frans-Vlaanderen kennis wil maken want, ofschoon de belangstelling voor
dat gebied zeer groot is geworden, toch is het aantal van diegenen die er weinig of
niets van afweten nog legio.
L.V.
BERNARD KEMP, De Dioskuren, Davidsfonds - Leuven, Romanreeks nr. 638,
1982, 130 × 208 mm, 192 blz. ingen. 240 fr. (ledenprijs). - Als nr. 638 van de
romanreeks van het Davidsfonds verscheen een herdruk van Bernard Kemps (t 1980)
‘De dioskuren’, eens bekroond met de Mathias Kempprijs. Bernard Kemp schreef
voor ontwikkelde lezers, dat is een onloochenbaar feit. Ook in dit aan onze
hedendaagse tijd aangepaste behandelen van het klassieke mythologische thema van
de tweeling Castor (Robert) en Pollux (Herman) richt hij zich uitsluitend tot de
intellectuelen, want zijn stijl en verwerking van het gegeven eisen van de lezer volle
aandacht, temeer daar er een moeilijk te ontwarren intrige in verweven zit. - Al bij
al een merkwaardige roman van een wetenschapsmens die terzelfdertijd kunstenaar
was en dus verstand en gevoel wist te combineren tot een geloofwaardig (echter
weinig levensecht) geheel.
W.O.
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FRANK POLLET, Belladonna - Waterland, Yang Poëzie Reeks, Gent, 1981, 36 blz.
- Deze bundel ‘Waterland’ van Frank Pollet bevat moeilijk te lezen poëzie die hoogten
en laagten heeft en ergens meer een bewijs levert van taalvaardigheidsoefeningen
dan van dichterlijke inspiratie. Hoeft het gezegd dat ook hier - zoals bij bijna alle
jongeren - de thematiek vooral gericht wordt naar dood en heimwee, ontgoocheling
en onrust; een open oog voor de schoonheid en de waarde van het leven zou zeker
aanleiding kunnen geven tot genietbaarder poëzie, omdat Frank Pollet de sonoriteit
en het ritme van zijn taal weet te gebruiken. - In ‘Belladonna’ wordt de inhoud reeds
heel wat positiever en heeft Frank Pollet zijn gesloten beeldspraak en moeilijke
werkwoorden enigszins aangepast met de bedoeling duidelijker en directer te worden.
Vooral de cyclus Banshee bevat schone (of mag dat niet?) gedichten die
vormtechnisch en ritmisch bewijzen dat Frank Pollet behoort tot de jongeren die,
indien ze wat meer met de voeten op de grond bleven, in de nabije toekomst zullen
gerekend worden tot een generatie die nauw aansluit bij de symbolistische dichters.
Misschien horen ze dat niet graag, maar dat is althans mijn mening.
W.O.
MARCEL VANSLEMBROUCK, Fluweel en Twijfel, Yang Poëzie Reeks, Gent,
1982, 120 × 200 mm, 40 blz., 200 fr. (bestell. eigen beheer, Weidestraat 11, 8100
Torhout). - Eigenlijk valt de prijs voor de kleine bundel ‘Fluweel en twijfel’ van
Marcel Vanslembrouck nog mee, want men is verplicht minstens vijfmaal te herlezen
om tot gedeeltelijk inzicht of begrijpen te komen. Dit ligt waarschijnlijk aan de
omgekeerde syntaxis en de - dat dient gezegd - zeer oorspronkelijke beeldspraak of
aan de beperktheid van de lezer zelf. - Ook Marcel Vanslembrouck trekt met zijn
poëzie op de symbolische toer en eist daardoor van de lezer volledige aandacht en
de mogelijkheid om met zijn fantasie de moeilijke gedachtengang van de dichter te
volgen. - Als ik het aantal en de functies van de medewerkers en ‘steuners’
overschouw, dan moet ‘Fluweel en twijfel’ ongetwijfeld wel een zware bevalling
achter de rug hebben.
W.O.
JULIEN VAN REMOORTERE & CARLOS DEVOOGHT, Lannoo's autoboek
Europese landen. Gids voor 20 veertiendaagse tochten, Lannoo, Tielt-Bussum, 1982,
geïll. met foto's en kaartjes, 155 × 230 mm, 399 blz., 798 fr. - Wie een grondige,
kritische bespreking van dit boek wil geven, zou eigenlijk met het boek in de hand
enkele van de voorgestelde tochten moeten ‘uittesten’. Daar we voorlopig niet over
die mogelijkheid beschikken, beperken we ons in deze bespreking tot het beschrijven
van de inhoud van dit volumineuse werk. - Zoals de ondertitel vermeldt, worden ‘20
veertiendaagse tochten’ beschreven in 14 verschillende Europese landen: Noorwegen
(Telemark en z.-w. fjorden), Ierland, Groot-Brittannië (zuid. helft en Schotland),
West-Duitsland (Zwarte Woud en Zwabenland), Frankrijk (Auvergne, Provence en
Bretagne), Zwitserland (Vierwoudstedenmeer en Graubünden), Oostenrijk (noorden
en oosten), Portugal, Spanje (Andalusië, Aragon, Baskenland en Catalonië), Italië
(Dolomieten, Veneto, Toscanië, Umbrië en Campanië), Joegoslavië, Roemenië
(Karpaten, Moldavië en Zwarte Zee), Griekenland (Athos, Korfoe, Meteora, Delfi,
Athene en Attica) en tenslotte Hongarije (Budapest, poesta en Balaton-meer). - De
bespreking van iedere tocht gebeurt volgens een identisch schema, waarbij per dag
de af te leggen weg en de bezienswaardigheden worden vermeld. Na een ‘snelportret’
van de streek waardoor de tocht u zal leiden, volgt telkens een gedetailleerde
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beschrijving van de heenreis (met opgave van wegnummers en afstanden). Voor het
afwerken van de vakantietocht zelf wordt u a.h.w. bij de hand genomen door de
auteurs om van dag tot dag de gehele veertiendaagse reis mee te maken. Ze duiden
aan wat u zeker moet gezien hebben, schrijven af en toe een uitstapje voor, verklappen
geregeld waar u goed eten kunt, enz. Blijkbaar is niets i.v.m. reizen en verblijven in
den vreemde aan hun aandacht ontsnapt. Aan wie niet ten volle veertien dagen aan
een of andere tocht kan besteden, laten de routekaarten toe gedeelten van de tocht
over te slaan. U vermoedt het al: met dit boek zal de voorbereiding van uw
buitenlandse reis tot een minimum kunnen beperkt worden, aangezien de auteurs dit
voor u hebben klaargespeeld. Anderzijds lijkt het me best mogelijk vanuit hun
‘reisvoorstel’ zich een of ander fantasietje te veroorloven en voor een deel een stuk
‘onbetreden paden’ te berijden, met in uw achterhoofd de zekerheid dat u altijd weer

KG 10 Laatste berichten
Laatste berichten
A. Literatuur:
Van Phil Bosmans verschijnt in oktober het ‘Luisterboek Vergeet de mooie dagen
niet’ met een bloemlezing van 27 bekende teksten door hemzelf gelezen, op cassette
met muzikale intermezzi (2 × 30 min.; met tekstboekje, 435 fr.) Uitg. Lannoo, Tielt.
Zijn ‘Bloemen van geluk’ krijgt een 15e druk (230ste duizendtal), terwijl ‘In liefde
weer mens worden’ een 4e druk krijgt en ‘Menslief, ik hou van je’ zijn 580e
duizendtal. - ‘Kunstbeeld in Vlaanderen. Kenners kiezen 100 hedendaagse
kunstenaars’ is een overzicht van de evolutie van schilder- en beeldhouwkunst in de
laatste decennia, met 100 kleurillustraties + foto's van elk kunstenaar. Selectie en
situering door 23 kunstcritici o.m. onze redactieleden Marcel Duchateau, Karel
Geirlandt, Carlos Heymans, Ludo Raskin, Albert Smeets en Hector Waterschoot.
Een initiatief van Arte, Stichting voor Kunst en Kultuur, bij Uitgeverij Lannoo te
verschijnen in november (2.400 fr., 29 × 25, 216 blz., vollinnenband met stofomslag).
- Van Christina Guirlande verscheen de cyclus ‘Testament’ in de reeks ‘De bladen
voor de poëzie’ (Spectraalpoëzieprijs 1982). Zij geeft schoollezingen in Lotenhulle
en voordrachten in Oudegem en Gijzegem. -Stefaan Gyselen en Dom Anselm Hoste
publiceren een wetenschappelijke en een meer populaire uitgave, met Latijnse tekst
en Nederlandse vertaling, van de ‘Vita Godeliph’ van Drogo, met o.m. een nawoord
van Gaby Gyselen (398 respectievelijk 295 fr.; luxe-uitgave 600 fr.; uitgeverij
Lannoo). - Dr. Paul Huys leidde o.m. de Retrospectieve Saverijs in. - ‘Het Personage’
is een nieuwe roman van Gie Laenen over de relatie fantasie/werkelijkheid. Omslag
van Greet Martens (paperback, 220 fr.). - ‘Het Geestelijk Tabernakel’ van Ruusbroec
werd uitgegeven door Dr. L. Moereels in moderne vertaling en gedeeltelijk ingekort
en stelselmatig verklaard en ingedeeld; deel 10 van de reeks ‘Ruusbroec hertaald’
(19 × 13 cm, 330 blz., paperback, 595 fr., uitgeverij Lannoo, Tielt). - Het
Schooljeugdtheater creëerde een werk van zijn directeur Jan Savenberg het
jeugdtoneel ‘Het land van de gerafelde Poncho’. - Van Luc Schepens verschijnt in
oktober het historieboek ‘Koning Albert, Charles de Broqueville en de Vlaamse
Beweging tijdens de eerste wereldoorlog’ (Uitgeverij Lannoo, 148 × 240 mm, 232
blz., 8 blz. archieffoto's, paperback). - Van ons redactielid Raf Seys verscheen de
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monografie ‘De Picasso van Harelbeke’ over het werk van Geeraard Parmentier
(Uitgeverij Willemsfonds, 150 fr., telefoon 059/70.27.58). - ‘Pelgrimeren naar het
H. Land. Een “alternatieve” reisgids’ van Omer Tanghe verschijnt in oktober bij
Lannoo, Tielt (12,5 × 21, 360 blz., 20 illustraties, 10 kaarten, paperback). - De essayist
Rudolf van de Perre schreef in het tds. ‘Teken’ een merkwaardig artikel over
‘Spiritualiteit in de hedendaagse Vlaamse poëzie’ (‘Het Teken’, Red. E. Henau,
Abonn. 150 fr. prk. 000-0407137-28, St.-Kathelijne-Waver). - Schrijfster Mariette
Vanhalewijn en tekenares Jaklien Moerman publiceren hun nieuw kinderboek
‘Een mannetje dat niet kon slapen’ (205 × 285 mm, 120 blz., gebonden, uitgeverij
Lannoo, 450 fr.). De schrijfster publiceert nog in het najaar ‘En nu naar bed’ en ‘Wat
een dag’, eveneens bij Lannoo en geïllustreerd. - ‘Wandelingen in Duitstalig België.
Gids voor 30 tochten’ van Julien van Remoortere verschijnt in november bij Lannoo
(omslagfoto Hilde van Remoortere, 125 × 210 mm., 114 blz., 30 kaarten, paperback).
Zijn ‘Met de auto door de Ardennen en Luxemburg’ krijgt een 4e druk. - ‘Daar is
maar een land dat mijn land kan zijn’ van Anton van Wilderode (in samenwerking
met Jan Decreton en Henri Lievens) is een royaal kijk- en leesboek, over de poëzie
van het landschap (25 × 29,5 cm, 228 blz., vierkleurendruk, 125 foto's, 80 tekeningen,
vollinnenband, stofomslag, 2.000 fr.). Uitgeverij Lannoo, Tielt - ‘Nu en eeuwig’ van
Jan Veulemans, is zijn 8e poëziebundel ontstaan uit ‘de betovering der dingen’.
Poëziereeks ‘De golfbreker’ van Lannoo.
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KG 11 Periodieken
B. Plastische kunsten:
Graficus Renaat Bosschaert publiceert de bibliofiele ‘11 Gedichten uit de
Middelnederlandse letteren’ (van Maerlant, van Veldeke, Hadewijch, Zr. Bertken,
Jan van Brabant, Jan Moritoen). Op handpers gedrukt, 5 houtgravures, velijn van
Arches, 30 × 41, 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. Intekenprijs 1900
fr.; gebonden linnenuitvoering 2.500 fr.; prk. 000-0694434-11 Grabo (R. Bosschaert,
St.-Annakerkstraat 6, Brugge). - Keramiek van Jos Bruggen in zijn atelier Huize
Uilenspiegel (Berenhofstraat, Veldwezelt) op de Open-deur-dag 26/9 (14 tot 22 u.).
Opening op 25/9 met inleidingen, voordrachten, wandeling, dia's enz. vanaf 19.30
u. - Gregie de Maeyer is illustrator van ‘Boerenjongens. Gedachten bij een boom’
van Henri Van Daele (128 blz., 245 × 155 mm, gebonden, 60 tekeningen in kleur en
zwart-wit, 750 fr.). - Kunstrecensent Roger Geerts leidde de tentoonstelling in van
o.m. Denis Dolphijn (Antwerpen). - Werk van Hugo Rabaey (Baku-keramiek),
Gen. Bankmaatschappij Antwerpen, Frankrijklei, 17/9 tot 29/10. - Grafiek van Veerle
Rooms, G.B.M., Frankrijklei Antwerpen, 17/9 tot 29/10 (1e van de reeks ‘Artistiek
Duet’). - Werken van de kunstenares TAF (Francine Tavernier), zaal van Eyck,
Gent, van 18/9; ingeleid door schepen Rik Van de Weghe en georganiseerd door
‘Open Kring’. - Het kunstboek ‘Ontmoetingen (3)... met 89 Vlaamse Kunstenaars’
met teksten en foto's van Armand Vandeghinste, dat gepresenteerd wordt in galerij
't Poortje te Haasdonk, kan ook besteld bij de auteur (Ellestraat 135, 8550 Zwevegem)
of door storting van 1.200 fr. + port op pr. 000-423430-25, A. Vandeghinste,
Zwevegem; 192 blz., 29 × 21,5 cm, linnen band. -Keramiek van Hans Vandeweghe,
Gemeentehuis De Panne, tot 19/9. - Keramiek van Johan van Geert,, Jordaenshuis
Antwerpen m.m.v. ‘Kreatief Ambacht’ (Brussel) en ‘Educatieve Dienst’ (Antwerpen).

C. Toneel - Muziek - Ballet - Film
‘Vijftig Kerstliederen van vroeger en nu’ werden verzameld en ingeleid door Ignace
de Sutter bestrijkt vooral het rijke Nederlandstalig gebied van de 15e tot 17e eeuw,
gevolgd door enkele liederen uit de volgende eeuwen met inbegrip van bloemlezing
uit buurlanden. Volledige tekst en muziekbezetting en oude prenten; 110 × 175 mm,
160 blz., paperback, 295 fr. (uitgeverij Lannoo, oktober). - Aperitiefconcert met Piet
Dombrecht, hoorn, op 26/9 in de Oostendse Kompagnie, voor het Fonds Georges
Maes. -De actrice Suzanne Juchtmans speelt een hoofdrol in ‘Verjaardagsfeest in
Outremont’ in het Fakkelteater. -Kunstpromotor Camille Swinnen sprak o.m. namens
het Gemeentekrediet bij de opening van de Retrospectieve George Minne. Orgelrecital van Kristiaan van Ingelgem op 19/9 in de Antwerpse St.-Joriskerk.

Periodieken
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• De Tijdspiegel, Cult. Blad voor Limburg; Red. Ludo Raskin, Opperstraat 60,
3821 Kozen-Nieuwkerken; abon. 200 fr. pr. 000-0112019-81. De Tijdspiegel
Hasselt. - Jrg. 82/nr. 2 (juni): Men kan niet genoeg het belang van de
vervlaamsing van het M.O. onderlijnen voor de Vlaamse cultuur. Daarom is de
historische studie van Dr. A.M.S. Vanneste (UFSIA), waaruit deze aflevering
van het tds. bestaat, niet zonder betekenis voor heel ons volk hoewel het gaat
om een regionale instelling, het St.-Hubertuscollege te Neerpelt, dat reeds in
1920 over volledig Nederlandstalige humaniora beschikte. Aldus was Neerpelt
vóór op het Antwerps St.-Lievenscollege en het college van Mol, waar slechts
respectievelijk na 1930 en 1927 het onderwijs uitsluitend Vlaams was.
Aansluitend hield de auteur een inkwest over de evolutie in het hele Vlaamse
land, dat hoewel partieel zeer interessant is. Wij betreuren echter de
oppervlakkigheid waarmede de motivatie der tegenstanders van de
vernederlandsing wordt geschetst en de onvoldoende situering ervan in het
tijdsbeeld.

[Bibliotheek]
veilig op het beschreven (trefzekere) traject kunt terugvallen. - De illustratie waarmee
het boek doorspekt is, bestaat uit zwart-wit en kleurenfoto's en fraai getekende
routekaartjes (door Lieve Vereycken). Jammer echter dat het onderschrift bij de
kleurenfoto's niet onmiddellijk naast de foto kan gevonden worden: u moet nu telkens
gaan kijken op p. 383! Achterin het boek werden nog enkele pagina's nuttige
inlichtingen en een register op de plaatsnamen opgenomen.
R.d.
LUC DELAFORTRIE, Het andere land, Gedichten; Uitg. P. Daens, Boortmeerbeek,
1982; 40 blz., 250 fr., rek. 230-0207600-40. - De auteur, die dit jaar 70 werd, heeft
een rijk gevuld leven achter zich, waarin de poëzie een belangrijke rol speelde zonder
dat hij een uitgebreid oeuvre publiceerde. Hij zegt in de proloogstroof van deze
bundel: ‘Dit is het echte leven niet / boven de mistbank van 't verdriet / breekt door
wolkspleet: 't Paradijs’. Daarmede situeert hij deze bundel op de drempel der
eeuwigheid. Het eerste gedicht is trouwens de vertaling van Rilkes ‘Er wusste nur
vom Tod was alle wissen’. In ‘Lucifer’ horen we de antinomie van het aardse kruipen
en het hemelse bestormen. ‘Na de uitvaart’ is een piëteitsvol gebed voor een door
het leven vergeestelijkt oudje. ‘Norhe oscura’, ‘Een dode spreekt’ en ‘Harmonie van
de natuur’ zijn als echo's van het Boek der Wijsheid. En dan komen concrete
levenservaringen in ‘Aan mijn vrouw’, ‘Vacantie uit’, ‘Na de bruiloft’, ‘Doopsel’,
‘Rembrandt’, ‘Anti-Rimbaud’...: als het ware transposities in de spiegel der
eeuwigheid. - Een poëzie die weinig van doen heeft met de literaire bekommernissen
van heden, maar daarom niet minder ontroerend is en menselijk.
A.S.
LOWIE WEYNANTS, Geroen Debruycker, Uitg. Lannoo, Tielt-Bussum 1982; 123
blz., ca. 50 kleur- en 100 zw.-w.-illustraties, linnen band met stofomslag, 28 × 24
cm, 1.500 fr. - De auteur is reeds lang bevriend met P. Geroen Debruycker en schreef
over hem 13 j. geleden een monografie, waarin vooral de biografische gegevens over
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de kunstenaar aan bod kwamen. In het jongste werk gaat hij integendeel dieper in
op de artistieke kenmerken van Geroens werk. Hij benadrukt dat de schilder niet de
man ervoor is om zich te binden aan bepaalde eigen maniertjes of procédés, welke
zogezegd het werk ‘herkenbaar’ moeten maken. Wat niet belet dat Weynants een
grote continuïteit vaststelt bij het overlopen van Geroens oeuvre over de jaren heen:
een oscilleren ‘tussen een soms ver doorgedreven spontane natuurgetrouwheid
enerzijds, en anderzijds... cerebrale gestructureerdheid tot tegen de kubistische
abstractie aan.’ - Terecht laat L. Weynants vaak de schilder zelf aan het woord door
inlassing van teksten uit het geïllustreerd dagboek dat Geroen vooral n.a.v. reizen
sedert een aantal jaren bijhoudt, zoals ook Vincent van Gogh het deed: beiden hebben
trouwens een gelijkend handschrift en schrijven direct aansluitend bij het plastisch
werk waaraan zij bezig zijn. De monografie is echter vooral waardevol door de rijke
schat aan reprodukties: tekeningen, schetsen, aquarellen, olieverfschilderijen. Zij
verplaatsen ons rechtstreeks in de eigen beeldwereld van de kunstenaar, die blijkbaar
geregeld vernieuwd en verruimd wordt door bvb. nieuwe landschappen, of door
elkaar opvolgende gewijzigde visies ervan. Een mooi boek over een kunstenaar die
zeker nog meer bekendheid verdient.
A.S.
REMI DE CNODDER & RAYMOND LACROIX, Piet Bekaert. Tekeningen en
schilderijen uit de periode 1979-1981. Dessins et peintures de la période 1979-1981,
Uitg. Lannoo Tielt-Bussum, 1982; 167 blz., ca. 90 kleur- en ca. 20 zw.-w.-illustraties,
30 × 255 cm, linnen band met stofomslag, 2.200 fr. - In zijn voorwoord typeert Willy
Juwet de schilder Piet Bekaert als de schilder van de wol der golven, waaronder de
voedende kracht van de zee schuilt. De Cnodder ook benadrukt dat zijn werk geen
enkel spoor draagt van een conflictenwereld vol gruwelijk geweld, noch van enige
didaktiek of dialektiek: het geluk wordt er opnieuw ontdekt in de kleine gewone
dingen, zodat het als een tonicum werkt voor de toeschouwer. - De veelzijdig begaafde
kunstenaar Piet Bekaert is o.m. designer, schilder, dichter, romancier, graficus,
fotograaf en organisator. Aan een vroegere periode van zijn plastische evolutie
herinnert het in 1971 verschenen boek over zijn constructivistisch driedimensionaal
werk, dat als een antipode is van de periode 79-81, waaraan het nieuwe Bekaert-boek
is gewijd. De intimistische figuratie, die hem de laatste jaren begeestert, belet hem
niet daarnaast ook zijn constructivisme verder te ontwikkelen, in de verlenging van
zijn design. Trouwens de werken der laatste drie jaren zijn ook niet zomaar exponenten
van de in avantgardemilieus aan de orde zijnde tendensen. Bekaert volgt een hem
eigen weg, zo betoogt de Cnodder uitvoerig, parallel met de neo-romantiek misschien,
maar er niet helemaal mede samenvallend. Daarin wordt hij geholpen door zijn
buitengewone technische begaafdheid, die hem toelaat werelden van vrede, planten,
bloemen en poëzie te scheppen. De auteur laat de kunstenaar zelf veel aan het woord,
wat de echtheid van het exposé in de hand werkt. ‘Mogartiaans’ heet de Cnodder het
werk van Bekaert. - De tekst van Raymond Lacroix staat onafhankelijk van die van
de Cnodder, zodat er in de interpretatie van het werk wel enkele accentverschuivingen
worden vastgesteld. Maar heeft eenieder niet het recht een eigen kijk te hebben op
een kunstwerk? - Men kan begeesterd zijn door het grandioze werk van Piet Bekaert
of het integendeel als toneelmatig of flets verwerpen. In elk geval staan we hier voor
het oeuvre van een harde werker, een ware dichter en een groot vakman. Aan deze
conclusie zal niemand kunnen ontsnappen die deze schitterende kunstmonografie
doormaakt, dewelke door uitg. Lannoo met grote kunstzinnigheid werd afgewerkt.
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A.S.
MARGRIET GOOSSENS, ‘Kruisweg in blauw. Een van de drie kruiswegen met
symbolische zingeving’. - Deze publicatie in mapvorm, bevat zestien losse bladen
gecartonneerd papier, één voor de inleiding en vijftien voor de kruiswegstaties. In
haar toelichting vjerklaart de kunstenares dat zij een sterk realistische vormgeving
beoogt, maar ‘doorweven met draden van symboliek, rijk aan betekenis’. De figuren
worden beperkt tot die welke een centrale rol hebben, namelijk Christus zelf en drie
maal Maria; de andere worden bescheiden gesuggereerd. De conventionele betiteling
der afzonderlijke staties wordt vervangen door symbool-aanduidingen, zoals
‘zielenacht’, ‘onschuld’, ‘hoop’, enz. Zo krijgt ook elk een soort zelfstandigheid, los
van de andere schilderijen. - Wij staan hier voor een bewuste poging van een
kunstenares om vanuit een persoonlijke en rijke godsdienstbeleving door haar
kunstwerken de medemens te begeleiden naar spirituele waarden, voor hem horizonten
te openen door plastische middelen tot gebieden waar de ziel zich kan ontplooien in
liefde en gebed. - Voor de middeleeuwse mens moest de kunst aan ongeletterden
kennissen mededelen op godsdienstig vlak. De hedendaagse mens verwacht van de
religieuze kunstenaar eerder dat hij hem zou helpen zich uit het materiële en het
tijdelijke los te werken, om te kunnen uitstijgen boven het aardse tot de domeinen
van de bovenzinnelijkheid en het eeuwige. Het materialisme is heden zo diep
ingeankerd in de mens door alle media die hem omklemmen dat misschien alleen de
kunstenaar nog in staat is om door geïnspireerde en bevrijdende beelden hem los te
werken en zijn ziel te doen naderen tot God.
A.S.
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J. VAN DE WALLE, God laat ons niet los J. Van de Walle - 168 bladzijden, 26
illustraties, Uitgave: Huize Levensruimte, Averbode, Prijs: 550 fr. - Jef Van de Walle
is niet aan zijn proefstuk. Na het serene ‘Als een blad in de wind’ brengt hij nu een
serie geestelijke beschouwingen over vertrouwen, onder de titel ‘God laat ons niet
los’. Achtereenvolgens behandelt hij op zijn manier, d.w.z. niet hoogdravend maar
met een eenvoudig-menselijke kijk, de thema's: God, Jezus, Evangelie, Kerk,
naastenliefde, lijden en dood. Hij geeft daarbij een soms hard-klinkende eerlijke
mening ten beste en laat eveneens ruimte voor aanvulling door de lezer zelf. Alles
tesaam, ook als men vaststelt dat over genoemde onderwerpen in het bestek van een
boek, niet alles kan worden gezegd, is deze bundel beschouwingen als een lied van
hoop over en een getuigenis van Gods mysterieuze goedheid. In zijn essentiële
betekenis is het tegelijk ‘een blijde boodschap’.
Naar de vorm een verzorgde uitgave met vele kunstzinnige illustraties van A.
Gaillarde is dit een boek van en voor deze tijd.
R.J.
West-Vlaanderen 100 X, bloemlezing samengesteld door GABY GYSELEN,
FERNAND BONNEURE en ROLAND ANNOOT in opdracht van de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen, 1981, 255 × 290 mm, 279
blz. - Niet zo vaak wordt een zo schitterend boek in het licht gegeven. Gebonden in
donkerbruin kalfsleder en gedrukt op kunstdrukpapier is de uitgave op zichzelf reeds
een boek om van te houden. En naar het woord van de heer Olivier Vanneste,
Gouverneur van West-Vlaanderen in het ‘Ten Geleide’ is dit boek bedoeld als ‘een
tastbaar beeld’ van de provincie West-Vlaanderen om het ‘te kunnen aanbieden als
een blijvend aandenken’.
De inhoud bestaat uit 100 teksten die West-Vlaanderen in zijn vele facetten
weerspiegelen: zijn steden (Brugge, Oostende, Blankenberge, Ieper, Veurne, Tielt,
Kortrijk, Roeselare...), zijn pittoreske dorpen (Oedelem, Dudzele en Damme,
Alveringem, Kanegem, Rumbeke, Houtem,...), zijn landschappen (de IJzer, de kust,
de vijvers van Dikkebus, de Kemmelberg, de Leie...), zijn kunstschatten, zijn mensen,
zijn vreugdevolle dagen en zijn droevige tijden, zijn gebruiken en nog veel meer.
Daar alle teksten dateren uit de periode van na 1830 tot op onze dagen krijgen we
terzelfdertijd a.h.w. een historisch overzicht van het wel en het wee van de
kustprovincie. Deze teksten werden gegroepeerd rond wat we de geografische streken
van de provincie zouden kunnen noemen. Er wordt gestart bij Brugge en het noorden
van de provincie en dan komen achtereenvolgens aan de beurt: de kuststreek van
Knokke tot de Panne, Veurne-Ambacht en de IJzer, Ieper en het Westland, Kortrijk
en de Leie en tenslotte Midden-West-Vlaanderen. Deze proza- en poëzieteksten zijn
voor de helft nederlandstalig, voor een vierde franstalig en het resterende vierde
wordt ingenomen door het Engels en het Duits. Daardoor is dit boek ook voor
anderstaligen een waardevol bezit, wat wel van belang is daar de provincie heel wat
contacten heeft met het buitenland. Naast bekende en minder bekende inheemse
auteurs (waarvan de kennismaking nogal eens een revelatie is) komen ronkende
namen uit het buitenland in de auteurslijst voor: Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig,
G.K. Chesterton, Honoré de Balzac, Godfried Bomans, C. Busken Huet, Helmut
Domke, H.W. Longfellow... om er maar enkele te noemen.
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De samenstellers kunnen eer halen van hun werk: de grote verscheidenheid van
het genre van de teksten (van emotionele tot zuiver zakelijke geschriften) maakt juist
het lezen zo boeiend en behoedt het geheel voor eenzijdigheid.
De illustratie is rijkelijk en vaak ‘poëzie’ in beeld! De zwart-wit- en kleurenfoto's
(die niet direct bij de teksten als illustratie dienen, maar juist daardoor meteen een
bijkomende dimensie aan het boek geven) werden vervaardigd door fotograaf Hugo
Maertens en in de lay-out verwerkt door graficus Johan Mahieu. Top en top
kwaliteitswerk. Met dit alles is dit boek een verrukkelijk bezit!
R.d.
JET JORSSEN, De Laatste Dagen, De Clauwaert/Leuven, Novellenbibliotheek nr.
71, 1981, 120 × 195 mm, 50 blz., genaaid, 125 fr. - Deze novelle geeft ons het relaas
van de ‘laatste dagen’ vóór de instorting van het Derde Duitse Rijk, gezien en in de
ik-vorm verteld door het hoofdpersonage, Helga, de vrouw van een Duitse hereboer
die zelf als soldaat aan het front strijdt. Alleen, belast met de zorg voor haar bejaarde
schoonouders die bij haar inwonen, moet ze de hoeve besturen en verder laten draaien.
Haar huis steekt daarbij nokvol met mensen - zelfs gehele gezinnen - die zij verplicht
is onderdak te verlenen. Deze ‘gasten’ zijn vluchtelingen (o.m. uit Vlaanderen en
Oost-Duitsland, waar de Russen al binnenrukken), krijgsgevangenen en verplicht
tewerkgestelden.
Met de komst van de Amerikanen aan de ene kant en de dreiging van de Russen
aan de andere kant wordt iedere dag meer beangstigend voor haar en de vluchtelingen,
terwijl de krijgsgevangenen er hun redding van verwachten. In amper 50 bladzijden
vertelt Jet Jorssen ons de situatie in dat overbevolkte huis in een haarfijne en
suggestief-realistische beschrijving. We ‘zien’ en ‘voelen’ de drukkende sfeer groeien
met iedere bladzijde die we verder lezen. We beleven zelf de spanning die in dat huis
met die ‘vreemde’ bewoners heerst. Helga is een stoere vrouw, die plichtsgetrouw
haar taak vervult, zwevend tussen hoop en wanhoop, verlangend en vrezend
tegelijkertijd. Zal de nederlaag van het eens zo machtige Duitsland uiteindelijk
redding brengen of de totale vernietiging? Zal ze nog ooit haar Günther, haar man,
terugzien? Ook de andere figuren uit dit korte verhaal gaan ‘leven’ voor onze geest.
Ook hun angst en verwachting worden levensecht getekend. Meesterlijk is het om
in zo weinig bladzijden zo een rijk palet van gebeurtenissen voor te stellen. Een
boekje dat u in één trek uit zult lezen.
R.d.

Boeken over kunst
Lannoo's Toeristische Atlas Griekenland, voor reis, vakantie en vrije tijd, Lannoo,
Tielt/Bussum, 1982, uit het Duits (Knaurs Kulturführer in Farbe Griechenland)
vertaald door P. en R. van Antwerpen, 12,5 × 19,5 cm, geïll. met kleurenfoto's en
plattegronden, 575 blz., gebonden 880 fr. - Onderhavig boek is een nieuwe parel aan
de kroon van Lannoo's Toeristische Atlassen. Het is een ‘autoboek’ dat zowel de
reis van de zakenman, als van de vakantieganger zal opfleuren. Het stramien is
identiek aan dat van de andere boeken uit de - intussen befaamde - reeks. De
bezienswaardige plaatsen werden alfabetisch gerangschikt. Onder iedere plaatsnaam
is de ligging aangeduid door het district en de landstreek te vermelden, alsook door
een verwijzing naar de kaarten die over 12 bladzijden (van 290 tot en met 301) werden
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afgedrukt. Op deze kaarten werden eveneens de autosnelwegen getekend, naast de
hoofd- en regionale verkeerswegen, de spoorlijnen en de veerdiensten tussen het
vasteland en de eilanden. Ook de luchthavens

KG 12 Vrije tribune
• Neerlandia, Tds. van het Alg.-ned. Verbond, Red. Surinamestr. 28 Den Haag,
Abon. 450 fr. br. 414-0136211-59 A. Ned. Verb. - No 2, 1982: O.m. over
gemeensch. politiek Noord-Zuid (H. Schiltz en H. Waltmans), Anton van
Wilderode en Louis Roppe: Joost v.d. Vondelprijzen (H.J. Leloux), De Taalunie
(J.A. van Kemenade), symposion ‘Omtrent het boek’ (L.U.C. Diepenbeek).
• De Zuidvl. Kultuurkrant, Soc.-cult. Maandblad van de v.z.w. De
Zuid-Vlaamse; Red. Hoogstr. 13 Ronse, Abon. 300 fr. br. 979-3115481-40. Juli-aug. '82: o.m. ‘Leven en werk van Omer Wattez’ uit de
Gezelle-Verriestkring, auteur en promotor van de Vl. beweging, overleden in
1935 als lid van de Vl. Academie en voorzitter van het algemeen Nederlands
Verbond. Verder veel informatie over plastische kunsten en toerisme in het
Zuiden van O.-Vl.
• Gemeentekrediet, Driem. tds., Gemeentekrediet Dienst Studie en Documentatie,
Pachecolaan 44, 1000 Brussel. -Repertorium (bijvoegsel bij no 141, juli 1982):
Deze ook voor de kunsthistoricus en de kunstenaar belangrijke publicatie bevat
de volledige lijst der verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie
en folklore van ons land. Eerst komen de verenigingen: landelijke, regionale,
provinciale en tenslotte gemeentelijke (stichting, bestuur, publicaties, adressen).
Dan alfabetisch de zelfstandige tijdschriften met summiere gegevens. Tenslotte
afzonderlijke indices voor de verenigingen en publicaties. De inleider L. de
Coninck drukt zijn spijt uit dat enkele kringen niet reageerden op herhaalde
vragen om inlichtingen. Wat niet belet dat het repertorium van 1982 heel wat
vollediger is dan de eerste uitgave (1973); ook de ordening is handiger voor het
consulteren.
• KFV-Mededelingen, Driem. orgaan Komitee v. Fr.-Vlaanderen, Red. Luc
Verbeke, Verhaeghenstr. 46, Waregem, Abon. br. 469-1003761-51. - Sept. 82:
O.m. Programma v. 35e Fr.-Vl. Cultuurdagen v. Belle (25/26 sept.); A. Demedts
memoreert Vital Celen; D. Merlevede en Luc Verbeke verzamelden tal van
actualia i.v.m. Fr.-Vlaanderen. Tenslotte wordt uitvoerig verslag gegeven over
de 34e Fr.-Vl. Cultuurdagen van Waregem.

Vrije tribune
• Muziek van onze eeuw (nr. 186)
Het is mij niet moeilijk te antwoorden op de bedenkingen door mijn
achtenswaardige lezer, Dhr. Frits Celis, gemaakt en die graag werden opgenomen
in de Vrije Tribune.
- Subjectief? Ik geloof het wel! Afgezien van het feit dat de definitie van de
objectiviteit, zeker in zake muziek, subjectief blijft en bij objectiviteit 100%
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alle geschriften hetzelfde zouden vertellen (vgl. mijn uiteenzetting subjectief?
objectief? in nr. 181) wijst de titel ‘Aspecten’ al op een keuze. Keuze is uiteraard
subjectief en valt bij iedereen anders uit.
- Geen enkel levend internationaal bekend toondichter werd besproken? - Heeft
Dhr. Celis het opzet van het nummer (1900-1950) begrepen en heeft hij wel
mijn nota op de eerste bladzijde gelezen?: ‘Wat nu in de laatste kwarteeuw? De
elektronische en andere hedendaagse muziekvormen en, meteen, de hedendaagse
muziek in Vlaanderen zouden het dubbele onderwerp van een later nummer
kunnen uitmaken dat wij, ter afwisseling, liever aan een paar andere medewekers
wensen toe te vertrouwen.’ Toch heb ik ettelijke levende musici vernoemd of
zelfs besproken zoals Nono Dutillaux, Messiaen, Boulez, Stockhausen, K.
Goeyvaerts, L. de Meester, L. Goethals e.a.
Ofschoon ik de muziek van een extra-nationaal standpunt benader en het ‘Vlaams
zijn’ niet als een waardemeter kan gelden, ook niet in zake muziek, wil ik er Dhr.
Celis toch op wijzen dat ik helemaal niet negatief tegenover de ‘Vlaamse’ muziek
sta en vele artikels aan Vlaamse, ook levende, musici heb gewijd o.m. aan M. de
Jong, V. Legley, Jef Maes, L. de Meester, W. Pelemans e.a.
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KG 13 Vrije tribune
- De laatste zin van Dhr. Celis (wiens composities ik echt waardeer) betreffend
‘de meest representatieve kunstenaars van deze eeuw’ is wel het type van de
subjectief gekleurde zin. Ik denk er niet aan hem dat te verwijten, integendeel.
Dat wij daaromtrent van opvatting verschillen is volkomen normaal en...
interessant.
J. van Ackere
• Met veel interesse heb ik het nummer van Vlaanderen, gewijd aan ‘Het paard in
literatuur en beeldende kunst’, gelezen. Vele kunstenaars werden inderdaad door het
paard geïnspireerd en bewogen. Er worden in uw artikel vele grote namen genoemd.
Het heeft me dan wel enigszins verbaasd dat de naam van B. Kemp met zijn
opmerkelijke roman De Paardensprong niet vermeld wordt. Ook de naam van Filip
de Pillecyn ontbreekt. Jammer. In tal van zijn werken heeft de oud-cavallerist uit de
eerste wereldoorlog op een weergaloze wijze en met liefde het paard (zijn
front-kameraad) bezongen en verheerlijkt.
Naar mijn bescheiden mening hadden deze twee Vlaamse auteurs in uw artikel
niet mogen ontbreken.
Met bijzondere achting en vriendelijke groet,
Edgard Muyle, Wisele

Errata
in de legenden bij de illustraties van nr. 188
p. 132, eerste foto lees:
Het middeleeuwse Beursplein, met uiterst links de voorgevel van de ‘Loge’ of
natiehuis van de Genuezen te Brugge, huidige situatie.
p. 133, bovenaan rechts lees:
Privilegiekoffer (archiefkist) van het consulaat van Castilië-Leon te Brugge,
1441. Brugge, Gruuthusemuseum.
p. 133, onderaan rechts lees:
Zegel van hertog Filips de Goede (1419-1467), Brugge, Stadsarchief.
p. 135, bovenaan lees:
uit: A. Sanderus, ‘Flandria Illustrata’, Den Haag, 1735, II, p. 36.
p. 148, foto links lees:
afbeelding van een schuttersfeest met voetboog, uit: ‘de Exellente Cronike van
Vlaenderen’.
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MODERN MECENAAT
Wie op een efficiënte manier kunstenaars wil helpen, kan dit het best doen door
erelid te worden van het C.V.K.V.
Stort uw gift van minimaal 1.000 fr. op bankrekening nr. 712-0103664-54 t.n.v.
C.V.K.V. - 8800 Roeselare. Als blijk van onze waardering sturen we u een litho van
Willy Vanparijs (o 1953, woont in Houthalen-Helchteren, studeerde aan de Stedelijke
Academie van Genk). Wat meer is... de opbrengst van dergelijke giften houden wij
integraal beschikbaar voor kunstenaars in een noodsituatie die op ons een beroep
doen.

[Bibliotheek]
werden aangestipt. - Het eigenlijke artikel bij de plaatsnaam geeft dan een beknopte
beschrijving van de plaats met de eventuele bijzondere aspecten ervan en waar het
past een woordje geschiedenis. Deze beschrijving wordt verder aangevuld met een
rubriek ‘Omgeving’ waarin de bezienswaardigheden in de onmiddellijke nabijheid
defileren. Bij de meeste artikels werden een of meer kleurenfoto's gereproduceerd.
Ook werden heel wat plattegronden van monumentale gebouwen en steden
opgenomen, zo b.v. van het Demeter-heiligdom in Eleusis, het Archeologisch gebied
en Delos, het Nationaal Arch. Museum van Athene, de Griekse en Romeinse Agora
in Athene, de Akropolis in Athene, enz. Athene zelf wordt behandeld in ruim 80 blz.,
Olympia in 14 blz. en (Thes)saloniki in 12 blz., maar ook de Griekse eilanden komen
overvloedig aan hun trekken. Zo wordt Rhodos met 16 bezoekenswaardige oorden
met 10 blz. bedacht, Samos met 5 blz. en Kreta met 5 blz. (het lemma Kreta met de
vermelding van de bezienswaardige plaatsen ontbreekt echter in het register, hoewel
ernaar verwezen wordt op p. 330). - Achterin het boek vindt u twee registers: de
eerste verwijst naar plaatsen behandeld onder de rubrieken ‘Omgeving’ en de tweede
somt vaktermen op, zodat de niet-classici voor geen problemen hoeven te staan. Over de illustratie die bestaat uit ruim 450 kleurenfoto's, zouden we (verantwoord)
heel lang kunnen uitweiden. Ze is niet alleen zeer rijkelijk en kunstvol gepresenteerd,
maar ze is daarbij ook een ‘schat’ op zichzelf: ze kan rustig met heel wat (zgn.)
kunstboeken over Griekenland concurreren. Vermelden we tot slot nog dat de
illustratoren ook oog hebben gehad voor sfeervolle natuurbeelden. Een boek dat zijn
aankoopprijs meer dan waard is.
R.d.
WILLY BALYON, Voor wie het beeld verstaat, Uitg. Wedrego B.V. (Postbus 2648)
6401 DC Heerlen, 1982, 40 blz., 125 × 205 mm. - Dit is de vierde bundel gedichten
van de dichteres uit het Limburgse Heerlen (Nld) Willy Balyon. De lezer wordt
getroffen door de persoonlijke stijl die ook deze drieëndertig poëtische kleinoden
kenmerkt. De titel ‘Voor wie het beeld verstaat’ onthult tegelijk iets over de inhoud
en de vorm. Woord-beelden worden getekend en beheerst in ritmisch verband. In
hun diepere zin bereiken zij een dimensie die alhoewel ver-reikend toch herkenbaar
blijft. Zoals in de slotzin van de reeks ‘Transformatief’ / ‘De diepten hervonden /
verwijden zich de kringen’.
R.J.
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CECILE VANDOORNE, In de ruisval van mijn woorden, in eigen beheer
(Vageweenstraat, 42, 8701 Izegem), 1982, 54 blz., geïll., 135 × 210 mm, 180 fr. Het debuut van Cecile Vandoorne met haar typografisch uitstekend verzorgde ‘In
de ruisval van mijn woorden’ verdient een beter lot dan de 300 exemplaren waarop
de dichtbundel in eigen beheer gedrukt werd, omdat de vier behandelde thema's (het
dichter-zijn; levensvreugde; spijt; doodservaring) spontaan en vrij benaderd werden.
Zo munt ‘Ik heb bemind’ uit de cyclus III (Verlorengegane illusies tranen het verdriet)
uit door symboliek en poëtische zeggingskracht en levert ons het bewijs dat de
dichteres met haar geconcentreerde poëzie weet te ontroeren door eenvoud en
directheid. De passende illustraties - getekend door D. Castelein en J. Deroose maken deze mooie bundel nog genietbaarder.
W.O.
RIK WOUTERS, Nauwelijks ademend verheffen woorden zich, uitg. Jambe - AR
Molenhoek (Ned.), 1982, 27 blz., 205 × 145 mm, geniet 200 fr (rek. 001-0775591-55).
- Deze tweede dichtbundel van Rik Wouters is spijtig genoeg op typografisch gebied
niet in evenredigheid met de goede inhoud van de opgenomen gedichten. Waarom
toch dergelijk klein lettercorpus gebruiken, daar waar op iedere bladzijde voldoende
ruimte overblijft om het geheel leesbaarder te maken en eventueel zelfs te illustreren...
De vijf gedichten over Halle, waarmee de bundel begint, bewijzen dat het poëtisch
benaderen van een geliefde stad nog altijd de mogelijkheid biedt om uiting te geven
aan verwondering over het doodgewone dat ons toch altijd omringt. Zo ook de
gedichten over Brussel, Soest, enkele schilderijen die de dichter aanspreken of de
seizoenen die komen en gaan. Als er één bundel gediend zou zijn met enkele
realistische illustraties, dan is het zeker deze.
W.O.
LIEVE MARIA HUYLEBROECK, Genesis, uitg. De Doornaard, 2220 Wommelgem,
1982, 64 blz., geïll. met foto's, 175 × 235 mm, 340 fr. - Hoe ontroerend het geluk
van een moeder van acht kinderen kan zijn, vernemen we in deze debuutbundel
‘Genesis, daar loopt een kind om van te houden’, die prachtig werd uitgegeven. In
feite is deze met foto's van Maurits Huylebroeck verluchte dichtbundel een enig
geboortegeschenk, omdat de warme liefde en tedere vreugde over geboorte- en
kindergeluk tastbaar aanwezig zijn in ieder woord. De gedichten handelen over het
grote en kleine geluk of verdriet dat de dichteres heeft meegemaakt in familiekring.
Een kleingedicht zal u dadelijk de sfeer die uit deze hulde aan het gezin spreekt doen
begrijpen: kinderen ontmoeten / is God groeten / en een kind begroeten / is God
ontmoeten. - Diegenen die liever gedichten lezen over oorlog en haat, sex en passie,
drugs en valse dromen, doen liever de moeite niet om Genesis in handen te krijgen...
het is namelijk een poëtische benadering van het kind geschreven voor gewone
mensen.
W.O.
EMMY SWERTS, Diepzeeanemonen, uitg. Mikron, 3910 Herk-de-Stad, 1981, 87
blz. 205 × 145 mm, 175 fr. - Deze verzenbundel bevat een hele reeks zwaarwichtige
gedichten over ziekte en dood (zoals het ‘Voor jou draven geen dagen meer’ dat
opgenomen werd in het nr. 187 van ‘Vlaanderen’ blz. 78), de godsgedachte en het
beminnen, vitalisme en fantasie, met overal een gedegen beeldspraak en evenwichtig
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taalgebruik. - Emmy Swerts weet haar poëzie te ordenen met een uitgesproken
voorkeur voor ritmerende verzen, die eigentijds aandoen en toch niet vreemd zijn
voor de meer gematigde lezer. In ‘Herfst’ bewijst Emmy Swerts dat moderne poëzie
niet noodzakelijk moeilijk te begrijpen dient te zijn; zij weet klaar en duidelijk
gezichtsindrukken en gevoelens te verweven tot een sprekend geheel dat getuigt van
dichterlijk gevoel, oorspronkelijke beeldspraak en grote taalvaardigheid.
‘W.O.
CHRIS VAN MECHELEN, Elke ster is een traan, in eigen beheer (zonder adres),
1981, geïllustr. door Frank-Ivo Van Damme, 220 × 155 mm, zonder prijsopgave. Slechts uiterst zelden mag van een dichtbundel gezegd worden dat qua presentatie
en vormgeving het allerbeste bereikt werd en veeleisende liefhebbers van bibliofiele
uitgaven er hun gading in vinden. ‘Elke ster is een traan’ werd in eigen beheer
uitgegeven door Christine van Mechelen, die in het Masereelcentrum te Kasterlee
dagelijks geconfronteerd wordt met typografische vormgeving en artistieke illustraties,
en ik durf de bundel zonder schroom aanbevelen als een uitzonderlijk mooie uitgave.
Het Grafic Center uit Ekeren haalt echt eer uit deze door Joke van den Brandt
gecalligrafeerde en met acht pentekeningen van Frank-Ivo van Damme meesterlijk
geïllustreerde prachtuitgave. Voeg daarbij nog de eerlijk-menselijke inhoud van deze
liefdesgedichten en u bekomt een waardevol kleinood dat binnen handbereik de eer
verdient die het toekomt.
W.O.
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[nummer 190]
Inleiding

In juli 1955 gaf ons tijdschrift (toen nog onder de naam ‘West-Vlaanderen’), als een
der eerste Vlaamse tijdschriften, een Frans-Vlaanderennummer uit. Dit besteedde
vooral aandacht aan de plastische kunsten en de muziek. Het nieuwe
Frans-Vlaanderennummer doet dit minder maar brengt een meer algemeen overzicht,
waarin in het biezonder de taal en de literatuur in verleden en heden een belangrijke
plaats toegewezen krijgen, maar ook andere aspecten als de architectuur, het
landschap, de culturele uitstraling van de vroegere abdijen en het regionalisme
komen flink aan bod. De ons toegezegde bijdrage over de actuele plastische kunsten
mochten we jammer genoeg niet ontvangen. Ons eerste Frans-Vlaanderennummer
beperkte zich tot het gebied dat in Frankrijk als ‘La Flandre’ bekend is nl. de
Westhoek (met z'n 320.000 inwoners waarvan nu nog een derde Vlaams kent of
spreekt) en het grotendeels verfranste Rijsels-Vlaanderen, bezuiden de Leie. In enkele
bijdragen van het huidige nummer moest het terrein van studie tot dit gebied beperkt
blijven maar andere auteurs konden het blikveld verruimen en als
onderzoekingsgebied nemen: de hele regio van de ‘Pays-Bas français’ (de
departementen Nord en Pas de Calais, met 4 miljoen inwoners) of nog ruimer, het
gebied dat we door publikaties van Frans-Vlamingen (als de E.H.J.M. Gantois)
leerden kennen als ‘De zuidelijkste Nederlanden’ of ‘Ons Nederland boven de
Zomme’: het gebied dat eens tot het Graafschap Vlaanderen heeft behoord en
historisch, geografisch, toponymisch, architecturaal, artistiek, cultureel en voor een
stuk ook nog psychologisch met de overige Nederlanden verbonden blijft. De visie
op Frans-Vlaanderen die in dit nummer gehuldigd wordt is dan ook niet de
minimalistische, die enkel bepaald wordt vanuit het taalkundige standpunt. Toch
beschouwen we de taal als uitdrukkingsmiddel van eigen denken en voelen als het
belangrijkste en het meest bindende element van een volk, we mogen zeggen als ‘de
ziel’ ervan. Om die reden werd dan ook zoveel aandacht aan de Nederlandse taal
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en letterkunde in dit Frans-Vlaanderennummer besteed. Vorm en inhoud van de
bijdragen van de medewerkers bleven ongewijzigd. Voor de plaatsnamen werd wel
gezocht naar een gelijkvormige aanduiding. De problematiek werd soms vanuit een
verschillend standpunt benaderd en een paar maal merken we zelfs een
tegenstrijdigheid maar we meenden er goed aan te doen om eerbied op te brengen
voor de opvattingen van elke auteur.
Luc Verbeke
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De culturele betekenis van de Franse Nederlanden
Een van de elementen die voor de betekenis van een bepaalde cultuur belangrijk zijn
is de ligging en uitgebreidheid van haar grondgebied. De Engelse en Franse cultuur
zijn zo veelzijdig en rijk, omdat hun scheppende krachten praktisch over de hele
wereld verspreid wonen en ook daar hun inspiratiebronnen vinden. De Nederlanders
hebben van de 16e tot de 18e eeuw hun kans verkeken. Zij hebben zich tijdens die
periode op het zeer beperkte grondgebied van Nederland en Vlaanderen
teruggetrokken, waar zij zich nog wel hebben laten gelden, maar niet met die omvang
en brede verscheidenheid, die bij een gunstiger historische ontwikkeling mogelijk
was.
Het bewijs voor die stelling levert het verlies van de Franse Nederlanden, die na
de definitieve aanhechting bij Frankrijk door het Verdrag van Utrecht in 1713, hoe
langer hoe meer het besef van hun verbondenheid met de Nederlandse samenleving
en cultuur verloren. Gelukkig is het bij enkele vertrouwden met het verleden blijven
bestaan en maakt het sinds de tweede wereldoorlog een verrassende opleving en
uitbreiding door. Nu de Europese eenmaking langzaam sterker wordt, hoeft minder
gevreesd dat die oriëntering naar het Noorden door een politiek van nationalistisch
wantrouwen gestuit zou worden.
Frankrijk zal erbij winnen als de minderheden binnen zijn grenzen, over die grenzen
heen, aansluiting zoeken bij het erfgoed van hun eigen cultuur en terzelfder tijd als
bemiddelaars tot meer belangstelling voor Frankrijk optreden. Opdat die ideale
evolutie zou slagen is van Vlaamse en Nederlandse zijde een open sympathie voor
de Franse Nederlanden vereist. Dat zij ook om andere dan gevoelsmotieven
verantwoord is, moge blijken uit de bijdrage die de Franse Nederlanden tot de
Heel-Nederlandse cultuur geleverd hebben.
Wij denken vooreerst aan hun taal. Hun afzondering in een vreemde staat heeft
gemaakt dat zij de ontplooiing van een Nederlandse cultuurtaal in Noord-Nederland
niet konden volgen en het ontbreken van Nederlands onderwijs dat hun moedertaal
langzaam verschrompelde tot een dialect, dat nieuwe uitvindingen, produkten en
begrippen niet meer kon noemen. Het werd een uitdrukkingsmiddel van arbeiders
en kleine boeren, een bevolkingslaag die op uitzonderingen na te arm en onwetend
was, om zich op cultureel gebied te laten gelden.
Die toestand heeft wel gemaakt dat in de Franse Nederlanden onze taal in haar
laat-middeleeuwse woordenschat, morfologie en spraakkunst bewaard bleef. Op
zichzelf is dat een zeldzaam verschijnsel, waarvan de betekenis voor onze
taalwetenschap niet onderschat mag worden. Hopelijk zullen de Franse Nederlanders
eerlang in staat blijken opnieuw in het Nederlands te publiceren. In verband daarmee
mag niet vergeten worden dat zij in het verleden een merkwaardige bijdrage tot de
algemeen Germaanse en Nederlandse literatuur geleverd hebben.
In dat overgangsgebied tussen Germaans en Romaans, waar ongetwijfeld een
wederzijdse beïnvloeding bestaan heeft, waren in de tweede helft van de 12e eeuw
een reeks dierenverhalen in omloop, waaruit het epos van onze Reinaert de Vos is
gegroeid, zoals het in de 13e eeuw door een Oostvlaming geschreven werd. De namen
van de dieren die erin optreden bewijzen zijn Dietse oorsprong. In 1837 ontdekte
Hoffmann von Fallersleben in de stadsbibliotheek in Valencijn het Ludwigslied.
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De oudste abdijen van de Franse Nederlanden, Corbie, Sint-Rikiers, Sint-Bertijn
en Elnone, moeten een schat aan Dietse ridderverhalen, sagen en liederen bezeten
hebben, die tijdens de Franse revolutie opzettelijk vernietigd werden of door
verwaarlozing verloren gingen. Toch is een en ander bewaard gebleven en door
Lodewijk De Baecker (1814-1896) en Edmond de Coussemaker (1805-1876) voor
de toekomst gered. Niet te onderschatten ook de aanbrengst aan toneelstukken,
gedichten en bijdragen tot de taalwetenschap die aan rederijkers, in het biezonder
aan Michiel de Swaen (1654-1707) te danken zijn.
Niet minder belangrijk is het bouwkundig erfgoed dat in de Franse Nederlanden
te bewonderen valt. Wij verwijzen vooreerst naar de kathedraal van Amiens, gebouwd
in de eerste helft van de 13e eeuw, die naar de mening van de bevoegdste
kunsthistorici als een der volmaaktste realisaties van de vroege gothiek beschouwd
mag worden. Merkwaardig zijn ook de scheppingen van de burgerlijke bouwkunst,
te beginnen met de Grote en Kleine Markt, het stadhuis en belfort van Atrecht, die
samen een prachtig beeld vormen van de Vlaamse architectuur uit de 16e en 17e
eeuw.
Praktisch treft men in alle steden, van Rijsel, eens de derde stad van het graafschap
Vlaanderen, tot Sint-Winoksbergen, dat met moderne maatstaven gemeten niet meer
dan een groot dorp is, belforten, gemeentehuizen en andere gebouwen aan, die van
een onovertroffen vakmanschap en goede smaak getuigen. Een

Het oude Atrecht.

Petrus Dathenus, of Pieter Daten of Daets, onze eerste psalmberijmer (1531-1588).

zwerftocht op het platteland toont niet minder indrukwekkend talrijke voorbeelden
van kastelen en herenhuizen, boerderijen en woninkjes, kerkjes en kapellen, als geen
ander deel van de Nederlanden binnen zo'n beperkte ruimte bezit.
De Franse Nederlanden zijn reeds in de middeleeuwen een welvarend gewest
geweest en de oorlogen hebben er in de loop der tijden minder verwoest dan in
Belgisch-Vlaanderen. Naast Rembrandt en Vermeer, de Gebroeders van Eyck, Breugel
en Rubens, kunnen de Franse Nederlanden roemen op ‘le flamand Antoine Watteau’
(1684-1721), die op wereldvlak als een van de geniale schilders van alle tijden geldt.
Zijn werk vertoont een innemende gratie en bijna onstoffelijke zwie-
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righeid, verenigd met een mysterieuze diepgang. De belangrijkste musea, Rijsel,
Dowaai en Kamerijk, bezitten doeken van de grote Vlaamse en Hollandse meesters
Rubens, Van Dijck, Jordaens, Hals en Ruysdael.
Op wetenschappelijk terrein dient vooreerst Jacob de Meyere of Meyerus
(1491-1552) uit Vleteren vermeld te worden. Hij overleed in Brugge. Om zijn
levenswerk Annales rerum flandricarum, dat 17 delen telt, kreeg hij de erenaam
‘vader van de Vlaamse geschiedschrijving’. Internationale bekendheid genoot en
geniet nog Willem van Rubrouck (± 1210- ± 1270), een franciskaanse monnik uit
Rubroek bij Kassel, die in 1253 in opdracht van Paus Innocentius IV en de Franse
koning Lodewijk IX een reis naar Karakoroem ondernam om de Mongoolse keizer
ertoe te bewilligen zijn oorlogsvoering tegen de christenen in het Heilig Land te
staken. Hij keerde zonder succes in 1255 naar het Westen terug, maar schreef over
zijn reiservaringen een Itinerarium, dat allerlei gegevens over een toen onbekende
wereld aan het licht bracht en nog altijd een boeiend document uitmaakt.
Een even merkwaardig man was Ogier, heer van Boesbeke (Bousbecque)
(1522-1592), staatsman en ambassadeur van de Duitse Keizer Ferdinand I bij de
Turkse sultan Soliman de Grote. Hij ontdekte en bewees dat de Krimgoten in het
zuiden van het huidige Rusland een Germaanse taal spraken en voerde uit de landen
om de Zwarte Zee verscheidene planten in, die zich bij ons klimaat aangepast hebben.
Een belangrijk studiecentrum werd de universiteit van Dowaai (Douai), die als
tweede universiteit in de Nederlanden na Leuven maar vóór Leiden in 1562 door
Koning Filips II opgericht werd. Talrijke studenten uit Noord- en Zuid-Nederland,
Fransen en vooral Engelsen genoten er een wetenschappelijke opleiding. De
universiteit had vooral naam om haar theologische faculteit, die een hele reeks
schrijvers en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders gevormd heeft. In die zin was
ze een voorpost van het katholieke verzet tegen de hervorming, die in de Zuidelijke,
toen nog onder Spanje ressorterende Nederlanden, een ruim deel van de bevolking
voor haar leer gewonnen had.
Niet te vergeten dat het in Steenvoorde in de huidige Franse Nederlanden was, dat
op 13 augustus 1566 de Beeldenstorm uitbrak, die de daarop volgende maanden als
een lawine van protest en vernieling tot in Friesland doordrong. Tijdens deze periode
was de uitgetreden karmeliet Pieter Daets, beter bekend als Pieter Datheen (+
1530-1588) van Kassel, een vooraanstaand predikant van de Nederlandse Hervormde
Kerk. Zijn berijmde vertaling van De psalmen Davids ende andere lofsanghen ut
den Franchoyschen dichte in Nederlandsche overgeset (1566) heeft op de
totstandkoming en verspreiding

Detail van de Grote Markt van Atrecht.
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Wapenschild in de gotische zaal van het Stadhuis van Dowaai met de tekst: ‘Vlaenderen den Leeuw.
Harelbeke’.
(Foto: Cyriel Moeyaert)

van een Nederlandse standaardtaal een grote invloed uitgeoefend.
De culturele betrekkingen van de Franse met de Vlaamse en Hollandse Nederlanden
zijn tijdens deze eeuw, na een dieptepunt dat tussen 1880 en 1910 te situeren valt,
weer langzaam toegenomen. Sinds de tweede wereldoorlog kenden zij, onder het
impuls van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, een hoopgevende wederopleving,
waarbij steeds meer sympathisanten en organisaties betrokken worden. Ook in de
zo belangrijke economische sector groeit het inzicht dat het Franse Noorden, België
en Nederland in hun havenpolitiek - Rotterdam, Antwerpen, Duinkerke - industriële
ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek gemeenschappelijke belangen hebben.
Om tot een vruchtbare samenwerking te komen zal meer en meer blijken dat over
de grenzen heen officiële lichamen noodzakelijk zijn om op het regionale vlak een
economische politiek te organiseren, die in de toekomst meer welvaart en betere
sociale verhoudingen kan en moet opleveren. Daar ligt het enige middel om
pragmatisch en op grondslag van de geografische gegevenheid een dreigende
verarming en daarmee gepaard gaande wanhoopsmentaliteit af te wenden. Ook om
terzelfder tijd verder te gaan met een wederzijdse culturele beïnvloeding, die de
verspreide Nederlanden dichter bij elkaar moet brengen.
André Demedts
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Onze taal in Frans-Vlaanderen in het verleden en nu
Noodgedwongen vanwege de beperkte ruimte zal dit overzicht erg onvolledig zijn.
Sommige aspecten zoals de taalonderdrukking en de hiertegen ontstane reactie zou
een apart artikel verdienen. We beperken ons tot de verspreiding van ons Nederlands
in het verleden tot aan de Zomme, en een summiere beschrijving van het nu nog
bestaande dialect in de Westhoek.

Het verleden
Tussen de Zomme en een lijn die loopt van Berck over Monsterole en Bethune naar
Basinghem (nu Bazinghien in Rijsel) en Loos kwamen er in de VIIIe tot Xe eeuw
alleen Oud-Nederlandse of Frankische taaleilanden voor. Zo gebruikte Joris van
Amiens in de IXe eeuw voor het eerst de term theodiscus die we als Diets kunnen
vertalen, en sprak Proost Ulmar van Atrecht in die zelfde eeuw Frankisch, preekte
Adelhard van Huise in de buurt van Corbie in onze taal, dezelfde taal die ook Ansgar
van Corbie, geboren in Ponteland, beheerste, de latere bisschop van Bremen en
stichter van Corvey.
Rijsel zou volgens Gysseling wel vanuit Doornik verfranst kunnen zijn. Uit een
XIIIe-eeuwse Rijselse namenlijst zou volgens sommigen afgeleid kunnen worden
dat die namen niet zo lang tevoren uit hun Dietse vorm vertaald waren.
Ten noorden van de vermelde ‘taalgrenslijn’ bleef o.m. het hele bisdom Terenburg
eeuwen lang tot de XIIIe eeuw, eentalig Diets. De oudste bewaarde Nederlandse
glossen werden in of om Sint-Omaars geschreven dat vanaf de VIIe eeuw een
Nederlands cultuurcentrum was. Nederlands spraken ook Godfried van Bouillon (van
Bonen) (± 1100) en z'n broer Koning Boudewijn van Jerusalem, eveneens in Bonen
geboren, niet ver van waar kort ervoor Godelieve van Gistel het levenslicht zag (+
1070). Zie hiervoor: Otto von Freising en Albrecht van Aken in hun kronieken.
Terenburg was zeker nog Diets toen daar door bisschop Milo, vriend van Suger van
St.-Omaars, abt van St.-Denis, in 1134 misschien wel de oudste gotische kathedraal
van de wereld opgetrokken werd, jammer genoeg verwoest in 1553. Dat die kathedraal
gotisch was, wordt door Louis Serbat, gewezen voorzitter van Les Antiquaires de
France, opgemaakt uit het feit dat sommige nog bestaande voetstukken van zuilen
bestemd blijken om kruisribbengewelven te schragen. Hierover schrijft A. Mabille
de Poncheville uitgebreid in Flandre, Artois, Picardie (Artaud), blz. 182-183.
Onze taal spraken ook zeker de mensen die acht jaar vroeger in Leulinghen bij
Sint-Omaars de eerste Artezische put groeven (1126).
Tegen het opdringende Romaans (Pikardisch) dat het prestige van het Latijn mee
scheen te krijgen en dat van het koninklijke hof van Frankrijk, later ook van de graaf
van Artezië of Bonen, hield onze taal eeuwen lang stand in het noorden (Markijze,
Gizene, Kales) en in het oosten naar Sint-Omaars toe (b.v. Ecques), zodat we wel
mogen aannemen dat de beroemde burgers van Kales (1347) nog Westvlaams spraken,
onder leiding van Eustachius van Peternesse. Vlak in de buurt althans, in Bredenaarde
en het Land van de Hoek klonk onze taal zeker tot in de XVIIIe eeuw, en in Polinkove
werden Nederlandse teksten teruggevonden uit de XVIIe eeuw: je vindt er nu nog
een Rue du Drioucque (Driehoek). Sint-Omaars dat lange tijd Vlaamse straatnamen
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had en waar Vlaams toneel gespeeld werd, bleef in z'n buitenwijken typisch Vlaams
(zelfs met eigen klederdracht) tot in het begin van onze eeuw. Uit 1834 is ons een
Vlaams lied bekend uit de wijk Hoghebrigge (Hautpont) met o.m. de volgende
verzen:
Wy gaen met ons goet gehul wel gemoet Om te verkoppen tot Berghen...
Niet met caffé noch chocolade
Maer wel schoone bloem cools en salade...
U kunt hier meer over lezen bij H. Piers, Histoire des Flamands du Haut-Pont et
de Lyzel, 1836.
Ook na de inlijving bij Frankrijk (1668-1678) bleef het Nederlands de officiële
taal van de Westhoek in Frankrijk, op enkele uitzonderingen na: zoals we kunnen
opmaken uit de grafstenen uit die tijd, de notariële akten, b.v. de 600 blz. lange staat
van goederen van ene de Mersseman uit Ekelsbeke in 1787, de parochierekeningen
van Eke uit die zelfde tijd (behalve dan het deel bestemd voor de Intendant van
Rijsel), en de onderwijstaal in alle scholen en colleges. De ellende van de verfransing
begint er eigenlijk pas met de Franse Revolutie, vooral na 1830.
Er verscheen nog wel een Nederlandse ‘Verklaeringe der Regten van den mensch
en lands-genoot’ in de ‘Nieuwen Almanach dienende voor het jaer Ons Heeren
MDCCXCIII’ (1793) door Jan van Vlaenderen, Barbez, Sint-Winoksbergen
(waarschijnlijk is die Jan Pieter Barbez zelf).
Van toen af zijn de meeste grafstenen Frans, wordt de administratie in het Frans
gevoerd en moet het onderwijs gaandeweg overschakelen op de taal van de
overheersers. Toch is Lamartine in 1831 nog gedwongen om z'n verkiezingsbiljetten
in

‘Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek’ van de Kasselse schoolmeester Andries Steven. Uitgave
van 1793.

het Nederlands te verspreiden in de streek van Sint-Winoksbergen. In 1853 wordt
alle Nederlands in het onderwijs definitief verboden, afgezien van de catechismus.
In dat jaar schrijft E. de Coussemaker terecht dat het een wonder mag heten dat
het Vlaams nog zo springlevend is in de Westhoek. Het is de taal van de kerk, van
het werk, van het gezin, in die taal wordt nog altijd geschreven, gezongen en zelfs
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gedicht. Alleen, behalve woordenboekjes, spraakkunsten, catechismussen, enkele
devotieboekjes (b.v. De Maend van Maria, door P. Dehaene in Hazebroek in 1882)
en twee keer Den nieuwen Vlaemschen Almanak uitgegeven door het Vlaemsch
Comiteyt van Vrankryk in 1854 en 1856, wordt er in Frans-Vlaanderen nog maar
weinig in het Nederlands gedrukt. Behalve voor o.m. bidprentjes zullen mensen zoals
Lodewijk De Baecker (sic) z'n ‘Kroniek van Belle’ in Roesbrugge laten drukken
(1860) en geven Costenoble en Flahaut de ‘Ballingschap van den E.H. P.C.
Blanckaert’ in 1885 in Brugge uit. Lang toch blijven heel wat Frans-Vlamingen in
hun moedertaal schrijven: we kennen verschillende verzamelingen Nederlandse
liederen, o.m. die van L. Monsterleet van Volkerinkhove in 1850, die van J.M. Pierens
van Zuidpene in 1880 en Adolphe Tourlouse van Stene in 1904, terwijl het kasboek
van de Rederijkerskamer (1840-1936)
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Het lied waarmee de vrije radio ‘Uylenspiegel’ iedere zondag zijn uitzendingen besluit.

van Eke en het kasboek van wagenmaker Verhille (Godewaarsvelde) vóór 1895 ook
nog Nederlands zijn. Zelfs in 1936 maakt R. Faure in Le Patriote de Flandre
(Steenvoorde) nog Nederlandse verkiezingspropaganda. En hoeveel is er ondertussen
niet verloren gegaan of onbekend gebleven. Over de Nederlandstalige tijdschriften
spreken we in het artikel over de recente literatuur in Frans-Vlaanderen.

Huidige toestand van onze taal in Frans-Vlaanderen
Het is duidelijk dat de toestand van het Nederlands in onze dagen in de Westhoek te
lijden gehad heeft onder de gevolgen van een volledig verfranst lager onderwijs, en
voor de meesten nu ook voortgezet onderwijs, onder invloed ook van radio, TV,
drukkere contacten. Maar die elementen - vooral het voortgezet onderwijs - blijken
soms ook tot groter bewustzijn te brengen, tot een terugkeer zelfs tot de cultuur van
de voorouders. We mogen aannemen dat die zowat 100.000 mensen die er nog onze
taal kunnen spreken, in de laatste jaren dank zij een groeiende herleving en
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bewustwording, de oude taal meer zijn gaan waarderen, er zelfs hier en daar al trots
op zijn, ze in stand willen houden, zodat de achteruitgang misschien wel afgeremd
is. Belangrijke factoren hierbij zijn zeker de verschillende Vlaamse verenigingen
met hun bladen en activiteiten, vrije radio Uylenspiegel incluis, de erg belangrijke
invloed van het KFV, Nederlands Hoger Onderwijs, de talrijke officiële maar vooral
vrije cursussen Nederlands en Vlaams, een jonge Vlaamse uitgeverij
(Westhoek-Editions), Vlaams toneel, verbroederingen, landfeesten enz. Al ligt de
huidige taalgrens meestal al een eind van Leie en A af en is de oude Duinkerkse

Burgers van Kales (Calais) door Rodin (1895). Gedenkteken dat herinnert aan de moedige daad van
zes burgers die zich bij de Engelse koning als gijzelaar aanboden om de stad van uitmoording te
redden (1347).

stadskern wel degelijk verfranst, toch blijken er vitale Vlaamse vernieuwingskernen
te groeien zowel in dat Duinkerke als in Rijsel. We mogen ook nooit de niet te
verwaarlozen groep Vlaams sprekenden in Halewijn en omgeving over het hoofd
zien. Zelfs uit de Vlaamse diaspora in Parijs en elders in Frankrijk klinken geregeld
hoopvolle geluiden op.

Kenmerken van het zgn. Zuidvlaams
Het Westvlaams dat tussen zee, Leie en A gesproken wordt ten westen van de grens
noemen we Zuidvlaams, anderen noemen het Westhoeks. Er wordt namelijk een
zuidelijker getint Westvlaams gesproken in Halewijn en omgeving: met eigen
kenmerken, waar we hier niet op ingaan, behalve dan een paar voorbeelden die we
o.m. ontdekken in citaten uit oude archiefstukken, aangehaald in A.M. Coulon,
Histoire de Halluin (1904): woorden als
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busschelken (bosje), te zinghene (Zuidvlaams: te zingen), voor zynen dienst (Zvl.:
zyn), den costere (Zvl.: koster) enz.
Onder westelijk Westvlaams verstaan we de dialecten gesproken in de omgeving
van Ieper, Poperinge en Veurne, ten westen van een onregelmatige lijn die loopt van
Oostende naar Wervik. In Frans-Vlaanderen komen o.m. ingwaeonismen doorgaans
nog meer voor: naast rik voor rug, kennen ze ergens ook overrik voor terug, brigge
voor brug is er vrij algemeen. Naast rein(e) voor regen komen zelfs dei en wei voor
in: goen dei; 'k en kun daarmee nie wei, voor dag en weg. Eveneens zo goed als
beperkt tot de Westhoek is de sj-klank op het eind van een woord: visj, vesj (vers),
Vlamsj, busj.
Het Westvlaams heeft de oude ie-klank bewaard waar we ij spellen, behalve in
wuuf, vuve (vijf), pupe (pijp), bluven (blijven). Hieraan voegt het Zuidvlaams
doorgaans ook grupen (grijpen) toe dat heel vaak pakken en nemen vervangt: gruupt
e glas b.v. ‘neem (drink) een glas’; evenzo zwugen voor zwijgen, soms ook: rupe
drieven...
In veel gevallen klinkt een woord dat met ei gespeld wordt als een gediftongeerde
ee in het Westvlaams: kleene, breen (breiden) enz. Het Zuidvlaams kent bovendien
eegen (eigen), eegenaar (eigenaar), van eegen (van eigen = zeker).
Het westelijk Westvlaams spreekt een zuivere vrije aa uit in woorden op -ake(n),
-age(n), -ale(n), -aker, -ager, enz. Frans-Vlamingen voegen hieraan toe: bogaard,
oengelukkigaard, alle eigennamen op -aard (aert), en zelfs soms vader en de vaart.
Ook de met auw gespelde woorden klinken er bijna altijd als aauw: blaauw, raauw,
enz.
De Westvlaamse ronding van gedekte i in gedekte u zoals in wulge, wuppe, enz.:
horen we ook in het Zuidvlaams butterrapen (bieten), ze wullen niet (willen).
De zgn. svarabhakti-gevallen kalei en kaleien (klei?), parul (prul), galeis (gleis)
komen in Frans-Vlaanderen algemeen voor. In de buurt van Kassel passen sommigen
dit verschijnsel ook toe bij woorden die op str-/en spr- beginnen: sterooi, steraote,
spereekn enz. (voor: stro, straat, spreken). Het westelijk Westvlaams wordt ook
gekenmerkt door het wegvallen van het voorvoegsel ge- bij voltooide deelwoorden:
het wordt ofwel vervangen door een gedekte e: ezzeid, evvoenden, eggropen (gezegd,
gevonden, gegrepen), of wel helemaal weggelaten bij werkwoorden die met een
klinker of niet uitgesproken h beginnen: je hebt het hoord, had, haald, hij is huwd,
het is niet acht, het land is al eegd (geëgd), natuurlijk ook bij de bastaardwoorden
zoals: ze zyn attakeerd (aangevallen). Hierbij sluit ‘enoeg’ (genoeg) aan (en misschien
heel voor geheel).
In het westelijk Westvlaams gaan al heel wat woorden in het meervoud op -s uit
zoals in het Oud-Westvlaams. Dit ingwaeoonse kenmerk is nog veel algemener in
de Westhoek. In de buurt van Poperinge zeggen ze: kieks, honds, kats, maar in
Frans-Vlaanderen krijgen we zelfs: haaks en ogen, stools, (stoelen), kerkewegs,
djoeks (stompen), pots en pannen, en ook het rijmpje:
D'r zyn meer zots die loopen
Of die zyn opessloten (= opgesloten)
Al schijnt het voorvoegsel her- meer beperkt te zijn tot het Zuidnederlands, toch
komt hiervoor in het Zuidvlaams het voorvoegsel ver- voor: verbegunnen (opnieuw
beginnen), verkunnen (herkennen), vertrouwen (hertrouwen), ververven herschilderen,
herverven).
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Dr. H. Ryckeboer heeft vroeger al gewezen op de uitgang -ste in de tweede
hoofdvorm i.p.v. -de of -te: ze brouwsten, ze baksten (ook: bieken), ze boersten, ze
rolsten uut, hij snakste; os (als) het nuus (ons) plezierste. Naast bakken, biek heeft
ook zaaien, zoei een sterke vervoeging, e.a.m. Middelnederlands zijn voltooide
deelwoorden op -en van overigens zwakke werkwoorden: ezzaaien (gezaaid), benaaien
(benaaid = gekist), ezzwaaien (gezwaaid). Ook Middelnederlands zijn reken, hij rekt
(rikt uitgesproken): rekenen, teken, hij tekt, opettekt (tikt en opettikt uitgesproken)
van tekenen, erop tekenen. Hierbij sluit de verkleinvorm ketje (kitje uitgesproken):
ketentje aan en ook keuksje (kuksje uitgesproken): keukentje. De uitspraak rikt, tikt,
kuksje enz. zijn typisch Westvlaams; zie hiervoor De Bo, Westvlaamsch Idioticon
s.v. verkorting.
Bekend zijn de Westvlaamse woorden die met w beginnen en die die w niet uit
laten spreken: oensdag (woensdag), oorm (worm), oekeren (woekeren). Het
Zuidvlaams voegt er hier nog een paar aan toe: oord en antoorden (woord en
antwoorden), veroengerd (verwonderd).
Lang niet algemeen in Frans-Vlaanderen is de vrije en gedekte o in woorden die
de overige Westvlamingen met gedekte u of eu uitspreken: dost (t.o. dust: dorst),
droppel (t.o. druppel), jokken (t.o. jukken: jeuken), dobbel (t.o. dubbel) en in de buurt
van Merkegem wonen (t.o. weunen), kooze (t.o. keuze).
Plezierig is het er ook min of meer algemeen voorkomend verwisselen van g of
ch met v of f: golve (galg), orvel (orgel), kovel (kogel), proffie (parochie), hooftyd
(hoogtijd = hoogfeest), lofting (lochting = tuin), ploef (aanaardploeg).
De uitgang -rie (voor sommige zgn. verzamelwoorden) moet er groeizamer geweest
zijn als bij ons: paterie (klooster), soldaterie (leger), butteraperie (bietenveld),
zwingelerie (stel zwingels in een hok), dasscherie (het dorsen, dorsmachinestel),
sneukelrie (snoepgoed, maar snoep(en) is er ook bekend).
Vreemd dat het Zuidvlaams afkerig blijkt te zijn van het hele oude, blijkbaar
minder voorname woord ‘kop’ voor hoofd. Vandaar, tot onze verbazing zelfs een
scheldnaam als gy'n aaphoofd, of dikhoofd of het hypercorrect ABN-aandoende
dunderhoofden (voor donderkoppen, Westvl. dundertorren), verder: kalfshoofd,
slaaphoofd (slaapkop: papaver), in 't hoofd (aan de kop).
In samenstellingen wordt koe in het Westvl. doorgaans koei-, in het Zuidvlaams
blijft het braafjes koe (met merkwaardig zuiver en kort uitgesproken oe): koeband,
koereep, koetee (teen), koeketel, koestal, koehoorn, koebloed, koemarkt, en het leuke
boekbanksje (melkstoeltje). Een preekheere is een predikant, een dykkantheere een
kantonnier...
Over de Zuidvlaamse voornaamwoorden die zoals het westelijk Westvl. ook
jevormen bevatten: je, joen, jun, joe, julder enz. valt alleen maar de oude vorm zoe
(zij met nadruk) te vermelden in b.v. zoe neur grommoeder (háár grootmoeder) dat
staat t.o. num z'n vader (zijn vader) en ook nuus (als beklemtoonde
onderwerpsnaamval): nuus, me kleppen Vlamsch (ja, wij praten Vlaams).
We mogen een heel beperkt gebied om Rubroek en Volkerinkhove niet onvermeld
laten: het is het n-etersgebied: ze zeggen: 'k hen holpe (ik heb geholpen), die dat uut
kunn houde (spr. oede), lanten meure (lemen muren) enz. Om en bij Belle zeggen
ze: Balle, kapalle, malk, gald, kalder enz. Inzake syntaxis zijn er vooral twee dingen
op te merken: niet altijd (en niet overal) komt de ondoordringbaarheid en de
woordorde van de werkwoordelijke eindgroep met die van het ABN overeen, maar
heel vaak, o.m. in de volgende gevallen: 'k zoun er meer over kunnen vertellen
(Winnezele); die dat uut kunnen houden (Volkerinhove); ze had dat niet weg moeten
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geven; ze gaat niet betaald wullen zyn; die bloemen gaan niet begoten moeten zyn.
Precies in strijd met de norm van het ABN bestaat in het steevast naar de uitloop
verschuiven van de niet-werkwoordelijke rest bij werkwoorden van beweging: hij
is ekkommen na Kassel; zy is eggaan in de misse (naar de mis).
Een bijzondere aandacht verdienen de eigen bloem- en plantnamen: kykertjes
(penseetjes), noenelunders of onderkieksjes (krokussen), wulverozen of slaprozen
(klaprozen of papavers), klokkebomtjes (fuchsia's), kalienebloemen (chrysanten),
kloeftjes (pantoffelbloempjes), leien, leiebladjes (lelies, lelieblaadjes), dunderbloe-
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men (naast dunderbaard: huislook), andereit (eendekroos), drieveboom (wijnstok),
bokwied (boekweit), schruwer(a)ppels of purperletten (soort aardappels), sossen
(savooien in Borre), zoeteboom (zoethout) enz.
Relatief nieuwe dingen hebben er ook een eigen naam gekregen: een spuger of
vierspuger (motor, -fiets), tegenover een spotter(tje) of protter (bromfiets),
fiekyzerdraad (prikkeldraad) t.o. gatjesdraad (kippegaas), een sterre
(aardappelrooimachine) en aardappels wienden (sorteren met een sorteermachine),
beteringe (kunstmest), sjifplaten (leemplaten).
De eigen woordenschat bevat veel oud taalmateriaal (Middelnederlands) maar ook
opmerkelijk veel ABN-woorden. Eerst een proefje van dat Middelnederlands: gram
(kwaad), schamel (arm), wiendeweeg (tochtscherm), vriend (familielid: een verre
vriend, een behuwd vriend enz.), liendeworm (lintworm; liende = worm in het Mnl.);
berre (bed), dorren, dorde (durven, dorst), bron, ebbronnen (brandde, gebrand),
benaaien (kisten), zien, ezzoon (koken, gekookt), bein (wachten), enz. ABN-woorden
zijn o.m. 't is kermis in d'helle, de duvels eten bramen, beteren (genezen), anderhalf,
kruuspunt, dekenaat (Bollezele), hek, hekje, hamme, kuul (kuil), heel (den heelen
dag), op (niet up of ip), raken, roken, appelboom, pereboom enz. (nooit: appelaar),
ik kan erbij (niet: eraan), bevallig (Winnezele), overmannen (Zermezele), zoldering
(Kaaster), uutrichten (Bollezele), ho(r)zel (Broksele), knikker en knikkeren, 't lof
(van de butrapen), houtskool, de heele lengte van myn huus (Volkerinkhove),
langzaam, niettemin (Zermezele), lusten, het licht, de veer is af (of) ebbroken (van
de ‘pandolle’ = pendule), zwaar bier, ros (en niet rost), steenhouwer (Zegerskappel),
oom, verven, overbluven (overnachten), spinnekop, snoep en snoepen, begrupen
(begrijpen), verkoudheid, houweel, wonen (niet weunen, Merkegem), makelaar (in
beide betekenissen). Bijna ABN zijn o.m. blekslaander (blikslager, Moerekerke),
poker (pook) eegenzinnig (eigenzinnig), poppe (pop), dost (dorst), landstrate (landof zandweg), schoppe (schop), pruttig (prettig), enz.
Opgepast voor woorden die iets anders betekenen als bij ons: o.m. vriend
(familielid), kanne (liter), mooi (uiterlijk mooi, een mooige is een juweeltje), vrije
(mooi), e lietje (beetje) (een liedje heet er meestal een lieche), wost (wreef),
ontnuchteren (ontbijten), klinken (aanbellen), rampe (gewoon ongeluk, vandaar
rampeneren: verongelukken), toep (tol), troeven (kaarten), verlooien (verflenzen).
Heel graag had ik nog een lange reeks zegswijzen aangehaald: ze zijn ongemeen
talrijk en vaak erg leuk zoals: ze zyn ezzoo raar of de blauwe hoends; zoo zwort of
de duvels voorbroek; 't is een brykewaal (die slecht spreekt), ze zyn azzo gerust lik
de kraain in de zundag enz.
Mag ik besluiten met een waarschuwing? Zuidvlaams is geen eenheidstaal: niet
alles wat ik aangehaald heb is overal bekend. Vooral in de buurt van Duinkerke
spreken de mensen een Vlaams dat dichter staat bij dat aan deze kant. Ook Belle
wijkt soms af. Maar: Zuidvlaams is zeker rijk genoeg om onze volle aandacht te
krijgen.
Cyriel Moeyaert
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De vroegste uitingen van Nederlandstalig literair leven in de Franse
Nederlanden
De opmerkenswaardige ontwikkeling die de Nederlandse letteren in de 17de en 18de
e. in de Westhoek kenden, wordt meestal gezien als de natuurlijke uitbloei van een
eeuwenoude literaire traditie in de Dietse volkstaal. Vaak wordt daarbij verwezen
naar de stelling van D.A. Stracke, dat er al in de vroegste periode na de Germaanse
invallen een Oudnederlandse letterkunde bestaan zou hebben, die zich vooral in de
Noordfranse abdijen zou hebben ontwikkeld.
Wie evenwel de aangehaalde feiten en teksten met enige kritische zin gaat toetsen
aan de huidige inzichten in de Oud- en Middelnederlandse taal- en letterkunde, kan
bezwaarlijk deze visie blijven delen. Vooreerst is het duidelijk dat een aantal teksten
op zeer betwistbare gronden in Frans-Vlaanderen gelokaliseerd worden. De
Oudsaksische Heliand bijvoorbeeld is naar alle waarschijnlijkheid niet in de Westhoek
ontstaan: zelfs als men met M. Gysseling de tekst dichter bij het Nederlands laat
aansluiten, kan men hem hoogstens in het Nederlands-Nederduitse overgangsgebied
plaatsen. Anderzijds worden een aantal teksten aangehaald, die niet bewaard zijn,
maar waarvan men het bestaan meent te kunnen aantonen op grond van Latijnse
bronnen. Zo meent D.A. Stracke uit de oudste Vita Sancti Richarii te kunnen opmaken
dat er bij de dood van de heilige in 645 te Forest-Montiers (Vorstmunster) een
Frankische evangelievertaling voorhanden geweest moet zijn. De tekst verhaalt
inderdaad dat Richarius' lijfeigene Sigobardus bij het lichaam van zijn dode meester
het evangelie voorlas of liet voorlezen. Daar Sigobardus, ‘die een eenvoudige
lijfeigene was... geen Latijn lezen noch begrijpen kon'’ hoeft het volgens D.A. Stracke
‘wel geen betoog dat Sigobardus... dus een Frankisch Evangelie las’. Op grond van
een soortgelijke redenering meent D.A. Stracke dat omstreeks dezelfde periode te
Maubeuge (Mabuse) een originele Frankische versie van de visioenen van
Sint-Aldegonde bestaan moet hebben.
Met het veelvuldig aangehaalde Dietse Lijdensverhaal uit de abdij van Saint-Riquier
(Sint-Rikiers) heeft men vastere grond onder de voet. Ook deze tekst is niet bewaard,
maar uit de inventaris van het boekenbezit van de abdij die in 831 werd opgesteld,
blijkt ontegensprekelijk dat deze Passio Domini in theodisco et in latino zich toen
in de abdijbibliotheek bevond. Men mag het literair belang van deze tekst echter niet
overschatten: Dom Dekkers heeft er terecht op gewezen dat het wellicht om een
leerboek ging waarmee de Dietstalige novicen het Latijn werd aangeleerd. We staan
hier dus in hoofdzaak voor een bewijs dat in de Noordfranse kloosters Dietstalig
onderricht werd gegeven. Daarvoor kunnen trouwens ook nog in de volgende eeuwen
o.m. enkele glossen en een kort plantenglossarium
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Het ‘Cantilène de Sainte Eulalie’ (13 verzen) en het begin van het Ludwigslied in hs. ‘Valenciennes’
(Valensijn), S.B. 150, fol. 141 vo (57 verzen).
De oudst bekende Romaanse en Oud-Germaanse (Dietse) literaire teksten onder elkaar geplaatst.
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als bewijsmateriaal aangevoerd worden.
Als echt letterkundig werk rest dan alleen het Ludwigslied, (ook Lodewijkslied
genoemd), dat waarschijnlijk kort na 881 in de abdij van Elno, het huidige
Saint-Amand-les-Eaux, ontstond. Samen met het Oudfranse Cantilène de sainte
Eulalie, waarop het in het enige bewaarde hs. volgt, vormt het Ludwigslied wellicht
een poging om een lyriek in de volkstaal te ontwikkelen naar het voorbeeld van de
Latijnse kerkzang zoals die door Hukbald van Elnone grondig was vernieuwd. Literair
historisch gaat het dus eerder om een alleenstaand verschijnsel. Overigens is de tekst
in een Westfrankisch-Hoogduitse taal gesteld en wordt hij derhalve meestal tot de
Oudhoogduitse letterkunde gerekend. Tussen het Ludwigslied en de eerste
Frans-Vlaamse rederijkersteksten ligt trouwens een enorme leegte: voor zover ons
bekend, zijn tussen de 9de en de 16de e. in Noord-Frankrijk geen literaire teksten
ontstaan en werden er zelfs bijna geen afschriften van Nederlandse werken gemaakt.
Wel lijdt het weinig twijfel dat in Noord-Frankrijk, zoals elders, een mondelinge
volksliteratuur bestaan zal hebben. Allerlei Latijnse bronnen maken inderdaad gewag
van wereldse histriones, die in de volkstaal liederen zongen, gedichten voordroegen
of spelen opvoerden. Van deze mondelinge literaire traditie is uiteraard niets bewaard,
maar wellicht vormden de talrijke volksliederen en de enkele liturgische volksstukken
die in de vorige eeuw in de Westhoek werden opgetekend, er de laatste, verre getuigen
van.
In deze volkse traditie kan evenwel moeilijk de oorsprong liggen van de krachtige
opbloei van de Frans-Vlaamse letterkunde in de 17de en 18de e. De verklaring
daarvoor moet veeleer gezocht worden in

Vergroting van het begin van het ‘Ludwigslied’. De tekst luidt: ‘Einan Kuning vveiz ih, Heiszit her
Hluduig, Ther gerno gode thionot: Ih vveiz her imos lonot’. In vertaling: ‘Ik ken een koning, genaamd
Heer Lodewijk, die God graag dient. Ik weet dat God hem beloont’. (De eerste twee van de 57 verzen).

de economische opgang en de daarmee gepaard gaande intellectuele opleving van
de Westhoek in de 16de e. Eerder dan in een verre Middeleeuwse traditie wortelt de
Frans-Vlaamse letterkunde in het goed vertakt onderwijsnet dat er in de 16de e. onder
invloed van het humanisme werd uitgebouwd, en in de talrijke rederijkerskamers die
er ongeveer gelijktijdig ontstonden.
Prof. Willy Van Hoecke
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Over Colijn van Ryssele, de mysterieuze
Hoe meer men over de letterkunde uit de Boergondische tijd in de lage landen te
weten komt, hoe meer wij erover lezen, hoe meer wij getroffen worden door de
stiefmoederlijke behandeling die deze vruchtbare en boeiende tijd, inzake literatuur,
eeuwenlang gekregen heeft. Het was de periode van de rederijkers en ‘rederijker’
bleef lang voor de meeste literairhistorici en filologen eerder een synoniem voor
‘minderwaardig’ of ‘amateuristisch’. Onder het predikaat: rederijker werd inderdaad
heel wat letterkundige ‘huisvlijt’ gepleegd, maar al te lichtvaardig heeft men ‘het
kind met het badwater weggeworpen’. Het is m.i. een misvatting het letterkundig
werk van een rederijker gering te schatten omdat hij niet van zijn literaire arbeid
geleefd zou hebben, omdat hij ook nog ‘clerck’ of geneesheer of ambachtsman was.
Indien wij vandaag met dezelfde maat zouden meten, dan zouden heel wat ‘grote
namen’ uit de schoolboeken verdwijnen, zowel in Noord- als in Zuid-Nederland. En
zo komen wij als vanzelf bij Colijn van Ryssele terecht, die tussen 1700 en 1910 zo
een ‘met het badwater weggeworpen kind’ was. Terwijl hij naar onze mening
onbetwistbaar de meest boeiende en volwaardige drama-dichter van de 15e eeuw
mag worden genoemd. Wij zullen in een kort bestek deze mening trachten te staven.

Wie was hij?
De titel van deze bijdrage verwijst er al naar dat weinig exact documentair materiaal
omtrent herkomst, levensloop en werk aanwezig is. ‘Mysterieuze Colijn’ suggereert
echter ook dat onze auteur zelf misschien wel voor zijn artistieke bedrijvigheid een
zekere geheimzinnigheid wenste. Voert hij niet ten minste drie namen: Colijn van
Risele (zoals hij het zelf spelt), Colijn Keyart (die door de filologen als dezelfde
erkend wordt) en amoereuze Colijn (een bijnaam die hij allicht omwille van de
thema's van zijn werk verwierf). Er is zelfs een vierde naam in het spel: Colijn
Caillieu. Maar daarover zijn de deskundigen het niet eens. En nochtans... vinden
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wij in de archieven van de stad Rijsel niet een zekere Eustache Caillieu, geneeskundige
en raadsman van Filips de Goede en Isabella van Portugal die in 1446 te Brussel
overleed. Was hij misschien de vader van Colin Caillieu en was dit soms de
verfransing van de naam Colijn Keyart, of omgekeerd, zoals het in die tijd, in het
grensgebied der twee kulturen, in de mode was. Denk maar aan Pierre Michault die
ook Pieter Michiel was en Joos Van der Weyden die Josquin des Prés bleek te zijn,
zoals Rogier als Roger de la Pasture bekend staat. Als wij verder nog weten dat
‘keyart’ in Artesië ‘cailleu’ heet en dat het voor iemand die van het mysterie houdt
wel aanlokkelijk kan zijn om als contrast met ‘amoereus’ ook eens ‘keihard’ te heten.
Bovendien blijkt uit het werk van onze Colijn dat hij ten zeerste vertrouwd was met
ziekte en geneeskunde. Wat niet te verwonderen zou zijn met een vader die
medicijnmeester was. Duidt ook de voornaam Colijn-Colin niet op zijn Frans-Vlaamse
afkomst? Hoe dan ook, de naam ‘van Risele’ die hij het meest voerde wijst naar
Frans-Vlaanderen, voor sommigen de bakermat van de rederijkerskunst. Of hij in
Brussel of in Rijsel geboren werd, laten wij in het midden. Wat dan ook, hij heeft te
Brussel geleefd en gewerkt (en wie weet waar nog al niet). In 1498 staat hij immers
met zijn huisgenoten ingeschreven bij de ‘Broederschap van de 7 weeën’ aldaar. Hij
is er vermoedelijk ook gestorven aan melaatsheid. Naar deze ziekte verwijst hij toch
zelf in een van die prachtige vier bekende refreinen die hij schreef en die men dateert
in de 2e helft van de 15e eeuw. Omtrent hun dichter bestaat geen twijfel. Het
acrostichon ‘Risele’ getuigt ervoor.
Van C. Caillieu neemt men aan dat hij stierf in 1503. Hij staat in de Brusselse
stadsdocumenten vermeld als stadsdichter die aangesteld werd in 1474, daarvoor
jaarlijks met 12 Peters uit de stadsgelden vergoed werd en vermoedelijk opgevolgd
door Jan Smeken. Vele filologen weigeren hem te vereenzelvigen met C. Keyart van
Risele. Hun argument steunt vooral op het verschil in stijl van beider werk, dat bekend
en bewaard is. Maar zo'n argument mag toch sterk worden afgezwakt gezien van
Riseles veelzijdigheid en evolutie, wat eerder tekenen van begaafdheid zijn. Dat de
auteur van ‘De Spiegel der minnen’ een van de voornaamsten van zijn tijd moet
geweest zijn, staat buiten kijf. Is het dan niet zeer onwaarschijnlijk dat hij buiten de
reeds geciteerde ‘vier refreinen’ en het door hem zelf genoemde ‘Narcissus ende
Echo’ alleen nog ‘De
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Illustratie door een onbekende houtgraveur uit Jan Pertcheval's ‘Den Camp vander Doot’, een
hertaling in het Diets van Olivier de la Marche's ‘Le Chevalier deliberé’ (uitgave 1503).

Spiegel...’ geschreven zou hebben? Zijn uitzonderlijke dramatische vaardigheid wijst
op het tegenovergestelde. Of wij nu met sommigen aanvaarden dat Cailleu-Keyart
en van Rijsele dezelfde zijn onder de noemer ‘amoereuze Colijn’ doet er niet toe.
Wij moeten hem logischerwijze overhevelen van de 16e (wat men tot voor vijftig
jaar nog meende) naar het midden van de 15e eeuw (geb. 1430 t 1503) misschien
was hij vanaf 1474 stadsdichter en na 1480 misschien ook factor van de in 1477 te
Brussel opgerichte rederijkerkamer ‘De Corenblomme’. Verder rijst de vraag of hij
in zijn Brusselse functie met de van vader Eustache geërfde relaties gebruik maakte
om door te dringen tot andere steden en culturele haarden van het bewogen
Boergondië. Zijn bekend zijn in en zijn genegenheid tot de Noordelijke Nederlanden
blijken duidelijk uit zijn werk. Middelburg in Zeeland is voor hem ‘het beminnelijk
paradijs’. ‘De Spiegel der minnen’ is er gesitueerd. Een afschrift ervan werd in het
archief der rederijkerskamer van 's Gravenpolder (eveneens Zeeland) teruggevonden.
Nog een stap en het is als vanzelfsprekend dat men ‘Het spel van de stadhouwer’ (in
hetzelfde archief berustend) ook aan onze Colijn mag toewijzen. Het thema, de taal
die met haar verdietsen van Franse woorden echt Brabants klinkt, het toneelmatig
gebruik der ‘zinnekens’, ook in dit stuk, en de vermelding in de epiloog die dit spel
‘de spiegel van het onbehoorlijke minnen’ noemt, zijn evenzoveel aanwijzingen tot
deze conclusie.

Wat schreef hij?
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Het zou een indrukwekkende lijst worden wanneer wij alles op Colijns naam zouden
schrijven wat de laatste decennia door de opeenvolgende onderzoekers aan hem werd
toegewezen. De discussie daarover is nog lang niet beëindigd en iedereen hoopt
steeds dat onomstotelijke bewijzen zullen opduiken, zowel wat zijn identiteit als zijn
oeuvre betreft. Want, de hele ‘Handel der amoureusheyt’ die totnogtoe als van J.B.
Houwaert bekend stond, zou men onze Colijn willen toedichten.
Wij onthouden ons van bevestiging of uitsluitsel en beperken ons tot déze stukken
die o.i. onbetwistbaar van zijn hand zijn. Geheel apart staan de vier reeds geciteerde
refreinen, respectievelijk in 1524 en ca. 1530 opgenomen in de refreinenbundels die
door Jan van Styevoort en Jan van Doesborch werden samengesteld. Die jaartallen
zeggen echter niets over het ontstaan ervan. Zij waren zeer waarschijnlijk reeds
enkele tientallen jaren oud vooraleer zij in de bundels werden gepubliceerd. Het
refrein ‘Ende spiegelt U aan mi, so doedi wyselyc’ verwijst, zoals reeds eerder
genoteerd, naar de ziekte waaraan de dichter lijdende geweest zou zijn. De overweging
dat hij deze refreinen schreef bij het naderen van zijn dood maakt ze des te
aangrijpender. De inhoud en de vormegeving getuigen van een sterke dichterlijke
persoonlijkheid die hoog uitsteekt boven de middelmaat van vele gelijkaardige
gedichten uit die tijd.
Zeker ook van Colijn is ‘Narcissus ende Echo’, waarvan een afschrift, gedateerd
1552, berust in de Gentse universiteitsbibliotheek. In het op- en onderschrift van dit
ms heet het ‘ghemaect bijden amoreusen Colijn’ of ‘Colijn Keyart-ende is lanck in
ghedichte 2193 regulen’. Geïnspireerd op de Griekse mythologische sage naar Ovidius
heeft dit stuk, naar inhoud en vorm, een persoonlijk accent. Met zijn verschillende
spelen vormt het een drieluik dat door thema, taaleigen, inspiratie en virtuoze
rijmvaardigheid tot een éénheid wordt. Wanneer in de proloog van ‘De Spiegel...’
de dichter zelf naar het toen reeds gespeelde ‘Narcissus ende Echo’ verwijst, valt er
aan het vaderschap van dit spel wel niet te twijfelen.
Ook ‘Het spel van de stathouwer’ dat (onvolledig) in het archief van de redeijkers
van 's-Gravenpolder werd teruggevonden, zien wij als een oorspronkelijk toneelwerk
aan van Colijn van Ryssele. Vooral het aanwenden van de demonische zinnekens,
als een expressief element in het gebeuren vertoont duidelijke gelijkenis met zijn
ander werk. Niet ten onrechte
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noemt men onze Colijn ‘de vader van de sinnekens’. Immers niemand heeft vóór
hem deze personages zo organisch tot de stuwende kracht van het drama gemaakt.
Ook het thema: liefde die tot obsessieve passie wordt en leidt tot machtsmisbruik en
misdaad, ligt in het verlengde van amoereuze Colijns bekende onderwerpen.

De Spiegel der Minnen
Zo komen wij dan tot van Riseles meesterwerk ‘De Spiegel der minnen’. Het heeft
o.i. weinig belang of men dit werk (dat in feite zes spelen zijn) in het midden of aan
het einde van zijn produktie plaatst. De datum 1480 lijkt ons aannemelijk maar is
nergens bewezen. Een feit is dat alleen een dichter-dramaturg in de volle kracht van
zijn ‘kunnen’ zo'n meesterworp kan doen. In de proloog zegt hij dat hij deze keer
niet uit ‘oude poëterijen’ wil putten om een liefdeshistorie uit de mythologie te
behandelen ‘die buiten ons gedenken staat’. Integendeel, hij wil nu een gebeurde
minnetragedie neerschrijven die zich in de Nederlanden zelf afspeelt. En dat wordt
dan de liefdes-mésaillance van Dierik en Katherina uit Middelburg. Hij, rijke
koopmanszoon, zij een arm naaistertje. Beiden zullen in een psychologisch
verantwoord handelen, door innerlijke kwelling, misverstand en het ‘stoken’ van de
kwade geesten ten onder gaan. Dit dan na inzicht in hun eigen fouten en tekorten en
met serene overgave aan God.
Dat van Ryssele de ‘Lanseloet’ gekend heeft is denkbaar. Maar dat hij hem als
inspiratiebron zou hebben gebruikt, lijkt mij niet waarschijnlijk. De verhouding van
Dierik tot Katherina is heel anders dan die van Lanseloet tot Sanderijn. Bovendien
is het gedrag van Lanseloets moeder bijna simplistisch te noemen in vergelijking tot
de evolutie van Dieriks ouders in ‘De Spiegel...’.
Dat dit eerste burgerlijk drama van onze letterkunde (zelfs van Europa) na zijn
creatie vaak gespeeld zou zijn blijkt uit geen enkel document. Het feit dat het in zijn
oorspronkelijke staat (zes spelen) tenminste drie beurten in beslag nam, is een
aannemelijke verklaring voor zijn verdwijning uit het toneelrepertoire van enkele
eeuwen. De dramatische lijn en kwaliteit zaten bovendien verborgen onder een
overdaad van ‘conste van rethorike’. Ik heb het dan ook, in mijn bewerking, nuttig
geoordeeld om het hiervan te ontdoen en de zenuw van het innerlijk en het uiterlijk
gebeuren bloot te leggen. De zes spelen werden gecondenseerd tot één geheel. De
taal heb ik voor moderne oren iets begrijpelijker gemaakt, zonder zijn poëtische
kwaliteit en eigen geaardheid aan te tasten. Door de coupures dienden de overgangen
van de ene naar de andere handeling te worden bijgewerkt. Het speelse element van
de zinnekens heb ik nog ietwat opgedreven. Ik hoop dat ik met deze ‘vrije’ bewerking
Colijns meesterlijke ‘Spiegel’ tot een brok ‘levende’ Nederlandse klassiek heb
gemaakt. De reacties op de voorstellingen waren in ieder geval, ook vanwege de
filologen, zeer positief; vanwege de critici éénsluidend lovend, vanwege het publiek
in Nederland en Vlaanderen, enthousiast.

Van Ryssele was een baanbreker
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Reeds tussen 1430 en 1480 verlaat deze mysterieuze auteur met de drie namen, de
platgetreden paden der mythologische en hoogadellijke themata van de toenmalige
toneelschrijfkunst: hij schrijft het eerste burgerlijke drama in Europa. De zielkundige
motivering van zijn personages in dit spel is al even nieuw. Hij is ruim een eeuw op
zijn tijd vooruit. Verder blijkt zijn feeling voor wat ‘des theaters’ is overduidelijk.
Merk vooral op hoe hij met nochtans karige aanduidingen het gebruik van de
requisieten (deze verlengstukken van de acteur) in zinnebeeldige betekenis aangeeft,
zowel in ‘De Spiegel der minnen’ als in ‘Het spel van de stathouwer’. Maar ook in
de tekstuele vorm is de ‘eigenheid’ van het toneelspel in de dialogen te onderkennen.
Het onderscheid in ritme, woordkeuze, zinsmelodie b.v. tussen de gesprekken van
de zinnekens en die van de geliefden of de ouders van Dierik is zodat men het gerust
een functionele expressie van de handeling mag noemen.
Laten we verder onderstrepen hoe sterk dramatisch onze Colijn de zinnekens
hanteert; niet alleen als de vertolkers van de psyche van de hoofdpersonen, maar
tevens als autonome kwade geesten die hun slachtoffers tot ontreddering en wanhoop
drijven. In cynische soms schokkende verwoording commentariëren zij bovendien
de evolutie van wat gebeurt. Ze vervullen ook een rol als het koor bij de klassieken,
met dit verschil dat ze niet anoniem zijn maar herkenbaar gepersonaliseerd: vreze
voor schande, begeerte van hooghede en jaloers gepeins in ‘De spiegel...’ en
schandelijke lust en helse praktijk in ‘Het spel van de stathouwer’. In dit laatste is
ook een tegenspeler voor hen aanwezig nl. ‘consciëntie’. Hij is het goede-ego van
de stedehouder, diens innerlijk weten (geweten), iets van God in de mens. Heel anders
dan in de klassieke tragedie worden bij Colijn de personages niet vervolgd, gedreven
of gedoemd door
Kan onze wereld meer onvrede weten,
waar peis en rust zou moeten zijn.
D'arme wil zich met de rijke meten
en de rijke wil d'arme zijn deel nog eten.
Schelden en schimpen hun spreken zijn.
Kaïn's nijd en wraak hun gebreken zijn:
afgunstige misdaad wordt niet vergeven.
Wijl d'eeuwige wetten verleden zijn
verkiezen z'in onmin en oorlog te leven
tot de haastige dood.
In geweld en bedreiging willen zij sneven,
met duizenden mensen dood gebleven
op het slagveld, klein en groot.
't Goude kalf aanbidden zij open en bloot,
godlasterend 't loon van Judas verwervend,
't Heilige verkopend lijk de bakker het brood,
alsof er geen God is en men niet moet sterven!
Al is de rijke in 's duivels net,
toch wroet men thans om te vullen de kiste
Al was woeker verboden bij d'oude wet,
duizendmaal erger is men nu besmet
met de zucht om bezit en geldverkwisten.
Men liegt en bedriegt met lagen en en listen.
Ook priesters zijn er die niet beter schijnen
dan leken, klerken en praat-moralisten
die overspel plegen en brassen en twisten.
Er is daarover geen passend woord.
Men rooft, men hoert van zuid tot noord.
Zij vrezen 't verlies niet der hemelse erven.
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Wie geld heeft wordt te bedde vermoord,
alsof er geen God is en men niet moet sterven.
Prins Jezus,
Regeer deze tijd van wanordelijkheden,
In denken en werken van Dij afgesneden.
Schenk barmhartig gena trots zwakheid en kwaad.
En wil door Uw lijden ons d'hemel verwerven.
Leer ons weer minnen wat in U bestaat:
Er is immers een God en wij al moeten sterven!
(Refrein van C. Van Ryssele Vrij bewerkt door Rik Jacobs)
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een noodlot van buiten of boven. Zelfs de beïnvloedende sterrebeeld-figuren hebben
nooit het laatste woord. De hoofdpersonen dragen a.h.w. hun noodlot in zich, door
menselijk tekort, zwakheid, geneigdheid tot het kwaad. Hun vrije wil echter brengt
hen tot inkeer, omkeer, berouw, verlossing. Hun keuze-kans is essentieel. Colijn van
Ryssele doet, temidden van zijn tijdgenoten, modern aan. Hij stelt dat het menselijk
lot mede beïnvloed wordt door machten als de kosmos, de demonische bekoring, de
religieuze beleving en ervaring. Steeds blijft echter hoop op bevrijding en geluk.
In zijn levensbeschouwing is de vrije wil van groter dominantie dan krachten en
sterren. En deze wil is zich wel bewust van een hogere Macht die het leven in de
hand houdt. Toch zijn wij met deze auteur ver van het ‘deus ex machina’.
Ontvankelijkheid voor goed én kwaad is permanent aanwezig, ook in de scenes met
de zinnekens. Dat een grappig accent hun optreden tekent, blijkt dan een erfenis van
de middeleeuwse ‘duvelriën’ van vóór Colijns tijd. Men moet er zich ook niet over
verwonderen dat de dichter in zijn verbeelding b.v. Venus-invloed en de bijstand
van O.L.Vrouw samenvoegt. De astrologie van toen was immers een gekerstende
kennis. Van Ryssele's oeuvre ademt een onvervalste christelijke geest. Toch is hij
onbetwistbaar als doorgever van de christelijke levenszin alree getekend door de
komende Renaissance. Zo zit hij te paard op twee periodes, terwijl zijn psychologische
benadering bovendien reeds aan de modernen doet denken. Zijn inzicht in de
menselijke geaardheid en zijn hang naar eeuwige waarden, maken hem tot een
universeel tijdeloos auteur!

Colijn doceert dramaturgie
Ook voor de hedendaagse toneelschrijvers is hij een leermeester en een voorbeeld.
Zijn gebruikte beeldentaal is afgestemd op het karakter en de afkomst van de
personages. (Denk b.v. aan de kleine monoloog van de volkse bode bij zijn aankomst
in Dordrecht in ‘Spiegel der minnen’). Door een zuiver dramatisch aanvoelen weet
hij het ritme functioneel te gebruiken als element van expressie. Zijn inspiratieve
vindingrijkheid lijkt onbeperkt. In de scenes met de zinnekens wisselen de onderhuidse
bedoelingen van repliek tot repliek; dit schept ruimte voor interpretatie. Bovendien
beheerst hij zijn personages voorbeeldig. Er zijn spelmomenten waar hij de kwade
geesten hun gang zou kunnen laten gaan. Doch het pleit voor hem als dat hij
theaterman niet voor het gemakkelijk effect bezwijkt: hij laat ze verdwijnen of houdt
hen op de achtergrond als de handeling dit vergt. En wanneer zij zich af en toe bloot
geven als demonische krachten, blijken ze duidelijk volwaardige antagonisten in het
spel. Zijn zin voor contrast werkt eveneens ‘theatreminded’. Zo zal hij trefzeker een
dynamisch geladen scène laten volgen op een intiem tafereel in mineurtoon. Ook het
aanwenden van de requisieten bewijst dat hij een dramadichter van zuiver karaat is.
Een voorbeeld: de haarvlecht die Katherina in ‘De Spiegel...’ aan Dierik geeft is
achtereenvolgens pand van trouw, bewijs van schande en op het dansfeest dat de
ouders van Dierik voor hem organiseren, tegelijk teken van gebondenheid,
onafhankelijkheid en triomf. Wat de karakterevolutie betreft verwijs ik naar het zeer
boeiende personage van Katherina's neef, eveneens in ‘De Spiegel...’. Hij is de man
van het gezond verstand die het goede betracht. Hij staat haar bij in haar
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moeilijkheden, ook op het moment van haar totale inzinking. Beurtelings is hij haar
vertrouweling, raadsman, medeplichtige en toch tolk van een juist oordeel. Soms
lijkt het zelfs alsof Colijn hem zijn eigen mening in de mond legt. Hoeft het gezegd
te worden dat zo'n karakterbehandeling de intrige-dimensie verruimt en de balans
van de karakters in evenwicht houdt?

Levend theater!
Uit wat voorafgaat blijkt Colijns ‘theaterman-zijn’ ten overvloede. Hij bezit een
specifieke handelingstechniek (de zinnekens). Hij hanteert de requisieten als
expressie-middelen (de vlecht). Zijn dialogen leven. Maar hij doet nog meer. Een
eeuw vóór W. Shakespeare gebruikt hij de vermomming van een jonge vrouw in een
jonge man als element van dramaspanning. Deed dit in de hele wereldtoneelliteratuur
iemand vóór hem? Zover wij weten wenden klassieke blijspel-auteurs (Menarder,
Terentius, Plantus?) veelal de vermomming van ‘man in vrouw’ aan, als element van
boertigheid. C.v.R. doet andersom: Katherina in manskledij (Spiegel der Minnen)
werkt ontroerend en verhoogt de dramatische spanning. Hij is wellicht ook de eerste
toneelauteur die de verdubbeling van een personage toepast. In ‘Het spel van de
stathouwer’ gebeurt dit met de stedehouder en consciëntie. Hierbij is vooral belangrijk
dat van Ryssele in de marge van de tekst aangeeft hoe de speler van consciëntie zich
moet gedragen: ‘hij is altijd achter de stadhouder, kort op zijn hielen’ staat er. De
auteur visualiseert hiermee de éénheid én de gespletenheid van de stedehouder:
consciëntie is diens diepste zelf. Dit procédé is in de toneelspeelkunst nadien
herhaaldelijk aan bod gekomen, zou onze Colijn er soms de vinder van zijn?
Laten we besluiten dat Colijn van Ryssele een, voor zijn tijd, uitzonderlijk
dramatisch talent bezat. Met trefzekere ‘theaterfeeling’ heeft hij een geniale sprong
vooruit gedaan in de richting van de waarachtige autonome dramatiek, d.i. de kunst
van de innerlijke tot een gebeuren veruitwendigde handeling. Hij was een vernieuwer
en m.i. de grootste drama-dichter van de 15e eeuw. Als zuiderse Vlaming getuigt hij
met zijn werk voor het mystiekrealistisch karakter van onze volksaard. Zijn
psychologisch inzicht in het menselijk gedrag, de expressieve drijvende kracht van
de handeling die, ontdaan van een overvloed aan barokke retoriek, zichtbaar wordt,
geven hem de allure van een uitzonderlijk ‘levend’ Diets auteur. Aan de toneelpractici
van heden om het met respect en liefde te bewijzen!
P.S. In bovenstaande tekst hebben wij geen namen geplaatst bij bepaalde meningen
omtrent C.v.R. Wij brengen echter graag hulde aan de deskundigen die wij
raadpleegden: wij noemen Dr. J.A.N. Knuttel, Dr. M.W. Immink, Dr. W.M.H.
Hummelen, Dr. P. De Keyser, Dr. W. Van Eeghem, Eugeen De Bock en lic. G.
Bogaerts. Ook de h.J. Van Hecke, assistentdienstleider van de Documentatie der
Stedelijke Openbare Bibliotheek van Antwerpen zijn wij dank verschuldigd voor
zijn geboden hulp.
Rik Jacobs
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Rond Michiel de Swaen
Het zou een vergissing zijn te veronderstellen dat Michiel de Swaen in de
Diets-Nederlandse literatuur van de Franse Nederlanden een eenzame figuur uitmaakt.
Voor en na hem heeft er in dat deel van ons taalgebied een merkwaardige literatuur
in de volkstaal bestaan. Waarschijnlijk is niet meer te achterhalen wie in de XIe eeuw
het oudst bekende Dietse gedichtje schreef, dat in 1932 te Oxford op het
Bodley-handschrift 340 ontdekt werd:
‘Hebban alla vogala nestas hagunnan Hinase hi(c) anda thu.’
De taal verraadt een West- of Frans-Vlaming. Het onderscheid dat wij nu maken
heeft op die verre tijd geprojecteerd geen zin. Rekening houdend met de zeldzame
gegevens waarover wij beschikken, blijkt de kans dat de anonieme schrijver van die
liefdesverzuchting een Frans-Vlaming was even groot, zo niet groter dan dat hij
afkomstig was uit het huidige West-Vlaanderen in België. Al in de laatste eeuw voor
onze tijdrekening moet er, volgens Dr. M. Gysseling, tussen Somme en A een
Germaanse kolonisatie plaats gegrepen hebben. De veroveraars die naar alle
waarschijnlijkheid Saksen waren, kwamen uit Zuid-Oost-Engeland. Vier eeuwen
later hebben Franken die over het vasteland gekomen waren zich bij hen gevoegd.
In het eerste deel van de monumentale Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde,
die door Prof. Dr. Fr. Baur opgezet en ingeleid werd, schrijft Prof. Dr. J. van Mierlo
S.J.: ‘Het liturgisch drama waaruit het middeleeuwsch tooneel is ontstaan was ook
te onzent in de Xe eeuw begonnen’. In het overgangsgebied tussen Romaans en Diets
werden de eerste volksspelen in de volkstaal gehouden. Vooral Atrecht komt daarvoor
in aanmerking. Jacques Chocqueel wijst er in zijn beknopte geschiedenis van de
rederijkerskamers in Frans-Vlaanderen op (Le Beffroi de Flandre, Duinkerke 1920,
Nrs. 13-17) dat er in de XIIe eeuw in die stad een Jeu de Saint Nicolas opgevoerd
werd. Oorspronkelijk Romaans of Diets? Volgens Lodewijk De Baecker in La Langue
flamande en France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (Gent, Parijs,
Brussel 1893) was Atrecht in de XIIIe eeuw nog min of meer Dietssprekend.
Chocqueel noemt in zijn artikelenreeks de dichters Van Goffin en Loyaert, die in
de XIe eeuw in Sint-Winoksbergen woonden en stipt verder aan dat er al in de XIIe
eeuw in Eke (Eecke) een toneelgezelschap bestond, waar de oudst bekende
rederijkerskamer in ons land, de Alpha en
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‘Chants populaires des Flamands de France’, samengesteld door Edmond de Coussemaker en
verschenen in 1856. Een anastatische herdruk verscheen in 1976.

Edmond de Coussemaker, samensteller van ‘Chants populaires des Flamands de France’ en
medestichter van het ‘Comité flamand de France’ (1805-1876).
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Verzamelde werken van de Frans-Vlaamse dichter Michiel de Swaen (1654-1707).

Michiel de Swaen, dichter en toneelschrijver uit Duinkerke (1654-1707).
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Omega uit Ieper, uit de XIVe eeuw zou dagtekenen. Uit de XIIe eeuw bezitten wij
het ridderverhaal Carel ende Elegast, dat in het Westvlaams uit die tijd geschreven
werd. Aan welke kant van de huidige staatsgrens? Wij weten het niet, evenmin als
van de meeste volksliederen opgenomen in Chants populaires des Flamands de
France (Gent 1856) van E. de Coussemaker nog uit te maken is waar zij ontstaan
zijn.
Een weinig bekende figuur uit de XVIe eeuw is Jan van Mussem, priester en
taalgeleerde, die lid van de rederijkerskamer van Wormhout geweest is en na de
tweede wereldoorlog dankzij Prof. Dr. J.F. van der Heyden weer in de belangstelling
kwam. Van Mussem was een purist en gaf een theoretisch werk over taal- en
literatuurwetenschap uit, getiteld Rhetorica dye edele const van selsegghene
(Antwerpen 1553), waarin hij voor een juiste woordkeus en sobere stijl opkomt.
Over Michiel de Swaen, de belangrijkste rederijker uit de Franse Nederlanden,
zijn wij beter ingelicht. Zijn levensloop en werk zijn volledig in kaart gebracht. Hij
werd op 20 januari 1654 in Duinkerke geboren en overleed er op 3 mei 1707. Hij
was heelmeester-chirurgijn, lid en later prins van De Carssauwieren, de plaatselijke
rederijkerskamer en liet een omvangrijk oeuvre na, dat door Prof. Dr. Vital Celen,
in samenwerking met Camille Huysmans en Maurits Sabbe uitgegeven, zes lijvige
delen vult. Het bestaat uit lyrische en epische poëzie, een didactische verhandeling
over Nederduitsche digtkonde, een aantal toneelstukken en een vertaling van Le Cid
van Corneille. Het best bekend is zijn blijspel De gecroonde Leersse, dat nog
opgevoerd wordt. Opmerkenswaardig ook dat hij de Nederlandse klassieken uit de
XVIIe eeuw gelezen had en zich van zijn culturele verbondenheid met Nederland
en Vlaanderen bewust was.
Na De Swaen is, ongeveer gelijklopend met wat in de Oostenrijkse Nederlanden
gebeurde, de Nederlandse literatuur achteruit gegaan. Des te sterker in Frankrijk,
omdat de taal er langzaam terrein verloor. Nog vermeldenswaard blijft nochtans
Andries Steven, rederijker en schoolmeester, die te Kassel zijn ambt uitoefende, waar
hij vermoedelijk een iets jonger tijdgenoot van De Swaen geweest is. Een schoolboek
van zijn hand, de Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek (1714), waarin hij de
Nederlandse taal verdedigde en een eigen spellingssysteem voorstond, werd ook in
Belgisch Vlaanderen gebruikt.
Na De Swaen en Steven hebben enige rederijkers tot op de vooravond van de
eerste wereldoorlog nog gedichten, ook wel humoristische prozateksten geschreven,
en zijn dorpspastoors en kapelanen uit de Westhoek verder gegaan met preken in de
volkstaal. Sommige van hun handschriften zijn bewaard gebleven, al is hun literaire
betekenis zeer gering. Het Vlaemsch Comiteyt van Vrankryk, opgericht in 1853 is
er niet in geslaagd de achteruitgang van de volkstaal af te remmen en de letterkundige
traditie van vroeger eeuwen weer op te vatten.
Toch is er een wending ten goede gekomen na 1918, vooral door de oprichting
van de Cercles flamands (1919), waaruit enkele jaren later het Vlaamsch Verbond
van Frankrijk zou groeien. De geestelijke leider van de organisatie was ongetwijfeld
Jean-Marie Gantois (1904-1968), die onder de schuilnaam H. van Bijleveld een
indrukwekkend essay over Nederland in Frankrijk, de zuidergrens der Nederlanden
(Antwerpen 1941) en een drietal verhandelingen naast talrijke artikels over de
Frans-Vlaamse geschiedenis en problematiek gepubliceerd heeft.
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Een literaire wedergeboorte kwam vooral tot uiting in De Vlaemsche Stemme in
Vrankryk (1923-1926), opgericht door Antoine Lescroart (1897-1980) en in De
Torrewachter (1929-1944), het Nederlandstalig orgaan van het Vlaamsch Verbond
van Frankrijk. De voornaamste medewerker aan beide bladen was René Despicht
(1870-1960), die poëzie, verhalend en beschouwend proza geschreven heeft. Verder
schreven verdienstelijk werk Romain van de Meule (1870-1941), pseudoniem van
Romain Dumolin, die om zijn leuke vertellingen en toneelspelen naam verwierf, de
toneelauteur Adrien Ryckelynck (1889-1951) en de lyrische dichter Marcel Janssen
(1903-1963).
Sinds de tweede wereldoorlog zijn in het officiële secundaire onderwijs en de vrije
cursussen Nederlands, vooral door de Nederlandse colleges aan de Rijksuniversiteit
(Prof. Dr. A. Van Elslander en Prof. Dr. W. Thys) en de Katholieke Faculteiten
(Kanunnik M. Deswarte) enige jongeren gevormd die een uitstekend Nederlands
spreken en schrijven. Er zijn ook jonge dichters en vertellers in het Nederlands
opgestaan, waarvan gehoopt mag worden dat zij eerlang als kunstenaar naam
verwerven, naast academisch onderlegde geleerden die het op zich zouden moeten
nemen om de Nederlandse literatuurgeschiedenis en taalwetenschap in de Franse
Nederlanden op Europees peil te brengen. Mogelijk zullen zij bij het vervullen van
die opdracht ontdekkingen doen, waaruit het grote belang van hun geboorteland voor
de Algemeen Nederlandse letterkunde zal blijken.
André Demedts

Rederijkersgenootschappen in Frans-Vlaanderen gedurende de
tweede helft van de achttiende eeuw
Wegens gebrek aan plaats beperken wij ons tot een inventaris van zowel van oudsher
gevestigde, als nieuwopgekomen rederijkerskamers, die in Frans-Vlaanderen tijdens
de laatste helft der XVIIIe eeuw en de eerste tien jaren der XIXe eeuw tenminste aan
één toneelwedstrijd in Frans-, Oost- en West-Vlaanderen hebben deelgenomen.
1. Belle (Bailleul): hier waren drie kamers werkzaam.
1o De Geldzenders of Adrianisten genaamd naar hun patroon
Sint-Adriaan. Deze kamer werd in 1492 gesticht en in 1531 door
de hoofdkamer ‘Alpha en Omega’ uit Ieper erkend. Ze was gegroeid
uit een confrerie die zich tot hoofddoel stelde het
Sint-Antoniusklooster (ook St.-Antonius werd haar patroon) geldelijk
te steunen, vandaar haar naam: ‘geldzenders’. De Adrianisten namen
deel aan de wedstrijd in Sint-Winoksbergen in 1786, en richtten zelf
reeds in 1772 een prijskamp in. Na de Franse revolutie werd het
gilde pas in 1810 opnieuw opgericht.
o
De Jong van Zinnen of Barbaristen geheten naar hun patrones
2
Sint-Barbara. Dit gilde werd in 1530 gesticht en erkend. De
Barbaristen werden op de wedstrijd in Kortrijk in 1775 met de derde
prijs voor het treurspel bekroond. In 1783 verschenen zij opnieuw
te Kortrijk. Zelf zetten zij in 1769 en in 1774 toneelprijskampen op
touw, die enige vermaardheid verwierven.
o
De Spaderijken ook Catharinisten genoemd naar hun
3
beschermheilige Sint-Catharina. Dit genootschap werd in 1541
gesticht. Het nam deel aan de prijskampen in Poperinge in 1782, in
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Oudenaarde in 1784 en in Sint-Winoksbergen in 1786, waar het de
vijfde prijs voor het treurspel behaalde. In Kortrijk won het in 1775
de tweede prijs voor het treurspel. Het gilde werd na de Franse
revolutie op 2 februari 1804 opnieuw opgericht. Reeds in 1801 had
een liefhebbersgroep, samengesteld uit overblijvende speelkrachten
van de vroegere Spaderijken, te Belle het treurspel Demophontes
opgevoerd.
Belle zou vroeger vijf rederijkerskamers bezeten hebben, die in
1774 nog alle vijf bestonden. Door enkele leden van deze kamers
werden bijna alle meesterwerken van de toenmalige Franse
toneelliteratuur vertaald. Zo bewerkte de dichter J.J. Baey, lid van
de ‘Spaderijken’ o.a. ook Voltaire's Alzire.
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2. Eke. Onder het devies: ‘Verblyders in 't Kruys’ werkte hier de kamer van het
H. Kruys. In 1542 werd ze door de hoofdkamer ‘Alpha en Omega’ van Ieper
erkend. Ze nam deel aan de wedstrijden van Belle in 1774 en van Poperinge in
1782.
3. Hazebroek. De rederijkerskamer met devies: ‘Obedientig in 't werk’ (onderdanig
in 't werk) en patrones de H. Anna werd in 1517 door ‘Alpha en Omega’ erkend.
Ze nam deel aan het toneeltoernooi in Poperinge in 1782.
4. Hondschote. Hier kozen de Pertsetreders Fonteynisten zich tot devies: ‘Torcular,
calcavi solus’ (vroeger ook: ‘Liefdewerck’) en tot patrones: Sint-Elisabeth van
Hongarije. Dit gilde dagtekent uit 1528. Het nam deel aan de prijskamp in Belle
in 1769 waar het de vijfde prijs voor het treurspel won, in Poperinge in 1782
en in Sint-Winoksbergen in 1786, hier werd het met de vierde prijs bekroond.
Na de Franse omwenteling werd deze kamer in 1802 opnieuw opgericht en in
1804 verscheen ze opnieuw in Roesbrugge en waarschijnlijk ook in
Sint-Winoksbergen. In Roeselare zou ze naar een prijs gedongen hebben in
1789 en in 1806.
5. Houtkerke. De Twistbevegters zouden in 1780 aan een toneelkamp in
Sint-Winoksbergen hebben deelgenomen. Ze verschijnen in 1782 in Poperinge,
in 1786 in Sint-Winoksbergen en in 1804 in Roesbrugge.
6. Kaaster bezat de kamer De Lybertynen die gesticht werd in 1540. Eerst op 20
mei 1732 werd ze door ‘Alpha en Omega’ uit Ieper erkend. Haar patroon is
Sint-Niklaas en haar kenspreuk luidt: ‘Wij leven door victorie’. Ze nam deel
aan de wedstrijd van Belle in 1774 en werd in 1792 ontbonden.
7. Sint-Janskapel. volgens Schotel bestond hier een liefhebbersgroep: De
Rymkonstminnende Jonckheydt die in 1780 in Sint-Winoksbergen opkwam.
8. Sint-Winoksbergen. De kamer De Royaerts ook Baptisten of Baptisten
Rooyaerts genaamd, met het devies: ‘Onrust in genoegten’ en als patroon de
H. Jan-Baptist, werd in 1516 door ‘Alpha en Omega’ erkend. De Royaerts
namen nadien ook als kenspreuk aan: ‘Eendragt baert macht’. In 1697 werd hun
gilde gereorganiseerd. Ze traden op in de wedstrijd van Belle in 1769 en wonnen
er de eerste prijs, in 1774 eindigden ze hier als tweede. In
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Eke: de laatste factor van de rederijkerskamer ‘Verblijders in 't Kruys’ met de oude vlag (1542).

Eke: ‘habyt van de Wyseman’ of narrenpak van de rederijkerskamer ‘Verblyders in 't Kruys’
(1542-1939).

1786 hielden ze zelf een zeer geslaagde prijskamp. Datzelfde jaar nog behaalden
ze de tweede prijs te Menen, en het jaar daarop een schitterende overwinning
te Oudenaarde. Ze organiseerden weer een landjuweel in 1804.
In 1873 komt er een groep uit Sint-Winoksbergen naar Kortrijk onder de
kenspreuk ‘Eendragtigheyd houd stand’. Of dit nu de Royaerts waren, of leden
ervan die op eigen initiatief optraden - wat ons het meest aanneembaar schijnt
- of een andere groep, hebben we niet kunnen achterhalen. Bekende Royaerts
waren onder meer drukker Barbez, die voor het gilde vertaalde en drukte (cfr.
J.F. Vander Schueren uit Gent); verder ook: advokaat Servois, prins van het
gilde wiens bekroonde vertaling van Voltaire's Tancrède in 1786 als prijsstuk
voor de wedstrijd door de Royaerts uitgeschreven, werd aangeduid; en tenslotte
een zekere De Breyne die zich ook door vertalingen verdienstelijk maakte.
9. Steenvoorde: hier bestonden twee noemenswaardige gilden:
1o de Redenrycke Gulde van den H. Petrus werd in 1518 door de Gentse
‘Fonteyne’ erkend met de kenspreuk: ‘Ontsluyters van Vreugde’.
Ze trad in 1769 in Belle op, in 1774 behaalde ze hier de vierde prijs
voor het treurspel zoals in Poperinge in 1782; een derde prijs voor
het drama werd haar in Sint-Winoksbergen in 1786 toegekend. In
1803 schreef ze zelf een toneeltoernooi uit.
o
Een andere kamer met de kenspreuk ‘Onrust in genoechte’ was hier
2
ook werkzaam op het einde der XVIIIe eeuw. Ze behaalde de eerste
prijs in 1775 in Kortrijk. In 1804 nam een groep uit Steenvoorde
deel aan de toneelwedstrijd uitgeschreven in Sint-Winoksbergen.
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10. Stene. In 1804 treffen we in Sint-Winoksbergen ook een rederijkersgroep uit
Stene aan. We weten niet of het de Vereensaemde broeders waren, die hier
bestonden.
11. Strazele. Een Rederijkersgilde werd hier halverwege de XVIIe eeuw gesticht
en ontving naast zijn erkenningsbrief op 16 juni 1663 de naam Van Kleendanig
Beschee. We vinden dit gilde op de wedstrijden van Belle in 1769 en 1774 en
van Poperinge in 1782; in 1774 zoals in 1782 wonnen ze telkens de derde prijs
van het treurspel.
12. Vleteren: hier werken de Tyd Verwagters, door ‘Alpha en Omega’ in 1548
erkend. Hun devies klonk ‘Oeffening verlicht den geest’. Ze traden op in 1769
en in 1774 in Belle.

Fernand Van den Hende
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Recente uitingen van Nederlandstalig literair leven in
Frans-Vlaanderen (1850 tot nu)
De talrijke Rederijkerskamers in Frans-Vlaanderen beleven een merkwaardige
opleving in de eerste decennia van de XIXe eeuw, maar na 1830 ongeveer blijft daar
behalve in een paar kamers, niks meer over. Toch gaan enkele exrederijkers ermee
door om in de Moedertaal te schrijven, en samen met enkele nieuwkomers zorgen
ze voor een flinke opflakkering van Vlaamse letterkunde bij het onstaan van het
Vlaemsch Comiteyt van Vrankrijk, officieel het Comité Flamand de France, in 1853.
Toch is er in die XIXe eeuw in Frans-Vlaanderen, alles bij mekaar, veel meer als
sommigen vermoeden. Alleen, en dit is een algemene waarschuwing, kunnen we
niet van hoge literaire prestaties spreken, maar zoals Vital Celen het voorstelde, van
belangrijke stemmen van trouw. Was vooral enige tijd na 1853, datum van het verbod
van elk Nederlands onderwijs in Frankrijk, de taalbeheersing ook sterk gehandicapt,
toch zullen zeker de recentste dichters en schrijvers er altijd een vrij waardevolle
inhoud aan hun letterkundige produkten weten te geven. Ze hebben echt iets mee te
delen. En wie zal het hun kwalijk nemen als ze hun taal niet zo schitterend beheersen?
We delen de hedendaagse Zuidvlaamse letterkunde nogal willekeurig in vier perioden
in:

I. De laatste na-oogst van de rederijkers 1830-1880
Van Jan Petillon van Klein Sinten (+ 1843) zijn met name negen toneelstukken
bekend, o.m. Wonderbaere heldendaeden van den vergooden Hercules (1839), en
het gepubliceerde blijspel De Boerenzoon van Torkonje (1836), verschenen in de
Lion de Flandre (1932), dat tussen beide wereldoorlogen geregeld opgevoerd werd.
Wormhout beleeft een flinke nabloei met hun rederijkers, J.B. Bertein (1766-1833),
C. Polaert en P.J. Bels (1794-1869). Van Bertein zijn gedichten gepubliceerd samen
met die van de Duinkerkenaar J.C.J. Hubben (+ 1822), Desannois van Warhem,
Lordez en Baillieu van Kwaadieper, nl. na een letterkundige wedstrijd in Veurne in
1824. (Bundel ofte Verzaemeling gedichten, Ryckeboer, Veurne, 1824). Van J.B.
Bertein is mij alleen een antistaatsgedicht bekend ‘Invallende gedachten’ en de
volgende protestverzen tegen z'n dorpsgenoten:
Wel aen dan, Wormhout, voor het lest
Zyt gy afkeerig van myn schoolen
Verkiest het geen' u dunkt het best
Maer wagt u van in keus te doolen.
Ik zal de zoete Dichter-Konst
En weetenschappen elders planten
Ook die bezielen door myn jonst
Adieu dan Gaeys en Muziekanten.

Van C. Polaert is ons uit 1846 een niet onaardig spotdicht bekend ‘Den vallenden
lessenaer van Cassel’, gepubliceerd in De Vlaemsche Stemme in Vrankryk (feb.,
maart, april 1925). P.J. Bels van zijn kant stuurt aan het pas ontstane Vlaemsch
Comiteyt een Vlaams geëngageerd gedicht dat in het Bulletin wordt opgenomen:
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Tael, ongelooflyk zoet, prinses van alle taelen
Gebooren om de kroon van anders hoofd te haelen...

Van de in 1820 overleden Godewaarsveldenaar Nicolaus Ricour wordt in 1851 de
bundel ‘Rijmwerkjes’ in Poperinge uitgegeven. Z'n broer-dichter Michiel Ricour en
z'n zwager J. Deraedt, dichter uit Berten (+ 1855) zijn ons alleen van naam bekend.
Het Vlaemsch Comiteyt van Vrankryk speurt zorgvuldig naar het literaire leven in
de Westhoek, althans onmiddellijk na z'n ontstaan, en vermeldt een en ander in z'n
publikaties. Zo horen we van ene Winok Bourel uit Eke, auteur van
gelegenheidsgedichtjes, en hieruit besluit het Comiteyt in 1856 dat het Vlaams nog
springlevend is. We vernemen langs die weg ook dat de familie Wemers in Rozendaal
van 1852 tot 1857 Vlaams toneel speelt (Bul. CFF, II, p. 329) o.m. De Verloren
Zoon, Genoveva van Brabant, en de kluchten De Schareslieper enz.
Het comité geeft zelf een almanak uit zowel in 1854 als in 1856 en - wat
belangrijker is - een literair bundeltje: Het Biekorfken (1854) en het jaar daarop
Lettervruchten, opgevat als een kwartaalschrift, maar waarvan er maar één aflevering
verschenen is voor zover we konden nagaan. Dat zowel Die Lettervruchten der
Vlamingen van Vrankryk zoals het tijdschrift heette, als Het Biekorfken zo'n kort
bestaan beschoren was, lag waarschijnlijk aan het comité zelf, want zo dood was het
letterkundige leven toen toch ook nog niet, al waren heel wat dichters toen al oud.
Zo stierf de vroeger zo actieve Sint-Winoksbergse rederijker Pieter Barbez in 1856,
en twee jaar vroeger de toen alom bekende Benoit van Rechem (1772-1852) die zelfs
een elegie voor de hertog van Berry in druk uit had kunnen geven in Ieper (1821).
Hij was tot aan z'n dood ‘de’ dichter van de Rederijkerskamer van Eke ‘Verblyders
in 't Kruys’. Hij stierf in het rusthuis voor ouden van dagen in z'n stad Hazebroek en
had over de rusthuis-kapel

Tisje Tasje's Almanak (1924), uitgegeven door G. Plancke te Hazebroek.

een gedicht gepubliceerd:
Gods woning was vervormt in ik en weet niet wat
Zomwijlen tot gebruik der kooplieden in de stad
Men zag er onlangs nog toneelstukken in geeven
Door vremde konstenaars die met de konste leven.
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Beter is z'n gedicht over de vrijheidsboom (1848):
De boom der vryheid is geplant
De hemel geeft dat hij mag groeien
En tot geluk van 't vaderland
Dat men hem tydelyk mag snoeien. (tydelyk = op tijd)

In 1854 publiceert de Bellenaar L.B. Waeyenburg ‘Den Bellebrand van 1782’ van
de toenmalige dichter Fr. Despringer, en hij voegt er een lang niet waardeloos
‘Bijvoegsel’ aan toe waarin hij de vroegere Zuidvlaamse dichters naar voren haalt:
Debats, Modewijk, Joannes Baey en vooral Steven van Kassel: Die niets betragten,
als om 't vlaemsch te doen herleven.
Terwijl we sommige dichters zoals De Kytspotter van Steenvoorde (rederijker),
Van Caster en Caulier van Eke, die respectievelijk in 1843, 1852 en 1854 voor de
Eekse rederijkerskamer hun verzen schreven, evenals de rederijker Jan Dervins (+
1860) van Kaaster allemaal uitsluitend van naam kennen (er is werk voor
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speurders), mogen we toch de Bellenaar Louis Le Conte (1801-1889) speciaal
vermelden, omdat hij ‘de’ dichter van de ‘Verblijders’ geweest is tot aan z'n dood.
Hij bracht hulde aan z'n voorganger Van Rechem, schreef een huldedicht aan het
CFF: ‘Aen het Vlaemsch Komiteit van Vrankryk’ en liet dat in 1855 in de al vermelde
Lettervruchten verschijnen:
Zoo vat ik weer voor u de dichtveer in de hand
Ik eer de Moedertael van Vrankryks Vlaenderland!

Het literaire leven in de streek was dus nog niet dood. Daarop wijzen o.m. de
letterkundige wedstrijden in Eke (1861, 1874 en 1875) en ook in Roesbrugge (1862)
waar heel wat declamatoren en zangers uit Frans-Vlaanderen aan deelnamen, zelfs
uit Armentiers. Ze worden er verwelkomd als ‘kunstbroederen van over de
zuidergrens, van onder de klauw der verdrukking uit Fransch-Vlaenderen’, (Rubbrecht,
Geschiedenis van de Gemeente Rousbrugge, blz. 96). Zelfs wordt een ‘Verzameling
der Dichtwerken’ (1862) uitgegeven in Roesbrugge-Haringe, waarin ook de
Zuidvlamingen opgenomen worden. De Rederijkerskamer ‘Twistbevegters’ van
Houtkerke bestond in die tijd ook nog.
In 1868 schrijft ene Vandamme uit Kassel nog een paar gedichten: Vlaenderen is
een dichters land, en Casseltje Boven. Hij verwijst verder naar dichter Verlyck uit
Hazebroek met z'n pop Ko Peulle (sic).
Ondertussen worden volkspoëzie, spreekwoorden, raadsels, liedjes enz. ijverig
opgetekend door Lodewijk De Baecker, E. de Coussemaker, schoolmeester Verclytte
(Sint-Marie-Kappel) en A. Carnel (1823-1899). Merkwaardig is van de hand van
deze laatste de vertaling van de Dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis
(1854) in de taal van Frans-Vlaanderen, en die in 1878 prachtig opgetekend wordt
en van hele fijne miniaturen voorzien door de (kennelijk Vlaamse) Zusters van de
H. Familie in Rijsel.

II. Periode: Langzame achteruitgang op literair gebied: 1880-1918
Terwijl de volkstaal in z'n mondelinge gebruik nog springlevend was, moest het op
literair gebied noodzakelijk stiller worden, ten gevolge van het ontbreken van elk
moedertaalonderwijs. Zelfs de leden van het Vlaemsch Comiteyt schrijven in het
Frans, hoe Vlaams ze ook voelen. We hebben de enkele sporen verzameld die we
nog ontdekt hebben, maar veel zal verloren gegaan zijn.
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‘De Vlaemsche Stemme in Vrankryk’ (1923-1926), regionalistisch tijdschrift onder leiding van Antoine
Lescroart.

Drie priesters wagen het nog om de taal te beoefenen. Allereerst de merkwaardige
Arthur De Haese die tussen 1892 en 1902 Het Vlaamsche Kruis uitgeeft, dat
uiteindelijk botweg verboden werd... Emiel Delanghe (1852-1943) die tussen 1902
en 1914 het Vlaamse deel verzorgt van een Bulletin français-flamand, met fijne
evangelievertalingen, en die de uitgave van de Vlaamse catechismus (1909, 1825 en
1932) verzorgt. Belangrijker is P.J.C. Dehaene (1809-1881) over wie J. Lemire een
lijvig boek schreef: ‘L'Abbé Dehaene et la Flandre’ (Rijsel 1891), en die op het eind
van z'n leven z'n mooiste Vlaamse Lijdenspreken uitgaf, alsook De maend van Maria
(1882). Hij vertaalde een gedicht van Lamartine en stond in contact met twee andere
verder onbekende Zuidvlaamse dichters: de Kasselaar Verhaeghe, pastoor van
Gijvelde, en deken Wyckaert van Hondschote. Voer voor speurders.
Een vierde priester Emile Descamps
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‘De Torrewachter, Maandblad voor Fransch-Vlaanderen’ (1929-1944), tijdschrift uitgegeven door
het ‘Vlaams Verbond van Frankrijk’.

(1855-1925), vriend van Gezelle, heeft ook wel een gedicht geriskeerd:
Spot niet met leerling's werk, onweerd
voor u te bouwen
Dit is ons eerste dicht: geen wonder ist
verkeerd...

Zulke probeersels vinden we ook bij de beroemde schilder Petrus de Coninck
(1828-1910) van Meteren, die in het Bulletin van het CFF de vertaling publiceert
van een gedicht waarin Henri Salomé pleit voor de verdrukte Zuidafrikaanse
taalgenoten: ‘Voor de Boeren’ (1902) (BCFF, 1902, p. 135). Onder z'n schilderij
van het hoppeveld schrijft de Coninck in z'n taal: ‘'t Is al of’.
In 1899 ontwaren we een lichte ochtendschemering van een bescheiden herleving.
René Despicht, (1870-1960), over wie we het wat verder uitvoerig hebben, geeft
samen met L. Cremon en J. Debreyne de eerste Tisje Tasje's Almanak uit (1899-1914),
waarin ze hun niet te onderschatten vertelkunst ten toon spreiden. In 1897 werd een
Rederijkerskamer ‘opnieuw’ opgericht in Belle met als naam ‘Maetschappij der
waere Vlamingen’.
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In die zelfde tijd leefde Fideel Roussez (1835-1908), de verteller van Winnezele,
van wie de Volksvertellingen door de Ieperling Gust Lammerant in 1909 in druk
uitgegeven werden.

III. Eerste frisse herleving 1918-1945
Na de kennelijke verkilling van het Vlaamse literaire leven vanaf 1880 ten gevolge
van het ontbreken van moedertaalonderwijs, ontwaren we toch vanaf 1919, en vooral
vanaf 1924 een groeiende opbloei die hand in hand gaat met de opkomende
regionalistische beweging. A. Lescroart (1897-1980) is hier beslist de grondlegger
van, gesteund door G. Vandenbussche die het belangrijke tijdschrift Le Beffroi de
Flandre (1919-1928) uitgeeft. Lescroart van zijn kant sticht de Vlaamse Kringen,
die tot het Vlaams Verbond van Frankrijk uitgroeien, onder leiding vooral van J.M.
Gantois (1904-1968), de grote bezieler, en C. Looten, de Erevoorzitter. Lescroart
schrijft erg lezenswaardige en bezielde artikels in het door hem opgerichte tijdschrift
De Vlaamsche Stem in Frankrijk, waarvan het eerste nummer al een verwestvlaamste
tweede oplage kreeg: De Vlaemsche Stemme in Vrankryk (1923-1926). Heel wat
jonge mensen grijpen nu naar de pen en schrijven hun eerste lettervruchten in een
moeizaam op eigen krachten geleerde moedertaal. Gelukkig - althans voor enkele
zeldzame uitverkorenen - komt er in 1926 aan de Katholieke Universiteit van Rijsel
een leerstoel Nederlands met R. Despicht als professor. De belangrijkste auteurs zijn
naast Lescroart: Marcel Janssen (1903-1963), René Despicht, R. van de Meule
(1870-1941), A. Ryckelynck (1889-1951).
Marcel Janssen was een begaafde dichter, al schreef hij ook levendig en vooral
waardevol proza in z'n artikels, vooral in z'n brochure: Fransch-Vlaanderen, onder
de schuilnaam M. van de Leye (1928), (Branding, nr. 3) die nog altijd lezenswaard
is en ondanks de studie van E. Vandewalle te weinig bekend. Hij publiceerde z'n
poëzie in Le Mercure de Flandre (1922-1931), in de Torrewachter (1929-1944), de
Lion de Flandre (1929-1944) en de al vermelde tijdschriften: le Beffroi de Flandre
en de Vlaemsche Stemme in Vrankryk, net zo goed als de andere auteurs. We
vermelden hier een m.i. geslaagd huldedicht aan Guido Gezelle:
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Spruit, spruit uit ons volk ontsproten
Uit zijn bloed en uit zijn vleesch
Uit ons volk dat leed en kreesch (kreesch = huilde)
Door gezag en macht verstooten
Eeuwen lang...

René Despicht is beter prozaschrijver als dichter, al heeft hij duizenden, meestal niet
bekende verzen geschreven. Over De Wilde Wind dicht hij:
Door het dikke hout der dorenhaag
remt de wilde wind zijn reuzesprong

Maar in z'n proza weet hij sfeer te scheppen en Vlaamse gemoedelijkheid. Z'n
landelijke taferelen en z'n volkstypen doen soms even aan Ernest Claes denken of
zelfs aan Streuvels...
Romain van de Meule heeft in z'n Praatjes uit het Kievitveld z'n geboortedorp
Spijker met z'n feiten en mensen als 't ware vastgelegd als een poëtisch tijdsdocument
dat veel dorpen het kunnen benijden... Hij slaagde erin om een gevierd volksschrijver
te zijn in de streekkranten. Belangrijker misschien nog zijn z'n toneelspelen, korte
blijspelen die niet alleen gespeeld maar ook gesmaakt werden: maar hierover wat
verder. Hier volgen de titels: 'n Zitting voor de vrederechter; Een kwaartje in Tisje
Tasje's winkel; Bij tandmeester Vergriete; Bij Mevrouw Bloempap; De oude
Timmerman; Bij de kribbe in 't jaar 48; Op Neutebaerts hofstede; Een Vlaamsche
les in den Westhoek; Weerkomst in Nazareth; De torenwachter en den beiaardier;
Jezus weergevonden; Dokter Trekbeen; De notaris van Onsegem; Bij Leo den
brillemaker; Meneer Pilledraaier; Jan Fynaert; In den Zwarten Leeuw; De roovers
van Moerekerke.
Even belangrijk was A. Ryckelynck (1889-1951) die vooral gebruik maakt van
kleurige Zuidvlaamse zegswijzen en volkshumor. Van de veertien blijspelen die hij
geschreven heeft zijn er maar vier apart uitgegeven, enkele zijn in Le Lion de Flandre
verschenen.
Hier volgen Ryckelyncks eenakters: Het kalf; De ezel; De wezel; Het zwijntje;
Vleermuizen; De pauwin; Op de muis; De beerhond; De gijtbok; Ontvanger
Kleutergeld; Eene zitting te Boschbeke; Rattenoorlog; Kolonel Poerpot; Jan Frutter.
Deze twee blijspelschrijvers hielpen tussen de twee oorlogen een haast onbekende,
maar merkwaardige Vlaamse toneelbloei tot stand komen, een feit dat al te weinig
bekend is. Want naast Ryckelynck die ook toneel regisseert in Bollezele,
Sint-Winoksbergen, Hondschote en Zegerskappel, en R. van de Meule die eventjes
18 toneelstukjes pleegde die dan ook opgevoerd werden, o.m. in De Moeren en
Warhem, onder leiding van J. Andouche, weten we dat er in Eke elk jaar Vlaams
toneel was onder regie van pastoor G. Plancke. Hetzelfde gebeurde in Eringem met
pastoor Lagatie als regisseur, en later ook in Killem. Kapelaan Galloo deed hetzelfde
in Boeschepe en pastoor Wydeauw in Bray-Duinen, terwijl Deken Hameaux de
toneelstukken van over de schreve voor z'n eigen volk in Steenvoorde kundig
bewerkte. Tot zover de mij bekende gegevens over die toneelbloei in
Frans-Vlaanderen tussen beide oorlogen, met mensen die de Nederlandse toneelteksten
niet eens konden lezen...
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Een andere literaire activiteit zijn de merkwaardige letterkundige wedstrijden van
het Vlaams Verbond, waaraan tientallen jongeren en ouderen deelnemen. Talrijke
namen van deelnemers zijn onbekend gebleven.
Ter gelegenheid van het Jubileumfeest van O.L. Vrouwe ter Duinen werden in
1928 in een wedstrijd, uitgeschreven door J. Beck, vier Vlaamse gedichten bekroond:
1e prijs een episch gedicht van 1012 verzen (waarschijnlijk door R. Despicht), de 2e
prijs kwam een meisje toe uit Gijvelde. J. Campagne was tot 1939 de dichter van de
Eekse Rederijkerskamer ‘Verblyders in 't Kruys’.
Enkele pennevruchten uit die tijd heeft V. Celen opgenomen in z'n bloemlezing:
‘Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen’ (1943) o.m. P. Schodduyn (1854-1937), M.

Een bladzijde uit het boek van J. Dezitter ‘Les maisons rustiques en Flandre’. Een duidelijk bewijs
van Vlaams literair leven bij de 19e-eeuwse rederijkers van St.-Winoksbergen.

Deswarte (o1907) die Despicht als professor Nederlands opgevolgd is, Jules Andouche
(1887-1948) die over z'n moedertaal dicht:
Hoe kan een oog vergeten
het licht der zonnestraal?
Hoe kan een oor vergeten
den klank der moedertaal?

De Hazebroeknaar Gabriël Plancke (1884-1953) gaf tussen beide oorlogen opnieuw
Tisje Tasjes Almanak uit en schreef hem grotendeels zelf vol. Een zeldzame keer
bracht zelfs C. Looten (1855-1941) een artikel of Vlaams hoekje in z'n eigen taal,
net als Justin, Pieter en de toen nog jonge Hendrik Blanckaert: hun pennevruchten
zijn op z'n minst altijd betekenisvol en bezielend, zoals o.m., van deze laatste, de
liedtekst Kasselland, dat in een jongerentijdschrift verscheen: Jeunes de Flandre De Jonge Zuidvlaming (1943-1944) (A. Lowyck, De Blanckaerts). In die tijd schreef
ook J.M. Gantois z'n beste werk: ‘Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond’ (opnieuw
uitgegeven door de Werkgroep De Nederlanden). Ondertussen werd zelfs in Robeke
door de Vlaamsche Vriendenkring het maandblad Onze Taal (1927-30) uitgegeven.

IV. Naoorlogse Zuidvlaamse literatuur. Jongste herleving? 1945-nu
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Na de ontbinding van het Vlaams Verbond van Frankrijk duurt het een poosje voor
we weer iets vernemen. Vooral na het verschijnen van Notre Flandre (1952-
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1968), het begin van de werking van het KFV en het nieuwe tijdschrift Ons Erfdeel
(1957) beginnen sommige vroeger vermelde auteurs opnieuw te schrijven, vooral
toen de literaire wedstrijden hervat werden. Zo publiceert o.m. J.M. Gantois ‘Ons
Nederland boven de Zomme’, zo gaat J. Verdonck (1894-1974) door met z'n Vlaamse
preken, o.m. in Ekelsbeke, en laat hij een volksverhaal verschijnen in Ons Erfdeel.
Typisch voor de tijd onmiddellijk na de oorlog is misschien dat van huis uit Frans
sprekende Vlamingen zoals Jan Klaas of de componist Maxime Dumoulin
Nederlandse artikels of zelfs gedichten publiceren. Maar ook R. Despicht zet z'n
literaire produktie voort. Iemand als J. Tillie (1894-1971) geeft niet alleen Nederlandse
les, maar verzamelt ook rijkdommen uit de volkstaal en publiceert in de streekkranten
z'n Vlaamse hoekjes. In de Taalwedstrijden van het KFV komen dan gaandeweg ook
jongeren aan het woord die hun geestdrift al vrij keurig onder woorden weten te
brengen (o.m. Jaak Fermaut) of die het proberen in poëtische vorm. We kunnen ze
lang niet allemaal vermelden, maar we menen dat we nog heel wat mogen verwachten
van deze meestal jonge mensen die toch bovenmenselijke inspanningen moeten doen
om op eigen houtje hun Nederlands of hun gestileerde streektaal in de passende vorm
te kunnen aanbieden: we denken vooral aan Michiel Loosen van Steenvoorde, Regis
Louchaert van Sint-Winoksbergen (die al een poosje zwijgt), aan Keuntje (P.
Vandevoorde) van Steenvoorde, en aan R. Declerck van Koudekerke. Ze zijn begaafd,
ze hebben iets mee te delen, ze ondergaan goede invloed van Emmanuel Looten
enerzijds en van Djoos Uytendaele (Joris Declercq) anderzijds, maar Zuid-Vlaanderen
verwacht nog veel van hen en al de jongeren die ongetwijfeld in hun voetspoor zullen
treden.
Ik eindig met een sfeervol vers van Keuntje in het Zuidvlaams, getiteld: Schuutige
nacht (stormachtige nacht)
't Is winter, 't is avond en laete,
De wind snaakt en buuscht,
Met de reen die ruuscht;
De wind heult in 'n kelder oenger de
groote baelk (oenger = onder).

Cyriel Moeyaert

De Franse literatuur in Frans-Vlaanderen
Vele eeuwen voordat de Zuidelijkste Nederlanden definitief aan de Franse kroon
werden gehecht was het Frans er voertaal en cultuurtaal, zij het in wisselende
verhouding tot het Nederlands, naargelang van plaats en tijd. Bij de alleroudste
teksten van de Franse literatuur is Frans-Vlaanderen zeer behoorlijk vertegenwoordigd.
In de dertiende eeuw, een eeuw van hoge bloei in deze gebieden, kan men b.v. citeren:
Le couronnement de Renart, dat ergens in Frans-Vlaanderen geschreven moet zijn
rond 1255, Renart le nouveau van de Rijselaar Jacquemart Giélée (1288), Jean Bodel,
een dichter uit Atrecht (Arras) bekend om Le Jeu de Saint Nicolas, Adam le Bossu
uit dezelfde stad, dichter en toneelschrijver. In de veertiende eeuw is er Froissart, de
bekende kroniekschrijver van de Honderdjarige oorlog. In de volgende eeuwen valt
de literaire bedrijvigheid er niet stil (denken we b.v. aan de Rederijkerskamers), al
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bereikt men er niet de hoogste toppen. Kortom, de Franse Nederlanden hebben vanaf
het begin, zij het niet de eerste viool, dan toch een belangrijke partij gespeeld in de
veelkleurige symfonie van de Franse letterkunde.
Opvallend is wel, voor een moderne lezer, de evidentie waarmee deze
Fransschrijvende Zuidvlamingen uit dit verre verleden zowel Frans schrijven als
Vlaming zijn. Het bewust opeisen van een of andere raciale eigenheid is een
verschijnsel dat teruggaat op de romantiek maar voordien niet aan bod kwam. Zo
kan men vandaag b.v. wel de Vlaamse geest van Le couronnement de Renart in het
licht stellen, zeker is dat de auteur ervan probleemloos zijn visie op de wereld en op
de maatschappij heeft vertolkt. De zaken liggen dan wel anders sinds de romantiek
de eigen volksaard centraal stelde. Auteurs én lezers zijn gevoelig geworden voor
de specifieke manier waarop een bepaald volk de algemeen-menselijke problemen
ervaart en vertolkt. Vandaar de verwachting die wellicht bij veel lezers opduikt bij
het lezen van de titel boven dit stuk: hoe Vlaams is de Franse literatuur uit
Frans-Vlaanderen? Deze vraag is niet zinloos, maar ze is wel eenzijdig. Belangrijkere
vragen lijken me: welke rol speelt deze letterkunde (in de veronderstelling dat men
ze als een entiteit kan beschouwen) in het geheel van de Franse letterkunde? Heeft
ze nieuwe impulsen gegeven aan de Franse letterkunde of bleef ze beperkt tot
epigonen-werk? Zijn er auteurs die om de rijkdom van hun thematiek en de
originaliteit van hun taalgebruik recht hebben op internationaal gehoor? Welke
werken behoren tot die zeldzame klassieke gewrochten die elke generatie opnieuw
aanspreken? Met andere woorden, de literaire waarde moet meer onze aandacht
trekken dan de eventuele etnische aspecten. Ik wilde dit punt eerst scherp stellen om
een aantal misverstanden op te ruimen. Een eerste misverstand zou zijn te menen dat
er zoiets bestaat als een Frans-Vlaamse literatuur, met eigen thematiek, eigen
stijlconceptie, eigen evolutie. Men kan de letterkunde bestuderen van welke Franse
provincie, van Wallonië, van Romaans Zwitserland of van het Franstalige Canada,
maar dit sluit niet per se in dat deze geografische afbakeningen samenvallen met
even zovele letterkundige werelden. M.a.w. de Franse letterkunde in Frans-Vlaanderen
is niet noodzakelijk een Frans-Vlaamse letterkunde. Een tweede misverstand zou
zijn te menen dat Franse teksten van Frans-Vlamingen per se een uiting zijn van een
Vlaams substratum. Als Marguerite Yourcenar een belangrijke schrijfster is uit
Frans-Vlaanderen dan is het niet omdat ze opgroeide in de buurt van de Zwarte Berg.
Dit aspect kan, maar hoeft niet aanwezig te zijn. Een derde en laatste misverstand
zou zijn te menen dat elke tekst van een Frans-Vlaming waarin de etnische component
wel duidelijk meespeelt per se tot de grote literatuur behoort. Le berceau sous le
beffroi (1934) is een roman van Nicolas Bourgeois (o Rijsel 1896, † Hazebroek 1982)
die zeer instructief is voor de Vlaamse aard van Rijsel, maar als scheppend werk
mislukt is. De auteur heeft overigens bewust gekozen voor een mijns inziens al te
beperkte opvatting van de literatuur. In zijn artikel in Flandre notre mère (1931)
bepaalt hij de rol van de schrijver als volgt: ‘Rendre à la race claire notion et solide
conscience de ses origines est le premier but que doivent se proposer des écrivains
et des éducateurs’ (blz. 24). Schrijvers zouden dus op de eerste plaats opvoeders
moeten zijn. Het schrijven wordt hier beperkt tot een didactische aangelegenheid,
meer bepaald tot een cursus geschiedenis. Nicolas Bourgeois vergist zich als hij
meent dat het volstaat terug te grijpen naar de oergrond van het leven, oergrond die
hij bepaalt als de som van ras en land: ‘Moi, je cherche les origines de la vie, ma
race, et je découvre mes racines: mon pays’ (Le Berceau sous le beffroi, blz. 187).
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Een bloem wortelt wel in de grond, maar niet alle knollen of wortels in die grond
brengen mooie bloemen voort!
Als we dan deze - eventueel etnische of sociologsich belangrijke - teksten buiten
beschouwing laten, kunnen we ons
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deze dubbele vraag stellen: welke auteurs uit Frans-Vlaanderen hebben een zekere
literaire waarde en welke is dan de eventuele inbreng van hun Vlaamse bakermat?
Het is niet verwonderlijk dat de eerste auteur waarop deze vragen van toepassing
zijn tot de romantiek behoort. De dichteres Marceline Desbordes-Valmore
(1786-1859) uit Dowaai (Douai) behoort tot de allereerste romantische dichters. Nog
voor de Méditations (1820) van Lamartine bezingt zij reeds de melancholische
charmes van de natuur in haar Elégies en Romances (1819). En deze natuur is niet
een abstracte constructie zoals bij de classici, evenmin een exotisch decor zoals bij
André Chénier, maar wel haar concrete geboortestreek: de stad Dowaai (Douai), de
kathedraal aan de voet waarvan zij als kind speelde bij de fontein, de rivier de Scarpe
en de glooiende vlakten. Door de vrij tragische levensloop van de dichteres verschijnt
haar geboortestreek als het enige lichtpunt in haar leven. Vandaar zeer melancholisch
getinte verzen als
O champs paternels hérissés de charmilles,
Où glissent le soir des flots de jeunes filles.

‘Verbannen’ naar Lyon, stad waar men het gouden kalf van de commercie aanbidt,
denkt ze vol heimwee terug aan Dowaai (Douai):
O mes palais natals qu'on m'a fermés souvent!
(Un ruisseau de la Scarpe)

Dowaai, haar enig geluk:
O terre natale! à votre nom que j'aime,
Mon âme s'en va toute hors d'elle-même.
(Rêve intermittent d'une nuit triste)

En bij het zien van de vlucht van een vogel, de gevederde boodschapper, vindt zij
troost:
Qu'il vienne alors frapper à mon coeur solitaire,
Où l'écho du pays natal n'a jamais pu se taire,
Qu'il y laisse tomber un mot du sol natal,
Pareil à l'eau du ciel sur une herbe flétrie,
Qui dans l'oeil presque mort ranime la patrie,
Et mon coeur bondira comme un vivant métal!
(Sol natal)

Desbordes-Valmore behoort niet tot de
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Roman, ‘Ode aan Marguerite Yourcenar’.

absolute top. Sommige geschiedschrijvers als de op goedkope formules beluste Paul
Guth noemen haar ‘fontaine de larmes’, ‘cette muse des sept mouchoirs’, ‘cette
pleureuse’ (Histoire de la littérature française, t. II, blz. 172). Maar zelfs deze
beeldenstormer moet toegeven dat Sainte-Beuve en Rimbaud haar hoogschatten en
dat Verlaine haar elflettergrepige verzen, ‘les boiteux de la douleur’, overnam. Een
eeuw lang heeft zij een stuk avant-garde geïncarneerd en tot op vandaag blijven
enkele van haar verzen gemeengoed van de Fransman ‘qui connaît ses classiques’.
Een eeuw later ontwikkelt er zich in Rijsel, onder het impuls van Valentin Bresle
(1886-1978) een beweging die wil breken
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Mijn land
Reusachtig Vlaanderen, dat ik doorschrijd,
Jouw eenzaamheid de kruisen van je wonden...
Uit Jouw bloed sproten oogsten. O welke dolle
Windstoot doorboorde het strot van onze akkers!
Vlaanderen verrafeld van koude, onder vorsthemel,
Dode bladeren van de avond langs rechte kanalen.
Rauwe voren van slijk doorscheuren de wegen.
De rosse herfst meldt zijn komst
aan de wachtende landen.
Een vloed van geel licht is die harde stip:
Jij, etterende zon, met sappen geladen...
Vervagend landschap proppensvol misten...
Ik wacht op de zuivere zijde: vernieuwing.

Uit ‘Flandria Illustrata’, uitgave verzorgd door Bert Peleman.
E. Looten ‘Flandre à coeur’. Vertaling Willy Spillebeen.
met het Franse centralisme ten voordele van ‘la renaissance nordiste en général’
(Mercure de Flandre, août-sept. 1922, p. 1). Le Mercure de Flandre (1922-1931),
later Le Mercure universel (1931-), was de spreekbuis van deze regionalistische
stroming. Naast Bresle waren ook de reeds genoemde Nicolas Bourgeois, Georges
Blachon (auteur van Pourquoi j'aime la Flandre, 1927), Jules Van den Driessche,
J.-M. Gantois de drijvende krachten. Gedurende een paar decennia speelde
Frans-Vlaanderen dus een belangrijke rol in het algemene réveil van de regio's. Bresle
onderhield contact met de Vlaamse Beweging in België en met allerlei min of meer
‘nationalistische’ stromingen in Bretagne, in Aquitanië, enz. Hij was waarlijk, naar
de formule van N. Bourgeois, ‘un réveilleur de l'âme locale engourdie’ (Le berceau
sous le beffroi). Naast zijn tijdschrift lanceerde hij ook de Bibliothèque du Lion de
Flandre waarin jonge kunstenaars die zich bewust waren van hun Vlaams erfgoed
konden publiceren. Als men nu, op een afstand, de literaire waarde van deze produkten
afweegt, is het resultaat vrij gering. Een goed idee en een handvol mannen boordevol
enthousiasme volstaan blijkbaar niet om een artistiek waardevolle beweging op gang
te brengen. Wellicht is het elan voortijdig afgeknapt met het uitbreken van W.O. II,
met alle bekende nefaste gevolgen voor het Vlaamse karakter van Frans-Vlaanderen.
Wellicht ook moet men op het batig saldo van Bresle en zijn medestanders de
tientallen min of meer valabele auteurs inschrijven die na W.O. II hun oeuvre
concipieerden tegen een Vlaams historische achtergrond. Visages de Flandre et
Artois (1964) vermeldt een pleiade aan dichters, romanciers en essayisten, waaronder
Armand Dehorne wellicht de belangrijkste is, die zonder het voorbereidende werk
van Bresle zich minder bewust geweest zouden zijn van de Vlaamse component in
hun wereldvisie. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te erkennen dat tot hier toe geen
literair hoogstammig gewas is opengebloeid op de vruchtbare bodem die V. Bresle
heeft bereid.
Persoonlijk geloof ik niet dat op deze bodem ooit literaire reuzebomen zullen
groeien. Is het niet opvallend dat de artistiek gezien grootste auteurs uit
Frans-Vlaanderen weinig directe banden hadden met V. Bresle en de zijnen?
Emmanuel Looten (o Sint-Winoksbergen, 1908-1974) publiceerde zijn eerste bundel
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pas in 1939 (A cloche-rêve), op het ogenblik dat Le Mercure de Flandre al sinds jaren
was opgegaan in de Mercure universel. Na de oorlog werd hij wel secretaris van de
Académie Septentrionale: in die hoedanigheid verdedigde hij de Nederlandse taal
en cultuur, inspanningen waarvoor hij in 1972 de André Demedtsprijs ontving in
Kortrijk. Vlaanderen is een constant thema in zijn werk, zowel zijn poëtisch (Flandre,
1960; Liturgies flamandes, 1967) als zijn essayistisch (Lieu-chef de ma

Mon pays
Flandre géante, à mon pas agrandi,
Ta solitude aux croix de ces blessures...
Blés jaillis de Ton sang à ces plaies qui se nouent.
Ah quel vent fou poignait nos champs à plaine gorge!
Flandre écaillée de froid, dessous un ciel gelé,
Fleurs mortes du soir pâle au long des canaux stricts.
De rudes traits d'argile éventrent nos chemins,
L'hiver roux préfaçant les champs plats qui attendent.
Un flot de lueur jaune, ce point dur:
Toi, soleil-pus, chargé de sucs...
Paysage affiné que baillonnent les brumes...
J'attends la soie pure des renouveaux.

révolte, 1954). Maar wie in zijn beste werken een lofzang zoekt aan het huidige,
reële Frans-Vlaanderen komt niet aan zijn trekken. Wie er een politiek standpunt in
zoekt ten gunste van een Vlaamse verbondenheid met de Nederlanden komt bedrogen
uit. En gelukkig maar: ware literatuur overstijgt de contingentie van de politieke of
zelfs van de culturele realiteit en tilt ze op tot een mythische, algemeen-menselijke
hoogte. Neem nou de fervente liefdesverklaringen van Looten aan Vlaanderen in
zijn bundel Flandre:
Je n'en puis plus d'aimer l'infini paysage,
Sauvagerie des vents et de la mer,
Ton coeur brassé de sable, brasé de ces gris pourpre,
O ma Flandre de Ciel!
(Toi Flandre)

of ook:
Alors, à ma Flandre écouteuse,
Sang, sel, sol.
J'ai noué notre Amour vers cet Unique Fleuve.
(Scaldée)

Hier gaat het niet om die welbepaalde geografische streek met een welbepaald
verleden: nee, Vlaanderen is hier de bakermat van alle leven! Het leven ontsprong
ooit uit de strijd tussen de Noordzee en de Vlaamse kuststrook, of beter tussen de
oerkrachten land en zee. Het
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Vlaamse ras incarneert op exemplarische wijze de kosmische levenskracht. Een groot
dichter, voorwaar, een groot Vlaams dichter, ja, maar laten we hem dan ook groot
zijn en laten we hem niet in het dwangbuis persen van de plaatselijke bard. In die
zin kan men de op het eerste gezicht verrassende eis van Alain Bosquet aan Looten
begrijpen: ‘Oubliez votre terroir, votre clocher, votre paysage natal, votre Flandre.
Vous n'avez pas besoin d'eux et ils n'ont que faire de vous’ (Vingt ans de Poésie.
Lettre ouverte, 1962). Of: wie zichzelf zoekt, zal zichzelf verliezen, en wie zichzelf
verloren heeft, zal zichzelf vinden. En als er één schaduw hangt over Lootens werk,
dan is het omdat hij zich niet steeds heeft behoed voor retorische liefdesverklaringen
aan Frans-Vlaanderen...
Dacht u misschien dat Marguerite Yourcenar met Archives du Nord (1977) een
lofzang over het oude Frans-Vlaanderen had geschreven? Marguerite Cleenewerck
de Crayencour is geboren te Brussel in 1903 (en niet in New York zoals een journalist
beweerde) uit een Waalse moeder en een Frans-Vlaamse vader. Aan beide families
wijdde ze een boek, zodat Archives du Nord een tweeluik vormt met Souvenirs pieux
(1974). Verder is ze een wereldreizigster van formaat die sinds jaren woont op het
eiland Mount Desert voor de kust van New York. Haar werken worden zowat overal
ter wereld gesitueerd: in het oude Rome (Les mémoires d'Hadrien, haar beste roman),
in het Oosten (Nouvelles orientales), in het Italië van Mussolini (Le denier du rêve),
in Duitsland (Le coup de grâce), in Griekenland (Le mystère d'Alceste); L'oeuvre au
noir, roman van 1968, voert echter een Bruggeling ten tonele, ten tijde van de
godsdienstoorlogen. Maar deze situering heeft nauwelijks enige betekenis: het gaat
essentieel om een meditatie over de tijd, het lijden, de (in-)tolerantie, de
verwereldlijking van de kerken, enz. Tussen twee haakjes: af en toe wordt er wat
Nederlands gesproken in de roman, maar als je voortdurend Godeliève leest, stel je
je toch vragen over Yourcenars kennis van het Nederlands. Blijft natuurlijk het
magistrale Archives du Nord. De historische reconstructie van Frans-Vlaanderen
zoals het langzaam oprees uit de Noordzee, over de Kelten, de Galliërs, de Franken
en de Fransen tot aan de industriële revolutie, is zonder meer groots: degelijk
geïnformeerd, knap geschreven, met een indringende kijk op de permanentie en de
mutaties van de mensengemeenschap uit deze Zuidelijkste Nederlanden. In dit werk
vind ik Yourcenar op haar best: de cerebraliteit die haar soms parten speelt maakt
hier plaats voor luciditeit en warm gevoel. Is deze zeldzame harmonie tussen hart
en geest te danken aan de intieme kennis die ze heeft van dit stukje Frans-Vlaanderen,
van dit stukje wereld? Misschien wel. Maar dat mag geen reden zijn om deze
indringende meditatie over

Emmanuel Looten (1908-1974).
(Foto: R. Mischkind, Rijsel)
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de plaats van het individu, druppel gedragen door de reuzevloedgolf van de tijd, te
herleiden tot een gids voor een zondagtrip naar de Zwarte Berg (en niet Zwartberg
zoals dezelfde journalist beweerde).
Hiermee heb ik geen volledig panorama gebracht van wat in Frans-Vlaanderen
aan literatuur bestond en bestaat. Maxence Van der Meersch (o Roubaix 1907 - + Le
Touquet 1951) b.v. verdient zeker meer waardering dan de absolute onverschilligheid
waarmee geschiedschrijvers van de literatuur hem laten vallen. Corps et âmes (1943)
is een goed gebouwde roman die honderdduizenden lezers heeft geboeid. Maar Van
der Meersch is wellicht het slachtoffer geworden van een al te programmatische
literatuuropvatting: hij wou op de eerste plaats katholiek en Vlaams zijn. Ongewild
degradeerde hij aldus de literatuur tot een middel, maar literatuur is een veeleisende
zoniet alleseisende minnares! Zijn beschrijvingen van het landschap tussen Rijsel
en Kortrijk,

AFscheid van Golfe-Juan
Indachtig een gesprek met wijlen
de Frans-Vlaamse dichter Emmanuel Looten.
St.-Winoksbergen 1908 - Golfe-Juan 1974
Onder een hemel van azuur
spraakt gij met mij een taal van vuur.
Van zout en bloed doordrongen
sprongen uw woorden om ons heen.
Want géén als gij waart ‘woordvulkaan!’
gekweld door een te stil bestaan
bij 't wolkloos blauw van de azurenkust.
En rusteloos bond u het grijze Noorden
tot in het staalblauw van uw woorden...
De geest van heimwee zwaar doorkorven
zijt gij te Golfe-Juan gestorven.
Maar uit de vuurgloed van uw testament
werd laaiend-hoog uw laatste wil bekend
en ligt gij, bij de kreet van raven,
te Bergen-Sint Winoks begraven.
Dààr, in uw parelgrijze Noorden
herkozen wij uw felle woorden,
de Belfort-boodschap Vlaanderen gebracht
beurtelings beukend of... onnoembaar zacht.
Bert Peleman.

van de Deule en de Leie en van de sociale onrust in de textielwereld hebben vooral
kultuurhistorische waarde, artistiek gesproken zijn ze vandaag nauwelijks genietbaar.
Evenmin heb ik aandacht besteed aan het actuele literaire leven: noch aan jonge
beloften zoals Guy-Marie Vianney (L'ergot de seigle), noch aan sociologisch
interessante getuigenissen zoals Le Nord de mon enfance (1977) van Georgette De
Bock, noch aan de Cahiers Froissart, uitgegeven te Valencijn en die openstaan voor
alle avant-garde dichters, noch aan het toneelleven of de vele tijdschriften. Niet het
literaire leven in zijn ruime zin heb ik willen behandelen, wel enkele literair
belangrijke auteurs en werken, in de overtuiging dat zij, op lange termijn, de beste
getuigen zullen blijken te zijn van de permanente artistieke creativiteit van de Franse
Nederlanden.
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Culturele uitstraling van de abdijen in de Nederlanden in Frankrijk
tijdens de middeleeuwen
Het onderwerp vereist allereerst een geografische afbakening. De term ‘Franse
Nederlanden’ kan zowel gelden voor de gezamenlijke departementen Noorden en
Nauw-van-Kales (waarvan het grondgebied helemaal tot de 17 provinciën hoorde)
als het huidige deel dat in Frankrijk ligt van het vroegere graafschap Vlaanderen, op
het ogenblik dat het z'n grootste uitbreiding kende (nl. vóór 1191). We houden het
bij de tweede definitie, want die betekenis verschaft ons bij onze opsporingen een
eenheidselement, omdat alle gemeenschappen die we bespreken, verschillende eeuwen
lang een sterke invloed ondergaan hebben van de Vlaamse vorsten. Ons studiegebied
strekt zich uit van de Kwinte en zelfs de Authie tot de Frans-Belgische grens, en van
de zee tot de Skarpe. Bij deze laatste grens hebben we te maken met het probleem:
Oosterbant (Ostrevant), een klein gebied gelegen tussen Schelde en Skarpe, en dat
altijd een twistappel geweest is tussen Vlaanderen en Henegouwen of tussen het
koninkrijk Frankrijk en het Keizerrijk. Maar aangezien Oosterbant onbetwistbaar
Vlaams gebleven is tot 1070, kunnen we dit land zo rijk aan abdijen bij ons gebied
voegen. Op kerkelijk gebied omvat deze streek het geheel van het bisdom Atrecht,
vier vijfde van het bisdom Terenburg en een belangrijke strook van het bisdom
Doornik, terwijl een smalle strook tussen de Kwinte en de Authie tot het bisdom
Amiens hoort.
Een andere voorafgaande kwestie: wat moeten we precies verstaan onder klooster
of abdij? Dit is geen overbodige vraag, want de oude bronnen gebruiken vrij
willekeurig deze termen: de ‘Gesta’ van de bisschoppen van Kamerijk, samengesteld
in 1024, spreken doorlopend van ‘kloosters van kanunniken’, voor wat wij ‘kapittel’
of ‘stiftkerk’ zouden noemen. De verwarring neemt nog toe, zodra er (tweede helft
van de XIe eeuw) reguliere kanunniken verschijnen, die soms onderworpen zijn aan
even strenge regels als die van monniken. Hun huizen krijgen geregeld de naam van
abdijen, en de moderne geschiedschrijving blijft dat gebruik volgen: we denken aan
de ‘abdij’ van Arrouaze, van Vicoigne, van de Sint-Elooisberg, die allemaal bewoond
worden door reguliere kanunniken. We houden het hier bij de eigenlijk monastieke
stroming - je zou benedictijnse kunnen zeggen - die de ouderdom en de continuïteit
als eigenschap bezit (door duizenden hervormingen heen, tot en met de
cisterciënzerbeweging). Ons onderzoek eveneens op dit terrein, zal zodoende een
grotere eenheid bezitten, want ofschoon de reguliere en seculiere kanunniken, en
later de bedelorden ook belangstelling hadden voor culturele waarden, toch gaan ze
uit van een verschillende cultuur, een die namelijk meer open staat voor de problemen
van de pastoraal. De namen die het vaakst terug zullen komen in deze schets, zijn
die van de Sint-Bertijnsabdij (het vroegere Sithiu, gesticht in de VIIe eeuw) en de
Sint-Winoksabdij in Bergen (XIe eeuw), twee kloosters gelegen in het bisdom
Terenburg, de Sint-Vaastabdij (VIIe eeuw), die van Marchiennes (VIIe eeuw) en
van Anchin (XIe eeuw) in het bisdom Atrecht, en eindelijk de Sint-Amandsabdij
(het vroegere Elnone, VIIe eeuw) in het bisdom Doornik.
Het monnikendom heeft een fundamentele rol gespeeld in het godsdienstige leven
van het Westen, althans tot wanneer de reguliere kanunniken (eind XIIe eeuw) en
vooral de bedelorden (begin XIIIe eeuw) mededingers werden en de monniken het
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geestelijke overwicht ontnamen dat ze onbetwistbaar tot dan toe gehad hadden. Zo
bleek in de crisisperiode tussen de ontbinding van het Karolingische rijk en de
Gregoriaanse hervorming alle geestelijke kracht geconcentreerd te zijn in de kloosters.
Zonder dieper op die geschiedenis in te gaan, moeten we toch onthouden dat abdijen
erg ingewikkelde organismes vormen, die erg uiteenlopende taken volbrengen, taken
die toch nauw met mekaar verbonden zijn. Voor alles zijn het gebedskernen,
geestelijke burchten met als opdracht om weerstand te bieden aan de aanvallen van
de machten van het kwaad en Gods zegen neer te laten komen: Het opus Dei - het
openbaar bidden van het officie - is onmisbaar voor de goede gezondheid van de
hele gemeenschap. Maar ze vormen ook kernen van ontginning en van bevolking.
De oude stichtingen uit de merovingische of karolingische tijd bezitten vaak een
onmetelijk en erg verspreid tijdelijk goed, dat volgens de economische regels van
die tijd ingericht wordt in villae of heerlijkheden. De abdij zelf is dikwijls het centrum
van een domein, en volkomen natuurlijk ontwikkelt een met het klooster verbonden
kom zich eromheen. De steden Sint-Omaars, Sint-Winoksbergen, Atrecht,
Sint-Amands... zijn zó ontstaan. De inkomsten die uit de bezittingen voortkomen
worden verdeeld over verschillende diensten en een deel ervan wordt bestemd voor
geesteswerk: in 788 krijgt abt Odland van de Sint-Bertijnsabdij van Karel de Grote
het privilege om uit alle bossen van de abdij op de wilde dieren te jagen om de boeken
te kunnen inbinden met perkament.
Die hele cultuur veronderstelt boeken en nog eens boeken, en ze moesten die
maken en overschrijven: dat was de taak van de scriptoria in de abdijen, die
werkplaatsen waarin alles geschreven werd, en die we zien bestaan vanaf de VIIIe
eeuw in de Sint-Amandsabdij, de Sint-Bertijnsabdij, of de Sint-Vaastabdij. Onmogelijk
natuurlijk om lange lijsten van kopiisten, verluchters, geldschieters of titels van
boeken aan te halen, maar enkele colofons kunnen heel goed dat werk zinnebeeldig
voorstellen. Het gaat zoals u weet om formules die de schrijvers graag toevoegden
aan het eind van hun werk als besluit of als handtekening: ze brengen tegelijk de last
van de taak aan het licht die volbracht werd uit naam van de gehoorzaamheid, alsook
de godsdienstige strekking. Op de laatste bladzij van een handschrift van de
Sint-Amandsabdij in de IXe eeuw (Ms. Valencijn 399) kun je lezen: ‘de mens die
niet kan schrijven acht de last van de schrijver maar licht; en werkelijk, terwijl we
met drie vingers volstaan om te schrijven, toch lijdt het hele lichaam eronder’. In de
Sint-Vaastabdij (Ms. Atrecht 530) troost de monnik uit de IXe eeuw, Rudolf, zich
over zijn moeite door tegen zichzelf te zeggen dat Sint-Vaast zelf het aantal letters
telt, alsook het aantal regels en punten die hij geschreven heeft en dat hij de schrijver
dan ook net zoveel fouten zal vergeven. In de Sint-Bertijnsabdij draagt het eerste
boek dat zeker ter plaatse verlucht werd (ms. Bonen 44, tussen 804 en 820) het
volgende besluit dat de Benedictijnse vrede uitstraalt: ‘Ik, Leodardus, onwaardige
subdiaken, heb op bevel van onze heer Abt Nantharius, dit boek geschreven. Vrede
aan de lezers. Ik vraag al degenen die dit boek zullen lezen, om het naar de mate van
hun mogelijkheden te verbeteren, met de hulp van Christus’.
In de scriptoria werkten ook echte kunstenaars die soms de hoogste toppen
bereikten, en van wie de werken van vóór 1200 alleen en uitsluitend onze musea
voor schilderkunst vullen. De Romaanse fresco's die heel zeker de kerken getooid
hebben, zijn namelijk sinds lange tijd verdwenen samen met die gebouwen zelf.
Vanaf de XIIIe eeuw kregen de scriptoria in de abdijen concurrenten in de vorm van
beroepswerkplaatsen verbonden aan universiteiten of vorstelijke hoven, maar de
kunstenaars in de kloosters gingen door met werken voort te brengen, en zeker tot
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aan de XVe eeuw, behield de schilderkunst in de boeken het overwicht. Het gaat hier
om een hoogst verfijnde tech-
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niek, allereerst omdat de karolingische en romaanse miniaturen blijken geven ondanks de schijnbare onhandigheid - van een ingewikkelde kunst, even volmaakt
in z'n soort als de schilderkunst van Botticelli, en anderzijds omdat de verschillende
invloeden mekaar doorkruisen en zodoende problemen scheppen over de herkomst
of afstamming ervan.
In de karolingische periode vindt deze regionale kunstproduktie een eenheid in
het beoefenen van een zelfde stijl, die Frankisch-Brits of Frankisch-Saksisch genoemd
werd, en waarvan de verspreidingskern de Sint-Amandsabdij geweest schijnt te zijn.
Onder de meest representatieve handschriften van dit genre kunnen we de Evangelies
van de Sint-Vaastabdij vermelden (ms. Atrecht 233) en vooral de tweede Bijbel van
Karel de Kale (Parijs, B.N. Lat. nr. 2) in de Sint-Amandsabdij verwezenlijkt tussen
871 en 873, en waarvan de grote versierde titelletters wonderen zijn van
verbeeldingskracht en harmonie.
In de volgende periode komt een verscheidenheid tot stand in dat gebied als een
afstraling van de politieke situatie. De kunstenaars werken onafhankelijker van
mekaar en los van elke school. In Sint-Omaars zijn ten tijde van abt Odbert (986-1007)
die zelf miniatuurschilder was, de Engelse invloeden erg voelbaar; en we kunnen
die ook nagaan in de Sint-Vaastabdij in Atrecht. Maar de heel overvloedige produktie
van de abdijen aan de Skarpe (Marchiennes, Anchin, Sint-Amands) kan onder geen
enkele gemeenschappelijke rubriek ondergebracht worden. Nog eenmaal neemt de
werkplaats van de Sint-Amandsabdij een vooraanstaande plaats in vanwege z'n
oorspronkelijkheid, vruchtbaarheid van z'n kunstenaars, onder wie we de befaamde
Sawalo aantreffen (2e helft van de XIIe eeuw). Hij heeft sommige van z'n produkties
getekend, b.v. dat tapijt op een volledige bladzij, fonkelend als een kerkraam en
bezield door een levend gewriemel, en dat een Bijbel versiert in vijf boekdelen, echt
een werk van een bijzonder kostelijke aard, (ms. Valencijn nr. 4).
We moeten zeker op z'n minst nog de grote miniatuur vermelden die een handschrift
siert uit Anchin uit de XIIe eeuw vanwege z'n godsdienstig en iconografisch belang
(ms. Dowaai 257). Ze stelt twee monniken voor die het boek overgeschreven en
verlucht hebben. De eerste, Boudewijn, is tijdens het werk gestorven; hij ligt op de
voorgrond, en een engel brengt z'n ziel weg (voorgesteld in de vorm van een naakt
kind). Op de achtergrond

St.-Amandus dicteert zijn testament aan Baudemond.
Hs. Valenciennes 501, Vie et miracles de saint Amand, XIIe eeuw.
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+ + +: actuele staatsgrens
---: grenzen bisdommen in de M.E.
Volgens een kaart van Dom J. Becquet, ‘Les abbayes et prieurés du diocèse d'Arras’, Revue Mabillon,
juli-sept. 1970.
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Reproduktie van een miniatuur van een manuscript uit Anchin (Ms Dowaai, 257)

heeft z'n medebroeder Jan zich voorgesteld terwijl hij ‘het werk van beide schrijvers’
aan Christus aanbiedt, gesteund door Sint-Augustinus van wie een werk in het boek
opgenomen is, en door Sint-Goswin, patroon van de abdij. Dit schilderij, versierd
met verzen die op titellinten geschreven staan, is een waarachtig stuk poëzie dat
uitvoerig vertelt hoe de stijl geëvolueerd is en hoe duurzaam de inspiratie bleef.
Merkwaardig is ook dat hetzelfde tafereel voorkomt op een kleinigheid na, op een
manuscript van de Sint-Bertijnsabdij (ms. Bonen 46) waar het de dood van abt
Lambrecht (1125) voorstelt en z'n ziel die opstijgt naar de hemel.
Op gevaar af om niet trouw te blijven aan de beperking die we ons opgelegd
hadden, zullen we toch een woord zeggen over het Liber floridus van Lambrecht van
Sint-Omaars, een kanunnik van het kapittel van de O.-L.-Vrouwekerk van die stad.
Deze encyclopedie - die voor kort een monumentale uitgave gekend heeft in Gent bevat een groot aantal miniaturen vol afwisseling en verrassend van maaksel, die z'n
gelijke niet vindt in de toenmalige produktie.
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Zo ontstonden de kloosterbibliotheken waarvan we ons een idee kunnen vormen
dank zij de catalogussen opgesteld in de XIIe eeuw meestal, en dank zij ook de
erfenissen ervan die nu in het bezit zijn van openbare instellingen. Nauwkeurige
berekeningen zijn erg moeilijk, want de wedersamenstellingen zijn gebeurd op grond
van onzekere criteria, maar we kunnen niet anders als onder de indruk komen van
zo'n liefde voor boeken en zo'n verscheidenheid in merkwaardigheden. De
Sint-Bertijnsabdij bezat omstreeks 1100 minstens 350 boekdelen; in de Sint-Vaastabdij
in Atrecht bevat een catalogus uit de XIIe eeuw die zeker onvolledig is, 167 artikelen
waaraan vanzelfsprekend een groter aantal handschriften beantwoordt. De
Sint-Amandsabdij was nog beter voorzien: een heel zorgvolle berekening van
omstreeks 1150 telt 315 titels, in feite 389 boekdelen. Het naburige klooster van
Marchiennes (eind XIe eeuw), op 6 km daarvandaan, had een bewijs geleverd van
een koortsachtige activiteit op dat gebied. De 131 handschriften die nog bestaan
dateren bijna allemaal uit de eerste eeuw van z'n bestaan.
Onder deze schatten nemen de vrije kunsten - d.w.z. die gegrond zijn op onderwijs
- een niet te misprijzen plaats in. We vinden er geregeld klassieke dichters onder (in
het bijzonder Virgilius, Horatius, Terentius) en letterkundige theoretici uit
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de oudheid (Cassiodorus, Isidorus, Donatius, Priscianus). Merkwaardig is dat deze
profane teksten vaak gekopieerd waren vanaf de IXe eeuw, iets wat overeenstemt
met de stuwing die Karel de Grote gegeven had aan studie en scholen. Een tekst van
Smaragdus van Sint-Michiel, een auteur uit die tijd van wie de werken in de
Sint-Vaast- en de Sint-Amandsabdij te vinden zijn, geeft op een bewonderenswaardige
wijze de geest weer van de ‘Karolingische Renaissance’, en van het optimisme ervan
wat de kennis betreft: ‘De uitverkorenen worden vooral dank zij het Latijn toegelaten
tot de kennis van de Drieëenheid; langs die weg moeten ze dus de eeuwigheid
bereiken. Door de mogelijkheid te verschaffen om de Schrift te lezen en de
Kerkvaders, wordt (de spraakkunst) een middel tot heil en verkrijgt een sublieme
waarde’.
Er hebben bijgevolg kloosterscholen bestaan die mogen bogen op enkele hele
grote meesters die meestal onderling in verband staan met mekaar. Zo had Haimijn
die in de jaren 850 uitmuntte in de Sint-Vaastabdij, als leerlingen Milo van de
Sint-Amandsabdij en Heirik van Auxerre. Deze Milo werd de roem van de
Sint-Amandsabdij († 872) en vormde z'n opvolger, de vermaarde Hukbald, die z'n
faam zo groot was dat z'n klooster hem op verschillende plaatsen moest laten komen
om er de scholen te laten herleven: zo verbleef hij in de Sint-Bertijnsabdij om abt
Rudolf op de hoogte te brengen, iets wat een armzalig idee geeft van het plaatselijke
intellectuele peil; hij werd naar Reims geroepen door aartsbisschop Fulco - een
vroegere abt van de Sint-Bertijnsabdij - om daar het onderwijs te hervormen. We
raken echt niet uit een enge kring.
Behalve deze enkele schitterende namen, weten we maar bitter weinig over de
inwendige organisatie, en evenmin over de uitstraling van die scholen. Het is mogelijk
dat ze in het begin al opengesteld werden voor wereldlijke geestelijken, we zien b.v.
dat omstreeks het midden van de VIIIe eeuw een kind van negen jaar, Hieronymus,
zoon van Karel Martel, het leven overschreef van z'n voorvader: Sint-Arnold. Het
is overduidelijk dat hij daar z'n opleiding gekregen heeft. Later bleven die scholen
evenwel gesloten voor luisteraars van buiten; maar er werden overgangsformules
uitgedacht: zo bestonden er in de XIIe eeuw afhankelijk van de Sint-Vaastabdij twee
scholen, de ene binnen de muren voor de jonge monniken, de andere buiten, bestuurd
door een seculiere geestelijke. Deze onderwijsuitstraling kon zelfs verder strekken
als de bebouwde

St.-Bertijnsabdij in 1756.
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Maurice Herentals, ‘Abdijhoeve Clairmarais’ (Klommeres).

kom rondom de abdij: dank zij een pauselijke vergunning kon de abt van de
Sint-Bertijnsabdij, op het eind van de XIIe eeuw, geestelijken aanstellen in de kerken
die van de abdij afhingen, om er de scholen te besturen.
Die gegevens blijven evenwel allemaal maar magertjes: we kunnen er gelukkig
heel wat informatie aan toevoegen aangaande monniken of abten die na gevormd te
zijn ter plaatse, later bewijzen geleverd hebben van hun cultuur en hun talenten.
Bovo, abt van de Sint-Bertijnsabdij (1043-1065) was, naar ze zeggen, ‘een uiterst
geleerd man inzake de geesteswetenschappen van de letterkunde en vanaf z'n
kinderjaren opgevoed in de kloosterregel’: hieruit moeten we opmaken dat hij z'n
loopbaan als oblaat begonnen was. Het geval met Lambrecht, een andere abt van de
Sint-Bertijnsabdij (1095-1123), is nog leerzamer. Gesproten uit een adellijke familie
en aan de abdij afgestaan op de leeftijd van 11 of 12 jaar,
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Roman, ‘Abdijruïne Waten’.

TOT SINT-WINOKS-BERGEN EN ZIJN ‘GROENBERG’
Indachtig de vroegere machtige abdij verwoest tijdens de Franse revolutie
Van grijs naar grijs
reis ik uw ‘Groenberg’ tegemoet.
En weerom stapt
een witte stoet van monniken
doorheen mijn geest.
Want wat gij zijt geweest
Sint-Winoks-Bergen, Belfortstad
- bij stormgeweld uiteengespat weet ik in mij herboren.
En weer wenkt mij uw grauwe toren
gebroken in zijn macht en praal.
En weer spreekt gij de oude taal
voorvaderlijk door u gesproken...
Zò, ‘Groenberg’, zag ik ongebroken
u te Sint-Winoks wonderbaar herrijzen
uw stad gehuld in goud en parelgrijzen,
voor eeuwig van verval verschoond,
uw Belforttoren met een leeuw bekroond...
Bert Peleman

werd hij er opgeleid in de studie van de letterkunde, ging later naar de ‘Franse scholen’
(gallicana auditoria): we vernemen hier terloops de plaatselijke ontoereikendheid
uit. Bij z'n terugkeer in de Sint-Bertijnsabdij, wordt hij de ‘meester van de kinderen’,
aan wie hij de spraakkunst onderwijst, de Heilige Schrift, de muziek... We kunnen
evenwel moeilijk het idee van ons afzetten dat de kloosterscholen, na een tijd gekend
te hebben van hoge bloei in de Karolingische periode, naderhand wat vervallen zijn.
In het begin van de XIIe eeuw kunnen ze niet wedijveren met de kapittelscholen van
de bisschopssteden (Doornik, Luik of Laon), zelfs niet met de school van de
Sint-Pietersstiftkerk in Rijsel. Dit is ongetwijfeld te wijten aan een te sterk zich
opsluiten in zichzelf waardoor de openlijke discussie verboden werd en waardoor
ze uitgesloten raakten buiten de grote stroming van de dialectiek, die de studie van
de theologie zou omvormen.
Wat er ook van zij, een overvloedige letterkundige oogst vol afwisseling is
opgebloeid uit de kloosters. Er komen heel wat genres voor: geschiedenis, poëzie,

Vlaanderen. Jaargang 31

preken, filosofie, theologie, muziek, maar alles is altijd getekend door die eigen
oriëntering waarvan we boven gesproken hebben. De geschiedenis in al z'n facetten
(annalen, kronieken, heiligenlevens en verzamelingen van mirakels) geniet blijkbaar
een voorkeurbehandeling, precies omdat die in een of andere zin hemel en aarde in
zich verenigt: ze maakt het de monniken mogelijk om in het verleden de grote
voorbeelden en de bewijzen van Gods werking terug te vinden, maar ook verschaft
ze de mogelijkheid om de ouderdom van hun klooster te verheerlijken en ook hun
alsmaar betwiste rechten te verdedigen. Natuurlijk is het ons onmogelijk om hier een
systematisch overzicht op te stellen, dat bovendien gevaar zou lopen om de niet
gewaarschuwde lezer niet veel bij te brengen. We stellen ons tevreden met enkele
typische voorbeelden uit te kiezen die we enigszins zullen ontwikkelen.
Vooraf moeten we twee uitzonderlijke stukken aanhalen waarvan we de auteur
niet kennen, en evenmin de herkomst, maar die overgeschreven werden eind IXe
eeuw op een handschrift van de Sint-Amandsabdij (ms. Valencijn 150): nl. de
Cantilène de Sainte Eulalie en het Ludwigslied, de twee eerste echte werken van de
Franse en Duitse1 letterkunde. Er leefde daar dus een monnik die zich interesseerde
voor niet-wetenschappelijke geschriften en die de twee talen kende, iets wat ons niet
hoeft te verrassen in deze uitgestrekte contactzone tussen de talen. De Cantilène
verheerlijkt met een bescheiden ontroering een jonge Spaanse martelares (hoe is die
veraf gelegen verering in onze streken geraakt?); wat het Ludwigslied (Lodewijkslied)
betreft, het is een loflied gewijd aan het bescheiden succes behaald door koning
Lodewijk III op de Noormannen in 881 in Saucourt in Vimeu (Zomme, Abbeville).
Je vindt er de hele ideologie van de Karolingische koningen in terug, die sterk
beïnvloed was door de Bijbel; het is een merkwaardig historisch document.
In de Karolingische tijd zijn de twee grootste namen die van Milo en Hukbald,
over wie we al gesproken hebben n.a.v. de scholen van de Sint-Amandsabdij. Het
zijn meesters met een algemene kennis; maar - wat nog beter is - ze hebben nuttige
en betekenisvolle werken achtergelaten. Milo heeft de leemte aan willen vullen
aangaande de eerste biografie gewijd aan de heilige stichter van z'n klooster (Suppletio
Milonis); Hukbald, die hem overtreft, heeft verschillende heiligenlevens samengesteld
(b.v. dat van Sint-Riktrudis, van Marchiennes, van de heilige Lebuïnus van Deventer),
waarin hij een bijzonder kritische zorg, merkwaardig voor z'n tijd, laat uitkomen.
Als hij niks weet, redt hij zich door algemene uiteenzettingen op religieus of historisch
gebied die ook niet zonder verdienste zijn, want hij is geen banale geest. Z'n leven
van de heilige Riktrudis begint dan ook met lofspraak aan het adres van het volk van
de Franken, waarvan de diepe toon en de plechtstatigheid doen denken aan de Salische
Wet. Hukbald is nog meer bekend als musicus: z'n theoretische verhandeling (Musica,
of De harmonica institutione) bezorgt hem terecht een ereplaats onder alle
geschiedenissen van de Middeleeuwse muziek. Milo en Hukbald zijn ook dichters,
liefhebbers van krachttoeren inzake versbouw, waar humor niet aan ontbrak. Milo
heeft, b.v. heel wat ‘figuurlijke’ gedichten gemaakt (carmina figurata) die zowel
met de tekenkunst als met de dichtkunst te maken hebben! Je leest er inderdaad niet
alleen verzen in in horizontale richting, maar ook in verticale of diagonale die in
mekaar gevlochten worden met de eerste en allerhande figuren aftekenen. Dat is nog
niet alles: die verzen zijn allemaal precies even lang, omdat ze precies evenveel
letters bevatten, en anderzijds komt het aantal letters net overeen met het aantal
verzen van het gedicht, en dat alles geeft aan het geheel het uitzicht van een volmaakt
vierkant.
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Dit soort poëtische kunstgreep had in die tijd heel veel bijval. Rabanus Maurus (†
856), bisschop van Mainz, heeft er zich bijzonder beroemd door gemaakt, namelijk
in een reeks gedichten ter ere van het Heilig Kruis. Die werken komen eveneens voor
als volmaakte vierkanten, maar een tekening op de achtergrond zondert een aantal
letters af die op hun beurt verzen vormen en zelfs verzen met bijzondere
karaktertrekken. In Anchin schreven ze vanaf de XIIe eeuw dit bizarre gewrocht
zorgvol over (ms. Dowaai 350). Hukbald van de Sint-Amandsabdij heeft zich op
zijn beurt een andere soort poëtische dwang opgelegd. Ter ere van Karel de Kale
heeft hij een Lof der kaalheid opgesteld waarvan de 136 verzen geen andere woorden
bevatten als die die met c beginnen. En het vreemde is dat de auteur ondanks die
boeien die hij zich zelf opgelegd had, erin geslaagd is om een logisch idee te
ontwikkelen, door allereerst geestelijken en monniken te eren die de kruin geschoren
zijn, en vervolgens de koningen, keizers en aanvoerders die kaal geweest zijn. Het
is zeker hier de plaats om van humor te spreken.
De geschiedenis wordt veel authentischer voorgesteld door de twee schrijvers aan
wie we het kronieken-cartularium van de Sint-Bertijnsabdij verschuldigd zijn:
Volkwin, die schreef tussen 961 en 965, Simon, die dit klooster bestuurde van 1131
tot 1136. Volkwin luidt een nieuw soort kloosterkronieken in, begrensd door de
kleine wereld gevormd door een abdij en z'n feodale omgeving en gestaafd door de
integrale weergave van de essentiële charters. Z'n opvolger Simon gaat dezelfde weg
op. Laten we als voorbeeld er deze anekdote uit oplichten verteld door Volkwin.
Kort na doortocht van de Noormannen (860) hadden ze zich gehaast om de kerk te
herstellen en om een nieuwe toren op te trekken. Een wereldbol met bovenop een
kruis moest op de toren gezet worden. Een arbeider die met dat werk belast was,
verloor het evenwicht en viel op de grond. Maar, wonderbaar genoeg, hij bezeerde
zich niet eens; meer nog, toen ze hem wat water aanboden om zich te herstellen,
antwoordde hij lachend dat hij wijn verkoos, en dat water op dat ogenblik

De Sint-Bertijnsruïne in Sint-Omaars.
(Foto Paul van den Abeele)
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niet de gepaste drank was (dat het niet de tijd van het jaar was om water te drinken)!
We halen nog een tafereel aan uit de pennevruchten van Simon dat een godsdienstige
herleving heel realistisch beschrijft. De Sint-Bertijnsabdij had niet zonder ernstige
moeilijkheden pas de hervorming van Cluny aangenomen (1101). ‘Toch onthield
God dit klooster z'n goddelijke hulp niet. Inderdaad, monniken weggegaan uit
kloosters zonder tucht, ridders die hun goederen achterlieten, geestelijken, boeren,
kinderen, allemaal kwamen ze onder de stuwing van de Geest van alle kanten als om
strijd toegestroomd om zich te bekeren, en ze deden aan de kerk milde schenkingen.
Vandaar binnen het klooster een toenemen van de goddelijke eredienst en van het
aantal monniken, en erbuiten een aan-
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Abdij van St.-Winoksbergen, koperen gravure van Blockhuyse uit Sanderus, ‘Flandria Illustrata’.

groei van rijkdommen, zodat in korte tijd meer als honderdtwintig monniken in
weelde baadden. Zodoende hadden de nieuwheid en opflakkering van vurigheid veel
nieuwe kandidaten naar zich toegehaald. Abt Lambrecht nam ze zonder onderscheid
op ondanks zijn twijfels, maar op den duur werden ze een zware last voor hem, voor
z'n opvolgers en voor de hele Kerk.
Van de Sint-Bertijnsabdij komen we zo in Sint-Winoksbergen, waar precies in
1022 de kanunniken vervangen waren door monniken, gekomen uit de
Sint-Bertijnsabdij. Welnu, in deze eerste uitzwerming kwam een monnik voor die
door z'n historische werken de belangen van z'n klooster goed zou dienen: namelijk
Drogo van Sint-Winoksbergen, die Pater N. Huyghebaert beschrijft als ‘een Vlaming
vol levenslust en met een gevoelig hart’. We beperken ons tot twee van z'n boeken.
De geschiedenis van de overbrenging van de Heilige Lewina is een waarachtige
avonturenroman: het vertelt hoe een monnik van Sint-Winoksbergen, met name
Balgerus, naar Engeland gegaan is om het lichaam van een heilige martelares te
stelen die volkomen onbekend was, en het triomfantelijk naar Sint-Winoksbergen
gebracht heeft. Weinig werken uit die tijd stellen ons in staat om met zoveel
waarachtigheid de stem van de volksmensen te vernemen, vooral dan van zeelui en
kooplui. Het Leven van Sint-Godelieve is meer bekend omdat ze een

Abdijruïne van St.-Winoksbergen: de ‘blauwtoren’ met gedenkplaat.

van de patronessen van Vlaanderen is. Het is de ontroerende geschiedenis van een
jonge vrouw die onmiddellijk na haar huwelijk een voorwerp van haat werd bij haar
man en gewurgd omkwam (1070). Een geval dat veel historici tot nadenken gestemd
heeft.
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We maken een eind aan dit korte overzicht door in Marchienne naar het klooster
aan de Skarpe te gaan kijken, dat in de XIIe eeuw de werkkring was van een intense
historische bedrijvigheid, met twee monniken als hoofdfiguren: Galbert (gestorven
na 1133) en Andries (gestorven na 1202). Van die hele activiteit is het een hele
verzameling mirakels van de heilige Riktrudis die uiterst belangrijk is. Een
onuitputtelijke bron van inlichtingen over de volksreligie, over het gewelddadig
optreden van de heren, over de soorten rechtspraak, over de negatieve rol van de
heiligencultus en het mirakel. Deze propagandaliteratuur was de verpakking van een
volkse catechese en een van de uitstralingsmiddelen van de abdij. We halen maar
één voorbeeld aan: dat van de onlusten die volgden op de moord op Karel de Goede
in deze hoek van Vlaanderen (1127). De graaf had de heren grote schrik ingeboezemd;
z'n dood veroorzaakte dan ook een gezagsvacuüm en de abdij werd ertoe genoopt
om zich met zuiver religieuze dwangmiddelen te verdedigen: het ‘liturgische
geschreeuw’, een plechtige klaagzang tot God gericht in elke mis, om straf af te
smeken voor de onderdrukker, ofwel de overbrenging van het lichaam van een heilige
naar het bedreigde dorp. Deze handelwijze had bovendien alleen maar een
voorbijgaand gevolg; het ging met de heilige zoals met de graaf; na z'n vertrek
begonnen de gewelddaden opnieuw...
Om de culturele uitstraling van de abdijen te meten, zouden we ook nog moeten
spreken over de kerken die ze lieten bouwen, ofwel op eigen gebied ofwel in de
parochies die ervan afhingen; of ook nog over de kunstwerken die ze herhaaldelijk
hebben laten scheppen voor hun heiligdom. Dit hele kunstpatrimonium is praktisch
verdwenen ten gevolge van de verbouwingen, vanwege de toenmalige rampen of ten
gevolge van geldschaarste. In de middeleeuwen kwam het inderdaad algemeen voor
om het gewijde gouden vaatwerk te beschouwen als een metaalvoorraad, en het te
laten smelten in uiterste nood, iets wat natuurlijk niet verhinderde dat ze meteen een
nieuw plan op het getouw zetten om het te vervangen. Eén gewrocht is op z'n minst
blijven bestaan en het heeft een symbolische waarde. Het is de beroemde Kruisvoet
van Sint-Omaars, waarschijnlijk een nabootsing van die van Saint-Denis, en waarop
je de bestelling kunt zien van abt Lambrecht II (1177-1186) van de Sint-Bertijnsabdij.
Dit kleine voorwerp - dat een weergaloze waarde behoudt ondanks de beperkte
afmetingen (31 cm hoogte) - neemt in z'n versiering tegelijk de evangelisten op
taferelen uit het Oude Verbond en de vier elementen. Zo vormen de hele gewijde
geschiedenis van de mensheid samen met de hele natuur de boogconstructie om het
kruis van Christus te dragen, bron van alle heil. Dit iconografische program vormt
ook een levensprogram, dat namelijk wat de abdijen uitgestraald hebben over de
Franse Nederlanden door hun mensen en hun werk.
Prof. H. Platelle (Rijsel)
(Vertaling C. Moeyaert)

Eindnoten:
1 Noot van de vertaler: beter niet ‘Duitse’ maar ‘Oud-Germaanse’ letterkunde want zowel Van
Mierlo als Knuvelder achten het waarschijnlijk dat dit lof- en danklied samen met het
Hildebrandlied en de Heliand ‘directe voortbrengselen van Nederlandse bodem’ zouden zijn,
volgens steeds meer geleerden. (Zie: Knuvelder in z'n ‘Geschiedenis der Nederlandse
letterkunde’, Inleiding.)
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De architectuur in de Franse Nederlanden
Bij een vergelijking tussen de bouwkunst in Vlaanderen, en de Franse Westhoek en
het Nauw van Kales, treft ons een aantal bijna vanzelfsprekende overeenkomsten en
merken we ook belangrijke verschillen. Terwijl het Houtland, de kustvlakte en de
Leievallei in de Franse Westhoek de vanzelfsprekende voortzetting zijn van het
landschap in Vlaanderen, - en dezelfde architectuur bezitten -, constateren we vanaf
de A, St.-Omaars en in het Boonse toch opmerkelijke wijzigingen in de woon-, leefen bouwvormen. Die gaan nauw samen met de factoren van bodem en reliëf, nl. het
lichtgolvende tot golvende landschap met zijn ondergrond die vooral rijk is aan
krijthoudende kalksteen en silexknollen. We stellen het dus zo dat bij identieke
landschaps- en bodemtypes in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, ook identieke
architectuur terug te vinden is, terwijl bij verschillende types ook duidelijk
verschillende bouwwijzen en materiaalgebruik optreden.
De Franse Nederlanden bezitten een uitzonderlijk rijk patrimonium aan
vakwerkarchitectuur, een bouwwijze die hoofdzakelijk natuurlijke materialen zoals
houten balken, vlechtwerk, leem en stro aanwendt en die tot in een zeer ver verleden,
- de Romeinse tijd -, teruggaat.
Het principe steunt op een houten geraamte van verticale balken, waarvan de
langgevels met ankerbalken aan elkaar werden gezet; enkel de bodem rustte op stenen.
Dit geraamte werd verder met vlechtwerk opgevuld en met leem dichtgestreken. De
strodaken waren steeds voorzien van een ruime dakoversteek, die water en vocht
zover mogelijk van de lemen wanden hield, zodat die droog en duurzaam bleven.
Deze bouwtechniek werd in Vlaanderen reeds vanaf de 17e, en vooral tijdens de
18e eeuw, door baksteen vervangen, doch in de Franse Nederlanden kwam die evolutie
veel later op gang, om nog tot aan de eerste wereldoorlog in gebruik te blijven. Niet
alleen hoeven werden er op die wijze gebouwd, doch ook bakhuizen, duiventorens
en zelfs kapellen (de verdwenen St.-Bartholomeuskapel in Winnezele).
Kenmerkend voor de vakwerkwoningen is het bijna geheel ontbreken van
verdiepingen; slechts in Volkerinkhove zijn er enkele voorbeelden van bekend.
Toen men vanaf de 17e eeuw zeer geleidelijk baksteen begon te gebruiken, ging
men dit materiaal in de Franse Nederlanden in de eerste plaats gebruiken voor
funderingen en zijgevels; de langgevels bleven in vakwerk, waarbij de achterliggende
indeling steeds gemakkelijk te herkennen is aan de uiteinden van de ankerbalken,
die net onder de dakoversteek zichtbaar zijn. Voor het dak koos men voor geglazuurde
pannen, die het dak geheel of gedeeltelijk, - d.w.z. aan de rand van de dakoversteek
-, bedekken (Stapel).
Toen baksteen meer en meer ingang vond, ging men in de hoeven, die het uitzicht
van het Noordfranse landschap bepalen -, meestal over tot de vernieuwbouw van het
woonhuis en het brandbare bakhuis, die beide geheel in baksteen
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19e-eeuwse vakwerkschuur te Boeschepe. Rechts het wagenhuis.

werden opgetrokken; de overige bedrijfsgebouwen daarentegen bleven in de aloude
techniek voortbestaan. Belangrijker toepassingen van dit materiaal treffen we aan in
de militaire bouwkunst (zoals de vestingen van St.-Omaars en St.-Winoksbergen),
de profane architectuur (zoals de kastelen van Ekelsbeke - begin 17e eeuw), Stene
(17e eeuw) en Noordpene (18e eeuw) en uiteraard de kerkelijke bouwkunst (bv.
Arneke, Kwaadieper).

Noord-Elseke (Nordausques). Kerk met indrukwekkende witstenen, verdedigbare toren, bedekt met
een stenen torenspits.

Doch deze baksteenarchitectuur contrasteert fel met de gebouwen in het Boonse
en het land van Deveren! Als vanzelfsprekend maakte men daar gebruik van de in
eigen streek voorhanden zijnde krijthoudende kalksteen. In de Westhoek van
Vlaanderen kende dit materiaal slechts toepassingen in wapenschilden, deur- en
vensteromlijstingen, datumstenen, kortom: decoratieve elementen. Doch naarmate
men de A nadert, vinden
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we er steeds meer functionele toepassingen van, met uitlopers als de achtzijdige
kerktoren van Zerkel, de 18e eeuwse herberg op het dorpsplein van Blaringem of de
gevel van het verblijf van de bisschop van St.-Omaars op de Watenberg. In het Nauw
van Kales daarentegen is het gebruik ervan zeer algemeen; in de kleine dorpskern
van Gemmeke (Guémy) bv. is niet alleen de indrukwekkende herenhoeve met
woonhuis, bergschuren en monumentale duiventoren aldus gebouwd, doch ook het
nabijgelegen zaalkerkje, en zelfs de waterput van de aanpalende vakwerkwoning
van de bescheiden landarbeider is met een sierlijke witstenen bekroning afgedekt.
In het nabijgelegen Tournehem zijn zowat alle belangrijke openbare en private
gebouwen uit dit materiaal samengesteld: de kerk, het gemeentehuis, de watermolen,
het kasteel... enz. Pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zal ook daar baksteen
gaandeweg ingang vinden.
Nog verder op, in het Boonse, verschijnt een bouwmateriaal dat in Vlaanderen
bijna geheel onbekend is: de ruwe silexblokken, vooral aangewend voor funderingen
en decoratieve muurvlakken.
Ook voor de dakbedekking zijn er verschillen; de dakpan, die we in Vlaanderen
zo goed kennen, wordt er vervangen door rechthoekige, platte daktegels, een materiaal
dat ook bij ons tot ca. 1800 tamelijk verspreid was.
De witsteenbouwkunst mist echter de sierlijke, decoratieve opsmuk van de
baksteenarchitectuur, die in Vlaanderen zijn beste toepassing vond. Kenmerkend
voor de Vlaamse gebouwen in de Franse Westhoek, is het streven naar vorm, kleur
en reliëf. Vlakke muren werden uitgediept met doorlopende muurnissen en
spaarvelden, en de overgang tussen muur en dak afgewerkt met kroonlijsten en
tandfriesranden. Hoeken, venster- en deuromlijstingen werden benadrukt door
baksteen te gebruiken, die een andere kleur heeft dan de achtergrond; niet zelden
werden zelfs hele gevels op die wijze afgewerkt! Wie kent niet de voorgevel van de
Sint-Volkwinskerk in Ekelsbeke, waar een ruitvormig patroon van gele baksteen
duidelijk naar voren komt tegenover de rode achtergrond. We wijzen verder op de
zgn. ‘runetekens’ (een foutieve term?), die alleen of in combinatie met andere soms
een hele gevel bedekken (woonhuisje bij de kerk van Rubroek) en die in
Frans-Vlaanderen bekend zijn vanaf de 15e eeuw tot heden.
Bezaten de verschillende bouwmaterialen in de Franse Nederlanden elk typische
eigenschappen

Zgn. ‘runetekens’ in gele baksteen bedekken een volledige gevel te Rubroek.

en mogelijkheden die ook het uitzicht van de streek hielpen bepalen, dan hebben de
verschillende landschapsvormen in resp. de Franse Westhoek en het Nauw van Kales
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ook een geheel verschillende verspreiding van bepaalde bouwvormen in de hand
gewerkt. Dit komt zeer goed tot uiting in de verspreiding van hoeven en dorpen. In
het kustgebied, het Houtland en de Leievallei in de Westhoek maakte de vlakke
bodem het graven van ruime omwallingen mogelijk, zodat we daar een vrij hoge
concentratie van omwalde hoeven aantreffen (bv. in Wormhout). Binnen de
watergrachten stond het woonhuis of het kasteel van de heer of de pachter meestal
binnen een afzonderlijke, kleine omwalling, soms zelfs op een kunstmatig opgeworpen
mote; de bedrijfsgebouwen waren gewoonlijk gegroepeerd binnen een eveneens
omwalde pachthoeve. Overwegend gaat het om losse bebouwing, waarbij alle
gebouwen los van elkaar staan.
Dit verschilt sterk met het Nauw van Kales, waar het heuvelachtige landschap niet
erg geschikt was voor de omwalde hoeve; daar ontbreken de omwallingen en gaat
het steeds om half gesloten of geheel gesloten bebouwing.
Ook in de schikking van de gebouwen t.o.v. de wegen treden opmerkelijke
verschillen op; terwijl in de Franse Westhoek de woningen met hun langgevels
evenwijdig met de weg staan (bv. te Kaaster), stellen we vast dat dit boven de A net
andersom is; in de dorpskernen van Sperleke, Terenburg en Klerken vinden we steeds
meer gebouwen, die met hun langgevel loodrecht op de as van de weg staan.
Bovendien vertolkt de schikking van een dorp duidelijk het landschap, zodat we
bij verschillende types ook geheel verschillende dorpsvormen krijgen. We denken
o.m. aan Merkegem, gegroeid volgens de oriëntatie van een heuvelrug, en Broekkerke,
lintvormig bepaald door een droge kreekrug midden in de waterrijke polders. Voor
het Houtland in de Westhoek groeiden de dorpen meestal in een vierkant patroon
rondom de aloude kerk (Arneke), waarbij de gebouwen soms ver verspreid liggen
(Volkerinkhove). In het golvende landschap boven de A daarentegen liggen de meeste
dorpen in de valleien, beschut tegen de westenwind, met de huizen dicht bij elkaar
gebouwd op een iets hoger gelegen droge verhevenheid net aan de rand van de wateren visrijke beekvallei (bv. Senninghem).
Uiteraard omvatten de dorpen typische elementen, die historisch gegroeid zijn, en
ook in de Franse Nederlanden is dit zo. Kenmerkend is de Herenhoeve (al dan niet
met kasteel) en de erbij horende kapel (meestal verder geëvolueerd tot parochiekerk),
waaromheen het dorp gegroeid is. Verder noemen we de pastorie, - in de Westhoek
dikwijls omwald (Rubroek, Houtkerke) of op een mote (Zuidpene) -,

Vlaanderen. Jaargang 31

304
enkele grotere hoeven en enkele tientallen bescheiden woningen zonder verdieping.
Jongere elementen zoals de 18e-eeuwse uitspanningen (Erkelsbrugge) treffen we
vooral aan bij hoofdwegen.
Zelfs in die elementen treffen we duidelijke verschillen aan! We denken aan de
stenen torenspits bij de kerken, of de klokkemuur bij torenloze kerken, beide sterk
verspreid in het Nauw van Kales, doch uiterst zeldzaam in de Franse Westhoek, waar
we het houten klokkenhuis naast de kerk (Eke, Hardevoorde) bijzonder vermelden.
De krachtige bloei van de Vlaamse dorpsgemeenschappen, duidelijk voelbaar in
de vele, ruime driebeukige hallenkerken van de Westhoek, zullen we boven de A
dikwijls tevergeefs zoeken, doch daar valt dan de grote verspreiding van het aloude
type van de eenbeukige zaalkerkjes op. De evolutie van deze laatste beperkte zich
meestal tot de bouw van een hoger opgetrokken koor en het optrekken van een houten
klokhuis tegen de klokgevel. Doordat de streek van St.-Omaars, Terenburg... enz.
lange tijd grensgebied was, verbaast het ons niet daar verdedigingselementen te
vinden in sommige kerktorens, die in tijden van oorlog als schuilplaats voor de
bevolking gebruikt werden (Valkenberg, Nordausques).
Een ander element was het Herenkasteel, dat nog meer dan in de arrondissementen

Witstenen woning te Blaringhem, op de grens van Westhoek en Nauw van Kales.

Duinkerke en Hazebroek uitgroeide tot een ruime en luxueuze woning (Colembert).
Tenslotte zijn de houten staakmolens, die zo typisch het landschap van de Westhoek
bepalen (Wormhout), in het Boonse en het land van Deveren volkomen onbekend;
daar gaat het om de zgn. artesische molen met cilindervormige of achtzijdige romp.
Samenvattend stellen we dat de Franse Nederlanden, voor zover we in deze bijdrage
de architectuur in de Westhoek en het Nauw van Kales met elkaar vergeleken, een
zeer merkwaardig studiegebied vormen als grensstreek tussen Vlaamse en Franse
woon- en leefcultuur. Zonder dat

Vakwerkwoning (met bakstenen fundering en zijgevels) te Stapel.

we een scherpe grens kunnen trekken tussen beide, constateren we dat de Westhoek
een van de best bewaarde voorbeelden is van Vlaamse Cultuur, uitzonderlijk gaaf
tot ons gekomen als gevolg van de noodlottige aanhechting bij Frankrijk, die daar
vanaf de 18e eeuw de voorheen krachtige economie de wind uit de zeilen nam.
Begeven we ons enkele tientallen kilometers boven de A, dan gaan we steeds meer
tevergeefs op zoek naar uitingen van Vlaamse Cultuur, die er steeds meer verdrongen
wordt; het is de prijs die voor eeuwenlange Franse aanhechting betaald werd.
Philippe Despriet
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De poëzie van het Zuidvlaamse landschap
Toen ik in het huis ging wonen, dat in 1840 op tweehonderd meter van de
Frans-Vlaamse grens werd gebouwd, keek ik met een gevoel van beveiliging tegen
de drie meter hoge meidoornhaag aan. Eigenlijk een gedroomde afsluiting tussen de
intimistische boomgaard en de onherbergzame akkers. Maar met de dag werd het
mij duidelijker dat die haag mij ergerend door geest en lijf sneed. Tweehonderd meter
verder lag Frans-Vlaanderen, licht heuvelend, meestal drijvend op mist die reumatisch
tot in je bed kruipt. Frans-Vlaanderen: ook een landschap dat in juli vlammend
openslaat en van je vrouw een ‘brunette’ maakt.
Nog duizelig van mijn siësta rende ik op een middag tegen die meidoornhaag aan.
Ik boog drie zware takken met geweld om en twee weken lang waren mijn handen
en bovenarmen bespat met een rood ontsmettingsmiddel.
Een maand later stond ik gewapend met een enorme snoeischaar voor die haag.
Ik sloeg mijn verlangen naar ontgrenzing in het stekelig hout en de week daarop
sleepte ik het weggesnoeide doornhout op een onoverzichtelijke stapel. Enorme vuren
bezongen de verruiming.
En telkens ik nu, thuiskomend, uit mijn auto spring en oog in oog sta met het
Zuidvlaamse landschap slaan de jonge, snel groeiende scheuten van de haag mij weer
tegen de kuiten. Frans-Vlaanderen: een land dat aanzuigt en afstoot, dat zich sluit
met gordijnen van regen en openkletst in bliksems. Een poëtisch landschap, zeggen
de toeristische boekjes. Maar poëzie schrijf je alleen met de fijt in je vingers, met de
zonnesteek in de hals van je geliefde, met steentjes in je moegezworven schoenen.
En ik heb nu al zes jaar omzwervingen in dat land erop zitten. Als ik 's morgens
blootsvoets naar mijn eerste stap zoek, heb ik dadelijk de bakstenen kerktoren van
Houtkerke heel scherp in het oog. Zo scherp dat die kan pijn doen. En als ik uit mijn
garage rijd, vrees ik de weerkaatsing van Cayzeeles spookput in mijn
achteruitkijkspiegel.
Frans-Vlaanderen was aanvankelijk niets meer dan het landschap achter mijn haag,
het land van waaruit ik een beperkt aantal flessen wijn over de grens rolde. Maar
Frans-Vlaanderen liet mij weldra niet meer los. Je moet het meemaken: 's winters
Watou verlaten, in de richting van Abele rijden, even verbaasd kijken naar het
roodomrand bord ‘Behoudens toelating van de Douane’, en dan de flanken van de
nevelige Katsberg optoeteren. Weemoed boven en onder je wagen. Weggetjes waarop
het grint al te diep in de grond is weggezakt. Weggetjes die zo ver van de bewoonde
wereld liggen, dat ze nood hebben aan de elementaire verharding van een voet, een
autowiel, een hoef. Geërgerd zijn omdat de immense T.V.-mast een valse kruisbalk
boven het Trappistenklooster uitsteekt. En dan die Katsberg in je opnemen: de nevel
zien verdwijnen en de zon als een glazig windei boven dat land zien groeien.
Het leven nestelt zich tussen de rode bergsteen. Kleine, lage huizen wisselen er
af met kitscherige buitenverblijven in de stijl van ‘Mon repos’ of ‘Klein, maar 't
mijn’. En daar tussendoor een boerderij: de mesthopen dampen er als prehistorische
vuren.
De hennen kakelen er op de vensterbank, de jongeren liggen zo laag op hun motoren
in de bochten dat het onkruid hun gelaat striemt. Die twee geluiden echoën tegen
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Tekeningen van R. van Sevenant.

elkaar op en sterven uit in de vallei als in een grenzeloze put van weemoed.
En je mag geen steen in die put werpen of mythische kreten achtervolgen je, drijven
je uit dat winterse land weg.
En een nog monumentaler weemoed teistert Kassel. Een Kafkaniaans stadje van
2.700 inwoners, die vanachter hun vensters tijdeloos schijnen te verglazen in een ver
verleden. Achter elke straathoek kan een cameraploeg staan om een existentiële
vervreemding vast te leggen. Maar op het dak van de Kasselberg zie ik vluchtlijnen
van verscheidene Romeinse heerwegen verbanden leggen met het ruimtelijke.
Ik heb in zes jaar tijd vele namen opgekropt: Ekelsbeke, Bambeke, Wormhout,
Steenvoorde, Arneke. Het leven drijft er op de wetmatigheid van de gelatenheid.
Eenvoudiger kan het niet. In de vooravond liggen de dorpen op de rand van het
onbewoonbare. Zachtzinnig wordt er tegen de bierkaai gevochten. En het bierschuim
zet zich zo zelden om in schuim van woede, van geordend verzet tegen vaak
verknechtende sociale structuren. Het landschap én het leven zoeken elkaars
gelijkaardige verrimpeling op een onzichtbaar, bijna effen verdriet.
En soms is die egaliteit, die pijnigende eentonigheid niet meer te verwerken. Vanaf
de autoweg in Steenvoorde jaag ik dan de wagen aan, met de voet ‘plancher’ duwend
richting Rijsel. De vergrijzing, de verstedelijkte wildgroei, je bent het allemaal vlug
vergeten als je een ondergrondse parking uitrent en op het Generaal de Gaulleplein
staat. De grootste boekhandel van Frankrijk doet het Frans-Vlaamse landschap
vergeten. Je loopt de verdiepingen op en af, je zakken zitten rechtlijnig van de pockets.
En op je terugreis waaien bij het half open raam van je wagen bladzijden uit de
wereldliteratuur open. En je kijkt in de richting van de Zwarte Berg, waarop
Marguerite Yourcenar haar kinderlaarzen achterliet en waarover ze met vertedering
schreef van op haar eiland aan de Amerikaanse Westkust.
En als ik het woord in de bek van de specht wil leggen, trek ik uren door de bossen
van Klommeres (Clairmarais) of als ik mijn armen wil masseren met de was waarmee
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Ikarus zijn vleugels lijmde, duw ik gedurende een ellenlange dag het Land van Bonen
onder de wielen.
Het Zuidvlaamse landschap is een belegging voor de zintuigen. Maar als het
zintuigelijke haast vloeibaar wordt in de bessen die je, langs bramen fietsend, op de
lippen krijgt, als je met losse handen rijdend de papaver op je handpalm in vier
heirode kroonbladeren laat openvallen, dan heb je tegengift nodig, voel je nood aan
abstrahering. De Moeren lengen zomaar je blik in bijna abstracte composities uit.
Niets is er nog meetbaar, niets is er nog voelbaar. De korenvelden hebben zich alleen
geconcretiseerd in het huwelijksaanbod van een jonge boer of in een erfenisakte. De
Moeren laten je drijven op een visuele verijling.
Je kan met dat land alle richtingen uit. Je richt je luchtpijpen in de ruimte, maar
soms kan je ook amechtig worden als de moedeloosheid op de dorpen valt. Als je
half geblinddoekt door de mist en de mistroostigheid dat land doorzwerft.
En elk jaar groeit mijn meidoornhaag vinnig voor mijn oog. En elk jaar moet ik
gaten snoeien, loop ik met een kersrood ontsmettingsmiddel op de huid.
Frans-Vlaanderen is een uitdaging die je niet zonder schrammen en wonden ondergaat.
Ik ril van dat land, ik ril van zijn weerbarstige poëzie, die mij onophoudend
schrijfkrampen bezorgd.
Gwij Mandelinck
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Camille Looten (1855-1941): spilfiguur van de regionalistische
beweging in de Franse Nederlanden
Een centrale plaats in de regionalistische beweging in de Franse Nederlanden wordt
bekleed door kanunnik Camille Looten. Hij heeft als het ware een brug geslagen
tussen de ontluikende regionalistische beweging, die vorm kreeg in het in 1853
opgerichte Comité Flamand de France, en de werking van het Vlaams Verbond van
Frankrijk, dat pas ontstond na de eerste wereldoorlog.
Camille Looten werd op 16 oktober 1855 geboren in Noordpene, als zoon van de
dorpsonderwijzer Louis Alexander Looten en Eugénie Pharaïlde Lardeur. We mogen
aannemen dat halfweg de 19de eeuw de stedelijke bevolking en de hogere burgerij
in de Franse Nederlanden reeds voor een flink stuk waren verfranst. Een Vlaams
dialect, nauw verwant met het Westvlaams, was daarentegen nog steeds de
overwegende voertaal in de meeste plattelandsgemeenten van de arrondissementen
Duinkerke en Hazebroek. Het hoeft geen betoog dat dit niet naar de zin van de
overheid was, maar in vele dorpen waren kerk en school de traditionele bolwerken
die de volkstaal in stand hielpen houden: de pastoor ijverde voor het behoud van zijn
moreel gezag en de goede zeden van zijn parochianen, want het Frans was een
‘bedorven taal’; de onderwijzer getuigde toen nog veelal van een gezond pedagogisch
verstand door een vanzelfsprekende toepassing van het principe ‘moedertaal is
onderwijstaal’.
Zo kreeg Camille Looten het eerste onderwijs van zijn eigen vader, in de
moedertaal. De overheid had zich nochtans niet onbetuigd gelaten: de Academische
Raad - dit was het hoogste onderwijsorgaan in het Noorderdepartement - vaardigde
op 27 januari 1853 een besluit uit, waarin werd bepaald dat alle vakken voortaan in
het Frans moesten worden onderwezen, behalve de catechismuslessen. Op het eerste
gezicht zou in laatstgenoemde bepaling een winstpunt kunnen worden onderkend
voor de ultra-katholieke Westhoek, omdat de rol van de kerk als beschermster van
de volkstaal als het ware ex officio werd erkend. Het spreekt nochtans vanzelf dat
een principiële toepassing van het besluit van de Academische Raad op lange termijn
de definitieve ondergang van de volkstaal kon helpen bewerkstellingen. In heel wat
plattelandsschooltjes werden de wetten nochtans niet naar de regel toegepast; zo ook
in Noordpene, in het schooltje van vader Looten. De autoriteiten bleven erop hameren
dat het behoud van de volkstaal een ernstige hinderpaal was om het onderwijs op
een behoorlijk peil te brengen. In 1866

Camille Looten, priester, wetenschapsman en Frans-Vlaams regionalist (1855-1941).
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ondernamen ze ook een poging om in het bisdom Kamerijk Vlaamse
catechismuslessen en sermoenen in de volkstaal te verbieden. De aartsbisschop,
kardinaal Régnier, verzette zich evenwel met klem hiertegen en hield een
beschermende hand boven het koppige hoofd van Vlaamse pastoors en kapelaans.
Wanneer Camille Looten, in 1870, op 15-jarige leeftijd, zijn studies aanvatte in
het klein seminarie in Kamerijk, kwam hij ook daar terecht in een milieu dat
sympathiek stond tegenover de volkstaal. De belangstelling bleef passief, want de
volkstaal als dusdanig was niet in het onderwijsprogramma opgenomen. Dit was
evenmin het geval in het groot seminarie, waar Looten studeerde vanaf 1874. De
motivering voor de sympathie tegenover de volkstaal was hier nochtans uitgesproken:
toekomstige priesters moesten optimaal worden voorbereid op hun pastorale taak;
voor wie later een bediening in de Westhoek zou krijgen was het aangeraden dat hij
zijn streng kon trekken in de volkstaal. In de praktijk gebeurde het vermoedelijk zó,
dat de seminaristen onderling probeerden mekaar te helpen. Zo was Camille Looten
de ‘leraar’ van zijn studiegenoot Jules Lemire, de latere
priestervolksvertegenwoordiger, die in het Frans was opgevoed.

‘Le Lion de Flandre’ (1929-1944), tijdschrift uitgegeven door het ‘Vlaams Verbond van Frankrijk’.

De priester-opleiding van Looten zou tijdelijk worden onderbroken voor studies
aan de pas opgerichte katholieke universiteit te Rijsel. De knappe student werd
licentiaat in de letteren; kort voor zijn wijding reeds, in 1879, werd hij benoemd tot
leraar aan het gemeentelijk college in Toerkonje; vanaf 1884 was hij als directeur
verbonden aan een studentenpedagogie in Rijsel, waardoor hij over de nodige tijd
en vrijheid beschikte voor het voorbereiden van een doctoraal proefschrift. Het
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gebruik en behoud van de volkstaal was Looten tot dan toe vermoedelijk doodgewoon
voorgekomen. Toen hij seminarist was, werd op deze spontane ingesteldheid een
religieuze motivering geënt; maar pas als student in de letteren en meer nog als
doctorandus heeft hij daarvoor verder doorgedacht en naar een rationele
verantwoording gezocht voor het behoud van de volkstaal. Als ontluikend specialist
in de Engelse taal- en letterkunde moet Looten zeker hebben ervaren dat zijn kennis
van de volkstaal hem goede diensten kon bewijzen. En wat te zeggen van de keuze
van onderwerp voor zijn doctoraal proefschrift? Hij koos voor een studie over Vondel,
die op dat ogenblik een nog volslagen onbekende auteur was in Frankrijk. Zijn kennis
van de Nederlandse taal reikte dus blijkbaar ver genoeg
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Bulletin van het ‘Comité flamand de France’, met bovenaan links zegel van het comité en leuze ‘Voor
Moedertaal en Vaderland’. (januari 1981).

om zich in dat avontuur te storten. Zijn studie zou overigens met succes worden
bekroond in 1889; een jaar later werd hij benoemd tot professor in de buitenlandse
letterkunde aan de katholieke universiteit te Rijsel.
Tijdens zijn studies - of misschien al voordien - had Looten kennis aangeknoopt
met Lodewijk De Baecker, die een van de mede-oprichters was geweest van het
Comité Flamand de France, maar er later was uitgestapt omwille van onenigheid met
voorzitter De Coussemaker. Wat er ook van zij, De Baecker heeft ongetwijfeld een
zekere invloed uitgeoefend op de jonge Looten, alvast door zijn geschriften, waarop
Looten zich later herhaaldelijk zou beroepen. Looten begon zich in die mate voor
de lokale taal en geschiedenis te interesseren, dat hij zich in 1885 aansloot bij het
Comité Flamand de France, dat toen onder voorzitterschap stond van Alexandre
Bonvarlet. De vereniging was opgericht te Duinkerke op 10 april 1853, in een periode
waarin in Frankrijk voor het eerst pogingen waren ondernomen om zich te verzetten
tegen het strakke centralisme. Het Comité Flamand verzamelde een aantal mensen
die tot de overtuiging waren gekomen dat de Westhoek (of de arrondissementen
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Duinkerke en Hazebroek) een aparte entiteit vormde, met specifieke eigenschappen
- onder andere de taal - die dienden te worden gehandhaafd. Dit mocht nochtans niet
gebeuren tégen, maar wel binnen het kader van de Franse Staat en natie, van wie
men de cultuur en geschiedenis bewonderde: vandaar dat de vereniging geenszins
kan worden beschouwd als een separatistische, maar wel als een regionalistische
vereniging, zoals er op dat ogenblik verschillende bestonden in Frankrijk. Het Comité
Flamand was eigenlijk een typisch produkt van de Romantiek; het verzamelde
liefhebbers van de ‘couleur locale’ en folklore, waronder een zeer groot aantal
geestelijken. Maar in Frans-Vlaanderen had het element ‘taal’ als factor voor het
verwekken van een regionaal bewustzijn, nooit een doorslaggevende betekenis in de
19de eeuw. Een aantal publikaties in de volkstaal hadden geen succes en een aantal
regionalisten konden zelfs de volkstaal niet meer spreken of schrijven.
Op het ogenblik dat Camille Looten lid werd, maakte het Comité Flamand een
crisisperiode door, wat onder andere blijkt uit het niet meer verschijnen van het
driemaandelijkse mededelingenblad van de vereniging. Jonge intelligente krachten
konden nochtans voor een nieuw elan zorgen, en het baart helemaal geen
verwondering dat Looten reeds in 1890, op 35-jarige leeftijd, tot ondervoorzitter van
het Comité Flamand werd verkozen. Datzelfde jaar publiceerde Looten in de ‘Revue
de Lille’ - orgaan van de katholieke universiteit te Rijsel - twee artikels over de taal
en literatuur van de Frans-Vlamingen, waarin hij voor het eerst zijn liefde voor de
volkstaal rationeel probeerde te verantwoorden. Helemaal origineel was hij niet,
omdat hij ruime mate gebruik kon maken van vroegere geschriften van De Baecker
en De Coussemaker; maar toch zijn deze artikels belangrijk, omdat ze basisprincipes
bevatten, waarnaar Looten ook in de toekomst zou blijven refereren. Met de volgende
argumenten bepleitte hij hierin het behoud van de Vlaamse volkstaal: we zouden het
verleden van Vlaanderen negeren, indien we de taal zouden verloochenen; zonder
kennis van de volkstaal ontglipt ons het artistieke genot van onze taal en literatuur,
en bovendien heeft die taal praktisch belang voor de studie van het Engels en het
Duits; de plaatselijke zeden en godsdienst kunnen door het behoud van de volkstaal
worden beschermd; behoud van de volkstaal ligt tenslotte in de lijn van een streven
naar decentralisatie, die voor het Noorden een nieuw tijdperk zou kunnen inluiden!
Deze argumentatie is erg uiteenlopend, en overschrijdt alleen in haar laatste element
de enge grenzen van de eigen regio: alle politiek-katholieke strekkingen in Frankrijk
hadden inderdaad gemeen dat ze verdedigers waren van een plaatselijke en
gewestelijke autonomie, tegen de centralisatie van de Franse Revolutie. De overige
argumenten putte Looten uit de traditionele standpunten van het Comité Flamand en
uit zijn eigen opleiding als student in de letteren en seminarist. Het is bovendien
duidelijk dat hij hier op defensief speelde, want nergens voorzag hij concrete
maatregelen om het gebruik van de volkstaal te bestendigen, laat staan de stimuleren.
Eisen voor Nederlandstalig onderwijs, voor meer publikaties in de volkstaal, en
andere, lijken in het 19de-eeuwse Frans-Vlaanderen nog utopisch; het zou verkeerd
zijn te menen dat daar een Vlaamse beweging was ontstaan, of de regionalistische
beweging ermee te verwarren. De eerste artikels van Looten, en zijn eerste
bestuursmandaat, hebben daarin geen verandering gebracht; wel stelde de jonge
intellectueel zich tot taak als ondervoorzitter de vereniging op een hoger
wetenschappelijk peil te brengen. Zijn persoonlijke aanbreng hierin was buitengewoon
groot; met een niet aflatend enthousiasme stortte hij zich op de lokale
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geschiedenis en literatuur, wat in 1891 reeds resulteerde in een lijvige studie over
de Duinkerkse dichter Michiel de Swaen.
Ook een aantal Belgen en Nederlanders waren - reeds vanaf de stichting - lid van
het Comité Flamand de France, maar een actieve rol hadden zij er nooit in gespeeld;
heel wat vooraanstaanden uit de Vlaamse Beweging in België hadden hun sympathie
betuigd, maar van echte diepgaande contacten was er eigenlijk nauwelijks sprake.
Indien die toch al bestonden leverden ze alvast weinig resultaten op, of liepen ze uit
op een pijnlijke mislukking, zoals Gezelle moest ervaren bij zijn poging tot oprichting
van een Vlaams tijdschrift in Frans-Vlaanderen, ‘Ons oud Vlaemsch’. Een nieuwe
aanpak kwam er in 1897, wanneer de Gentse historicus en liberale flamingant Paul
Fredericq de toestand ter plaatse ging verkennen, contacten legde met de meeste
vooraanstaande figuren uit de regionalistische beweging, en het bovendien aandurfde
hun een concreet plan voor te leggen tot opbeuring van de moedertaal. Hoe voorzichtig
dit plan ook geformuleerd was, het blijft een feit dat het van buiten-af aan de
Frans-Vlamingen werd opgelegd, en precies daarom zou het van meet af aan op
weerstand stoten, ook vanwege Camille Looten. Samengevat kwamen de voorstellen
van Paul Fredericq hierop neer: de volkstaal moest in de katholieke scholen worden
aangeleerd, en de priesters moesten ze verder gebruiken tijdens de catechismuslessen;
regelmatige voorlezingen, de oprichting van volksbibliotheken, de uitgave van een
volksalmanak en de stichting van redenaarsverenigingen waren wenselijk; tijdens
de verkiezingen moesten Vlaamse aanplakbiljetten worden aangebracht en
strooibiljetten rondgedeeld, en er moesten meer artikels in de volkstaal worden
gepubliceerd in de plaatselijke kranten. Camille Looten was geenszins enthousiast
over dit plan en het Comité Flamand formuleerde een erg omzichtig antwoord op de
voorstellen van Fredericq: enerzijds lagen deze niet in de lijn van de traditionele
werking van de vereniging; anderzijds wilden de Frans-Vlamingen zich niet het
odium van pangermanisme op de hals halen, een verwijt dat hun vroeger al was
toegestuurd en dus blijkbaar ernstig werd genomen. Looten liet hier zelfs een
defaitistisch geluid horen: hij beweerde dat de Frans-Vlamingen geen enkele reden
hadden om hun taal te behouden, omdat ze nu Fransen waren geworden.
Op de vergadering van 7 juni 1900 werd de 45-jarige Camille Looten verkozen
tot voorzitter van het Comité Flamand de France. Op korte termijn bracht dit op
taalgebied geen ingrijpende gevolgen met zich; toch kunnen een paar positieve punten
worden aangehaald, hoewel de persoonlijke inbreng van de nieuwe voorzitter hierin
niet zo onmiddellijk duidelijk is. Zo begon het Comité Flamand in 1900 met de
uitgave van een volksalmanak, ‘Tis'je Tas'jes Almanak’ en ontstond in 1901 in het
St.-Franciscuscollege in Hazebroek een Vlaamse studiekring, waarin onder leiding
van een leraar wekelijks een boekje in de volkstaal werd gelezen. Deze enkele punten
wegen nochtans niet op tegen de volslagen passiviteit die de vereniging aan de dag
legde in de hetze die tijdens de jaren 1900-1905 was ontstaan tegen de priesters die
catechese-onderricht gaven of preekten in de volkstaal. De anticlericale regeringen
Waldeck-Rousseau en Combes was het menens: er werden grootscheepse,
laag-bij-de-grondse onderzoekingen ingesteld en mensen gebroodroofd. Een paar
keer heeft voorzitter Looten het recht op catechese-onderricht in de volkstaal bepleit
in het Comité Flamand, maar een pressiegroep werd de vereniging niet; ze bleef een
louter academisch forum. Bovendien stonden de politieke opvattingen van bepaalde
bestuursleden lijnrecht tegenover mekaar. Voorzitter Looten hoorde tot het
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progressiefkatholieke kamp, waarvan zijn vriend Lemire de vaandeldrager was; de
ultraconservatieve katholieken waren in het Comité Flamand onder andere
vertegenwoordigd door Mgr. Lobbedey, toen nog vicaris-generaal in Kamerijk. De
unanimiteit over het innemen van bepaalde standpunten werd hierdoor zeker niet
bevorderd. De vereniging vierde in 1903 haar 50-jarig bestaan in mineur; op het
einde van dit jaar was er nochtans een lichtpunt, omdat de vereniging zich aansloot
bij de in 1900 opgerichte ‘Fédération Régionaliste Française’: dit kon kansen bieden
op samenwerking en bevatte de mogelijkheid om de problemen van de eigen regio
in een ruimer kader te plaatsen.
Op politiek gebied bleef Frankrijk intussen beroerde tijden beleven: vervolging
van kloostercongregaties; verbreking van de diplomatieke betrekkingen met het
Vaticaan; scheiding van Kerk en Staat. Camille Looten engageerde zich steeds
duidelijker aan de zijde van priester-volksvertegenwoordiger Lemire en liep daarbij
het gevaar om zowel zichzelf als het Comité Flamand te compromitteren. Verre van
het met alle regeringsmaatregelen eens te zijn zocht hij toch naar een modus vivendi,
en meende zelfs dat in de scheiding van Kerk en Staat nieuwe kansen zaten voor het
behoud van de volkstaal: nu de priesters niet langer gebonden waren door het
concordaat, konden ze vrij gebruik maken van de volkstaal in kerk en school, zo
verklaarde hij voor het eerst in 1907. Het blijft een open vraag of Camille

J.M. Gantois aan de Scheldebron.
(foto Studio Valcke)

Looten hierin de meerderheid van de leden achter zich kon scharen. In 1910 namen
de politieke moeilijkheden een dergelijke omvang, dat een campagne op het getouw
werd gezet om Looten het voorzitterschap van het Comité Flamand te ontnemen,
maar dit slaagde niet.
Het lijkt ernaar dat de volgende jaren binnen de vereniging een wankel evenwicht
werd hersteld. Looten bleef verder een ijverige beoefenaar van de lokale geschiedenis
en literatuur, maar maakte zich voor de volkstaal voornamelijk verdienstelijk buiten
het kader van het Comité Flamand en wel door het regelmatig publiceren van een
rubriek in de volkstaal in de ‘Cri des Flandres’, het strijdblad van Lemire; verder
lijkt het aannemelijk dat hij Lemire hielp bij het opmaken van diens Vlaamse
toespraken. Maar toen vanaf 1910 steeds intenser contact werd gezocht met
Frans-Vlaanderen vanuit Vlaanderen en Nederland, hield Looten het been even stijf
zoals voordien. Hij liet zich wel vertegenwoordigen op het eerste Vlaamse
filologencongres in Antwerpen in 1910, liet Hilaire Allaeys in de vereniging infiltreren
met ‘Ons Volk Ontwaakt’ en besprak op de vergaderingen bepaalde artikels die
waren verschenen in ‘Neerlandia’, het orgaan van het Algemeen Nederlands Verbond.
Het hoogtepunt van deze toenade-
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Kan. A. Lescroart was oud-strijder van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Hij richtte tussen 1919 en 1924 de vier eerste Cercles flamands op, die in 1924 tot
L'Union des Cercles flamands verenigd werden.
Hij werd in 1921 lid van het Comité flamand de France, waarvan hij na 1945 als
bibliothecaris-archivaris optrad.
Hij stichtte in 1923 als hoofdredacteur De Vlaemsche Stemme in Vrankryk, die eerst
driemaandelijks en later als maandblad tot in 1926 bleef bestaan.
Hij was na zijn priesterwijding achtereenvolgens directeur van het Sociaal Secretariaat
in Hazebroek, kapelaan te Armentiers, bisschoppelijk missionaris, kapelaan en later
pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Hazebroek, rustend priester te Ekelsbeke
en op het einde van zijn leven te Wormhout.
Hij publiceerde in het Nederlands en Frans talrijke artikels in bladen en
tijdschriften; trad op de Vlaamse Dagen te Ekelsbeke en Waregem als spreker op,
werkte mede aan B.R.T. West-Vlaanderen en verleende zijn steun aan het Komitee
voor Frans-Vlaanderen, waar hij vooral in de Sectie Familiekunde bedrijvig was.
Uit Antoine Lescroarts bijdragen aan De Vlaemsche Stemme in Vrankryk:
‘'t Vaderland, 't is 't land waer de Vlaemsche tael nog klinkt als een machtig teeken
om 't verleden aen de toekomst te verbinden.
De Vlamingen van Vrankryk en moeten op hun hoofd niet laten stampen!
Klink, lieve tael, luider en vryer!... De banden die ons met onze vaderen verbinden
zijn nog altyd even vroom.
Nypt 't Vlaemsch dood waer gy kunt, maer ziet dat 't niet en schreeuwt!

Afdruk van een gedachtenisprentje dat door het KFV (Vanderhaeghenstr. 46, 8790 Waregem) werd
uitgereikt op de 21e Vlaamse Kultuurdag in Ekelsbeke (11 juli 1982).

Aandenken aan KANUNNIK ANTOINE LESCROART
Geboren te Wormhout op 26 mei 1897 en er overleden op 25 november 1980.
ringstendens, de werking van Pro Westlandia, onder leiding van Borms en
Rousseeu, liet Camille Looten volkomen koel. Na de eerste wereldoorlog althans
zou hij voor deze apathie een rechtvaardiging vinden, onder andere doordat Borms
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zich had gecompromitteerd in het activisme. Tijdens een van de oorlogsvergaderingen
van het Comité Flamand, in 1916, had Looten nochtans gewezen op de noodzaak
van een herbronning van de doelstellingen van de vereniging: het bewaren en
publiceren van Vlaamse teksten, en het streven naar het behoud van de moedertaal
in de arrondissementen Duinkerke en Hazebroek. Terzelfdertijd waarschuwde hij
nochtans ook toen al voor bepaalde activisten die - klassiek argument - gewonnen
zouden zijn voor pangermanistische ideeën.
Wat er ook van zij, Camille Looten, die in 1918 63 jaar was geworden, lijkt na de
oorlog zijn tweede jeugd te zijn begonnen. Het regionalistische reveil dat zich - mede
door het gunstig psychologisch klimaat dat door de oorlog was ontstaan - ook in
Frans-Vlaanderen veelzijdig manifesteerde, genoot zijn volle steun en medewerking.
Hij was nu een soort ‘éminence grise’ geworden, een ervaren man, waarop de jonge
regionalisten graag een beroep deden. Het is zeker overdreven om hem de titel van
vader van de Vlaamse Beweging in Frankrijk toe te kennen, maar in de
ontstaansgeschiedenis ervan, na de eerste wereldoorlog, heeft hij een niet te
onderschatten rol gespeeld. Op de eerste plaats zette hij zich verder in voor het Comité
Flamand, en wist de vereniging tot een nooit gekende bloei te brengen, voornamelijk
door het studieterrein en de ledenwerving niet langer beperkt te houden tot de
Westhoek, maar uit te breiden tot la Flandre Gallicante, met Rijsel als voornaamste
centrum. Nieuwe tijdschriften, zoals de in 1919 opgerichte ‘Beffroi de Flandre’
genoten zijn sympathie. Op 6 en 7 december 1920 trad hij op als spreker tijdens een
in Rijsel gehouden regionalistisch congres van het Noorderdepartement en Nauw
van Kales; de lezing die hij daar hield over ‘La question du Flamand’, zou later door
sommigen worden beschouwd als het startsein van de Vlaamse Beweging in de
Franse Nederlanden. Met gedeeltelijk nieuwe argumenten, onder andere betrokken
op de na-oorlogse situatie, bepleitte hij het behoud van het Vlaams en legde aan het
congres een (weliswaar niet aanvaarde) motie voor, om in de leerplannen een
gelijkwaardig aandeel toe te kennen aan het Vlaams als aan de andere levende talen,
zonder daarom af-
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breuk te doen aan het Frans, wat dus toch als een absolute gegevenheid bleef gelden.
De echte kiemen voor het ontstaan van een Vlaamse Beweging waren nochtans
gelegd in 1919, toen Antoon Lescroart aan het seminarie voor wijsbegeerte te
Annappes bij Rijsel een eerste Vlaamse studiekring voor seminaristen oprichtte. In
de daarop volgende jaren zouden ook in andere instellingen gelijkaardige
studiekringen ontstaan, onder andere aan het academisch seminarie te Rijsel, waar
de 19-jarige Jean-Marie Gantois de initiatiefnemer was. Zijn raadsman was Camille
Looten; hij volgde met belangstelling de studiekringen en trad er bij gelegenheid als
spreker in op. De studiekringen wilden in eerste instantie de seminaristen voorbereiden
op een eventuele pastorale taak in de Westhoek en leunden met hun doelstellingen
vrij dicht aan bij het Comité flamand, zoals blijkt uit de kenspreuk die prijkte
bovenaan ‘de Vlaemsche Stemme in Vrankrijk’, hun driemaandelijks studieblad:
‘Fransch-Vlaanderen dienen om Vrankrijk te verschoonen en te versterken’. In 1924
zouden de studiekringen zich verenigen in een Union des Cercles Flamands de France,
waar Gantois voorzitter van werd en de bijna 70-jarige Looten erevoorzitter.
Met de dynamische Gantois aan het roer, was het van meet af aan duidelijk dat de
studiekringen het beperkte kader van de seminaries en van de eigen regio zouden
proberen te doorbreken. Erevoorzitter Looten probeerde aanvankelijk de onstuimige
voorzitter strak in de teugels te houden, maar zou daarin uiteindelijk slechts zeer
gedeeltelijk slagen. Hij probeerde een harmonische samenwerking tot stand te brengen
tussen het Comité Flamand en de studiekringen en voelde zich als beschermheer
enorm geruggesteund door de blijken van sympathie die de Union des Cercles mocht
ontvangen vanwege de Rijselse bisschop Mgr. Quilliet; Looten kon ook rekenen op
de actieve sympathie van zijn Vlaamse vriend Vital Celen. Vanaf 1925 werden de
eerste tekenen waarneembaar dat de Union des Cercles haar geografisch sociologisch
kader zou doorbreken; schoorvoetend, en met een flinke dosis scepticisme moest
Looten toezien dat leken in de studiekringen infiltreerden, en dat Gantois contacten
legde met andere regio's. Maar toen, en ook de volgende jaren, was Looten toch een
van de leidende figuren op de congressen van de kringen, waar onder andere werd
gepleit voor opname van de Vlaamse taal en literatuur op alle onderwijsniveaus,
publikaties in de volkstaal en andere.
Het zou dus verkeerd zijn te menen dat Looten helemaal afzijdig stond tegenover
deze nieuwe evolutie, maar de jongeren probeerde hij intussen ook verder te winnen
voor het Comité Flamand. Het is zelfs waarschijnlijk mede dank zij de invloed van
de jongeren dat het Comité Flamand in 1925, voor het eerst in zijn geschiedenis,
openlijk een standpunt innam in een actuele taalkwestie: de vereniging protesteerde
tegen een circulaire van de Monzie, minister van Openbaar Onderwijs, waarin die
het verzoek van diverse regionalistische bewegingen onontvankelijk verklaarde om
volkstalen als het Baskisch, het Bretons of het Vlaams toe te laten in het lager,
middelbaar en hoger onderwijs. De vernieuwende impuls die van de jongeren uitging
zette Looten er eveneens toe aan om vanaf 1925 te ijveren voor de oprichting van
een leerstoel Nederlands aan de katholieke universiteit in Rijsel. Maar, ook de
autoriteiten zouden vanaf dat ogenblik niet meer blind blijven voor de vernieuwende
impuls die de regionalistische beweging in de Franse Nederlanden had gekregen: de
veiligheidsdiensten legden ijverig rapporten aan, waarin we ook regelmatig de naam
van Looten zien opduiken. In een overmoedige bui probeert Looten zelfs
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priestervolksvertegenwoordiger Lemire voor de kar van het regionalistisch reveil te
spannen, maar daarin slaagt hij niet.
Uit meerdere bronnen - ook rapporten van de veiligheidsdiensten - blijkt nochtans
dat binnen de schot van de Union des Cercles Flamands hoe langer hoe meer een
dualiteit ontstond tussen enerzijds Gantois en anderzijds een meer bezadigde groep
rondom Looten. Voor hem was en bleef de hoofdbedoeling van de studiekringen
zuiver pastoraal en de meer actieve groep rondom Gantois meende hij te moeten
waarschuwen voor het gevaar om aan separatisme te gaan doen. Dit leek des te
aannemelijker aangezien de overheid eindelijk enige inschikkelijkheid aan de dag
scheen te leggen: in 1926 werd inderdaad het Nederlands aanvaard als tweede taal
bij de mondelinge examens tot het verkrijgen van het baccalaureaat; dit bood de
mogelijkheid om een leerstoel Nederlands op te richten aan de katholieke universiteit
in Rijsel, wat in november 1926 ook effectief gebeurde: Looten kon triomferen!
Nochtans had naderhand ‘De Vlaemsche Stemme’ opgehouden te bestaan, werden
de contacten van de jongeren met Vlaanderen effectief, onder andere door deelneming
aan het Vlaams filologencongres in Gent en veranderde de Union des Cercles
Flamands de France haar naam in Vlaams Verbond van Frankrijk.
Het jaar 1926 lijkt dus in het Vlaams en regionalistisch streven van Looten enerzijds
een hoogtepunt te zijn geweest, maar bevatte anderzijds ook de kiemen voor een
breuk met de radicale vleugel van het Vlaams Verbond. Deze breuk zou zich evenwel
niet onmiddellijk voltrekken, want in een sfeer van latente spanning zou Looten
verder een bijdrage blijven leveren in de werking van het Vlaams Verbond: dit
gebeurde voornamelijk door medewerking aan het jaarlijks congres van het Verbond
en - vanaf 1929 - door medewerking aan de tijdschriften ‘De Torrewachter’ en de
‘Lion de Flandre’. Looten bleef verder werken op de initiële en traditionele basis,
waarin hij de aanbreng van de leken nu volledig accepteerde, terwijl Gantois en zijn
vrienden de beweging zeer duidelijk verder wilden stuwen, ook al was hij in 1928
als voorzitter vervangen door Justin Blanckaert. Gantois zag de culturele werking
nog als erg belangrijk aan, maar meende dat de beweging daarnaast ook op het
politieke vlak moest opereren. In 1930 werd Camille Looten uitgebreid gehuldigd,
zowel door het Comité Flamand als door het Vlaams Verbond. Uitvoerig werd
gewezen op zijn vele verdiensten in de regionalistische beweging, maar terzelfdertijd
was het een soort afscheid nemen, nog niet zozeer van het Comité Flamand, maar
wel van het Vlaams Verbond. Na 1932 zou hij niet meer verschijnen op de jaarlijkse
congressen van het Verbond, omdat Gantois de beweging verder stuwde dan hijzelf
had gewild; wel zou Looten bij gelegenheid nog meewerken aan de tijdschriften van
het Verbond en verleende hij een zekere financiële steun. Tijdens zijn laatste
levensjaren zou hij zich volledig onderdompelen in een nog uiterst vruchtbare
wetenschappelijke arbeid. Camille Looten overleed in Rijsel op 27 november 1941.
Dr. Michiel Nuyttens
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wij huldigen / wij gedenken
Kunstschilder Marcel Callaert 60
Op 17 juni jl. is Marc (zo tekende hij tal van zijn tekeningen) - medestichter en
jarenlang redactielid van ons tijdschrift - zestig geworden: een gelegenheid om even
te blijven stilstaan bij de ontzaglijke arbeid die Marcel Callaert zich getroost heeft
als lid van de ‘Kunstvrienden van Harelbeke & Leiestreek’ vanaf 1941, toen hij als
onderwijzer de Normaalschool verliet; als secretaris van 1945 tot 1960; als Voorzitter
van 1960 tot 1967. De grootste verdienste van Marcel Callaert is echter de stichting
geweest van het (A)telier voor (P)lastische (K)unsten te Harelbeke in 1959 waar hij
tot 1967 Directeur-Leraar was. Door corruptie en complot werd Marcel in zijn
‘tekenschool’ als Directeur aan de dijk gezet, dit ter gelegenheid van het ‘stedelijk’
worden van het A.P.K., en vervangen ofschoon te hebben bewezen hoe een atelier
creatief geleid kon worden in vaak financieel moeilijke omstandigheden. Hij bleef
er echter de moedige leraar tot 1976. Het protest van ‘De Kunstvrienden’ op deze
hemeltergende wandaad bleef niet uit, want op 9 september 1967 zag het Bestuur
van deze bloeiende Vereniging zich genoopt al haar activiteiten stil te leggen.
Voorwaar een droevig verhaal om een lijvig boek over te schrijven en waarvan de
littekens in 1982 nog blijven bestaan.
In 1984 zal ‘zijn’ Atelier, dat intussen de naam kreeg van ‘Academie voor
Beeldende Vorming’ 25 jaar oud worden. Wat een weg! Wat een avontuur! De
tentoonstellingen, voordrachtavonden en studiereizen

die onder zijn impuls ontstonden of doorgingen zijn niet te tellen. Hij was bvb. de
eerste in het land die in 1945 een carreis met culturele inslag naar Brussel waar
maakte, op een ogenblik dat carreizen alléén voor ‘voetbal’-uitstappen mogelijk
waren. Marcel Callaert kon het gedaan krijgen om in 1960 te Harelbeke, in het
Stadspark een openluchttentoonstelling ‘Vlaamse Sculptuur’ te organiseren, wat
anderhalf jaar intensieve organisatiegeest betekende, vol wolvenijzers en
schietgeweren. Samen met een paar andere verdienstelijke mensen droomde hij toen
reeds van een Cultureel Centrum met een volwaardige Cultuurfunctionaris; dit alles
is er nu gekomen. Voor de Benoitstede heeft Marcel veel gedaan en soms in stilte
veel geleden, maar velen hebben hem ook op een onbeschrijfelijke wijze gesteund
en aangemoedigd.
In 1977 verliet hij zijn geliefde stad voor zonniger oorden, maar het gebeurde
voor ons wat te onverwachts... ofschoon wij nog vele contacten onderhouden. ‘Ad
multos annos Marcel’ is voor ons een echte vriendenwens. Niet alleen uit persoonlijke
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naam, maar ook van hen die u trouw bleven en de beste herinneringen aan u bewaren.
Een gemeende wens voor gezondheid, niet-afnemende werkkracht, geluk en vreugde
in ‘lengte van dagen’ ginds in Zuid-Frankrijk. (Domaine de Cantagrils - ‘Lou Roccas’
F34380 St. Martin de Londres)
André Debaveye

Letterkundige Gaston Claes
Gulden boek van het Vlaamse Boekbedrijf 1981; Bundesverdienstkreuz
1982
Gaston Claes (17.04.1917) is voor al dezen die met cultuur en met het boek in
Vlaanderen doende zijn, zeker geen onbekende. Jarenlang toch was hij als journalist
zeer nauw betrokken bij de culturele en artistieke groei van ons Vlaamse volk. Na
moderne humaniora in het Sint-Edmonduscollege, kwam hij in de moeilijke jaren
dertig als bediende in de handelswereld terecht (1934-1949). Maar daar het schrijven
hem in het bloed zat, stapte hij over naar de wereld van de journalistiek. Van 1949
tot 1965 werkte hij voor het persagentschap C.I.P. in Brussel, om dan in 1965 naar
de ‘Gazet van Antwerpen’ te verhuizen. Daar bleef hij de journalistiek trouw tot hij
in 1982 op rust ging.
Tijdens deze zeventien laatste jaren heeft hij vooral geschreven over de literatuur
in al haar aspecten. Belangrijk waren o.m. zijn talloze interviews met schrijvers voor
de jeugd en voor de volwassenen. Al die jaren is Gaston Claes de grote verdediger

geweest van onze eigen Vlaamse mensen, wat vooral de laatste jaren belangrijk
bleek, want we worden overspoeld met Nederlandse uitgaven, die gelauwerd en
bewierrookt, over de grens gebracht worden. Ook onze gebrekkige officiële
vertaalpolitiek was Gaston Claes steeds een doorn in het oog en werd geregeld op
het matje geroepen.
Maar dit alles weet heel Vlaanderen. Wat minder bekend is: Gaston Claes was
als jonge man een veelbelovend talent als auteur. In 1955 verscheen in de Gulden
Reeks van het Davidsfonds zijn eerste boek: ‘Het einde van het begin’, een
psychologische roman, met als thema het tragische afbreken van een huwelijk door
de dood van de zwangere vrouw. In 1957 won Claes de Prof. Em. Vlieberghprijs met
zijn eveneens psychologische roman ‘De eeuwige derde’, met een driehoeksverhouding
als thema. Maar de titel slaat op de dood. Zijn eerste roman werd door de vriend
van de Vlamingen Georg Hermanowski vertaald en als ‘Ende und Beginn’ in 1960
uitgegeven bij Manz-Verlag, München.
In 1981 kreeg Gaston Claes op de Boekenbeurs te Antwerpen het ‘Guldenboek
van het Vlaams boekbedrijf’ wegens zijn verdiensten als promotor van het Vlaamse
boek. Dit werd gevolgd in 1982 door het ‘Bundesverdienstkreuz’ 1e klas der BRD
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voor zijn werk als journalist ter bevordering van de culturele betrekkingen tussen
Vlaanderen en Duitsland.
Gaston Claes is tot een van onze bekendste en beste journalisten van Vlaanderen
uitgegroeid. Helaas, heeft de journalistiek al die jaren volledig op zijn tijd
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beslag gelegd, zodat het veelbelovende talent als romancier is blijven sluimeren. Ik
zeg wel ‘sluimeren’. Nu Gaston Claes als journalist op rust is, hopen we dat zijn
talenten als schrijverromancier weer aan de oppervlakte zullen komen. Ik wens hem
in elk geval nog veel rustig schrijfgenot, Vlaanderen ten bate. (Merksemheidelaan
2, Merksem)
Leopold Vermeiren

Letterkundige H. de Kesel 70
Wie de op 19-1-1912 te Adegem geboren Homerus De Kesel is, zullen waarschijnlijk
weinigen weten. Als we er echter aan toe voegen dat we Nonkel Fons, de Norbertijn
uit de Abdij van Averbode bedoelen, dan zal onderhand wel heel Vlaanderen en een
goed stuk van Nederland weten over wie we het hebben. Deze enorme populariteit
heeft hij te danken aan zijn achtenveertig jaar lange, totale inzet voor de jeugd, en
dit voornamelijk via de gekende

Averbodese weekbladen ‘Zonneland’, ‘Zonnestraal’, ‘Zonnekind’ en ‘Doremi’.
Achtenveertig jaar: het houdt in dat generaties kinderen op een of andere manier
met Nonkel Fons te maken gekregen hebben. Generaties die nu op hun beurt ouders
of zelfs grootouders geworden zijn. Achtenveertig jaar activiteit en zeventigjarige
leeftijd, het betekent uiteraard een berg werk en publikaties. Want naast het
redactionele werk dat Nonkel Fons als hoofdredacteur van de Goede Pers jaren lang
achter de schermen op zich genomen heeft, vertoont zijn bibliografie sedert 1933
een indrukwekkende lijst van titels voor kinderen en jeugd. Vermelden we enkel de
populaire ‘Rikske en Fikske-albums’ en ‘Nonkel Fons vertelt’, een verhalen- en
sprookjesbundel die ook in Nederland zijn weg gevonden heeft. Als pedagoog heeft
Nonkel Fons als geen andere zijn stempel op het werk van de Goede Pers gedrukt
en het is onder zijn leiding dat de uitgaven het tot voor Vlaanderen ongeëvenaarde
oplagen gebracht hebben.
En wat dan gezegd over de mens Homerus De Kesel? In omstandigheden als deze
is het de gewoonte op alle mogelijke manieren de loftrompet over de jubilaris te
steken. We zullen dat niet doen - hij zou het niet goedvinden - maar toch willen we
wel even een aspect van zijn karakter evoceren dat ons steeds fel getroffen heeft:
altijd heeft Nonkel Fons voor honderd procent achter zijn medewerkers gestaan, ze
met hart en ziel en in alle omstandigheden verdedigd en nooit heeft hij iemand laten
vallen. Het is iets wat veel jongeren in deze tijd tot voorbeeld zou kunnen strekken.
(Abdij, Averbode-Zichem)
R. Struelens
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Dichter Gery Florizoone
Poëzieprijzen: Boekenbeurs '81 - J. Van Campenhout '81 en '82 - Vers
'81 en '82 - Bladen van de Poëzie '82 - A. de Longie '82 - Izegem '82
Het dichterlijk huis van Gery Florizoone is op het eerste gezicht opgetrokken uit
stilte, nacht en schaduw. Slechts met aandacht, geduld en na lang toeven
onderscheiden we contrasten en vormen. Soms moeten we de woorden even uit hun
bedding lichten, in andere volgorde plaatsen om de verstaanbaarheid een handje
toe te steken. Maar vlug herstellen we het oorspronkelijke bouwwerk omwille van
het ongeëvenaard ritme en rijm. Soms ook moet de lezer het vers aanvullen, zoals in
het gedicht uit ‘Als zachte klaver’ (46) gewijd aan de dood van zijn vader: ‘Er is een
steen / waar ik niet over kan, / een steen die hartverscheurend / en die het zelf niet
helpen kan.’ Het in de leegte hangend ‘hartverscheurend’ maakt het vers hoogst
suggestief. F. schikt als het ware woorden rond stilte en zowel het spreken als het
(ver)zwijgen zijn belangrijk: ‘de stilte overhoort mijn angsten’.
Naast deze stilte en daarmee samenhangend, bestaat zijn dichterlijk huis ook uit
schaduw en nacht, avond en winter. Nooit noemt de dichter een kleur: slechts wit en
zwart, licht en donker worden aangewend. Maar de avond, de nacht en de winter
zijn geen schrikbeelden; integendeel ze genezen de dichter van vragen, vermoeienis
en angst en in de eenzame beschutting die ze bieden ontstaan de gedichten: ‘Dieren
dauwen in de nacht, / de woorden zijn niet eenzaam / in het slapen van hun huiden’
(Reiger van klei - 16). En: ‘In pelsen woont het warme woord’ (Van wind en weinig).
Of nog: ‘De winter is warm in zijn lichaam stulpen, / kruimels halfgevormde woorden’
(R.v.K.). Ook het ‘water’ (stil en donker) biedt onderdak (een schoot) en het riet dat
er uit oprijst staat symbool voor de stem van de dichter: ‘De grachten zijn mijn zacht
verweer’ (VWEW) - ‘Het riet een erehaag, gedicht / van elegieën en van wonden’
(Als zachte klaver - 33).
Door elke bundel loopt het dubbel spoor van lente naar winter, van kind naar
volwassene. Het beeld van vader en moeder wordt vaak opgeroepen, maar we hebben
de indruk dat de dichter zelf samenvalt met de zwijgzame vaderfiguur: ‘Want jij
vader van mijn gedachten / wist eerder dan ik dat praten / uit verstommen bestond
en zwijgen / ons aan elkaar kon laten...’ (A.z.K. - 15). Terwijl de zonnige moederfiguur
verwijst naar de lichtzijde van de dichter: ‘haar huis wordt nieuw en zingt’ (Zij weet
wat weelde is - 6).
Deze twee polen trekken elkaar aan, waardoor de dichter zijn afgesloten zijn soms
kan doorbreken. Zo roept de winter de zomer op, het water het vuur, de gebondenheid
de vrijheid en kan de dichter zeggen: ‘Ik ben zover dat mijn herfst / om met vuur te
spelen’ (VWEW - 26). Of in het gedicht ‘einde januari’ dat: ‘de bloemen ondergronds
al bloeien’ (R.v.K. - 21). Zelfs de dood heeft een lichtzijde: ‘Ik wil de dood nog strelen
/ om zijn hartslag binnenin, / zijn gave van vergetelheid, / van ruimte en genezen’
(Het dageraadsel - 44).
Er is veel meer te ontdekken in het poëtisch oeuvre van G. Florizoone en er
binnengaan is een intense ervaring. In de bundel ‘Als zachte klaver’ en in de cyclus
‘Zij weet wat weelde is’ verlaat de dichter enigszins zijn hermetische stijl en komt
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hij aan de lezer tegemoet door een grotere verstaanbaarheid. Toch blijven zijn eerder
cryptische, stugge en uitgepuurde gedichten voor de aandachtige lezer een boeiende
uitdaging. (Stalijzerstraat 7, 8000 Brugge)
Gaby Leynse
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Letterkundige Herman Vos
Prov. Pr. v. Antwerpen voor Luisterspel
Als op 8 juli 1928 in het Brabantse Meise een nieuwe Vos wordt geboren, die Herman
als voornaam meekrijgt, zal de telg voor een eerste wapenfeit zorgen: hij is de jongste
van negen kinderen en zal dat blijven. Voor de goede orde dient vermeld dat hij
daarvoor op de niet te verwaarlozen medewerking van moeder en vader Vos heeft
kunnen rekenen.
Als na wereldoorlog II het repressiemonster losbreekt en vader Vos wordt
gebroodroofd, zal het gezin naar Argentinië uitwijken. Herman moet noodgedwongen
zijn studies stopzetten en zijn legerdienst beginnen: soldaat-miliciën Herman Vos
maakte deel uit van het regiment Para-Commando. Bij zijn terugkeer naar het
burgerleven kon hij het springen niet laten, ongeduldig als hij was om de familie
achterna te reizen. Het jaar wachttijd op de emigratiepapieren bracht hij door als
hulpboekhouder.
In Argentinië aangekomen, bewijst Herman dat hij uit vele Vossen bestaat.
Achtereenvolgens wordt hij er timmerman, magazijnmeester, installateur van
gasleidingen, mecaniciën voor dieselmotoren,

enz. Hij vindt de tijd om aan zelfstudie te doen en om zijn culturele bagage nog meer
bij te werken. Ondertussen was zijn uur gekomen om Jeanine, een landgenote uit
Oostende, het hof te maken en met haar de trouwen. De huwelijksreis gaat naar
Europa. Hij belandt opnieuw in België, vindt dat vijf jaren Argentinië een prachtige
en verrijkende periode is geweest en vestigt zich definitief (?) op vaderlandse bodem.
Zijn sluimerend schrijftalent scherpt hij aan tijdens een journalistiek intermezzo
bij een weekblad. In 1960 doet hij zijn uitgever, de lezers en de critici naar adem
happen met een kei van een novelle, ‘De zonen van Pepe Gimenez’. Het kleinood
wordt prompt bekroond met de ‘Literaire prijs van de provincie Antwerpen’ en in
1962 worden ‘de zonen’ numero uno in het ‘Referendum van de Vlaamse
Letterkundigen’. Als in 1961 zijn eerste roman, ‘Een man kwam van de Cerro’,
verschijnt, is het duidelijk: Vlaanderen, de Nederlandse literatuur is een rasschrijver
rijker.
In 1965 wordt Herman Vos rijksinspecteur voor de openbare bibliotheken en
vestigt zich met zijn gezin in Rijmenam. In deze bosrijke omgeving heeft de ziekte
van het schrijven hem volledig te pakken gekregen. Elke koortsaanval resulteert in
evenveel literaire scheppingen, o.m.: ‘Ik ben de maraboe’, ‘Nathalie! Nathalie!’,
‘De droes’, ‘Het zonnerad’, ‘De koning van Tahoua’ en het zojuist met de ‘Provinciale
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Culturele Prijs van de Provincie Antwerpen’ bekroonde luisterspel ‘A vos ordres’.
Niettemin een goede gezondheid, Herman! (Oude Keerbergsebaan 35, Rijmenam)
Joris Raymaekers

In memoriam beeldhouwer Willy Kreitz
Op zaterdag 3 juli 1982 overleed beeldhouwer Willy Kreitz te Ukkel. Met hem verloren
wij een artiest die een ruime internationale faam genoot. Kreitz werd geboren te
Antwerpen op 21 september 1903. In de jaren twintig volgde hij er de kursussen aan
de Akademie. Zijn ongewoon talent kwam al vlug aan de oppervlakte en de lessen
van Eduard Deckers zijn in dat verband van geen geringe betekenis geweest. Langs
het Nationaal Hoger Instituut belandt Willy Kreitz in het atelier van Egide Rombaux
en wat later beeldhouwt hij in steen bij Ernest Wijnants. De erkenning volgt in 1932
met het behalen van de Grote Prijs van Rome. De rijke artistieke wereld ligt nu voor
hem open en snel kan de nog jonge kunstenaar zijn talenten vermenigvuldigen op
studiereizen naar Spanje en Rome.
Enkele jaren later vinden we Kreitz terug als leraar aan dezelfde academie waar
hij zijn opleiding begon. Hij zal er blijven tot in 1969. Het is geen geringe verdienste
zijn adepten niet enkel métier bijgebracht te hebben, maar ook de onontbeerlijke
liefde voor de creatieve arbeid.
Kreitz eigen werk was erg figuratief. De menselijke gestalte - vooral dan de vrouw
- staat centraal. Uitgaand van het naturalisme streeft hij in de vereenvoudigde
voorstelling van zijn figuren, ook elegantie en sierlijkheid na. Hier werd daarbij
rechtstreeks in marmer en graniet gekapt. Soms goot hij in brons en nu en dan
ontstaat terra-cottawerk. Het valt in dat verband op dat deze artiest zowel
belangstelling had voor her monumentale beeld als voor de kleine medaille. Talrijke
creaties van Kreitz vinden we vooral in het Antwerpse terug. Heel bekend zijn o.m.
het monument van Jan Olieslagers aan de luchthaven te Deurne, de ‘Zittende Vrouw’
in het Openluchtmuseum Middelheim en de ‘Vrouwentorso’ in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten. Ook het monument voor de zeelieden te Oostende brengt een
blijvende hulde aan zijn schepper.
Als graficus verdiende Kreitz niet minder zijn sporen: doorheen de jaren schiep
hij een omvangrijke portefeuille met delicate tekeningen en prachtige droge naalden.
Uit zwierige lijnen tegen frêle schaduwen groeiden intieme naakten. Kreitz'
sterkgelijkende portretten tenslotte omkaderen
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het wezenlijke in de persoonlijkheid van menig model (Cam. Huysmans en Maurits
Sabbe bv). Met Willy Kreitz ontviel Vlaanderen een belangrijk pleitbezorger van zijn
artistiek prestige in het buitenland.
Luc Daems
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MODERN MECENAAT
Wie op een efficiënte manier kunstenaars wil helpen, kan dit het best doen door erelid
te worden van het C.V.K.V.
Stort uw gift van minimaal 1.000 fr. op bankrekening nr. 712-0103664-54 t.n.v.
C.V.K.V. - 8800 Roeselare. Als blijk van onze waardering sturen we u een litho van
Willy Vanparijs (o 1953, woont in Houthalen-Helchteren, studeerde aan de Stedelijke
Academie van Genk). Wat meer is... de opbrengst van dergelijke giften houden wij
integraal beschikbaar voor kunstenaars in een noodsituatie die op ons een beroep
doen.
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kunst en geest
Ethiek en kunst
Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond wil zijn dertigjarig bestaan op een
passende wijze vieren, ook het even lange verschijnen van zijn tijdschrift ‘Vlaanderen’,
dat in de eerste veertien jaren ‘West-Vlaanderen’ heette. Om dat begin was het
aangewezen, dat de viering zou plaatsvinden in West-Vlaanderen. Dat het kan
gebeuren in de ruime ridderzaal van de Sint-Trudo-Abdij, het aloude Male-slot,
verhoogt de feestelijke stemming.
Als thema voor deze herdenking werd gekozen: een bezinning over ‘Ethiek en
Kunst’. De christelijke kunstenaar heeft het nooit gemakkelijk gehad, niet toen de
wind meezat, in de zgn. triomfalistische tijd, natuurlijk nog minder in een tijd waarin
de sfeer anders is, waarin wervelen stormwind tegenzit. De confrontatie met de
christelijke beginselen van leven en streven, van bezieling en overdracht is voor elke
kunstenaar, voor elke christelijke artiest altijd, d.w.z. in alle tijden, een gewetens-zaak
geweest en dat is ze dus nog. Hoe persoonlijk die confrontatie ook is, een bezinning
erover is nooit overbodig, integendeel.
Daarom zijn we de kunstenaar-dichter Anton van Wilderode dankbaar, omdat hij
bereid was dat thema voor deze feestvergadering te behandelen. Dankbaar, om zijn
moreel gezag als kunstenaar dat in Vlaanderen algemeen erkend wordt, en om de
eigen overtuiging van de dichter, beleefd in zijn scheppend werk, getoetst aan
vertalingen, zoals die van de ‘vader van het avondland’, getoetst en verrijkt door de
benadering van het werk van zovele andere kunstenaars.
A. Keersmaekers
Hoe belangrijk én boeiend het onderwerp Ethiek en kunst ook mag zijn wellicht kan
het minder geschikt lijken voor een fééstelijke zondagochtend en méér voor een
laatavonddiscussie compleet met sessies en plenum. Tot mijn excuus diene dat ik
het thema niet zelf heb gekozen, maar aanvaard, - niet in de overtuiging dat ik
daarover ‘definitieve’ dingen zal/kan zeggen, maar met de overweging dat dit
probleem indien ergens zeker op zijn plaats is bij de viering van een Verbond, dat
door zijn naam zélf eigenlijk al verwijst naar de twee termen die in de titel voorkomen.
Om bij die twee ‘termen’ of begrippen te beginnen: het is wel duidelijk dat de
inhoud van zowel ethiek als kunst geëvolueerd en ‘in beweging’ is gekomen. Zij
werden, als zoveel andere begrippen, uitgehold en - met àndere ingrediënten - opnieuw
gevuld.

Wat is ethiek?
De term wordt hier niét gebruikt in de betekenis van zedekunde (die feiten met
betrekking tot het zedelijk gedrag verzamelt, vergelijkt en interpreteert), maar wél
in de betekenis van zedeleer (die normen van handelen aanreikt). In de strikte zin is
de term ethiek wijsgerige bezinning op die normen en gebruikt men voor de toepassing
ervan in de samenleving duidelijker de term moraal (al is die gevoelsmatig wel
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enigszins ‘beladen’: ethiek en kunst klinkt mooier (en ‘veiliger’!) dan moraal en
kunst.
Maar hoe dan ook, het gaat in de ethiek om een bij uitstek menselijke
aangelegenheid - en zij ondergaat vanzelfsprekend veranderingen (door nieuwe
inzichten, andere klemtonen, recente problemen, meer kritische houding...)
Een grotere vrijheid (toegestaan of veroverd) en een grotere vrijmoedigheid hebben
meegebracht dat vastliggende begrippen en opvattingen vervaagden; grensgebieden
tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ onduidelijker werden; nieuwe gedragspatronen ingang
vonden (mede door een ruimere kennis van wat elders gebeurt).
Ook de kristelijke ethiek is aan die wijzigingen niet ontsnapt. De ‘waarheid’ en
de ‘zedelijkheid’ zijn geen gestold en statisch gegeven en de kristelijke ethiek levert
ons géén loper die op alle sloten past, - maar menselijke mogelijkheid om tegenover
nieuwe of nieuwgeformuleerde vragen en problemen een antwoord te vinden èn een
houding te bepalen die verantwoord én waardig is. Ook tegenover het fenomeen
kunst.

Wat is kunst?
Ook de ‘kunst’ heeft naar vorm en inhoud, precies in de jongste decennia, snelle én
grondige wijzigingen ondergaan.
Ik heb een tiental definities of omschrijvingen van het begrip ‘kunst’ met elkaar
vergeleken - en geconstateerd dat vrijwel steeds een verband wordt gelegd met
schoonheid (‘schoonheidsontroering’, ‘gevoelens van schoonheid’, ‘sensatie van
schoonheid’, ‘een vereniging van estetische elementen’, ‘een vorm die behaagt’,
‘expressie van schoonheid’...)
Véél verder brengt ons die eensluidendheid echter niet, want: wat is schoonheid
precies? Aan welke objectieve normen moet (kan) een nieuwe creatie voldoen om
als artistieke schepping beschouwd te worden? Dat is de vraag die Socrates al stelde
aan de nogal verwaande en zelfingenomen sofist Hippias van Elis (in Platoons Hippias
maior of De grote Hippias: Over het schone). Deze man presteert het om niet minder
dan zeven pogingen tot definitie voor te stellen die één na één door Socrates - vragen
stellend die toegevender lijken dan ze zijn - van tafel worden geveegd (al is dit
wellicht een minder geslaagd beeld bij zijn peripatetische leermethode!). De enige
conclusie van ook déze dialoog is dat de vraag vrààg blijft, - al vonden de
gesprekspartners wel enige kenmerkende eigenschappen die zij, met alwéér vage
termen omschrijven, - bewondering, welbehagen, extase, vreugde, veroorzaakt door
de verbinding met orde, harmonie, compositie. Toch luidt de eindconclusie van
Socrates: ‘Het schone (definiëren) is lastig!’
Dat hebben velen nà hem eveneens ondervonden. Het wezen van de kunst onttrekt
zich grotendeels aan de greep van de menselijke ratio.
Conform met die constatering is het begrijpelijk dat het begrip kunst in onze tijd
méér en sneller dan vroeger is veranderd, geëvolueerd, vaak gedegradeerd. Wat thans
als ‘kunst’ wordt gedeclareerd en opgehemeld grenst aan het onvoorstelbare, én
onvoorspelbare. In de beeldende kunsten bijvoorbeeld: niet enkel wat gemààkt
(gevormd) wordt, maar ook wat toevallig of met opzet wordt gevonden en ‘geplaatst’
of ‘verpakt’; niet enkel wat ‘vorm’ is, maar ook het vormloze en onherkenbare; niet
enkel wat, hoe dan ook, ‘inhoud’ heeft, maar ook het abjecte, verwordene, - de afval.
Ik heb wel eens de indruk dat ik rijdend van Moerbeke naar Sint-Niklaas langs de

Vlaanderen. Jaargang 31

weg een openlucht tentoonstelling zie, - al wordt die vertoning dan wél ‘groot vuil’
genoemd voor de maandelijkse ophaalbeurt!
Merkwaardig is wel de verbale drukte waarmee men die uitingen van kunst
begeleidt én de extreme houdingen, gaande van ‘niets is kunst’ (‘wegwerpkunst’,
‘antikunst’) tot ‘alles is kunst’. Ik moge hier verwijzen naar de instructieve brochure
van Albert Smeets Is de kunst ziek? Problematiek van de aktuele beeldende kunst,
Davidsfonds Leuven 1973.
Eenzelfde of vergelijkbare of gelijkaardige ‘ontwaarding’ treffen wij ook aan in
de literatuur, meer speciaal in de romankunst. Verre zijn wij verwijderd van de eis
van Gerard Walschap (een verhaal en niets dan een verhaal), maar ook van andere
en ruimere definities - wanneer wij een bepààld soort roman beschouwen (dat meer
ophemelaars heeft dan lezers), maar dat door de media aan de aandacht wordt
opgedrongen. Zowel naar vorm als inhoud vertonen deze geschriften merkwaardige
afwijkingen van een zelfs héél breed-uitgemeten norm: de suggestie is
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vervangen door het relaas (waarbij de lezer gedegradeerd wordt tot ‘verbruiker’);
de auteurs zijn egotrippers en egotisten die met een accuratesse, een betere zaak
waardig, hun lichamelijke bevindingen uitvoerig den volke kond doen; de personages
zijn even stereotiep als ten tijde van de Romantiek-met-hoofdletter, - maar ze staan
aan de àndere pool: geperverteerden en onevenwichtigen in zulke veelvouden dat
het ongeloofwaardig wordt; in de onheilige ijver om alle taboes te doorbreken en
hun ‘durf’ te bewijzen ten opzichte van duisterlingen en bourgeois scheppen deze
schrijvers een even ‘onmogelijke’ wereld als de moralisten die zij willen corrigeren.
Vrij recent hebben Ward Ruyslinck en Hubert Lampo hiertegen gereageerd (voor
wie het graag eens van een ander hoort).
Ik zou met een boutade (dus ongenuanceerd) willen besluiten: Sommige beeldende
kunstenaars (al zullen zij tegen deze benaming protesteren - en terecht eigenlijk)
voegen schroot toe aan de werkelijkheid - om tegen het schroot te protesteren en
sommige literatoren beweren op zoek te gaan naar de ‘oorspronkelijke zuiverheid’
door in de drabben van de menselijke samenleving te roeren.
Kunst richt zich, hoe dan ook, tot de - of tot een deel van de - gemeenschap. De
kunstenaar vormt de schakel, hij reikt aan. Er was een tijd dat de artiest zich boven
de schare verheven achtte, maar thans schijnt hij zich nogal nadrukkelijk onder het
voetvolk te begeven. Men kan bij het bladeren in een van literaire prentenboek,
bijvoorbeeld Ik probeer mijn pen, visueel constateren hoezeer de betrokkenen poseren
om als gewone mensen voor de dag te komen, toffe jongens desnoods in badpak of
minder. De artiest is afgedaald uit zijn ivoren toren; gaat op de supermarkt staan om
zijn boeken, of die van collega's, te verkopen; laat balonnen op met poëtische berichten
en flessen te water met verdrietige gedichten, - ach, de ulevellen van vroeger! - en
vult paleizen en schuren met een marathon-van-poëzie. Een enkele keer laten auteurs
zich zelfs publiekelijk wegen op een al even publiekelijke baskuul (er werd niet
medegedeeld of zij ook te licht werden bevonden). Mij geeft een en ander de indruk
van een averechts-democratische schijnvertoning, die de afstand tussen lezer en
auteur niet kleiner maakt. Want belangrijker dan de kortstondige pose voor het
foto-apparaat is de waarde en de houding van de mensen-kunstenaar.
Uit het bovengezegde meen ik al voldoende gewezen te hebben op een eerste
verstoring van de ethische code, namelijk 1) de toenemende verloedering van de
kunst (waarbij blijkt dat wie het ethische voorbijziet of geringschat ook het esthetische
tekortdoet). Alles màg. Man mag vulgair zijn, maar niet elitair, want dat schijnt een
ongeoorloofd woord - en dan niet omdat het een neologisme is. Of juister het màg
niet meer - niet in het onderwijs, niet in de kunst, - alléén nog in de sport.
In een bepaald soort beeldende kunst merken wij op dat men zweert bij nonfiguratie,
behalve voor de weergave van sexuele aberraties: dàn wordt men opeens (weer) erg
figuratief en realistisch duidelijk en concreet en ‘verstaanbaar’.
In een bepaald soort literatuur (ik ben geneigd om het woord hier met twéé t's te
schrijven, omdat ik aan het Engelse ‘litter’ denk dat over het Kanaal op vuilnisemmers
staat) wordt de argeloze lezer (en de andere) niets bespaard: het lijkt soms op een
onverbloemde handeling tot afwijkingen die door de techniek van de herhaling
geleidelijk als niet-uitzonderlijk, daarna als veel-voorkomend en ten slotte als normaal
worden verklaard. De uitzondering wordt regel. De vrees van de leek (in de kunst)
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om niet méé te zijn, om niet als vol te worden aangezien, om niet als reactionair
gedoodverfd te worden zorgt ervoor dat men alle enormiteiten stilzwijgend aanvaardt.
Een ander euvel dat de ethische orde verstoort, is
2) de toenemende polarisering in de kunst (en natuurlijk niet alléén in de kunst).
Merkwaardig in dit verband is het hand over hand toenemend gebruik van het
modewoord - meestal niet méér dan een woord - pluralisme.
Alwie niet ziende blind is of wil zijn moet opmerken dat de kloof tussen de
gezindheden, levensbeschouwingen, opinies, sociale groepen, politieke partijen steeds
breder, dieper en zelfs vijandiger wordt, - een kloof die voor de schone schijn af en
toe eventjes gedempt wordt met het puin van weinig- of niets-zeggende
terminologieën. Als bovengenoemd pluralisme. Het begrip is eenvoudig genoeg: de
principiële én praktische houding die het bestaan en de samenwerking van
verschillende overtuigingen naast elkaar erkent.
Ik onderstreepte in deze omschrijving vier woorden die m.i. de kern vormen én
de moeilijkheid: praktisch, samenwerking, overtuiging, naast elkaar.
Praktisch: want met de mond belijden en, vooral, een pluralistische houding aan
ànderen voorschrijven of opeisen is makkelijk; wie bij anderen pluralisme ziet en
erkent is goed op weg om een waarachtig pluralist te worden (al vind ik het wóórd
niet aantrekkelijk);
samenwerking: pluralisme moet namelijk van twéé (of meer) kanten komen en is
wezenlijk actief. (Woorden die een enkele keer als synoniem worden gebezigd, bijv.
verdraagzaamheid en tolerantie lijken nogal passief en één-zijdig: vermijden wat
ergernis, discussie of onenigheid zou kunnen veroorzaken. Maar dat is
struisvogelpolitiek.)
overtuiging: een ander woord dat een klemtoon verdient. Het is mijn gelukkige
ervaring dat een duidelijk profiel onder eerlijke mensen nimmer een hinderpaal vormt
voor vlotte omgang, waardering en zelfs vriendschap. Een pluralistische houding
bestaat niét in het voorzichtig camoufleren van eigen meningen, niét in het
krampachtig zoeken naar de grootste gemene deler, niét in het stiekem gladstrijken
of verzwijgen van verschillen - maar in een volwassen verkeer van mensen die géén
wassenbeelden willen zijn, d.w.z. net écht of net niét écht.
Nog een vierde onderstreping mijnerzijds kreeg naast elkaar, - wat betekent
gelijkberechtigheid in theorie en praktijk.
Juist hiér komt bovengesignaleerde polarisering aan de orde. Ook kunstenaars
worden in een hokje (méér nog, en erger, in een hoekje) geduwd. Op grond van een
of andere omstandigheid (afkomst, levensbeschouwing, opleiding, milieu, klasse of
politieke richting - ‘familie’ is de recente zachtzinnige term - waartoe men behoort
of verondersteld wordt te behoren) krijgt men een etiket opgekleefd dat u in één van
de twee kampen onderbrengt (slechts twéé, want nuanceringen zijn ouderwets en
achterhaald en vooral onduidelijk: men kan wit en zwart inderdaad vlotter sorteren
dan gamma's van grijs.) In dié orde van ‘denken’ (met aanhalingstekens) krijgt men
te maken met termen als rechts en links, specialiteit van de BRT (letterwoord voor
Brainwashing Team); conservatief en progressief (waarover straks nog iets); gelovig
en vrijzinnig (en daartussen is er niets?); onvrij en vrij; conformistisch en
non-conformistisch.
Het zou ons te ver brengen op al deze ‘wóórden’ (meer zijn het vaak niet) nader
in te gaan. Dan zou blijken hoe zinledig en uitgehold en misbruikt ze geworden zijn.
Laten we het nog even hebben over de meest-voorkomende benamingen: conservatief
en progressief.
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Conservatief heet algauw iemand die niet alles wat eerdere generaties hebben
geloofd (in twéé betekenissen) èn gedaan met een aan sadisme grenzende
lichtzinnigheid als onbruikbaar op een hoop veegt; iemand die de uit de praktijk als
positief bewezen waarden van het verleden niet terzijdezet omdat ze (tijdelijk)
‘onmodisch’ geheten worden; iemand die de norm van een overtuiging aanlegt en
niet zonder meer kiest voor wat de makkelijkste, de modernste en de meestgevolgde
handelwijze is; iemand die (op artistiek gebied) niet overtuigd is dat waarachtige
kunst eerst in ónze tijd is aangevangen, - maar die de schat van vetera ét nova, nova
ét vetera gelijkelijk in zijn kritisch gezichtsveld betrekt en rustig kiest.
Omgekeerd is, volgens dezelfde opiniemakers en smaakspecialisten progressief
wie blindelings alle extreme stellingen en houdingen bijtreedt: abortus en homofilie,
echtscheiding en partnerruil, nudisme en pornografie, drugs en euthanasie - al dan
niet gecamoufleerd onder eufe-
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mismen (waaraan onze tijd zo rijk is): verbale enormiteiten als zachte drug, zachte
porno, zachte dood. (Twee of drie jaar geleden zag ik in Tilburg twéé stickers op één
auto: Abortus vrij! - en - Vivisectie néé!). Men is terecht bekommerd om de
bezoedeling van aarde en lucht, water en woud, spijs en drank - maar zwijgt over de
besmetting van geest en geweten, woord en beeld. Ik ben ervan overtuigd dat de
deugd (virtus, die ook kracht is) nog altijd in het midden van twee extremen ligt.
Wel is het niet de makkelijkste weg. Maar ik eis het recht op om van het ene naar
het andere ‘kamp’ te wandelen, naargelang de kwesties die aan de orde zijn. Wanneer
ik zie welke uitwassen, enormiteiten en zelfs perversies iemand moet goedkeuren
en propageren omdat hij nu eenmaal als ‘progressief’ wil gerubriceerd worden, dan
bedank ik feestelijk. Omgekeerd wil ik niét vereenzelvigd worden met geborneerdheid
en kortzichtigheid van zogeheten ‘conservatieven’. Ik wens niet vóórgesorteerd te
worden naar een straat met één-richtingsverkeer. Ik wil op elk ogenblik zélf kunnen
kiezen, stoeltje-wisselen. Ik vind het helemaal niet onmogelijk noch onbehoorlijk
om conservatief te zijn op het ene, en progressief op het andere gebied. En het zal
mij een zorg wezen hoe sommigen daarover oordelen. Wel ‘breeddenkend’, maar
daarbinst ‘denkend’.
En hierbij sluit aan (naast de constatering van toenemende verloedering en
polarisering in de kunst) de vaststelling van
3) de toenemende éénzijdigheid in de beoordeling van bepaalde kunstvormen en
kunstenaars door de media die zich een monopool-situatie hebben toegeëigend in
deze materie. Ook dàt druist in tegen de ethiek.
Reputaties zijn niet meer een gevolg van de waarde van het werk, maar worden
vaak met kunst en vliegwerk gemààkt door nijvere lieden die voorschrijven en, vooral,
‘duiden’. Het gevolg van hun aparte eenzijdigheid is dat er beeldende kunstenaars
en auteurs zijn die altijd - én andere beeldende kunstenaars en auteurs die nooit aan
de beurt komen in radio, televisie, literaire tijdschriften en de cultuurpagina's van
kranten en magazines. De zonde van de verzwijging of van de gemanoeuvreerde
dosering die wij uit de nieuwsberichten kennen.
Dààr worden de codes vastgelegd en opgelegd. De moderne communicatiemiddelen
verhaasten een proces-van-erkenning, want de luisteraar en kijker - die immers over
minder kritisch verweer en verdediging beschikken dan de lezer - worden appreciaties
en depreciaties opgedrongen die hij gemakshalve als eigen oordeelvellingen afneemt.
Alles wordt thuisbesteld, ook de opinies. (Straks alléén nog de opinies!).
Recept 1: Men legge de laatste drie jaargangen van de drie grote Vlaamse literaire
tijdschriften Dietsche Warande en Belfort, Nieuw Vlaams Tijdschrift en De Vlaamse
Gids naast elkaar en vergelijke de behandelde auteurs. Dan zal blijken wààr de
éénzijdigheid te vinden is en wààr niet.
Recept 2: Men bekijke (indien men er de behoefte/lust toe gevoelt) de programma's
beeldende kunst en literatuur van de Vlaamse Televisie (bijv. Dag aan dag, Boeket
(vroeger, en thans), Wie schrijft die blijft, De Vijfde Windstreek...) en men zal
dezelfde textuur in het weefsel ontdekken.
Recept 3: Men vergelijke bijv. de weekbladen Knack en De Spectator, speciaal
met het oog op de meer-uitgebreide reportages over en interviews met letterkundigen
en beeldende kunstenaars. In beide publikaties komen de zgn. linksen (om even de
veel-gebruikte terminologie duidelijkheidshalve over te nemen) aan bod en de zgn.
rechtsen in beide niet of nauwelijks. Omdat ik niet alle namen kan opsommen, geef
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ik liever geen enkele naam. Maar let wel: ik protesteer niét omdat bepaalde auteurs
geregeld in het zonnetje van de openbaarheid worden gezet, maar wél omdat bepaalde
auteurs nooit of uitermate zelden aan bod komen.
Recept 4: Men geve acht op kunstenaars die plotseling en gelijktijdig worden
gepromoveerd, - net als een nieuw wasmiddel, - door handige managers. Dat heeft
te maken met het merkwaardig verschijnsel der beïnvloeding van de kunst door
gewiekste handelspraktijken en gewiekste handelaars. Dat zijn, voor de beeldende
kunsten de managers en voor de literatuur de uitgevers.
De kunstenaar wordt ten gevolge van dié situatie en inmenging niet zelden
producent, in de ‘materiële’ zin van het woord: de schilder bijv. werkt voor een
galerij, voor een verzamelaar, voor een kunsthandel; de romancier behoort tot de
‘stal’ van een uitgeverij.
Men zou, denk ik soms, een originele geschiedenis van (een deel) van de beeldende
kunsten kunnen schrijven via de promotie door drie, vier bekende galerijen - én een
andere, van de literatuur, langs de handige reklamevoering door een paar uitgeverijen.
Het is zelfs zo dat auteurs die van levensbeschouwing of/en van uitgever veranderen
ineens naar het voorste plan worden gewerkt.
Andere extra-literaire elementen spelen ook vaak een belangrijke rol. Het geval
Jotie T'Hooft is maar al te bekend: een talentvol jong dichter die omwille van de
tragische omstandigheden waarin hij aan zijn einde kwam, niet alleen tot een literair
wonderkind wordt uitgeroepen, maar tegelijk ook tot symbool en idool. Idolatrie en
persoonsverheerlijking mogen blijkbaar soms zelfs buiten de politiek. Hoewel.
Aan de overkant van de aanbidders staan dan de luidruchtige, verguizers, hoewel
ze zich zwijgers noemen die in het geweer komen op een wijze die niet meer netjes
is.
En hier kom ik - ten slotte! - aan een vierde constatering die met ethiek te maken
heeft:
4) de toenemende bitsigheid en hardheid, de dierlijke ernst waarmee kunst en
kunstenaars worden be- en vooral veroordeeld door lieden die enkel zichzelf au
sérieux nemen.
Humor blijkt volkomen afwezig; hoogstens verschijnt er een bepaald soort
grimmige ironie. Er zijn geen collega's, enkel concurrenten. Méér dan terecht of
welvoeglijk is worden bij de oordeelvellingen de persoon van de kunstenaar zelf
betrokken: de aandacht verplaatst zich naar de mens-achter-het-werk, dat wil zeggen:
(let op de rangorde) zijn politieke kleur (en wee, als het een ‘miskleur’ is), zijn
afkomst en omgeving, zijn voorkeuren en, niet te vergeten, zijn privé-leven - waarbij
vooral afwijkingen van wat oirbaar is dik in de verf worden gezet.
Niet enkel de criticus, ook de auteur zélf mist dikwijls de moed tot relativering
(die met humor te maken heeft). Een groot aantal romans van de jongste jaren geven
de indruk van een (laattijdig gepresenteerde) afrekening met (ik geef slechts enkele
geviseerde doelwitten) het vroeger beleden geloof: moet men sommige literatoren
geloven dan liep Vlaanderen een halve eeuw geleden vol gefrustreerde verdrietige
jongetjes die hevig op de volwassen jaren (én vooral de veranderde mentaliteit) zaten
te wachten om uit het dwangbuis van kerkse verplichtingen te breken die hun de
ademhaling bemoeilijkten.
Afrekening met een opvoedingssysteem (in gezin en school), waarbij geringe
oneffenheden tot bergpassen worden vergroot en wrijvingen die eigen zijn aan de
dagelijkse confrontatie van ouderen en jongeren buitenmatig worden opgeblazen.
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Afrekening ook met de ouders, speciaal - lijkt mij - met de vaderfiguur: vergis ik
mij wanneer ik denk dat de Noordnederlandse auteur Harry Mulisch met zijn Voer
voor psychologen (1961) patroon stond voor de Zuidnederlandse
varianten-op-hetzelfde-thema?
En natùùrlijk afrekening met Vlaanderen, dat voor de gelegenheid klein en
klerikaal, achterlijk en archaïsch, burgerlijk en benepen wordt genoemd en waarover
het leed door Vlààmse schribenten bij voorkeur wordt uitgesnikt aan de
grààgtoegekeerde Nederlandse borst.
Wellicht kan het bovengezegde een indruk van misnoegdheid wekken en van om een duur woord te gebruiken - enig cultuurpessimisme. Maar ik dacht dat het
zelfs op een fééstviering zin had luidop te zeggen wat binnenskamers, onder collega's
en vakgenoten (óók van andere gezindheden), tijdens informele gesprekken al zolang
wordt gefluisterd.
Mijn geloof in- en mijn hoop op een evenwichtiger ethische kunst (met een idee
en een visie, met het bewustzijn van de onmeetbare waarde en invloed van elke
artistieke schepping) stoelt op de overtui-
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ging dat overal in Vlaanderen kunstenaars uit alle disciplines bezig zijn aan (de
formulering is van René Verbeeck) hun ‘grote stille Taak’. Afzijds de podia en de
pannels, de media en de markt. In stilte altijd, in eenzaamheid soms, in twijfel niet
zelden. Zonder hààst gelijk alles wat groeit. Delvend in zichzelf en zonder al te veel
bezorgdheid om mode of mythe. Met tasten vertalend wat zij voelen, en zien, en
geloven.
Op een afstand, - soms in de verte, - zijn er de lezers, en de hoorders, en de
toeschouwers, onzichtbaar, voelbaar aanwezig. Naar hén richt zich de schepping van
de kunstenaar. Hén heeft hij in gedachten, wanneer hij in vreugde of twijfel,
begenadigd of geledigd, gelukkig of wanhopig verderwerkt. Tegen het etmaal, de
tijdsgeest, de utilitaire maatschappij. Het is, spijt alles, het geluk van de kunstenaar
dat hij tot stand brengt, dat hij iets nieuws - dat de maker kan overleven - toevoegt
aan het bestaande. Hij is een begenadigde die langer duurt dan zijn lot. Van dat
voorrecht behoort hij zich bewust te zijn én dankbaar ten opzichte van de Heer die
hem liet delen in Zijn scheppingswerk.
In een prachtig en diepzinnig gedicht spreekt Hugo von Hofmannsthal over
tweeërlei soort mensen: zij die ongezien moeten sterven, onder in het scheepsruim
waar de logge riemen door het water gaan en de voortgang van het vaartuig wordt
verzekerd - én de ànderen, die boven wonen bij het stuurrad: zij kennen de vlucht
van de vogels en het landschap van de sterren:
Manche freilich müssen drunten sterben,
wo die schweren Ruder der Schiffe streifen;
andre wohnen bei dem Steuer droben,
kennen Vogelflug und die Länder der Sterne!

Maar zij die beneden moeten blijven (bei den Wurzeln) èn zij die bovendeks zitten
(bei den Sibyllen) zijn met elkander verbonden ‘wie am Luft und Erde’.
De kunstenaars hebben die anderen nodig. Zij hebben hun talenten om niet gekregen
en zij worden gevoed door hun volk. Krachtens beide gaven - genade én geestelijke
leeftocht - is hij verplicht tot dienst. Dienaar is zijn rijkste, edelste én volledigste
naam.
Anton Van Wilderode

verbondsberichten
Verbondssecretaris: Danny Van den Bussche Duinenstraat 70 - bus 3, 8400
Oostende

Viering dertig jaar C.V.K.V. & ‘vlaanderen’
Het eerste nummer van ons tijdschrift (toen nog ‘West-Vlaanderen’) verscheen in
januari 1952... dertig jaar geleden dus. Een meer dan voldoende reden vond de Raad
van Beheer van het C.V.K.V. om dat plechtig te herdenken. Dit gebeurde dan ook
met een tweedaagse op 25 en 26 september 1982.
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Op zaterdag 25 september werden heel wat personaliteiten en leden van het
C.V.K.V. door de heer Werner Vens, voorzitter van het C.V.K.V., verwelkomd in
de succursale van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen in Brugge. Daarop
maakte de heer Vens de uitslag bekend van de Albert de Longiepoëzieprijs van het
tijdschrift Vlaanderen. Van de ruim 1000 ingezonden gedichten werden er ca. negentig
in de rubriek ‘Poëtisch Bericht’ van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ gepubliceerd. Uit
die gepubliceerde gedichten werden door de redactie drie gedichten bekroond. De
Eerste Prijs ging naar het gedicht ‘Bezoek’ van Christina Guirlande (Grembergen),
de Tweede Prijs naar ‘Dood’ van Maria Sesselle (Zomergem) en de Derde Prijs naar
‘Om niets dan geborgenheid’ van Gery Florizoone (Brugge). Deze bekroonde
gedichten werden daarna door voordrachtkunstenares Marleen van Remoortere
voorgedragen.
Voorzitter Vens stelde nadien het nr. 189 van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ officieel
voor. Dit nummer draagt als titel ‘In Memoriam Jozef Storme. Aspecten van het
naoorlogse Cultuur- en Kunstbeleid van de Provincie West-Vlaanderen’ en belicht
o.m. het belangrijke werk van wijlen Jozef Storme, eerste voorzitter van het C.V.K.V.
en ere-gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen, in verband met kunst en
cultuur in de kunstprovincie en daarbuiten. Er werden tevens een paar
speciaal-voor-de-gelegenheid-luxe-ingebonden exemplaren van dit nummer uitgereikt,
o.m. aan Mevrouw Jozef Storme, aan de heer Olivier Vanneste, Gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen en aan de directie van de Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen.
De proclamatie van de winnaars van de Jozef Storme-prijs voor Schilderkunst
1982 was het volgende programmapunt van de bijeenkomst. De jury van de wedstrijd
- bestaande uit Werner Vens, voorzitter, Robert Declerck, secretaris en de leden
Marcel Duchateau, Gilbert Goos, Marcel Notebaert en Willy Otte, bekroonde drie
van de negenenzestig ingezonden werken. De eerste prijs (25.000 fr.) werd toegekend
aan de heer Luc De Meyer uit Brugge voor zijn inzending ‘Een veertigtal hoofden’
(reeks 3). Eenparig was de Jury van oordeel dat dit werk - artistiek gezien - zonder
twijfel het meest merkwaardige is van de inzendingen. Het getuigt van een frisse en
sprankelende fantasie, van een ongemene tekenvaardigheid, van een gevarieerde en
geraffineerde techniek, zowel in elk figuurtje afzonderlijk, als in de combinatie van
de figuurtjes als omlijsting van de centrale figuur, van het centrale motief. De tweede
prijs (15.000 fr.) werd toegekend aan de heer Joris De Geest uit Londerzeel voor
zijn doek ‘Confused Man’. Het doek is kloek geschilderd en getekend, met allerhande
vondsten (soms te veel of minder gelukkig gecombineerd) in koloriet en compositie.
De derde prijs (10.000 fr.) werd toegekend aan de heer Laurent Reypens uit
Tongerlo-Westerlo voor zijn tafereel ‘Wit op wit’. De jury had oog voor de serene
sfeer waarin deze compositie baadt; eveneens voor de vakkundigheid waarmee het
kleine stilleven à la Morandi schier monochroom is geschilderd. Ze vroeg zich echter
af of dit doek bestand is tegen de tijd, m.a.w. of het bij langer beschouwing niet een
deel van zijn bekoring zou verliezen.
Deze prijzen werden uitgereikt door de directie van de Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen, die de wedstrijd sponsorde.
Nadien nam de heer Olivier Vanneste, Gouverneur van West-Vlaanderen, het
woord en dankte het C.V.K.V. voor de geleverde inspanningen en drukte de wens
uit dat het verbond nog vele jaren zijn activiteiten ten voordele van de kunstenaars
zou mogen verder zetten. Tot slot verklaarde hij de tentoonstelling van de
geselecteerde werken van de Jozef Storme-prijs voor Schilderkunst voor geopend.
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Her en der aan de wanden van het bankgebouw prijkten de vijfentwintig geselecteerde
werken. Zo zagen we werk van Ben Baerten (Hoeselt), Marie-Jeanne Bouduin
(Maasmechelen), Walter Brems (Dendermonde), Miejef Callaert (St.-Amandsberg),
Geert De Geyter (Lebbeke), Mia Deprez (Olsene), Desanto (Ingelmunster), Etienne
De Vis (Mazenzele), Yvonne Erauw (Herzele), Magda Francot-Joosten (Antwerpen),
Achiel Hutsebaut (Aalst), Marie-Christine Huybrechs (Kortrijk), Ghislain Kuyle
(Poperinge), Piet Moerman (Kortrijk), Pauwels Kennes (Oostende), Freddy Petteloot
(Kortrijk), Eric Roets (Zwijnaarde), Lilian Roobrouck (Desselgem), Luc Van Lent
(Gent), Jan Van Saene (Roosdaal), Jo Vion (Lokeren) en Irène Wuyts (Antwerpen).
Tot besluit van de eerste dag van deze viering bood de Directie van de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen een receptie aan.
Zondag 26 september 1982 stond geheel in het teken van de viering van het
30-jarige bestaan van het C.V.K.V. Om 10.30 u waren leden van het C.V.K.V. van
heinde en verre uit het Vlaamse land samengekomen in de kapel van de abdij van
Male (St.-Kruis-Brugge) om de eucharistieviering, opgedragen door Mgr. E.J. De
Smedt, Bisschop van Brugge, en geassisteerd door Anton van Wilderode en Gery
Florizoone, bij te wonen. Deze mis werd aan het orgel muzikaal opgeluisterd door
de heer Kamiel D'Hooghe uit Brussel. Gedurende zijn homilie wees Mgr. De Smedt
er o.m. op dat de wereld van vandaag meer dan ooit nood heeft aan christelijk
geïnspireerde kunstenaars als tegengewicht voor de al te materialistische opvattingen
uit onze huidige maatschappij.
Tijdens het mementogebed van de mis las de heer Hector Deylgat,
beheerderafgevaardigde van het C.V.K.V., de namen af van leden van het C.V.K.V.
die ons sedert juni 1981 ontvielen: de kunstschilders en grafici: Gilbert Vandenberghe
uit Oudenaarde, Alice Frey uit Oostende, Hilaire van Biervliet uit Kortrijk, Joris
Declercq uit Westouter, Marcelina Banier uit Kessel, Jos Coveliers uit Niel, Geo
Langie uit Gent, Georges Lemmens uit Hasselt, Jos Meulepas uit Duffel en War van
Overstraeten uit Brugge. De beeldhouwer Willy Kreitz uit Antwerpen, de glazenier
Frans Steeno uit Mechelen, de tapijtkunstenaar Julien van Vlasselaer uit Antwerpen,
de kunstcritici en kunsthistorici Jo du Bois uit Antwerpen en Jean de Béthune uit
Kortrijk. De dichters, romanciers en essayisten: Jozef J. de Belder uit Deurle, Wies
Verwaest uit Geel, Jan Lamote uit Meise, August Geldhof uit Brugge, Hervé Stalpaert
uit Assebroek, Angèle de Bremaeker uit Hekelgem, Louis Roppe uit Hasselt, Albert
Speekaert uit Essen, Matthea Ballings uit Hasselt. De toondichters, dirigenten en
solisten: Renaat Verbruggen uit Antwerpen, Gabriël Verschraegen uit Gent, Frans
Soete uit Roeselare, Prosper Goethals uit Gent, Eugeen Beeckman uit Antwerpen,
Albert Vanhaute
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uit Kortrijk en Jan Rouwet uit Hasselt. De toneelschrijvers, regisseurs en acteurs: Jo
Ceulemans uit Lier, Albert Vanderleenen uit Edegem en Remi van Duyn uit Kortrijk.
In de tot achterin gevulde ‘Ridderzaal’ van de Abdij van Male vond na de H. Mis
een Academische zitting plaats. De heer Anton van Wilderode hield er een fel
opgemerkt referaat over ‘Ethiek en Kunst’ en hij werd treffend ingeleid door Prof.
Dr. A. Keersmaekers, voorzitter van de Redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’
(zie elders in dit nummer onder de rubriek ‘Kunst en Geest’, waar de volledige tekst
van rede en inleiding werd afgedrukt).
Om 13 uur kwamen de feestvierende leden van het C.V.K.V. bijeen in het
hotelrestaurant ‘Lodewijk van Male’ (St.-Kruis-Brugge) voor een feestbanket. Onder
de aanwezigen merkten we o.m. de heer Daniël Coens, minister van Nederlandse
Cultuur en Opvoeding, de heer E. De Cuyper, bestendig gedeputeerde voor Cultuur
van Oost-Vlaanderen en voorzitter van de Interprovinciale Cultuurraad van
Vlaanderen, de heer Herman Reuser, voorzitter van het verbond van Katholieke
Kunstenaars in Nederland (N.A.K.K.) die tijdens een korte toespraak de groet
overbracht van S.I.A.C., de internationale vereniging van christelijke kunstenaars.
In zijn tafelrede wees minister Coens o.m. op het blijvend belang - spijts de crisistijd
- van de inspanningen van kunstenaars van alle disciplines tot verheffing van het
culturele peil van ons volk. Verder reikte hij een gedenkpenning uit aan de jarenlange
medewerkers van het C.V.K.V.: de heren Fernand Bonneure, Hector Deylgat, Marcel
Notebaert, Albert Smeets en Julien van Remoortere.
Tegen het einde van de feestviering nam Mevrouw Dominique Goos-Derveaux
het woord om de jarige en bekroonde C.V.K.V.-leden letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes te zetten. Als herinneringsgeschenk kregen de gehuldigden een speciaal
voor de gelegenheid ontworpen litho van de hand van Marcel Notebaert aangeboden.
R.d

Nieuwe leden
Onze Raad van Beheer aanvaardde volgende kunstenaars, die we hartelijk welkom
heten.
Antwerpen: Paul de Haes (L), Mechelen - Paul Hendrix (P), ps. Pol, Merksem Henri van Beersel (P), Willebroek - Astrid van Lierop (P), O.-L.-Vr.-Waver - Frieda
Verstrepen (P), ps. Fritzky, Antwerpen.
Brabant: Josine Ghekiere (L), ps. Jessy Marijn, Kraainem - Leona Swinnen (P),
wed. van den Bosch, Kessel-Lo - Simonne van Pelt (P), Kumtich.
Limburg: Marleen Maesen (M), Hasselt - Edith Oeyen (L), ps. Eden, Beringen.
Oost-Vlaanderen: Michael Vekeman (M), Rupelmonde.
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West-Vlaanderen: Jeroom Buysschaert (P), Deerlijk - Luc de Coninck (Lit.-Wet.),
St.-Andries - Roland de Meurisse (P), Menen - Bernard Sercu (P/L), Ieper - Trees
Yserbyt (P), Wevelgem.
N.B. Ten gevolge van een zetfout werd op de lijst nieuwe leden in vorig nummer bij
West-Vlaanderen niet vermeld dat ons nieuw lid André Debaveye te Kuurne-Kortrijk
woont en tot de sectie Plastische kunsten (P) behoort.

Kunstenaarsbelangen
• ‘Quousque tandem’, het occasioneel blad van Frans Depeuter, bracht in zijn
eerste nummer een scherpe aanklacht tegen een nieuw Vervalst beeld van de
Vlaamse Literatuur, ten behoeve van de nederlanders verschenen in het
uitgeversblad ‘Lezerskrant’ van de hand van Alstein. Deze onderscheidt drie
groepen in de levende Vlaamse proza-literatuur.
1. Als ‘coryfeeën’ van de oudere generatie vernoemt hij Boon, Claus,
Geeraerts, Ruyslinck, Michiels, van Aken, Lampo, Auwera (dus
uitsluitend vrijzinnigen), maar onvermeld blijven: A. Berkhof, M.
Rosseels, J. Vandeloo, D. Verboven, J. Veulemans, J. van den
Weghe, H. Vos, J. van Remoortere, evenals de nestoren: Walschap,
Gijsen, Demedts, Lebeau, Gilliams, Duribreux.
2. De ‘achtenzestig-groep’ waarvoor Alstein een zestal auteurs noemt
om hen een veeg uit de pan te geven. Blijven de ‘grrroten’:
Robberechts, Koeck (wegens één als meesterstuk beschouwd
minderwaardig werk) en van den Broek (wegens drie
minderwaardige debuutwerken): ook hier uitsluitend vrijzinnigen.
Al de rest wordt genegeerd en verzwegen.
3. Waardevol zijn in de ‘Nieuwe generatie’: Mijnheer Alstein zelf, L.
Pleysier, G. Seghers en Lou Zvonik (wederom uitsluitend
vrijzinnigen). Maar L. van Campenhout, E. Marain, R. van Hekken,
H. Waterschoot en vele anderen worden doodgezwegen. Meneer
Alstein schrijft bovendien meer regels over zichzelf dan over tien
andere figuren...

Dat Alstein eenzelfde informatiemanier hanteert voor de prozaïsten als de
bloemlezer van Riet voor de poëzie zal de lezers van het weekblad ‘Spectator’
niet verwonderen. Hij gaat in dat ACW-blad precies op dezelfde wijze te werk
bij het selecteren van de auteurs voor interviews.
N.B.: De vermelding van vrijzinnigheid komt niet voor in de tekst van Depeuter.
• Veel christelijke dragers van gezag van alle aard vertonen graag op cultureel
en artistiek vlak een Pluralisme, bij zover dat christelijke auteurs en kunstenaars
er helaas de dupe van zijn: zij worden door eigen mensen voorbij gezien bij
opdrachten, bekroningen, benoemingen e.a. Dergelijk pluralisme is soms zuiver
naïviteit vanwege lieden die zich een image van breeddenkendheid en tolerantie
wensen te verschaffen, omdat het mode is. Soms gaat het om ‘berekend’

Vlaanderen. Jaargang 31

pluralisme van sommigen die weten dat het hen geen windeieren zal bezorgen:
bv. in
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de politiek of waar men voor een aanstelling, een prijs, een beurs e.d. linkse
steun nodig heeft. Het echte pluralisme, dat elke christen moet bezitten, was in
Vlaanderen tot voor dertig jaar heldhaftig, omdat het christelijke milieu vrij
algemeen erg onverdraagzaam was, vaak als reactie op in het verleden geleden
onrecht. De tijd van de beschamende christelijke intolerantie is gelukkig voorbij:
sommige oude strijders voor de tolerantie in het christelijke midden schijnen
het nog niet te beseffen, maar men moet daarvoor begrip opbrengen. De hoop
dat, als antwoord op het christelijk pluralisme, een vrijzinnig pluralisme zou
groeien is spijtig genoeg een illusie gebleken. Nergens wordt dit beter
geïllustreerd dan in de wereld van de literatuur en de literaire bladen.
Men kan zich afvragen of een goed deel van het huidig christelijk pluralisme eerder dan uit de christelijke deugd van verdraagzaamheid - voortkomt uit een
verwaterd christendom, dat meer op indifferentisme lijkt dan op christendom,
zoals onlangs nog op sarcastische manier uitgebeeld door Johan Taels:
‘Kierkegaard zou veel plezier beleven aan het christendom van onze tijd. Er
valt ook aardig wat af te lachen. Of is het soms niet biezonder grappig dat de
geestelijken gepromoveerd zijn tot joviale sociale werkers, en God tot de hoogste
sociale Voorziening, en dat we nog maar één stap verwijderd zijn van de Totale
Bevrijding: vrij van alle overjaarse taboes, inclusief die van het ongeboren leven.
En wie kan een glimlach onderdrukken bij het horen van het blijde nieuws dat
onze eigen Moeder Aarde de nieuwe hemel wordt: een oaze van groen en vrede
- zelfs academici trekken voor die lieve vrede een dagje uit. En wat gezegd van
de recente ontdekking - na twintig eeuwen christelijke kultuur - over de diepste
zin van Goede Vrijdag: Kristus weten we nu, is gestorven uit solidariteit met
de werklozen...’
• De onrechtvaardige bejegening der literaire tijdschriften door de Staat
bestaat vooral hierin dat drie zogezegd grote tijdschriften van enorme privilegies
genieten. Het zijn het Nieuw Vlaams Tijdschrift (soc.), De Vlaamse Gids (lib.)
en Dietsche Warande (plural.). Hun privilegies zijn o.m.: 1. Het Ministerie van
Cultuur betaalt hun auteurskosten nagenoeg geheel en betaalt bovendien nog
honderden abonnementen ten gunste o.m. van de openbare bibliotheken. - 2.
Het Ministerie van Nationale Opvoeding neemt eveneens honderden
abonnementen voor de rijksscholen. Ongeacht de abonnementen die door nog
andere staatsbudgetten worden geschonken, krijgen de drie tds. aldus meer dan
de helft van hun oplage door die twee ministeries betaald (te noteren dat van
de ‘Vlaamse Gids’ het aantal vrije abonnees zo was geslonken dat men het blad
verplichtend moest maken voor alle Willemsfondsers). Vooral het NVT is ervan
geschrokken dat vanaf 1983-84 de rijksscholen zelf zullen mogen bepalen aan
welke tijdschriften zij hun budget voor tijdschriften zullen besteden. Een
beslissing die puur door het gezond verstand is ingegeven en die trouwens
slechts zeer gedeeltelijk de ongewettigde privilegies der drie tds. zal ongedaan
maken. Voor ‘Vlaanderen’ zal die beslissing natuurlijk niets veranderen, vermits
ons tds. het grotendeels hebben moet van vrije abonnees en trouwens een
oplage-cijfer bezit dat dit der ‘groten’ ver overtreft.
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• Uit een overzicht van de toneelstukken van Vlaamse auteurs, die gespeeld
werden door officiële theaters van 1975 tot 1980, vernemen we dat: de K.N.S.
47 stukken bracht waarvan 12 van Vlaamse auteurs; de K.V.S. bracht 50 stukken,
waarvan 10 Vlaamse; het N.T.G. bracht 44 stukken waarvan slechts 3 Vlaamse.
Percentsgewijze uitgedrukt dus respectievelijk 25%, 20% en 7%.
Ook vermeldt men dat vertalingen en bewerkingen door eigen mensen uit die
schouwburg werden gemaakt (percentsgewijze uitgedrukt): K.N.S. 30%, K.V.S.
50% en N.T.G. 32% bedragen.
Wat vertalingen van buitenlandse stukken gedurende de periode 75-80 betreft:
het grootste aantal opvoeringen in één der drie schouwburgen staat op naam
van ene Frans Redant: tien!
Het is verheugend integendeel te mogen vaststellen dat meer en meer
amateurstoneelgezelschappen naar het Vlaams repertoire grijpen. De (slechte)
gewoonte van uitsluitend buitenlands toneel te brengen schijnt af te nemen, de
Vlaamse stukken worden meer en meer gewaardeerd en verwerven de plaats
die zij verdienen (medegedeeld door de Ver. v. Vl. Toneelauteurs).
• Met het thema Materie en Mysterie wilde het 4de Europees Poëziefestival de
hedendaagse ‘metafysische’ of transcendentie poëzie in Europa belichten. Hierbij
ging de aandacht in de eerste plaats naar belangrijke religieuze stromingen als
het jodendom, het christendom en de islam. Nu begrippen als het onstoffelijke,
het ongekende, het mysterie opnieuw hun plaats krijgen in het hedendaagse
exactwetenschappelijke denken, krijgt ook de poëzie voeling met de intellectuele
stromingen uit de tweede helft van deze eeuw. Bovendien groeit er in de
geïndustrialiseerde wereld, onder invloed van de verhoogde vertechnisering
van de westerse samenleving, een algemene behoefte aan waarden als het
absolute of het mysterie. Uitingen daarvan zijn de terugkeer naar de natuur, de
heropbloei van godsdienstige secten, de grote rol van de muziek, de
herontdekking van het individu. Hiervan zijn ook sporen terug te vinden in de
poëzie. Bij de uitwerking van het thema van het 4de Festival werd vooral de
klemtoon gelegd op het religieuze. In dat verband zijn er, naast de nationale
poëtische tradities, duidelijke verschillen waar te nemen tussen de benadering
van het religieuze in het Noorden en het Zuiden van Europa. Ten Noorden is
de invloed van de nieuwe theologie en een sterkere betrokkenheid op het
maatschappelijke groter dan in Zuiderse landen als Frankrijk en Spanje. In die
landen of taalgebieden worden een zuiverdere ‘metafysische’ of zelfs mystieke
poëzie geschreven.
Aansluitend werd een tentoonstelling ‘Mysterie en Materie’ gehouden. De
voorkeur ging uit naar beeldhouwwerk, omdat hier aan het mysterie of het
ongekende de sterkste materiële uitdrukking wordt gegeven. Bovendien sluit
de natuurlijke materie of het gesteente het mysterie in. De aandacht was vooral
gericht op de kunstenaars van het licht of de zogenaamde ‘luministen’ van de
groep ‘lumen numen’. Dat gold evenzeer voor de kunstschilders en het grafisch
werk. Samensteller was de Leuvense kunstschilder Marcel Rademakers.
• Het Congres van Cambridge (8-12 sept. 82), werd door de Internationale
Vereniging van Christelijke Kunstenaars SIAC georganiseerd in het Kings
College. Thema was: ‘Nadat God de wereld, met alles erop en eraan, geschapen
had in 6 dagen, rustte hij de 7e dag. Daarna, de 8e dag, die nog voortduurt, is
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het aan ons de Schepping in zijn Geest voort te zetten en te vervolmaken’. Door
al de voordrachten, de expositie van deelnemers, de gesprekken, enz. speelde
dit thema. Er waren deelnemers uit Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk,
Duitsland, Italië en Zwitserland. Ik herinner met name vooral aan de referaten
met dia's van P. Robert Ombres uit Napels, Dr. Robert Th. Stoll uit Basel, Dr.
Erich Widder uit Linze, Mgr. Luigi Pagnoni uit Bergamo. Het volgend congres
zal vermoedelijk in Frankrijk plaats hebben (Arch. Herman Reuser).
• Het Davidsfond protesteert tegen het Cultuurbeleid van Poma, de nieuwe
minister van Ned. Cultuur. Het D.F. maakt zich ongerust over de beleidsopties
van cultuurminister Poma o.m. inzake samenlevingsopbouw: zijn voorstellen
komen er op neer dat van staatswege een structuur in het leven wordt geroepen
waarin de eigenheid van de bestaande initiatieven dreigt te verstikken. Het
Davidsfonds verwerpt het ‘pluralisme’ dat Poma voorstaat: het komt op
verstaatsing neer. Echt pluralisme bestaat er volgens het DF in dat verschillende
meningen en initiatieven vrij met elkaar kunnen leven en samenwerken.
Voorts begrijpt het Davidsfonds niet dat precies een liberaal minister etatiseert
in plaats van het vrij initiatief te stimuleren. Hopelijk zal de minister zich niet
laten leiden door zijn persoonlijke anti-christelijke opinie: als minister van de
hele Vlaamse gemeenschap moet hij met de wensen van de hele Vlaamse
bevolking rekening houden, aldus het Davidsfonds.
Ook de wereld van de literatuur is geschokt n.a.v. de toespraak van de minister
bij de viering van 75 jaar VVL.
• Het Alg. Ned. Congres publiceerde een Jaarboek en organiseert op 24/2/83 te
Antwerpen een colloquium over de integratie van Nederlands en Vlaams
cultuurbeleid in het buitenland i.v.m.: 1. Bestaande internationaal cultuurbeleid
(cult. attachés en culturele centra in het buitenland). 2. Rol der particuliere
organisaties i.v.m. internationaal cultuurbeleid.
Vooral dit laatste punt is belangrijk voor ons Kunstenaarsverbond dat reeds zeer
veel presteerde op dit terrein ten voordele van de Vlaamse kunstenaars.
• Ook dit jaar werd op de Boekenbeurs in Antwerpen een dag van de literatuur
gehouden op zaterdag 6 november. De organisatoren hebben een plaats gratis
ter beschikking gesteld voor auteurs die een of meer boeken in eigen beheer
hebben uitgegeven. Op de middag werd er door uitgevers een gesprek gevoerd
over het probleem ‘debuut’ en ‘uitgegeven in eigen beheer’. Wij verheugen er
ons over dat de BB zich eindelijk ontfermt over de uitgaven in eigen beheer.
Daarmede geeft zij gevolg aan een eis die ons tds. reeds herhaaldelijk heeft
uitgesproken, vóór bvb. de VVL er aandacht aan gaf.
Er waren 96 standen van uitgevers en importeurs met boeken uit 300 Vlaamse
en Nederlandse fondsen. Aansluitend op het 75-jarig bestaan van de VVL was
het BB-thema ‘Literatuur uit eigen land’. Ook gaf de VBVB de publikatie
‘Vlaamse schrijvers - 25 portretten’ uit, samen met de uitgeverij Manteau en
dus met sterk vrijzinnig overwicht in de selectie. De BB-uitgave ‘Het boek in
Vlaanderen’ verschijnt voor de 51e maal, op 415 blz. en op 60.000 exemplaren
(50 fr.).
De Vlaamse uitgevers aangesloten bij de VBVB publiceren ca. 2500 nieuwe
uitgaven en herdrukken per jaar. Maar ca. 300 Nederlandse uitgevers zijn door
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40 gevestigde alleenvertegenwoordigers aanwezig of door eigen vestigingen
(90% van de Nederlandse boekenproduktie). Ook zijn er Vlaamse uitgevers die
werken met Nederlands kapitaal of met Nederlandse uitgevers zijn geassocieerd.
De omzet van de boekhandel is in het verlopen jaar in Vlaanderen licht gestegen,
maar de onkosten zijn sterk toegenomen. In Nederland is er een daling voor het
geheel maar een relatieve stijging van de goedkopere boeken. Hetzelfde gebeurde
in Frankrijk, in de BRD en Groot-Brittannië.
De boekenmarkt in Vlaanderen bestaat voor ca. 90% (± 51.000 titels) uit boeken
in het Nederlands. Daarvan is 60% afkomstig uit Nederland, dat jaarlijks ca.
13.000 nieuwe uitgaven of herdrukken brengt. In Vlaanderen zijn er, van de ca.
51.000 titels, 23.000 in Vlaanderen verschenen en ca. 28.000 in Nederland. Van
deze titels hebben 45% betrekking op wetenschap en techniek, 26% op taal- en
letterkunde, 21,8% op jeugdliteratuur. Er is nog een derde van de bevolking,
dat nooit een boek koopt of leest.
• De Internationale Raad voor Letterkunde (CIAL) keurde een type-contract
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voor literaire werken goed op de vergadering van Kiev op 21 juni '81. Men
vindt de volledige tekst ervan in het Mededelingsblad der auteursvereniging nr.
4/1982, blz. 220-224.
Dezelfde raad, voorgezeten door Fred Germonprez, vergaderde op 22 april 11.
te Genève. De problematiek omtrent leenrecht en reprografie werd besproken
en vooral de illegale video-opnamen, die thans ook op grote schaal gebeuren:
slechts 5% der cassettes worden gekocht; 95% wordt uitgeleend zonder
eerbiediging der auteursrechten.
• Op 23/10 had in de Kortrijkse Hallen het Colloquium ‘Visie 82’ plaats over
Vernieuwing in het Kunstambacht. Georganiseerd door de dienst Kreatief
Ambacht van het Economisch en Sociaal Instituut van de Middenstand, in het
kader van de 8ste Internationale Biënnale ‘Interieur’. Rapporten van Harry
Verwiel (‘Vrijheid, vernieuwend aspect van het creatieve ambacht’), Jan
Walgrave (‘Glas, een helder probleem’), Hilde D'Haeseleer (‘Textiel in
beweging, een analyse van vormbeginselen en vormconcepten’), Marc van de
Steen (‘Ontwerpen: tussen originaliteit en varianten’), Dirk Pruuost (‘Vlaamse
sculpturale keramiek: Europese top, bestendigd of bedreigd’) en Johan Valcke
(‘Een aparte weg in het hedendaags juweel’). Een project werd gepresenteerd
door Chantal de Jaeger, Marguerite Everaerts, Marie-Jo Lafontaine, Jo
Noorbergen, Veerle Pinckers en Marc van Hoe.
• Het Centrum voor Wetenschappelijke Studie van Meubel en Interieur is in
samenwerking met de Academie voor Meubel en Interieur begonnen met het
verzamelen van oude ontwerptekeningen en mallen voor meubelen en
binnenhuisdecoratie. Deze documentatie wordt onder leiding van prof. Ellegiers
bijeengebracht in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent.
Personen die dergelijke dokumenten bezitten of van het bestaan afweten, kunnen
zich schriftelijk wenden tot het Centrum, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
• Tien Gentse en Oostvlaamse Theaters verbonden zich in de coöperatieve
GENOT: Arca, Arena, De Sluipende Armoede, Poëzien, Speelteater, Stekelbees,
Symptoom, Taptoe, Vertikaal en Vuile Mong. De tien hebben in het seizoen
'81-'82 samen, in België en buitenland, 1.200 voorstellingen op hun actief, samen
goed voor ei zo na 300.000 toeschouwers, 112 vaste medewerkers en 114 losse.
Zij mochten daartoe uit drie kassen putten - ruim 48 miljoen vanwege de staat,
400.000 frank vanwege de Provincie en 470.000 frank van de Stad Gent. Zij
werken gezamenlijk bij deze instanties voor verdere uitbouw en subsidiëring
van de theaters.
• Een v.z.w. Middagconcerten in Oost- en West-Vlaanderen werd gesticht
m.m.v. bestuurslichamen en privé-sponsors met het doel deze concerten te
bevorderen en onderlinge samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers
te bezorgen, vooral ook om het optreden van jonge musici te bevorderen. Het
betreft de Middagconcerten van Gent, Brugge, Kortrijk en Aalst, de
aperitiefconcerten van Oostende en Tielt, de kasteelconcerten van Laarne. Een
jubileumconcert voor 10 jaar Middagconcerten wordt op 24/3 te Gent gehouden
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met tentoonstelling: eveneens in abdij van Male op 25/3. Men steunt de
Middagconcerten hetzij plaatselijk, hetzij door stortingen op BBL Gent
(390-0952353) of KB Gent (440-0789331-17); stortingen van 100, 250, 500 en
1.000 fr. of meer.
• Ook het Fonds Jonge Musici werkt samen met de vzw Middagconcerten, en
wordt voorgezeten door dirigent Herman Streulens en steunde nu reeds 10 jaar
jonge Vlaamse musici en componisten. Het wil jonge, veelbelovende musici
steunen in hun opleiding, hen helpen bij het aankopen van instrumenten,
partituren e.d., voor hen kansen creëren te concerteren op privé-concerten,
kerkconcerten, schoolconcerten, wedstrijden, enz. Hiervoor zijn echter financiële
middelen nodig. Stortingen, naar eigen vermogen, kunnen gebeuren op het
rekeningnummer 671-1482231-45 van het ‘Fonds Jonge Musici’ Onderbergen
29 te 9000 Gent.
• De Pianoleraars aangesloten bij de ‘European Pianoteachers Association’
hielden een tweedaags congres in de Antwerpse Singel. Er werd o.m. gehandeld
over de Belgische pianomethode van Edgard Willems en de ontwikkeling van
de creativiteit bij kinderen. Verder kwamen ook eigentijdse en avantgardistische
pianomuziek aan de beurt met de pedagogische problemen eraan verbonden.
Geïllustreerde voordrachten handelden over Messiaen, Bach, Beethoven, Chopin
en Schumann, met voorbeeldige vertolkingen.
• De cataloog Werken over muziek door de Centrale Bibliotheek verworven
sinds 1970 werd gepubliceerd; gratis te bestellen op adres Ministerie van
Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, Dienst Pedagogische
Documentatie en voorlichting, Centrale Bibliotheek, Leuvenseweg 27, 1000
Brussel. De cataloog bevat 2560 werken van zeer diverse aard in kwaliteit
(65,2% musicologie; 11,7% psycho-pedagogisch; 13,7% muzikaaltechnisch;
9,4% onbeduidend). Kunnen geconsulteerd worden ter plaatse of besteld via
uw school of bibliotheek.

Zij rusten in vrede bij de heer
† Letterkundige baron Maurice Gilliams (o20.7.1900 Antwerpen) overleed op
18.10 in zijn vaderstad. Auteur van hooggestemd proza en poëzie, Grote Prijs
der Nederlandse Letteren en tot de adelstand verheven. Ere-secretaris van de
Vlaamse Academie.
† Letterkundige Paul Lebeau (o28.6.1908 Borgerhout) overleed op 19.10 te
Antwerpen. Auteur van ideeënrijke romans en novellen. Ere-professor aan de
UFSAL, lid van de Vlaamse Academie, gewezen voorzitter van de Scriptores
Catholici, medestichter van ‘De Tafelronde’. Herhaaldelijk bekroond.
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Tijdschrift en Kunstenaarsverbond bieden de naastbestaanden van onze
overledenen hun christelijke deelneming aan.

[Op korte golf, Prijskampen en onderscheidingen, Uit het leven van
kunsten en letteren, Bibliotheek]
[Redactie: de stukjes ‘Op korte golf’, ‘Prijskampen en onderscheidingen’, ‘Uit het
leven van kunsten en letteren’ en ‘Bibliotheek’ staan in het origineel steeds naast
elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

korte golf
Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende.

I. Plastische kunsten
Wijlen Dirk Baksteen, Jacques Gorus en Eugeen Yoors in Cult. Centrum Schoten
2-20/10. - Schilderijen van Yvonne Baton VTB-de Braekeleergal. Antwerpen v.
30/10 tot 11/11. - Staf Beerten en Jeannine Laenen, gem. feestcentrum Tessenderlo,
24/10 tot 2/11. Eveneens in R.C.C. Alden-Biezen van 2 tot 17/10. - Werken van
Walter Brems tot 31/10, gal. 't Vlietje Mechelen. - Werken van Frank Bogaert,
gal. De Futsel Wingene, 3-5/9. - Van keramist en dichter Jos Bruggen (Veldwezelt),
beelden, keramiek en abstracties, gemeentehuis Rekem 22 en 23/10. Voordien te
Lanaken in kasteel ‘Pietersheim’ (aug.). Hij werd tevens lid van de Schrijverskring
van Tongeren. - Werk van André Bulthé in gemeentehuis de Panne, tot 19/9. - Werk
van Ronald Bruynoghe, gal. de Peperbusse Oostende 17/9 tot 6/10. - Werken van
Harry Buyck, gal. De Garf St.-Lenaarts tot 28/11. - Kunstschilder Jan Buytaert
sprak over zijn artistieke opleidingsmethode naar Oskar Kokoschka op 1/10 in de
Oostendse galerij 't Zunnewiel.

prijskampen en onderscheidingen
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende

A. Plastische kunsten
ANTWERPEN - In de Hendrik De Braekeleergalerij werden de prijzen van de
wedstrijd Sint-Lutgart voor beeldende kunstenaars uitgereikt. In totaal hebben
ruim een 70-tal Vlaamse kunstenaars deelgenomen. Vier inzendingen werden
bekroond, nl. deze van Karlos De Wilde (St.-Pieters-Leeuw), W.
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Kupezyk-Dericum (Eupen), A. Candries-Van Lierop (O.-L.-Vrouw-Waver) en
Edg. van der Herten (Zandvliet). Tentoonstelling van de bekroonde en
geselecteerde inzendingen tot 14 oktober, nl. (behalve de bekroonden): W. Beun
(Gent), Ronie de Brouwer (Grâce-Hollogne), J. Dockx-Platteau (Kalmthout),
Magda Francot (Antwerpen), M.Chr. Huybrechts (Kortrijk), Laurent Reypens
(Tongerlo-Westerlo), Br. Torfs (Mortsel), Leonie van der Heyden (Sint-Truiden)
en Raf Werbrouck-Tanghe (Izegem), e.a.
- Aansluitend bij ons vorig bericht over de Provinciale Prijs v.
Textielkunst: deelname is beperkt tot maximum veertigjarigen - ook
alle mogelijke kunstvezels, papier, rubber e.d. zijn toegelaten - jury:
P. Thys (vz.), Hilde Vonck, Liva Bostoen, Edith van Driessche,
Lieven Daenens, Jan Walgrave, A.M. Adriaensens (secr.)
- De Provinciale Prijs voor Fotografie (15.000 fr.) werd toegekend
aan Michiel Hendryckx (Brussel) voor acht portretten van
kunstenaars.
- De door de K. Mij. v. Dierkunde uitgeloofde Rembrandt-Bugattiprijs
werd toegekend aan de hele inzending van Viviane Megens. De
‘Drie slingerapen’ van Erika Chaffart kregen een vermelding. De
prijs was voorbehouden aan leerlingen-beeldhouwkunst van de
Antwerpse Academie.

Vlaanderen. Jaargang 31

321

[Prijskampen]
BARCELONA - Designer Walter Leeman uit Leuven won met een barmeubel
de Gold Award in de befaamde internationale wedstrijd ‘Formica European
Design Competition’.
BRUGGE - De Beeldhouwprijs voor de beeldengroep van het Zand werd
toegekend aan het echtpaar Stefaan Depuydt -Livia Canestraro. Het ontwerp
bestaat uit een monumentale compositie rond en op vier zuilengalerijen en zal
uitgevoerd worden.
BERINGEN - 5e Internationale Kartoenale, met als thema de boosaardige
figuren uit de volksverhalen. Deelnemers uit 12 landen en 250 ingezonden
tekeningen, waarvan er 90 zijn geëxposeerd. Van 22/10 tot 21/11, telkens van
14 u. tot 18 u. en tijdens de avondvoorstellingen, in het Prov. Centrum Casino.
De Trofee Heilige Engel (20.000 fr.) kreeg Johan de Moor (tekenaar bij Hergé
en zoon van Bob), Trofee Brave Engel (15.000 fr.) voor Jos Geboes (Gejo,
Borgerhout), Trofee Lucifer (10.000 fr.) voor Libin Ronald; Prijs van de Ver.
Kever en Publiekprijs 1981: Brasser (Pol de Valck). Vierde en vijfde prijs: Alex
Klas (Youg.), François Didier (Lux.). Eerv. vermeld.: Richard Demot. Voor
volgend jaar is het thema van de cartoonale. ‘Show en Theater’. Aan het werk!
BRUSSEL - De jury van de Baksteenprijs voor architectuur, voorgezeten door
Prof. A. Hoppenbrouwers, koos uit de 91 inzendingen: le prijs: Arch. Denis van
Impe voor de gewaagde manieristische boekwinkel ‘Intellekt’ (Kalendestraat,
Gent) en ex aequo Arch. Jean Visse uit Ecaussines (eigen woning); 3e prijs:
Arch. Erik van Biervliet (voor eigen woning, die reeds tweemaal voordien
bekroond werd). Daarnaast heeft een jury van steenbakkers de Prijs van de
Kleinijverheid toegekend aan de ‘Woning Denis’ te Thisnes-Hannuit
(transformatie van een schuur met stallingen) van de Arch. Lina Docquier en
Jean Genotte uit Maffe.
- Voor de Internationale Wedstrijd van de Europese Vereniging van
het Cement (‘Cembureau’) was het tema: ‘Beton in de
eengezinswoning en het appartementsgebouw’. Uit de 57
inzendingen ging de prijs naar Sociale-woning-appartementen
(Voorzorgstraat, Brusselse Marollen, Architektengroep Gus van
Bosvoorde). Het diploma werd uitgereikt op de 2e Belgische
Betondag, ingericht door de Belgische Betongroepering.
- Enkele van de voornaamste wedstrijden ingericht door de Prov.
Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant zijn de
Godecharle wedstrijden. Drie reisbeurzen van 150.000 fr. worden
uitgeloofd in 1983: beeldhouw- en schilderkunst, architectuur.
Mogen deelnemen: de beeldhouwers en schilders van Belgische
nationaliteit die op 1 januari 1983 jonger zijn dan 28 jaar
(Architecten: jonger dan 30 jaar). Uiterste datum voor inzending:
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31 december 1982, op adres Provinciale Commissie voor
Studiebeurzen, Oud Korenhuisplein 30, 1000 Brussel.
Voor de Wedstrijden Delaunois 1983 zijn twee reisbeurzen van
100.000 fr. voorzien. Deze wedstrijd schilderkunst, teken- &
graveerkunst wordt georganiseerd door de Provinciale Commissie
voor Studiebeurzen van Brabant. Voorwaarden: Belg zijn en op
1.1.1983 minder dan 30 jaar, geboren zijn of sedert vijf jaar
gevestigd in het arrondissement Leuven, of zijn studies in de
Academie van Leuven voleindigd hebben. Reglement en
inschrijvingsformulier: Provinciale Commissie voor
Studiebeurzenstichtingen van Brabant, Oud Korenhuisplein 30,
1000 Brussel.
De Dunhill Distinction 1982, die in elke cultuurgemeenschap van
ons land een winnaar 100.000 fr. toekent, is dit jaar bestemd voor
een beroepskunstenaar, amateur of student die zich onderscheiden
heeft op het gebied van de bewaring en restauratie van
schilderwerken. Kandidaturen konden tot 31 oktober ingestuurd
worden. Dunhill Distinction, Tervurenlaan 32, bus 29, 1040 Brussel.
Te laat voor dit jaar, maar noteer voor 1983!

CAGNES-SUR-MER - Een eervolle vermelding op het Festival Int. de la
Peinture ging naar Frederic Dufoor (Brussel).
CORK (Ierland) - De Cork Art Gallery schreef een Internationale wedstrijd
voor keramiek uit, met ‘International Ceramics Exhibition’ van 24/9 tot 7/11.
Voor België werden uitgenodigd: Frank Steyaert, Coco Kemper en Luk de Blok.
FAENZA (Italië) - De Belgische deelname aan de Internationale
Keramiekwedstrijd, georganiseerd door het Ministerie voor Economische Zaken,
is dit jaar succesvol geweest, vermits vier landgenoten werden bekroond: Jo
Anne Caron-Devroey uit Waterloo (aankoopprijs van 500.000 lire), Wies de
Hert uit Mechelen (eveneens 500.000 lire), Frank Steyaert uit Denderbelle
(gouden medaille van President van Italië) en Ludo Thys uit Schulen (gouden
medaille van Credito Romagnolo). De internationale jury selecteerde nog andere
keramisten voor tentoonstelling o.m. Edwin Baele, Della Calberson, Luc de
Block, Nicole de Kimpe, Freddy Devos (Marf), Rita Herman, Angela Karwoth,
Thea Kuppers, Jeanne Opgenhaffen, Sleppe (Mark van Slembrouck) en Jean
Luc van Acker (Damali). De grote prijs van Faenza ging dit jaar naar de Japanner
Matsui Akikaru.
GENT - De NV Scheepswerven van Langerbrugge schrijft ter gelegenheid van
haar 50-jarig bestaan een Ets-wedstrijd uit voor jonge etsers van de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten en het Hoger St.-Lucasinstituut te Gent. Er zijn
20.000 fr. prijzen voorzien, plus de mogelijkheid van extrabestellingen. Inzenden
vóór 15 november. Inlichtingen: Moervaartkaai 15, 9020 Gent.
- Het Verbond van de Oostvlaamse kringen voor Heemkunde schonk
Oorkonden voor geslaagde restauraties in Oost-Vlaanderen aan de
gemeenten Gent, Aaigem, Aalst, Appels, Gavere, Hamme, Hillegem,
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Hofstade, Lede, Mullem, Oordegem, Oudenaarde, Berlare,
St.-Jan-in-Eremo, St.-Maria-Latem, St.-Niklaas, Vlierzele,
Waasmunster en Zele.
In de spectraal-wedstrijd Het Spel waren de drie eerst geplaatsten
Luc de Pauw (Zelzate), Georges de Koker (Gentbrugge) en Jos
Schrijnemakers (St.-Truiden).

KORTRIJK - De VZW Interieur organizeerde de wedstrijd Trefpunt voor alle
Belgische scholen, die een opleiding verzorgen in de binnenhuisarchitectuur,
vormgeving of gelijkaardige opleidingen. Bedoeling was het inrichten van een
ontmoetingsruimte en/of kommunikatieplek van 144 m2 binnen de Biënnale.
Het winnend projekt van het Instituut Notre Dame de la Sagesse uit Ganshoren
wordt in Kortrijk uitgewerkt. Wedstrijden op internationaal niveau in de marge
van Interieur zijn de prijsvraag voor ontwerpers (380 inzendingen uit 18 landen)
en die voor producenten deelnemers voor het meest interessante nieuwe
interieursproject.

KG 2 Plastische kunsten
-Grafiek van Frank Castelyns, gal. Siegfried de Buck Gent 16/10 tot 7/11. - Werk
van Marie-Jeanne Cilissen, gal. de Verkeerde Wereld Maaseik, tot 31/10. - Werken
van Lucien Coppens tot 24/10 in gal. 't Hof van Puttens te Lede. - Keramiek van
Denise Cromheecke, gal. Desko Kortemark tot 31/12. - Kunstschilder-fotograaf
Marcel de Backer, Kunst-tea-room Fritz Gent 1 tot 31/12. Voordien ‘Oud-Brugge’
te Brugge 1/7 tot 5/9. - Olies op papier van Luc de Blok, gal. Kunstforum Schelderode
v. 16/10 tot 14/1 (studio 1). - Sociaalkritische tekeningen van Luc Degryse in de
Villa Clementine te Wiesbaden; hij werd, als ‘Stipendiat’ van de stad, gedurende zes
weken in de nazomer, uitgenodigd in uitwisseling met de stad Gent. Lovende recensies
in de Wiesbadener Kurier en het Wiesbader Tagblatt. - Werken van Magda Dehouwer
in C.I.A.P. te Hasselt tot 16/10. - Werken van Regnier de Herde, gal. R. Steens
Louizalaan Brussel tot 4/11. - Fotografie van Carl de Keyzer 1/10 tot 4/11, galerie
XYZ Gent. - Werken van Jetje De Kort en Lut Lenoir, Univ. Hallen Leuven tot
15/11. - Schilderijen van Robert de Man, hal van het stadhuis Nieuwpoort 1 tot
14/8. - Aquarellen van Gaston de Meyer, gal. V.T.B.-'t Hof te Puttens Lede, 30/10
tot 14/11. - Schilderijen van Hugo de Putter, gal. Hermes Ronse v. 2 tot 31/10. Nesten en Jos Depypere in gal. Depypere Kuurne-Kortrijk tot 23/10. - Werken van
M. Derycker-Timmerman, Huis Hellemans Edegem, tot 7/11. - Schilderijen van
R.E. Deschrijver, 't Hof te Puttens (VTB) Lede tot 3/10. - Tekeningen en schilderijen
van Francis Deschuymere in Korrekelder van 9 tot 29/10. - Schilderijen van Erik
de Smet, gemeenteschool Welle-Denderleeuw op 2 en 3/10. - Br. Devos en Julien
Hermans, gem. feestcentrum Tessenderlo 24/10 tot 2/11. Eveneens in R.C.C.
Alden-Biezen van 2 tot 17/10. - Schilderijen van Norma de Vos van 8 tot 25/10,
gal. Omer Wattez Maarkedal-Schorisse. - Opendeurdag in vernieuwd atelier van
Albert De Vree, 30/10 tot 28/11 Spaanse Molenstraat 50, 2040 Antwerpen-Zandvliet.
- Grafiek van Albert de Vree, Freddy Theys en Henri van Grieken, Cult. Centrum
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Kasteel Schoten, 2 tot 10/10. - Retrospectieve Hubert de Vries, gal. New Selection
Mechelen tot 2/11. - Schilderijen en tekeningen van Anto Diez, Villa Salomé Zulte,
3 tot 17/10. - Paul Eeckhout in galerij 39 te Gent. - Presentatie van map ‘Tien Lierse
begijnhofminiaturen’ en juwelen in ivoor-gravure van graficus André Gastmans,
gal. Konvent begijnhof Lier 5 tot 14/11. - Aquarellen, etsen en pastels van Roger
Gillis Gal. Aphrodite (atelier Luc Strubbe), Rijmenam van 5 tot 29/11; vrije toegang
de dinsdag, donderdag en zondag v. 14 t. 17 u en de maandag 15e v. 9 t. 17 u. Werken van Marc Gysels over Mens en Stad, gal. H. Teirlinck Beersel v. 8/10 tot
8/11. - Werken van Rik Hamblok, Galerij 1 Cult. Centrum Heusden-Zolder 1 tot
17/10. - Kunstschilder-graficus Hugo Heyens, gal. Broes Brugge tot 24/10. Schilderijen van Hugo Heyrman, gal. Athena Menen in oktober. - Werken van Luc
Hoenraet in tentoonstelling ‘Materie’ (Prov. Com. v. Kunstamb. v. Brabant) in
3B/Grasmarkt 15 tot 30/10, van 8 tot 28/1 in het Dommelhof Neerpelt en van 25/3
tot 17/4 in het Leuvens Museum van Humbeek. - Werken van Alf. Innegraeve, gal.
Amaryllis Brussel tot 17/10. - Werken van Renaat Ivens, gal. H. Minnen Dessel tot
31/10. - Werken van Herman Jacobs, Vleeshuis Lier 27 tot 31/10. - Schilderijen
van Jozef Janssens, gal. VTB-van Eyck Gent tot 7/10. - Werken van Gilbert
Jonckheere, gal. Smalstad Torhout tot 2/11. - Kunstschilder Juul Keppens, gal. Het
Pand Dendermonde tot 15/11. - Werk van Jozef Kets in gem. feestzaal Borgerhout
tot 27/9. - Schilderijen over Geel van Jeannine Laenen Gasthuishoeve Geel 2 tot
10/10. - Werken van Antoon Lambrecht, André Vandevoorde, Roger
Vansevenant, José en Rik Vermeersch in gal. Boudry te Poperinge. - Michiel
Leenknegt, Philippe Lebeau, Renaat Saey, Lea Verstraeten, gal. Beukenhof
Kluisbergen tot 15/8. - Werken van Frans Lyssens, gal. VTB-H. de Braekeleer, 16
tot 28/10. - Beeldhouwer Jozef Locquet, galerij da Vinci Waregem 25/9 tot 13/10.
- Werken van Vic Mahieu, gal. Smalstad Torhout tot 2/11. - Werk van Willy
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Malfroid, gal. Escalier te Brussel tot 13/10. - Werken van Michel Martens in de
tentoonstelling ‘Belgique 82: Sculptures-Antisculptures-Reliefs en verre’. - Onder
de leiding van Karel Mechiels verschijnt de nieuwe reeks ‘Mappen van de
tekenkunst’. - Werken van Willy Meysmans en Roland Monteyne, Univ. Hallen
Leuven tot 15/11. - Roland Monteyne eveneens tot 2/11 in gal. C. Demeester
Roeselare. - Werken van Mia Moreaux 9 tot 20/10, feestpaleis Oostende. Schilderijen van Urbain Mulkers, gal. St.-Lucas Brussel tot 10/11. - Tekeningen
van Hendrik Nachtegaele van 4 tot 31/12 in kasteel Scheydael te Schoten. Fotografie van Lieven Neirinck, C.C. De Warande Turnhout tot 31/10, eveneens
tot 30/9 in het Antwerpse Filmhuis. - Werken van Wies Peleman, gal. Desko
Kortemark tot 31/12. - Grafiek van Veerle Rooms, Gen. Bank Antwerpen tot 29/10.
- Schilderijen van Bernard Sercu, gemeentehuis de Panne tot 19/9. - Recent werk
van Jef Snauwaert, Stadhuis Torhout 2 tot 9/10. - De graficus André Sollie
illustreerde het jeugdboek ‘Nee, Pedro, nee’ van Liva Willems. - Werken van wijlen
Gustaaf Sorel blijven permanent tentoongesteld in Gal. Gust. Sorel, Paulusstraat 61
Oostende. - Werken van Mariette Teugels gal. Brabo Antwerpen tot 10/10. Schilderijen van Walter Theunynck, gal. New Selection Mechelen 5 tot 24/11. Negende individuele tentoonstelling van Sting T'Jaeckx was tot 14/7 in de hal van
het Nieuwpoortse stadhuis. Werk van Rik Wegge, Huis Hellemans Edegem tot 7/11.
- Kunstschilder Marcel Rademakers was inleider van de tentoonstelling ‘Mysterie
en Materie’ in de Universitaire Hallen te Leuven op 21/10. - Werken van Marcel
Rademakers en Maurice Wyckaert, Univ. Hallen Leuven tot 15/11. - Werken van
Gerard Segers en Frans Slangen in gal. De Verkeerde Wereld Maaseik tot 31/10.
- Graficus Freddy Theys van 13 tot 25/11 in VTB-galerij H. de Braekeleer
Antwerpen. - Werken van Jos Valgaeren, gal. de Eik Antwerpen vanaf 22/10. Werk van Leo van Cauwenberghe, tot 30/10 in gal. Niké, Elewijt. - Werken van
Gas van de Hoeck vanaf 17/10 in gal. Vyncke-van Eyck Gent. - Sculpturen en
tekeningen van Rita Vandekerckhove, Westrand Kamergalerij Dilbeek tot 31/10.
- Werken van Ad van de Keybus, Kempense Kunsthal Oostmalle, oktober. Tentoonstelling Bert van den Broeck n.a.v. 14e Allerheiligenfestival van
VTB-Affligem. In C.C. abdij van 29/10 tot 2/11. - Werk van Lucien van den
Driessche in tentoonstelling ‘Materie’ in 3B/Prov. Brabant (tot 30/10), in Dommelhof
Neerpelt (8 tot 28/1) en in Museum van Humbeeck Leuven (25/3 tot 17/4). Kunstschilder René van den Mooter, C.C. Affligem 9 tot 24/10. - Tentoonstelling
Emily-Rachel van der Stappen, hal stadhuis Nieuwpoort tot 30/7. - Werken van
Lucien Vandendriessche in tentoonstelling ‘Materie’, ingericht door Prov. Com.
v. Kunstambachten v. Brabant, in 3B/Grasmarkt 15 tot 30/10. - Kunstfotograaf Jan
van Deuren in C.C. Luchtbal tot 30/10. - Keramiek van Johan van Geert, gal.
Desko Kortemark tot 31/12. In het Antwerpse Jordaenshuis van 1 tot 24/10, eveneens
met keramiek. - Grafisch werk van Jef van Grieken, Cult. C. Strombeek-Bever
29/10 tot 11/11. - Kunstschilder Albert van Hecke, 40e jaarlijkse tentoonstelling te
Hamme, 8 tot 18/10, gemeentel. feestzaal. - Werk van Danny van Hoeck De Schakel
Waregem 1 tot 10/10. - Keramiek van Frank Vanhoutte, zaal De Pottebacker
St.-Genesius-Rode tot 14/11. - Werken van Kathleen van Houtte, in At Work
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Alternatieve Ruimte, Gent 9 tot 31/10. - Werken van Georges Vanhove, gal. Dakar
Oostende in oktober. - Werken van Jozefien van Looy, Gemeentel. zaal Borgerhout
tot 12/10. - Werken van Alfons van Meirvenne, gal. 't Poortje Haasdonk. Beeldhouwer Pieter Vanneste, feestzaal gemeentehuis Hamme van 22 tot 31/10. Werk van Maurits Vansaene, gal. C. Demeester Roeselare tot 29/11. - Dom Idesbald
Verkest was inleider van de tentoonstelling ‘Kunstenaars uit eigen streek’ op 2/10
in C.C. Affligem. Tot 24/10 met schilders uit het Pajottenland. - Keramiek van Arthur
Vermeiren, gal. Desko Kortemark tot 31/12. - Schilderijen van Cécile Verplancke,
Gal. VTB van Eyck Gent tot 7/10. - Werk van Jan Verschoore, gal.

[Prijskampen]
LEUVEN - De jury (Dr. Marcel Duchateau, W. Juwet, J. Crab, W. Toebosch,
Prof. C. Heyman, R. de Cnodder) kregen werken van 125 deelnemers te
beoordelen voor de Prijs van de stad Leuven 1982. De prijs (50.000 fr.) kreeg
Martin R. Baeyens (Smetlede). Eervolle vermelding: Paul Goris (Edegem),
Herman Uytterhaegen (Zottegem), Frank Castelijns (Antwerpen), Remi Van
Praet (Machelen) en Ben. Cornelis (Mechelen). Geselecteerd: o.m. Katleen De
Bock, M. Baudery, H. Besard, Bart d'Eyckermans, R. Gillis, Annemie
Verpoucke, Gh. Kuyle, M.J. Bouduin, Jan Vandeweghe.
MECHELEN - Een herdenkingstentoonstelling kunstschilder Hubert de Vries
(1899-1979), een beperkte retrospectieve met werken in het bezit van mevrouw
de Vries, van 15/10 tot 2/11 in Gallery New Selection (Nekkerspoel).
- Idea-In, een groep binnenhuisarchitekten, stelt een cartoonale samen
over ‘Wonen’. Die tentoonstelling zal meereizen met het
toneelgezelschap A. Theater. Cartoons, tekeningen en foto's insturen
en informatie vragen: Dirk Mertens, Tervuursesteenweg 376, 2800
Mechelen.

MERELBEKE - De Rotary Club Gent richt, i.s.m. de Federatie voor Toerisme,
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Leiestreek, de Academie van Gent
en Deinze en het Hoger Sint-Lucasinstituut een affichewedstrijd in onder het
thema ‘Leiestreek - Rijke Streek’. Kunnen deelnemen alle kunstenaars die in
Oost-Vlaanderen gedomicilieerd zijn of studeren. Reglement en
deelnemingsformulieren schriftelijk op adres: Ere-conservator P. Eeckhout,
Motsenstraat 130, 9220 Merelbeke.
MIDDLESBROUGH (Engeland) - De tekenwedstrijd Cleveland International
Drawing Biennale, m.m.v. het Arts Council of Great Britain and Northern Arts
(8.000 pond prijzen) heeft plaats in 1983. Informatie en reglement: Dept. A,
Drawing 83, P.O. Box 41, Middlesbrough, Cleveland, England.
MULHOUSE (Frankrijk) - Op de Biënnale voor grafiek werden vijf prijzen
toegekend; ons land kreeg één vermelding, nl. voor ‘Reanimatie te Veurne’ van
Roger Dewint, leraar Koninklijk Academie Schone Kunsten van Brussel.
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OOSTENDE - De Publiekprijs van de Europawedstrijd voor schilderkunst
werd toegekend aan de fransman Claude Le Boul.
PARIJS - Voor de 23e Biennale de Paris bestond de Belgische inzending voor
de plastische kunsten uit Guillaume Bijl en Alain Lambiotte; voor fotografie
Ludo Geysels; voor video Franck van Herck; voor informatiek Radio Titanic
(Brussel). De Biënnale betreft kunst van jongeren en gaat door in het Mus. d'Art
Mod. de la Ville de Paris, Beaubourg, de ENSBA en de Austral. ambassade
(2/10 tot 14/11). Er zijn 45 deelnemende landen, maar minder deelnemers per
land.
RONSE - De 14de Prijs voor Plastische Kunsten is voorbehouden voor
tekenkunst. De eerste prijs bedraagt 75.000 fr. Vier andere prijzen van resp.
8.000, 7.000, 5.000 en 5.000 fr. Inlichtingen en inschrijvingsformulieren:
Stadsbestuur Ronse, Dienst Onderwijs-Cultuur, Stadhuis, 9600 Ronse.
Inschrijven vóór 15-11-1982. Tentoonstelling der geselecteerde werken van 11
tot 19 dec. Proclamatie op 12/12.
ST.-LIEVENS-HOUTEM - In samenwerking met het gemeentebestuur werd
door VTB-VAB een Prijs voor grafiek en schilderkunst ‘Jan De Pauw’
uitgschreven, met inzonderheid het witloof, als thema. Eerste prijs voor grafiek:
Tom De Clippel en Luc Matthijs. Geselecteerd werden G. Andries (Duffel),
Linda Baeyen (Zelzate), Liza Mabilde (Oosterzele), Christa De Mulder (Kalken)
e.a. De prijs voor schilderkunst werd toegekend aan Raymonde Doens en de
tweede prijs aan Nicole Van den Bossche (St.-Lievens-Houtem), G. Van
Driessche (Mariakerke) en An Van Lierde (Mortsel). Geselecteerd: G.
Blommaert (Gent), E. Boone (Diest), H. Lanssens (Wondelgem), H. Moens
(Tongeren), R. Pringels (Lokeren), M. Schuer (St.-Martens-Latem), W.
Verbrugge (Tielt) e.a.
SALSOMAGGIORE (Italië) - De Prijs Gouden Centaur en het Diploma van
Maestro h.c. voor schilderkunst werd door de Accademia Italia van
Salsomaggiore toegekend aan Jan Rongé en Lode Sebrechts, kunstschilders uit
Antwerpen.
SZOMBATHELY (Hongarije) - Voor de 4e int. biënnale voor miniatuurtextiel
in het Savaria Museum werden geselecteerd: Rita Humbeeck, José Rouffaer,
Veerle Rouquart, Marc van Hoe, Jasmine Sellier en Freya van Laethem.
VALLAURIS (Frankrijk) - Aan de VIIIe Biennale Int. de Céramique d'Art
mochten 329 keramisten uit 34 landen deelnemen. Voor België werden
geselecteerd o.m. Luc de Blok (Gent), Wies Dehert (Mechelen), Freddy de Vos
(Gent), Jeanne Opgenhaffen (Kruibeke), Achiel Pauwels (Mariakerke), Sleppe
(Gent), Rik van de Weghe (Eeklo). Tot eind september. België won een prijs
met Antonio Lampecco en een gouden medaille met Marc Feulien.
VICHTE - De Kunstvereniging voor plastische kunst en muziek Vehta en de
dienst Kreatief Ambacht van het Economisch en Sociaal Instituut voor de
Middenstand (ESIM) organiseren van 10 tot 31 oktober 1982 een tweejaarlijkse
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tentoonstelling Textielstructuren. De tentoonstelling gaat door in de romaanse
Oude Kerk van het Westvlaamse dorp Vichte, wereldbekend voor zijn
textielindustrie. Het initiatief wordt gesteund door meerdere textielbedrijven
uit de streek. Met de tentoonstelling Textielstructuren wordt een homogeen
beeld geschetst van textielmaterie als actuele plastische taal. Aan deze
internationale tentoonstelling is de Vehtaprijs voor actuele textielkunst
verbonden.

B. Muziek - toneel - film
ANTWERPEN - De Prijs Edukatief Teater voor jeugdtoneel werd niet
toegekend. Er werden 27 toneelstukken ingezonden. Aanmoedigingsprijzen
gingen naar ‘De hongerbezem’ van P. van Rompaey (15.000 fr.) en ‘Een blaam
voor Hongeronger’ van Perko (10.000 fr.). Zij zullen verder bewerkt worden.
- De Oscar de Gruyterprijs voor een regisseur gaat naar Luc de Smet,
voor zijn vormvernieuwende benadering van ‘Pantagleize’ van
Michel de Ghelderode (een BTK-produktie). De akteursprijs krijgt
Hubert Damen voor zijn vertolking van John Merrick in ‘De
Olifantman’ van Bernard Pomerance (KNS).
- Aan de muziekwedstrijd Jonge virtuozen hebben 37 kandidaten zich
aangeboden (25 Belgen). De deelnemers uit Japan, Brazilië, Italië,
Bulgarije, Turkije, Duitsland, Griekenland en Nederland hebben
gestu-
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-

deerd of studeren in België, enkelen om deel te nemen aan de
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Selecties op 20, 21 en
22/11 in de Singel. Jury: Sylvia Traey, André De Groote, Eduardo
del Pueyo, Frederik Gevers en Jürgen Meyer-Josten. Voorzitter is
Kamiel Cooremans. Behalve een geldprijs (25.000 fr.) krijgt iedere
laureaat een optreden met de Filharmonie van Antwerpen tijdens
koncerten op 17 en 18 februari 1983. Voor de deelnemers van de
vijfde tot de twaalfde plaats is een geldprijs van 12.500 fr. voorzien.
Er is ook een persprijs van 15.000 fr.
De Peene-Miryprijs van de VTB voor Nederlandstalige
toneelliteratuur-bevordering kreeg Poppenspel Taptoe, Gent.

AREZZO (It.) - DEN HAAG (Ned.) - TOURS (Fr.) - VARNA (Bulg.) - Op
al deze plaatsen worden in 1983 koorwedstrijden gehouden. Nadere inlichtingen
aanvragen: Secr. V.F.J.K., Heirnislaan 38, Gent.
BRUGGE - De directie van Festival van Vlaanderen-Brugge zond ons een
volledige uitslag van de Internationale Orgelwedstrijd 1982: 1ste prijs Wolfgang
Zerer (BRD); 2de prijs ex-aequo Guido Mayer (Oostenrijk) en Reitze Smits
(Nederland); 3de prijs Masaaki Suzuki (Japan); 4de prijs Gilles Harlé (Frankrijk).
Eervolle vermeldingen: P. Ayrton (Groot-Brittannië), F. Corbin (USA), J. Finney
(U.S.A.), H. Grasst (BRD), S.J. Lee (USA), C.E. Murray (USA), L. Strobbe
(België). Voor de Internationale Wedstrijd Orgelpositief Brugge 1982: 2de prijs
Wolfgang Zerer (BRD); 3de prijs ex-aequo Geert Bierling (Nederland) en John
Finney (USA); melding M. Graveline (USA). De jury bestond uit de prof. Robert
Anderson, Odile Bailleux, Chris Dubois, Johan Huys, Ton Koopman, Michael
Radulescu, Jean-Claude Zehnder.
- In 1983 programmeert Brugge naast zijn 7de concours clavecimbel
zijn 1ste wedstrijd pianoforte gewijd aan het oeuvre van Mozart.
De jury is samengesteld uit de professoren Kenneth Gilbert,
Christopher Hogwood, Johan Huys, Gustav Leonhardt, Trevor
Pinnock, Johann Sonnleitner en Herbert Tachezi. Wedstrijdfolders
zijn vanaf 15/10/82 te verkrijgen samen met
inschrijvingsformulieren.
Verder voorziet het programma interpretatiecursussen en referaten
door leden van de jury, een tentoonstelling (clavecimbels, virginalen,
spinetten, clavichordes, pianofortes, documenten, edities, partituren,
platen, antikwariaat) met audities, demonstraties en recitals. De
avonconcerten van de 20ste Musica Antiqua-weken rond een drietal
thema's gegroepeerd: het clavecimbel en de pianoforte, Mozart, J.S.
Bach en de zonen van Bach. Sekretariaat en info: Dienst Toerisme,
Markt 7, Brugge.
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Het Prov. Muziektornooi wordt in 1983 voorbehouden voor
harmonies en fanfares van 2e Afdeling op 17-25/4 en 8-15/5.
Inschrijven vóór 1/11 bij de Prov. Cultuurdienst.

BRUSSEL - Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth wordt een
wedstrijd uitgeschreven voor Belgische componisten. Het gaat om een compositie
van een onuitgegeven werk voor piano solo van 5' tot 8’. Bestemd om opgelegd
stuk van de 2de schiftingsproef van de Piano Wedstrijd te worden. Insturen vóór
15 november. Inlichtingen: Sekretariaat van de Internationale Muziekwedstrijd
Koningin Elisabeth van België - Baron Hortastraat, 11 - 1000 Brussel.
- De medaille en het erediploma van SABAM werd toegekend aan
Alfons Boehme, Staf Knop en Karel van Gijseghem.
- De Vioolwedstrijd Charles de Beriot (prijzen van 12.000, 8.000,
6.000 en 5.000 fr.) is voorbehouden aan jongeren (max. 18 jaar).
Inschrijvingen tot 1 februari 1983 bij alle academies.
- De Tweejaarlijkse prijs Emile Doehaerd (25.000 fr.) is in 1983
bestemd voor een werk voor fluit en strijkorkest van ten minste 10
minuten, van een Belgisch componist die op 31/12/82 geen 45 jaar
is. Het werk mag niet uitgegeven noch uitgevoerd zijn. Reduktie
voor fluit en piano samen met de orkestpartituur inzenden. Vóór
15/12 manuskript aangetekend adresseren: A. Van Steenbergen,
sekretaris CeBeDeM, Gasthuisstraat 31, bus 2, 1000 Brussel. In de
rechter bovenhoek van het partituurkaft een kenspreuk, evenals op
bijgevoegde omslag met ingesloten: naam, voornamen en adres en
nationaliteitsbewijs.

DEN BOSCH - Paul Amand (Mechelen) is met zijn film ‘Huis aan de overkant’
winnaar geworden van het Benelux Filmfestival voor amateurkineasten in Den
Bosch (42 inzendingen). Tweede prijs ‘Twilightzone’ van Hans van Veen
(Dordrecht). Derde prijs Jef Snollaerts met ‘De vergulde glimlach van een land’.
DENDERMONDE - Het St.-Jozefskoor vierde op 2 en 3/10 zijn tweede lustrum
o.m. met een concert van Johan Duyck. Het koor is in Uitmuntendheid sedert
1981 en wordt geleid door Mark Goossens, die het jubileumconcert dirigeerde
en ook als piano-solist optrad.
DORDRECHT - Atelier OO in Dordrecht organiseert eind 1982 een minifestival
voor smalfilms, gedraaid telkens van beeldende kunstenaars die doorgaans
andere media gebruiken. Geen bepalingen: kleur of zwartwit, met of zonder
geluid, twee minuten of twee uur. Het atelier zal worden ingericht als
projectieruimte, met zitplaatsen en projectiescherm. Inlichtingen en opgave
voor deelname: Frans van Lent, Atelier OO, Korte Kalkhaven 6 in Dordrecht,
tel. 078/14.68.57.
GENT - De driejaarlijkse Prijs - Muziek van de Stad werd op 18/9 plechtig
overhandigd aan de componist en dirigent Lucien Goethals.
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De Provinciale prijs voor Instrumentale Muziek gaat in 1983 naar
een compositie voor kamermuziek (25.000 fr.). Deze voor vokale
muziek krijgt een compositie voor a capellakoor bestemd voor een
amateurs-zangkoor (25.000 fr.). Inzending vóór 31 januari 1983.
Reglement aanvragen: Prov. Dienst v. Cult. Aangelegenheden,
Bisdomplein. Voorbehouden voor Oostvlamingen door geboorte of
5 jaar domicilie op 1/1/83.

HASSELT-MAASTRICHT - De Stichting Paul Haimon Cultuurprijs kende
de tweede prijs van die naam toe aan Camille Swinnen, cultureel adviseur van
het Gemeentekrediet van België, oprichter en animator van de Basilica-concerten
(thans opgenomen in het Festival van Vlaanderen) en de Pro Civitatewedstrijden;
hij is ook een gewaardeerd leraar-muziekgeschiedenis en muziekcriticus. De
prijs is toegekend vanwege zijn aktiviteiten in de voorbije dertig jaar bij het
organiseren van muziekevenementen en het bevorderen van de muziekbeoefening
in beide Limburgen. De prijs bestaat uit een legpenning, ontworpen door Fons
Bemelmans, en een geldbedrag van tweeduizend gulden. Uitreiking op 27
oktober in het stadhuis van Maastricht. De juryleden waren: H.H.C. Loenen,
R. Pulinx, W. Sangers, J.M.W. Somers, J.J.M. v.d. Velden en A. Wouters.

KG 4 Muziek, toneel, ballet
Gouden Hooft Gent tot 9/11. - Een film over lithographie van Denise Verstappen
werd op 2/10 vertoond in de gal. Peperbusse. - Pastelschilder Marcel Vervaet, Alfa
de Keyser Hotel 1 tot 31/10. - Werken van Jef Vromant, gal. Smalstad Torhout tot
2/11. - Landschappen, marines en figuren van Nelly Windels, Foyer Stadsschouwburg
Kortrijk, 29/10 tot 9/11. In Hof ten Puttens Lede van 19/11 tot 5/12.

II. Muziek-toneel-ballet-film
De Capella Concinite en de Schola Cantorum van St.-Kwintens Leuven o.l.v. Karel
Aerts o.m. op 22/10 voor BRT-3. - Organist Jef Anseeuw geeft op 23/11 een recital
op het van Peteghem-orgel van Oekene met een Vlaams muziekprogramma. Het
‘Salve Regina’ van Herman Schroeder werd door Jef Anseeuw in Izegem gecreëerd
op 25/9. - De klarinettiste Liliane Bocken hield een aperitiefconcert op 17/10 (Mozart
en Haydn) in het auditorium van het Sted. Kunstonderwijsgebouw te Hasselt;
Organisatie Helikonensemble. - De keurgroep Imago Tijl o.l.v. Alicia Borghten trad
in juli op in Duitsland, Hongarije en Oostenrijk, en in augustus in Zweden. Ook op
de Duitse Katholiekendag (Düsseldorf 5/9). Bovendien werkt de groep mee voor de
Belgische sprookjesfilm ‘Het trappenhuis’ in een choreografie van Alicia Borghten.
- Het ballet van Vlaanderen o.l.v. Jeanne Brabants trad op in de Gentse opera op
27/9 (festival v. Vlaanderen). Van 1 tot 18/10 gasteerde het in Frankrijk.
Seizoenpremière op 6/11 in de Antwerpse K.V.O. met ‘Conversions’ of een droom
van Ensor, dat ook in Gent wordt uitgevoerd. In november zijn er ook optredens in
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Duitsland en later wellicht in Spanje, Amerika en Japan. Bespreken: K.B.v.V.
Keizerstraat 14 Antwerpen (t. 03/234 34 38). Verder o.m. optredens te Brugge op
28/10 in de Antwerpse Singel op 20/10, in de Leuvense Schouwburg op 24/10, in
de Blankenbergse Casino op 19/9, enz. - De symfonie nr. 2 van Peter Cabus kwam
op BRT-3 op 10/10. - De ‘Opera voor Vlaanderen’ programmeert ‘The Rake's
Progress’ (I. Stawinsky) o.l.v. Frits Celis te Antwerpen (23, 29 en 31/10) en Gent
(6, 12 en 14/11). Zijn ‘Nutturne e Danza op. 12’ kwam op 10/10 bij BRT-3. Pianorecital van de jonge Maria-Noëlle Damien op 8/10 in de Albertina Bilbliotheek
te Brussel. Op 14/10 eveneens in de Raadzaal van de R.U.G. te Gent in de reeks
Gentse Middagconcerten. - ‘Habanera’ van Jan Decadt werd op 20/10 door BRT-3
uitgezonden. - De reeks ‘Zing, speel en luister’ is een nieuwe methode vooral bestemd
voor het V.S.O., met handleiding en musicogrammen (los te verkrijgen). Auteurs
zijn Antoon Defoort, Paul Hanoulle en Jos Wuytack. Deel IA van deze nieuwe
reeks (V.S.O.) is reeds verschenen en betreft het V.S.O.-observatiejaar. Uitg. de
Garve, Groene Poortdreef 27, 8200 Brugge 2. - ‘Heidestemming’ van Marinus de
Jong, door hemzelf uitgevoerd, werd door BRT-3 uitgezonden op 27/10. - Wilfried
Deroo, viool, concerteert op 21/10 in de acad. raadzaal (R.U.G.) in de reeks
Middagconcerten-Gent, met o.m. muziek van Maurice Deroo. Eveneens te Brugge
voor de Middagconcerten in 't Leerhuys op 15/10. - Het Veremanskoor o.l.v. Roger
Deruwe concerteert o.m. op 5/11 in de Brugse Kathedraal 20 u. met het Requiem
van Duruflé. Ook op 29/10 in de dekanale kerk van Torhout. - ‘Concerto voor cello
en orkest’ van Lodewijk de Vocht, uitgevoerd onder zijn leiding, werd door BRT-3
uitgezonden op 14/10. Zijn ‘Serenade voor snarenorkest en cello-solo’ werd daar
ook uitgezonden op 26/10. - Vlaamse liederen van Ignace de Sutter, Jan Douillez
en Renaat Veremans werden uitgevoerd op de Brugse Halletoren-beiaard in
september. - De sopraan Beatrijs de Vos o.m. voor BRT-3 op 24/10 in een Missa
van Beauvarlet. - Uitzending ‘Zeepbellen’ van N. Rosseau, door vier koren o.l.v.
Louis Devos, door BRT-3 op 15/10. - De pianisten Luc Devos en Robert Groslot
traden op voor de Vl. T.V. op 22/10. - Roel Dieltiens, cello,
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KG 5 Muziek, toneel, ballet
o.m. op 6/10 bij BRT-3. - Het Wijnegems Gemengd zangkoor Fidelitas o.l.v. Tony
Dieltiens gaf de kolderieke LP ‘Plums Pladask’ uit, met o.m. ‘Van Pietje Putter en
Herte Vrouwe’ luimige suite van Herman Roelstraete, een zweeds zeemanslied en
een zw.-duitse suite van liederen (J. Krüss-L. Boldemann). Bestellen: 350 fr. + 40
fr. port: Br. 416-4013861-92, Fidelitas-Wijnegem. Presentatie was op 21/10 in
Gemeentehuis. - Paul Dombrecht, hobo, o.m. op 20/10 voor BRT-3. - Piet
Dombrecht, hoorn, en Willy Soenen, trompet, met het Modern Brass Quintet o.m.
op 25 okt. voor V.T.I.-Roeselare. Eveneens op 11/3/83 voor de Laarnse
kasteelconcerten. - Organist Chris Dubois speelt o.m. op de avond van 5/11 te Brugge
werken van Bach en Flor Peeters op het orgel van de St.-Salvatorkathedraal. Voordien
op 31/10 in de abdijkerk van Steenbrugge en op 23/10 in de Kortrijkse
St.-Michielskerk. - De Ghesellen van de Violier voeren op 1/11 ‘Slapende honden’
van J.B. Priestley in regie van Clem du Four, die ook te Malle op 19/9 de Gouwdag
organiseerde van het Prov. Toneelverbond Antwerpen, waarvan hij voorzitter is.
Nadere gegevens in ‘De Violier’, Periodiek van de Hoofdrederijkerskamer de
Violieren, waarvan hij Factor en Hoofdman is. - Bij de dienst Volksontwikkeling
kunnen klankdiareeksenprogramma's van Lieve en René Dupré gesubsidieerd
worden: 1. ‘De IJzertragedie 1914’ - 2. ‘Ontdek uw Vlaamse land’. Inlichtingen bij
de auteurs: Droogte 76, 9050 Evergem (tel. 091/57 30 56). - Het Gents Madrigaalkoor
o.l.v. Johan Duyck o.m. op 20/11 in Beveren (Piet Stautkring). Ook bracht de dirigent
een pianoconcert op 3/10 in het Dendermondse Stadhuis n.a.v. het 2e lustrum van
het St.-Jozefskoor. - De Pro Musica-groep Tielt o.l.v. Gilbert Hinnekint trad op
met ‘Donneke, ze lachen...’ o.m. in Koekelare (18/9), Marke (22/10) en Tielt (18/12).
Verder misopluisteren of kerstconcert o.m. te Beernem, Roeselare en Tielt. Zijn
koorcompositie ‘Donneke...’ werd gecreëerd te Tielt op 23 maart; op tekst van Guido
Willaert. - Clavecimbelrecital van Johan Huys o.m. op 19/10 in 't Leerhuys Brugge
en op 14/2 in de Middagconcerten te Kortrijk. Eveneens voor de Laarnse
Kasteelconcerten op 27/2 en voor de Oostendse Aperitiefconcerten op 20/2/83 in het
Feestpaleis. Ook op 6/10 bij BRT-3 en op 18/2 in de Kortrijkse Waterpoort. - De
voordrachtkunstenares Rosa Jonckheere presenteerde een poëzieprogramma op 12
mei in het Roeselaars stadhuis voor het C.M.B.V. - Het koor Musica Nova-Boom
o.l.v. Roger Leens treedt o.m. op in Heverlee (H.-Hart) op 23/11 met
Brahms-programma. Ook in het C.C. te Dilbeek op 29/10. - De actrices Klaar Leyre
en Rita Lommée hebben een hoofdrol in de Brugse Korre-opvoeringen van ‘Dames
op visite’ (L. Bellon) vanaf 8/10. - Het Merksems Kamer-Theater o.l.v. Walter
Merhottein voert in theater Runevoorthof op: ‘Buiten voor de deur’, drama van W.
Borchert, van 2 tot 19/12. - ‘Licht in mijn handen’ van Vic Nees is studie-onderwerp
op een Koortweedaagse te Wetteren (10-11 nov.). - ‘Preludium en fuga in F’ van
Flor Peeters werd op 10/10 uitgezonden door BRT-3, door hemzelf uitgevoerd op
orgel. Zijn ‘How lofty, O God, are your designs’ op 31/10. - Musicus Herman
Roelstraete leidde een opvoering van symfon. muziek, uitgezonden door BRT-3 op
1/10. - De woordkunstenares Tine Ruysschaert interpreteert Reinaert de Vos o.m.
op 4 en 11/10 in Arca Gent. - Een koorweekeind o.l.v. Paul Schollaert heeft plaats
op 4/5/12 in abdij Male; inlichtingen en inschrijvingen via V.F.J.K., Heirnislaan 38,
9000 Gent. Zijn ‘De Tondeldoos’ werd op 17/10 uitgevoerd te
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Oud-Turnhout/Corsendonck. - Clavecimbelrecital van Raymond Schroyens in
kasteel Gaasbeek op 7/10. Zijn ‘Internationaal Quodlibet’ is studieonderwerp op de
Koortweedaagse van Wetteren (10-11/11). Zijn ‘Drie Adagioliederen’ werden door
BRT-3 uitgezonden op 31/10. - De compositie ‘Essay for horn and piano’ van Jan
Segers werd gecreëerd op 15 juni te Brussel. - Orgelrecital van Jozef Sluys o.m. op
3/10 in de O.-L.-Vrouwkapel te Izenberge. Hij gaf bij Schott-Brussel een nieuwe LP
uit met orgelmuziek van C.C. Nivers († 1714), uitgevoerd op het van Peteghem-orgel
te

[Prijskampen]
KASSEL (BRD) - De Vlaamse bas-bariton van het BRT-koor Mark Meersman
werd geselecteerd voor de meester-cursus van Fischer-Dieskau tijdens de
Kasseler Musiktage.
KNOKKE-HEIST - In 1957 stichtte Jacques Maertens het koor Cantabile,
waarvan het 25-jarig bestaan gevierd is door een Ceciliamis (21/11) gevolgd
door receptie op het stadhuis. Het heeft een honderdtal leden, organiseerde vier
Europese Bekers voor koren, heeft een tijdschrift (Zing Mee) en hield jaarlijks
een concertreis in vele Europese landen. Op 26 december brengt het een
feestconcert in de H.-Hartkerk.
LOKEREN - 48ste Koninklijk Landjuweeltornooi 1982-1983 in het Cultureel
centrum: 27/11. ‘De goudbloem’ Sint-Niklaas, met ‘Wassa Schelesnowa’ van
Maxim Gorki. - 4/12: ‘Multatuli-teater’ Gent, met ‘Avondrood’ (Werkteater
Amsterdam). - 11/12: ‘Richten’ Ieper, met ‘Tot nut van 't algemeen’ van W.
Van den Broeck. - 18/12: ‘Lust naar kunst’ Lokeren, met ‘De Spaanse Brabander’
van Gerbrand A. Bredero. - 15/1: ‘Harlekijn’ Boom, met ‘De rolstoel’ van Rik
Hellinx en Marc Van der Auwera. - ‘Erasmus’ Anderlecht, met ‘De drie zusters’
van Anton Tsjechov. - 29/1: ‘Vrank en Vrij’ Wetteren, met ‘Nu het dorp niet
meer bestaat’ van Tone Brulin. Slotvoorstelling met proklamatie op zaterdag 5
februari.
NAMEN - De 18e Nat. Muziekwedstrijd voor de Jeugd (Gemeentekrediet)
wordt gehouden te Namen met het slotconcert in de Kathedraal St.-Aubain door
het Orch. Philh. de Liège en de solisten Bernadette Degelin en Louis Devos in
‘Alleluia’ (Haendel) en ‘Carmina Burana’ (Orff).
OOSTENDE - De Thalia-prijs voor toneel werd tijdens de dagen van de
Vlaamse gids uitgereikt aan Magda Cnudde van het NTG.
ROME - Een Compositiewedstrijd werd ingericht door het Italiaans Radio- en
Televisie-instituut (in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken)
ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Paganini. Prijzen: 5.000.000
en 3.000.000 lires. Gevraagd is een werk voor viool en orkest en een werk voor
viool solo. Inzenden vóór 31 december 1982, op adres: Institut Italien de la
Culture, Livornostraat 38, 1050 Brussel (tel. 02/538.23.79).
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ST.-NIKLAAS - Op 10/9 werd componist Camil van Hulse (85) gehuldigd in
zijn geboortestad door een concert van het Nat. Orkest van België met een keus
uit zijn werken.
SITGES (Spanje) - Het Nederlands Toneel Gent heeft op het internationaal
teaterfestival de CAU Ferrat-prijs in de wacht gesleept, met de voorstelling van
‘Lysistrata’ van Aristofanes, in een bewerking en regie van de Griek Stavros
Doufexis. Deelnemers uit Engeland, de VS, Finland, Peru, Joegoslavië, Italië,
Canada, Portugal, Duitsland en Spanje.
TONGEREN - Toondichter, beiaardier en organist wijlen Albert van den Born
werd op initiatief van het D.F. herdacht bij de le verjaring van zijn afsterven
(†21/10/81). Uitvoering van composities van hem op de beiaard door zijn
opvolger Mathieu Lenaerts, van zijn Missa in honorem Sanctae Mariae door
verscheidene koren o.l.v. Jean Schijns en René Box, met W. Moermans aan het
orgel. De mis werd op plaat gebracht (300 fr. br. 068-2000100-84 Koor
Cantemus). Hij mede-grondlegger van de Basilica-concerten.
VENETIE - De Italia-Prijs ging naar de BBC voor het ballet Rambert.
Denemarken kreeg een speciale prijs voor een teaterreportage. ‘Soldaat Johan’
van de BRT naar Ph. de Pillecijn kreeg een gunstige vermelding. De compositie
van Frank Nuyts (Oostende) ‘Sonivers II’ voor de BRT-radio werd evenmin
bekroond.
VERVIERS - Belgische pianisten (maximum leeftijd 15 jaar op 1-1-83) kunnen
deelnemen aan de tweejaarlijkse Nationale Pianowedstrijd uitgeschreven door
de Kunst- en Letterkundige Vereniging van Verviers. De laureaat bekomt een
diploma en een prijs van 15.000 fr. Tweede prijs 5.500 fr. Inlichtingen:
Jean-Marie Lemaire, rue du Tombeux 52a, 4801 Stembert.
WUUSTWEZEL - Roger van Ransbeek, voorzitter van de Ver. v. Vl.
Toneelauteurs droomt ervan om als stimulans voor de Vlaamse auteurs en alle
toneelgezelschappen een nieuwe toneelprijs in te stellen, De Gouden Leeuwerik
die jaarlijks zou toegekend worden aan het beste nieuwe toneelstuk van eigen
bodem. Aan de bekroning zou ook een geldprijs gekoppeld worden, liefst van
zo'n 100.000 fr., waarvoor echter nog mecenassen moeten gevonden worden.
Secretariaat VVT: Dorpstraat 111, 2170 Wuustwezel.

C. Literatuur
ANTWERPEN - De Debuutprijs van de Boekenbeurs werd voor 1982 over
drie romanciers verdeeld die elk 20.000 fr. ontvangen: Axel Bouts voor ‘Martin
en Martins’, Stefaan Hertmans voor ‘Ruimte’ en Emile Degelin voor ‘De
Bevrijding’. De toekenning gebeurde via een schriftelijk referendum bij Vlaamse
persmedewerkers. Het Gulden Boek voor een persoon of een instelling die zich
verdienstelijk heeft gemaakt inzake de literatuurverspreiding kreeg R. Vanaken,
leraar in het beroepsonderwijs. Het Referendum Vlaams jeugd- en kinderboek
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schonk voor de periode '79-'81 een legpenning in verschillende kategorieën aan:
Liva Willems, Gorik, Henri van Daele, Jessie Marijn, Gaston van Camp en voor
een vertaling aan Yvo Buyle.
- De Bestendige Deputatie kende volgende Provinciale Premies voor
letterkunde toe aan: Diane Broeckhoven voor ‘Dagboekje van
Matthijs’ (kinderboek, 25.000 fr.); Lieven Rens voor ‘De muur van
Lionardo’ (poëzie, 25.000 fr.); Gerd de Ley voor ‘De zonen van
Eva’ (toneelstuk, 25.000 fr.); Jacques Claes voor ‘Psychologie, een
dubbele geboorte, 1590 en 1850, bakens voor modern bewustzijn’
(beschouwend proza, 30.000 fr.) en Elisabeth Marrain voor ‘Het
tranenmeer’ (roman, 30.000 fr.). De Prijs 1982 voor een gezamenlijk
oeuvre ging naar Libert Vander Kerken (65.000 fr.).
- De 2e Tweejaarlijkse Prijs van het Religieuze Boek wordt door Mgr.
van den Berghe op 7/11 op de Boekenbeurs te 15 uur uitgereikt aan
A.R. van de Walle o.p., voor ‘Tot het aanbreken van de dageraad’
(Altiora Averbode). Eervol vermeld: ‘God is groter’ van J. Baers
en E. Henau en ‘Kostbaar in Zijn ogen’ van J. van Breemen, (beide
van Lannoo Tielt).
- Aansluitend op zijn 65e verjaardag en het 25-jarig jubileum van
zijn vzw Mercatoria verscheen het huldeboek ‘Als de man in de
peel - Bert Peleman’ (Uitg. Kempische Boekhandel, Retie). Het
werd samengesteld door Lic. Gust Wittebols m.m.v. vele vrienden
van de dichter, als een verdiende hulde.
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[Prijskampen]
AVERBODE - Bij de uitreiking van de Flandersprijs aan Karel Verleyen in de
abdij op 24/11 werd ook Jos Verhoogen gehuldigd, auteur van de
Buldog-verhalen, n.a.v. zijn 100e Vlaamse Filmpje.
BAARDEGEM - De Snellaertprijs (voorheen ‘Prozaprijs van de VVNA’
geheten) van de Vereniging van Vlaams-nationale auteurs, werd toegekend aan
de 74-jarige historicus Jan Brans, voor zijn volledig werk.
BELSELE - De Poëzieprijs van tds. Vers 1982 werd toegekend aan de
poëziebundel ‘De hel van het Noorden’ van Paul (m) Rigolle.
BRUGGE - Gouverneur O. Vanneste en de Permanente Deputatie ontvingen
op 28 september officieel de jeugd- en volksschrijver Frans Ramon-Boschvogel,
die ook talrijke historische romans publiceerde, n.a.v. zijn 80e verjaardag.
- Westvlamingen door geboorte of door domicilie, mogen deelnemen
aan de Provinciale Prijs voor letterkunde, in 1983 voorbehouden
aan de poëzie (80.000 fr.). Inlichtingen bij Prov. Dienst voor Cultuur,
Administratief Centrum, Leopold III-laan, St.-Andries.
- Bij de inzendingen van academisch gevormden wordt de Provinciale
Prijs voor Volkskunde 1982, met een waarde van 30.000 fr.,
toegekend aan Bart Vermeersch uit Bissegem/Kortrijk voor zijn
nietgepubliceerde studie ‘Alberic Cattebeke (1894-1985), grondige
studie van het leven en het repertoire van een marktzanger’. Een
premie van 10.000 fr. wordt verleend aan Rina Daveloose uit Menen
voor haar niet-gepubliceerde studie ‘Het kinderlied in de
basisscholen te Menen’. Bij de inzendingen van nietacademisch
gevormden werd geen prijs of premie toegekend. Jury: R. Haseryn,
M. Laenen, J. Theuwissen, S. Top.

BRUSSEL - De Medaille en het Erediploma van SABAM werd toegekend aan
Gaston Duribieux, Jan Matterne, Andries Poppe en Hubert van Herreweghe.
- De Michel de Ghelderode-stichting richt een Wedstrijd voor
Stripverhalen in. Prijzen: 50.000 en 20.000 fr. Gevraagd: Vier
striptekeningen op basis van een verhaal of toneelstuk van Michel
de Ghelderode. Insturen ten laatste 31 december 1982. Inlichtingen:
Michel de Ghelderode-stichting (tel. 02/648.11.18).
- De Kon. Zuidnederl. Mij kwam op 23 october samen. De
Tweejaarlijkse Prijs van de Zuidnederlandse Maatschappij werd
er toegekend aan Kas Deprez (UIA) voor zijn studie ‘Naar een
identiteit. Resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en
sociolinguïstisch onderzoek betreffende de standaardtaal in
Vlaanderen. Perspectieven voor verder onderzoek’. Zijn conclusies:
de Vlamingen wijzen een overname van de standaardtaal van het
Noorden af. In Vlaanderen wordt thans een standaardtaal gevormd
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die men kan omschrijven als een/de ‘Brabantse expansie’. De
‘Brabantse’ taalgebruiker voelt zich echter nog ver van zeker. Dit
weze een waarschuwing voor degenen die de Taalunie begrijpen
als een absolute kapitulatie van de Vlamingen ten voordele van het
Hollands.
De eerste prijs van de Poëzieprijs van de Vlaamse Club in Brussel
werd, in de eerste kategorie, toegekend aan Hans De Greve
(Assenede), in de tweede aan Thea Branders (Averbode), in de derde
aan Lynn Biermans (Borgerhout).

KG 6 Muziek, toneel, ballet
Haringe. Verder orgelrecital o.m. op 24/10 in kerk van Groot-Bijgaarden en op 3/10
in BRT-3. - Pianoconcert van Maria Spimont o.m. op 13/1 in de Raadzaal van de
R.U.G. in de reeks Gentse Middagconcerten. Eveneens op 20/10 in de Mechelse
Nieuwe Stadsfeestzaal. - Musicoloog Camille Swinnen hield een opgemerkte
academische rede bij de opening van het academisch jaar in het Antwerps
Muziekconservatorium. - Het Kortrijks Gemengd Koor o.l.v. Rudy Tas o.m. op
30/10 in de abdij van Steenbrugge. - Een Piano-interludium van Sylvia Traey op
1/10 bij BRT-3. - Het Westvlaams Kamerorkest o.l.v. Dirk Vaerendonck o.m. op
31/10 in abdij Steenbrugge en op 23/10 in St.-Michielskerk te Kortrijk. - Werken
van Ernest van der Eycken werden o.m. uitgevoerd op 11/11 door het Deinzer koor
Cantabile. - Het Europa-Cantat-concert van Jos van Immerseel wordt uitgezonden
door BRT-3 op 26/11 te 18 u. Hij concerteerde ook o.m. op 5/11 in het Antwerps
Rubenianum. Op BRT-3 met La Petite Bande op 13/10. - Kristiaan van Ingelgem
aan de clavecimbel o.m. op 25/10 in de Missa van Beauvarlet te Antwerpen.
Orgelrecital op 26/9 in St.-Martinuskerk te Aalst. - Het Vocaal Ensemble Currende
o.l.v. Erik van Nevel o.m. op 1/10 in St.-Trudo te Peer. - N.a.v. het 55-jarig bestaan
van ‘Zanglust-Tielt’ presenteert dirigent Marcel Van Quickelberghe met het koor
en orkest van Zanglust een Jubileumconcert op 26/11 in Cult. Centr. van Tielt met
werk van Beethoven, Schubert, Borodin en Willy Ostyn. - De ‘Eolienne’ van Ida
Gotkovsky werd uitgevoerd op 11/10 door Gaby van Riet, fluit, op BRT-3. Zij trad
ook op in het programma ‘Jonge Vertolkers’ op 23/10 bij BRT-3. - Van René
Vanstreels werden gecreëerd de composities ‘Etude op. 49 voor trompet en piano’
(Genk 9/6), ‘Tromwals op. 45 voor kleine trom en piano’ (Leuven 15/6, m.m.v. Ludo
Claesen) en ‘Impressions for percussion and piano’ (Koersel 17/6, m.m.v. Argo
Penne). Hij toondichtte ook de muziek bij het Hasselts Virga Jessespel
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KG 7 Literatuur
1982, waarin het koor ‘The Mirellesingers’ onder zijn leiding zong. - Orgelrecital
van Joris Verdin, H.-Andreaskerk Belsele op 8/10. - Men kon opnieuw de stem van
wijlen Gerard Vermeersch horen bij BRT-3 als recitant voor ‘De Zee’ van P. Gilson
(17 en 25/10). - Herman Verschelden leidt een poëzieprogramma op 25/11 te Tielt
en treedt ook op in de produktie ‘Richard III’ (Shakespeare) door theater Malpertuis
(15/10 tot 20/11). - Orgelrecital van Herman Verschraegen o.m. op 2/3 in de kerk
van Lokeren-Daknam. - ‘Vocalise 2 op. 20’, een solozang gecomponeerd.op bestelling
door Christine-Josée Vigneron-Ramakers, werd als opgelegd stuk gespeeld door
deelnemers van de 17e Nat. Muziekwedstrijd voor de Jeugd (G. Kr.). - De actrice
Veerle Wyffels heeft een hoofdrol in de KNS-opvoeringen van ‘De zaterdagse
Vrijdag’.

III. Literatuur
Kunstcriticus Jef Arras was inleider van de Internat. tentoonstelling v. Ex Libris in
de Provinciale Bibliotheek op 29/10. - Letterkundige Johan Ballegeer schreef een
nieuwe ‘Gids voor het Oude Brugge’, gebaseerd op de bekende kaart van Marcus
Gerard. Verschijnt begin 1983 in de reeks Benelux-gidsen (Standaard). - De
jeugdschrijvers Johan Ballegeer, Maria Heylen en Gerda van Cleemput praten
over ‘Waarom is lezen zo belangrijk’ op 24/11 te Harelbeke (jeugdboekenweek). Ere-conservator Frans Baudouin is samensteller van de 3o aflevering van Openbaar
Kunstbezit over De Barok-architectuur in de zuidelijke Nederlanden met een inleiding
en een woordenlijst. - De dichter Daniel Billiet trad op in de B.B.L. te Brugge in
een poëziemiddag op 30/9. - Aan Phil Bosmans werd in de Boekenbeurs op 2/11
het feestprogramma ‘Bloemen en applaus voor een vredesduif’ aangeboden door
Uitg. Lannoo n.a.v. 10 j. ‘Menslief ik hou van je’, dat zijn 500-duizendste
Nederlandstalig exemplaar overschreed. - Aan de auteur Jan Brans werd een studie
gewijd in ‘Nieuw Vlaanderen’ nr. 3/82. - De jeugdauteurs Jo Briels en Gerda van
Cleemput houden een literaire quiz op de jeugdboekenweek 20/11 in de G.B.M.,
Meir, Antwerpen. - Van Pieter Geert Buckinx verschenen de ‘Verzamelde
Gedichten’ in de Reeks De Gulden Veder van Orion-Orbis Belsele. - Van Dirk
Christiaens verschijnt bij Elsevier-Manteau de poëziebundel ‘A fonds perdu’. Letterkundige Frans Cornelis, presenteerde als voorzitter een poëzieavond van de
Literatuurafdeling v.h. Gemeentekrediet in de Brusselse Vl. Club, evenals de
tentoonstelling Livain Gebuers in Heist-op-den-Berg en de dichtbundel
‘Regendruppels proeven’ van Nicky Preud'homme in Tienen. - Letterkundige Lisette
de Backer leidde de tentoonstellingen in van Christiane Vermander (Nieuwpoort),
Christine Vanhove (Gent) en Gaston de Meyer (Lede) in augustus en september.
- Letterkundige Marcel de Backer treedt op met interview en lezing uit eigen werk
op 16 jan. voor V.K.O.S.-Gent samen met Lisette de Backer. Zij waren de
samenstellers en uitgevers van ‘Spectraal speelkaartenspel’. Voordien openden zij
samen de spectraal collectieve te St.-Martens-Latem, waar zij hun vijfde
‘Spectraal-Kunst-Kijkboek’ presenteerden; er waren meer dan 80 deelnemers aan
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de collectieve. - Kunstrecensent Karel de Decker was o.m. inleider van de
tentoonstelling René van den Mooter (Affligem), Hilde Martien (Hamme). Hij
was ook inleider van de tentoonstelling ‘Willebroekse Hoevenamen’ van Marc Smits
en de overhandiging van Ere-oorkonden vanwege het Gemeentebestuur van
Willebroek (3/9). - Van Prof. Paul de Haes verscheen ‘Een God van mensen. Schetsen
voor een christelijk Godsen mensbeeld’, een betoog dat de grootheid van de mens
op zijn Godsverbondenheid grondvest. Uitg. Lannoo, 158 blz., 350 fr. - Van Berten
de Keyzer verscheen de ‘Lange Weg naar Kluisbergen’ (twee delen) over de vier
daarin betrokken dorpen. Verder een nieuwe verbeterde gids over de Gentse
St.-Michiels-kerk (rijkelijk geïllustreerd) en de

[Prijskampen]
DEN HAAG - De Visser-Neerlandiaprijs voor televisiespel bekroonde enkel
Nederlanders. Wel kreeg Lucien van den Briele (Mechelen) een eervolle
vermelding voor ‘Emancipatie’.
DIEPENBEEK - Als aandenken aan de betreurde gouverneur werd door het
LUC een jaarlijkse Dr. Louis Roppe-lezing ingesteld. De eerste werd gehouden
op 27/10 door Prof. dr. L. vander Kerken over ‘de wereld van schijn en
vervreemding’.
DIKSMUIDE - De Orde van 't Manneke uit de Mane ridderde op 17/10 Dr.
Eugeen Mattelaer, Bert Bijnens en Jozef Geldof. Anton van Wilderode was
eregast en Willem Vermandere troebadoer.
GENT - José Verschaeren (39, Sint-Niklaas) verkreeg de Oostvlaamse
provinciale prijs voor geschiedens 1982 voor zijn studie ‘Julius Vuylsteke
(1836-1903) Klauwaard en Geus’. Jury: professoren Balthazar, Prevenier, Van
Caenegem, Van Eenoo en dr. Johan Decavele. Met zijn studie promoveerde
Verschaeren tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de KU Leuven o.l.v.
prof. Lode Wils.
- De Prov. Prijzen voor Literatuur 1983 betreffen een roman (25.000
fr.) en een romandebuut (25.000 fr.). Verder is er de Paul de
Mont-prijs voor een toneelstuk (25.000 fr.). Ook de prijs voor
geschiedenis (25.000 fr.) en de prijs voor kunstgeschiedenis en
oudheidkunde (25.000 fr.). Een publikatie over geneologische
bronnen kan een prijs verwerven van 10.000 fr. Reglement: Prov.
Dienst voor Cultur. Aangelegenheden, Bisdomplein. Inzending
gebeurt vóór 31 januari 1983. Voorbehouden voor Oostvlamingen
door geboorte of 5 jaar domicilie op 1/1/83.
- In de Spectraal-wedstrijd ‘Het Spel’ gingen de drie prijzen naar
Christina Guirlande (Grembergen), Walter van Reusel (Boom) en
Hugo van Laere (Assenede).
- Een huldeboek Cyriel Buysse, een geïllustreerd album, is te bekomen
door storting van 350 fr. (+ 30 fr. port) op br. 440-0045911.
Herdenkingskomitee C. Buysse, Academie Gent. Ook verkrijgbaar
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op de Herdenkingstentoonstelling bij de G.B.M., Kouter, Gent (5
tot 28/12).

GROOT-BIJGAARDEN - De ‘Prijs De Standaard’ (100.000 fr.) is voor 1982
toegekend aan het echtpaar Edith Cardoen-Louis Dupré voor hun gezamenlijk
werk ‘Terugkeer naar innerlijkheid’. Het bekroonde boek is een
religieus-filozofisch essay over de teloorgang en de herwaardering van het
innerlijke leven (uitg. Standaard). Jury: G. van Hoof, G. Durnez, M. van
Nieuwenborgh, H. Servotte, W. Verelst, M. Wildiers en L. Rens. Edith Cardoen
is pedagoge aan de K.U.L.A.K. en Louis Dupré is godsdienstfilosoof aan de
Yale University U.S.A. Prijsuitreiking op de Boekenbeurs.
HASSELT - Heideland-Orbis die in juni het voornemen bekendmaakte een
debutantenreeks te beginnen, ontving 145 manuskripten en wenst elk jaar vier
tot vijf titels in deze serie te brengen in alle literaire genres. Jaarlijks ook zal de
uitgeverij een Debutantenprijs (25.000 fr.) toekennen aan het beste werk in de
Alfa-reeks (coördinatie Jan Cuyckens). Het eerste boek der ‘Alfa-reeks’ van
debutanten is de roman ‘Alison... Alison’ van Rita Geys.
- De Literatuurprijs van de Provincie 1982 ging naar Marcel Grauls
(ps. H. Ter-Nedden, Diepenbeek). Hij is 34 en journalist bij Het
Belang van Limburg, waar hij vooral voor de Derde Wereldliteratuur
aandacht had.

HOESELT - De herdenking van auteur en musicus Lambrecht Lambrechts (†
1932) ging door op 31/10. Gedachtenismis met het versterkt mannenkoor o.l.v.
Robert Crommen. Academische zitting met Lambrechts-liederen (koren
‘Aveland’ en ‘Demerklokjes’ met Luc van Hoeselt) en toespraak van dichter
en initiatiefnemer Gerard Michiels. Driedaagse Lambrechts-tentoonstelling.
Presentatie van twee nieuwe Lambrechts-publicaties: ‘L. Lambrechts.
Bio-bibliografie’ en ‘Kanteklaar. Onuitgegeven gedichten en liederen van L.
Lambrechts’, beide samengesteld door Gerard Michiels. Bestellen t.n.v. Philibert
Coenen, Rozenlaan 36, 3730 Hoeselt.
IZEGEM - De 2o Poëzieprijs van Izegem kreeg 325 inzendingen. 1o prijs Gery
Florizoone (Brugge) ‘Je bent gekomen’, 2o prijs Bernard De Wulf
(St.-Genesius-Rode) ‘Een lied van sier, een zang van leed’, 3o prijs Hans De
Greve (Assenede) ‘Beelden’ en Miep Jannsen Reinen (Ned.) met ‘Alleen op
weg’. Dirk Van Walleghem kreeg de plaatselijke onderscheiding.
Proclamatie-avond met voordracht der bekroonde gedichten door leden van
Agonia (voorz. Frans Claus).
KORTRIJK - De jaarlijkse André Demedtsprijs van de Marnix-ring is toegekend
aan prof. Norbert Max Wildiers. De onderscheiding zal hem op zondag 12
december worden overhandigd tijdens een academische zitting.
LEIDEN - De H. Roland Holstprijs werd door de MNL voor 1982 toegekend
aan Walter van den Broeck voor ‘Brief aan Boudewijn’, uiteraard een boek, dat
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een Nederlandse uitgeverij publiceerde en denigrerend is voor Vlaamse
toestanden.
MAASTRICHT - De Henric van Veldekeprijs - voortzetting van de Edmond
Hustinx-toneelprijs - ging naar de toneelauteurs Mies Bouhuys (Amsterdam)
en Paul Koeck (Mortsel). Hij wordt om de twee jaar aan een Nederlander en
een Vlaming toegekend. Jury: Alfons van Impe, Hugo Meert en Roger van
Ransbeek van Vlaamse zijde.
ST.-MICHIELS-BRUGGE - De 9e Poëziewedstrijd voor de jeugd
uitgeschreven door ‘De Gezellen van de Heilige Michiel’, werd gewonnen dor
Bernard De Wulf (22, Sint-Genesius-Rode); 2e prijs Dirk Van Bastelaere (22,
Belsele); 3e prijs niet toegekend. Aan deze wedstrijd konden alle in Vlaanderen
wonende jongeren deelnemen die de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt.
Doel van de rederijkerskamer: de poëzie steunen en jongeren een kans geven.
SINT-NIKLAAS - Voor de Poëzieprijs ‘Het beste boosgedicht’ van ‘De Kleine
Uitgeverij’ (Johan Dehandschutter) zonden 298 dichters 863 gedichten in.

Hartelijke gelukwensen vanwege Kunstenaarsverbond en tds. ‘Vlaanderen’ aan
alle bekroonde of gehuldigde kunstenaars, vooral de vele CVKV-leden.
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uit het leven van kunsten en letteren
AALST - In het sociaal-cultureel centrum Netwerk gaat van 10/11 een
tentoonstelling van de jongste generatie Aalsters talent: Raf De Smet, Karel
Kieckens, Patrick Kindermans, Guido Muylaert, Thessa Gossens, Marc Van
Schuylenberg, Luc Van Schuylenbergh, Frieda De Rijck, H. De Schrijver, M.
Van Schandevijl, Jan Hutsebaut, Jef Dierickx, Lucienne Van Sande, Jan De
Nijs, Marc Polleyn, Hugo Klinck, René Van Gijsegem en Johan Van Geert.
ALDEN-BIEZEN - De Kunstkring ‘Alden Biezen’ vierde op 2/10 zijn tienjarig
bestaan, gelegenheid voor de Limburgse Federatie voor Beeldende Kunsten om
in de landscommanderie jaarvergadering te houden, met een tentoonstelling van
geselecteerde werken van leden der tien aangesloten kringen. Op de academische
zitting spraken voorzitter Rochtus en kunstcriticus Remi de Cnodder, wijl
gouverneur Vandermeulen de algemene tentoonstelling opende. De feestelijke
tentoonstelling van de kring Alden Biezen gebeurde afzonderlijk.
AFFLIGEM - Allerheiligenfestival van VTB in het C.C. met o.m. een
groepstentoonstelling ‘Landschappen uit de Belle- en de Molenbeekstreek’ (met
Bert van den Broek als ere-gast en verder R. de Waegenaere, L. D'haese, M.
Gijsels, H. van de Perre e.a.), een boeken- en platenbeurs en de viering van 900
jaar Abdij Affligem. Inleider der tentoonstelling: Prof. Dr. Frans Vyncke.
AMSTERDAM - De archeoloog Walter Lerouge (41), cultureel attaché van
de prov. Oost-Vlaanderen (cult. dienst) werd benoemd tot directeur van de
Brakke Grond.
ANTWERPEN - De Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen publiceerde
twee zeer verzorgde brochures: ‘Een provinciaal beleid voor het sociaal-cultureel
werk: verwachtingen en visies’ en ‘Opbouwwerk in Vlaanderen’, beide ingeleid
door de Voorzitter E. de Cuyper, tevens Gedeputeerde voor cultuur van
Oost-Vlaanderen. Zij zijn van ongemeen grote documentaire waarde en
ontstonden door samenwerking met respect. de Comm. Sociaal-cult. werk en
de Comm. Samenlevingsopbouw van de Interprov. Cultuurraad. In beperkte
oplage kosteloos ter beschikking: Secr. Interprov. Cultuurraad, v. Rijswijcklaan
28, 2000 Antwerpen, tel. 03/237.61.70 (dir. Dr. J. Theuwissen). Daar kan men
ook de bundel bestellen met het volledig onderzoeksrapport i.v.m. het prov.
beleid inzake sociaal-cultureel werk (350 fr., br. 220-0721711-67 Interprov.
Cult. v. Vl., Antwerpen).
- In het kader van het Conscience-eeuwfeest (1983) zal o.m. het
geboortehuis van Conscience, aan de Pompstraat 30 te Antwerpen,
worden opgeknapt en aangewend voor culturele doeleinden. De
opgerichte Stichting H. Conscience (met o.a. Albert Schandevijl en
August Keersmaekers) wil ook de wetenschappelijke
Conscience-studie bevorderen, zoals Prof. Keersmaekers voor de
pers verklaarde. Als biezonder belangrijke objekten voor studie en
publikatie noemde Keersmaekers: een moderne biografie alsmede

Vlaanderen. Jaargang 31

-

-

-

-

een bibliografie van de uitgave van Consciences oorspronkelijke
werken, en een bibliografie van de publikaties over deze schrijver.
Gewacht wordt ook op de voortzetting van de uitgave van de brieven
van en over Conscience, destijds aangevat door A. Jacob en G.
Degroote. Interessante studies zijn te maken over bepaalde tema's
in het werk van Conscience en over de receptie-geschiedenis van
zijn werk in Vlaanderen, in Nederland en in de diverse Europese
en andere landen waar vertalingen verschenen. Ons tijdschrift bracht
reeds - spijts georganiseerde tegenwerking - een schitterend
‘Conscience-nummer’ in 1973. Dat was in de periode van de
geruchtmakende CVKV-actie ‘Wij geminoriseerden’ tegen de
corruptie in bepaalde diensten.
Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (dir. Jeanne Brabants) startte
met een nieuw initiatief: ‘Jeugdballet’, een programma dat de
schakel moet vormen tussen de reeds jaren door het KBvV gegeven
balletinitiatie, en een werkelijke balletavond. Een eerste reeks van
voorstellingen te Antwerpen en Hasselt kende zo'n sukses dat publiek
moest geweigerd worden. In januari volgen Turnhout, Neerpelt,
St.-Niklaas en Heusden-Zolder.
Uit het programma van het Int. Cult. Centrum Meir vermelden we
‘Goden en Mensen uit Hellas’ en ‘Hedend. Griekse kunst’ (1/10 tot
1/12) en ‘Tinguely-Tekeningen uit Zwitserland’ (15/12 tot 30/1).
Het Kon. Mus. v. Sch. Kunsten presenteert ‘Hellas herontdekt’ van
8/10 tot 21/11.- Het Algemeen Nederlands Zangverbond aanvaardde
als motto van het 46ste Vlaams Nationaal Zangfeest (24 april 1983)
‘Voor vrijheid en recht’. Dit motto is van Jozef Simons en komt uit
het lied ‘Voor Outer en Heerd’, gecomponeerd door Armand
Preud'homme. Bedoeld wordt dat Vlaanderen nog steeds niet de
vrijheid verwierf waarop het recht heeft.
‘Mappen van de tekenkunst’ is een nieuwe reeks kunstboeken over
kwalitatief goede tekenaars o.l.v. Karel Mechiels, directeur van de
Academie van St.-Niklaas. Vier mappen per jaar: reeds verscheen
het eerste kunstboek, over Robert Vandereycken; volgen weldra R.
Smits, L. van Gorp en L. Verstraete. Elk artiest verzorgt zelf zijn
eigen map. Bestellen door storting van 260 fr. per aflevering of 950
fr. voor de vier op br. 551-2826100-74 ‘Mappen van de tekenkunst’.
Gegevens: 22,5 × 29,5 cm, magnomatt 120 gr., 48 blz., ca. 40 illustr.,
genaaid. Uitg. Mercator-Plantijn, Desguinlei 100, 2000 Antwerpen.

BELLE (Fr-Vl) - In het stadhuis werd vanaf 25/11 een tentoonstelling geopend
van ‘Werken over Frans-Vlaanderen door Vlaamse kunstenaars’ o.m. J.
Blomme, F. de Lancker, H. Nachtegaele, J. van Bever, A. van Lierde, G.
Verhelst, E. Verlinde en R. Wegge. Poëzie o.m. van Remi de Cnodder en R.M.
de Puydt (org. Cult. Missies).
BERINGEN - De letterkundige groep ‘Litera’ organiseerde laatst o.m.: een
poëzie-briefkaarten-actie - een poëtische sierbordenactie - een poëzieavond over
geloven in medemens, God, natuur (6/11) - een kunstmap ‘Mijn-Poëzie’ en een
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poëzieavond over dit thema. Voor later: een poetische improvisatieavond over
het motief ‘Februari kraakt in bevroren woorden’ (5/2) - een poëtische nachtwake
in de Casino Beringen (26 en 27/3). Organisatie: Theo Quintens, André Smeets,
Edith Oeyen en Gie Luyten.
BRUGGE - De belangrijkste Vlaamse Primitieven uit het Groeninge-museum
worden gedurende de sluiting ervan vertoond in het Memlingmuseum.
BRUSSEL - Het nieuw lokaal van de Vlaamse Club van Kunsten,
Wetenschappen en Letteren (voorz. Jos Vleugels) werd geopend op 18/10 Grote
Markt 16 in het Molenaarshuis naast de Tinnen Pot. Voordien was het gevestigd
in de Van Praetstraat (Graaf van Egmont).

KG 8 Literatuur
brochure ‘25 Jaar Orgelcentrum Gent’. - Letterkundige Jozef Deleu sprak over eigen
werk te Nieuwpoort op 19/10. - ‘De droom van Bonaparte’ is het debuutboek van
Paul Depondt. Het werd geïllustreerd door Luc Degryse, wiens illustraties
tentoongesteld werden in Villa Clementine te Wiesbaden. - De Boekenbeurs van
DF-Leuven werd geopend door letterkundige Clem de Ridder op 1/10. - ‘De
Zuidwestvlaamse parochiekerken: een duizendjarige geschiedenis’ is het vijfde werk
van architect Philippe Despriet, nu over zijn eigen arrondissement Kortrijk.
Voorintekening à 525 fr. Br. 462-7252792-03 Ph. Despriet, Filips v. de Elzaslaan 4,
Kortrijk (na verschijnen 700 fr.). - De dichter André de Vos presenteerde op de B.B.
van Kruishoutem het werk van Maria Sesselle. - Gaston Durnez en Irina van
Goeree namen deel aan het panel ‘Reizen en schrijven’ op de Boekenbeurs. Letterkundige Fernand Etienne maakt de tekst der evocatie van het 8o eeuwfeest
van St.-Franciscus van Assisi en het 4o der H. Teresa van Avila door de leerlingen
der Zusters Maricolen in de St.-Salvatorskathedraal te Brugge op 10/10. - Dichter
Fernand Florizoone en essayist Guido Demerre traden op in de 10o Cult.
Veertiendaagse van Nieuwpoort op 6/11. - Kunstrecensent Roger Geerts was inleider
o.m. van de tentoonstelling Petrus Valckx (Ekeren), Gas van den Hoeck (Gent). De gedichtenbundel ‘In het teken van mei’ van Christiaan Germonpré verschijnt
dezer dagen. Bestellen op zijn adres Memlinckstraat 7, 8610 Wevelgem. - Het
Davidsfonds brengt hulde aan de in 1979 overleden Rose Gronon, door de uitgave
van een lijvige omnibus (514 blz., 445 fr.) met ‘De Heks’, ‘Ik zal leven’ en ‘Iokasta’.
De bedoeling is, de veelzijdigheid van haar talent aan te tonen en haar plaats in de
rij der Vlaamse romanciers die als ‘magische realisten’ werden geklasseerd. - De
schrijfster Christina Guirlande vertelt voor kinderen o.m. op 23/11 te Harelbeke
(jeugdboekenbeurs). - ‘De kunstenaar en zijn model’, mini-luisterspel van Fernand
Handpoorter, wordt op 28/10 door BRT-1 uitgezonden. - De Vlaamse T.V. zond
op 18/10 het programma ‘Pylos, een paleis van Nestor?’ op tekst van Carlo Heyman.
- Van Rik Huys verscheen de poëziebundel ‘Toch ook wat Yoga. Gedichten aan M.,
De ongeplande reis’: 200 fr., Pr. 000-0440967-05, Dr. Callaertstraat 21, 9220
Merelbeke. - ‘G.A. Bredero's Vertaalde Gedichten’, berijmd naar proza van Reinier
Telle en voorkomend in de ‘Tragische Historiën’, ingeleid en toegelicht door Prof.
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dr. August Keersmaeker verscheen bij Mart. Nijhoff Den Haag (368 blz.). Het is
het enig volume der tiendelige ‘Herdenkingsuitgave’ dat door een Vlaming wordt
verzorgd. Dit tengevolge van Keersmaekers publikatie uit 1968, waarin hij bewees
dat de ‘Tragische historiën’ (1646) alle door Bredero zijn gedicht, maar steunend op
vertalingen uit het Frans. Voordien had hij al medegewerkt aan de publikatie van
Bredero's ‘Groot Lied-Boeck’. Zijn ontdekkingen hebben een belangrijke wijziging
in de visie op Bredero veroorzaakt. - Jeugdschrijver Gie Laenen neemt deel aan een
panel op de jeugdboekenbeurs in Pius X-Normaalschool op 23/11 en praat over
‘Zelfportret’ op 26/11 te Tielt. Zijn radiodocumentaire ‘Er was een hindernis’ komt
op BRT-3 op 26/10; het is een poëtische collage over homo-sexualiteit. - Over
jeugdliteratuur praten o.m. Gie Laenen, Jaak Dreesen en Arseen Verbeke op 19/11
in Tielt (C.C. Gildhof). - Van letterkundige Cor Ria Leeman verscheen dit jaar:
‘God, een Chinees’ (Standaard Antwerpen) - ‘Bijbel voor de Basisschool’ (Patmos
Kapellen) - ‘De bekroonde Foto’ (jeugdboek, Altiora Averbode) - ‘Niveaulezen’
(cassettes I en II - III in voorbereiding, voor het onderwijs; Uitg. van in Lier). - Van
de dichter Herman Leenders verscheen de dichtbundel ‘Mijn landschap, een
beeldinventaris’ (Yang, no 102). Bestellen door storting v. 180 fr. op Br.
001-128939-19, H. Leenders, Amazonestr. 5, 8200 Brugge. - De dichter Gwij
Mandelinck treedt op in de reeks Poëzieaperitieven van St.-Niklaas in de foyer van
het stadhuis (7/11, 10u30). Over ‘Gwij Mandelinck, poëzie van de synthese’ sprak
Rudolf van de Perre op 23/10 te Poperinge. - Nieuwjaarskaarten met poëzie van
Zr. Maria-
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KG 9 Literatuur
Christina (dubbele kaarten in wit grenex-karton, zonder enveloppen, 15×10,5 cm)
bestellen door storting van 16 fr. p. ex. + port op giro 000-0160498-60 Monasterium
Corpus Christi Zelem. - De 3e druk van ‘Nooit de moed opgeven’ van Eugène
Mattelaer brengt de vertaling van zijn bekend gedicht in 750 talen, ingeleid door
Mgr. E.J. de Smedt (480 fr. + 20 fr. port Br. 280-0252605-54 E. Mattelaer Knokke).
- Op de 800e geboortedag van Franciscus v. Assisië vertelde letterkundige Bert
Peleman in het Postiljon-programma van J. Lambin op BRT-3 over zijn bezoek aan
Assisië en zijn grotendeels daar geschreven verzenbundeltje ‘Franciscus en de
Vlaamse Gaai’, een fraaie uitgave geïllustreerd door Regnier de Herdi: loflied voor
de Poverello en pleidooi voor het leefmilieu. Bestellen bij de auteur: Thonetlaan
110/b. 43, 2050 Antwerpen, tel. 03/219 17 40, aan 250 fr.). ‘Gotisch geschelpte
engelen’ is een reeks artikels van Bert Peleman n.a.v. het Año Santo Compastelano
1982 in tds. ‘Kerk en Leven’. - De Heemkundige Kring van Zedelgem publiceerde
de ‘Geschiedenis van Aartrijke’ door Jules Pollet (216 blz., geïllustreerd, 790 fr.).
De studie gaat van 898, eerste vernoeming in een oorkonde van Karel de Simpele,
tot 1740. - Een tentoonstelling van boeken, documenten en archivalia i.v.m. de
Nederlandse Letteren, die in bezit zijn van de K.U.L., werd opgezet o.m. door Dr.
Karel Porteman, die er een uitvoerige presentatie van biedt in het laatste nummer
(83, no 3) van het tds. ‘Onze Alma Mater’. - Letterkundige Gunnar Riebs werd
ontvangen te Leeuwaarden door de ‘Fryske Academie’ en tijdens zijn recente
internationale kunstreis las hij zijn gedichten in literaire salons in Wenen. - Van Paul
(m) Rigolle komt dezer dagen uit de poëziebundel ‘De hel van het Noorden’ (140
fr., Pc. 000-1263468-43 P. Rigolle, Canadastraat 7, 8200 Brugge). - Van Dirk
Rommens verscheen de nieuwe dichtbundel ‘Zwarte gaatjes in warme woorden’
(330 fr. op Pr. 000-0146519-49, St.-Pietersstraat 39, 8720 Kuurne). - Van Wilfried
Rossel verschenen de religieuze werken ‘Gij zijt me te sterk’ (350 fr.) en ‘In de
schaduw van de hoop’ (325 fr.). Bestellen bij LICAP, Guimardstr. 1, 1040 Brussel.
De auteur spreekt op 25/10 in de abdij Affligem (20 u). - Van ons overleden CVKV-lid
Saint-Rémy verscheen postuum bij Soethoudt/Antwerpen ‘De Schipbreukeling’,
het tweede deel van zijn trilogie, over de laatste oorlog (190 blz.). - Op 20/10 werd
in het Brusselse Int. Press Centre gepresenteerd ‘Koning Albert, Charles de
Broqueville en de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog’ van Luc
Schepens (Uitg. Lannoo). - Van André Sercu verscheen de debuutbundel ‘De
Dorpszwaluwen’ (180 fr., A.S. Wulvestraat 40, 8902 Zillebeke-Ieper). - Letterkundige
Maria Sesselle las gedichten van haar op de B.B. te Kruishoutem (5/11), - Prof. Dr.
M. Smeyers sprak op 3/10 over ‘Jan van Eyck, Hofschilder van Filips de Goede’
(Hof van Gistel). - Jeugdschrijver René Swartenbroeckx sprak over ‘Dit moet ik
je vertellen’ op 20/10 in de Brugse B.B.L. - Prof. Piet Thomas sprak op 11/10 over
‘Surrealisme in de literatuur’ in het Kortrijkse Vormingsinstituut. - Letterkundige
René Turky hield de academische rede bij de viering van het Spectraal-lustrum te
Gent. Hij was inleider o.m. van de tentoonstelling Yvonne Baton (Antwerpen) en
Walter Theunynck (Mechelen). - Aan een debat over poëzie voor kinderen wordt
deelgenomen door Armand van Assche op 27/11 te Tielt. Hij was ook de inleider
bij de presentatie van de nieuwe bloemlezing van gedichten voor kinderen ‘Ma er
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zit een dichter in mijn boom’. - Letterkundige Jacques van Baelen leidde als
secretaris van de V.V.L. de plechtige academische zitting in n.a.v. het 75-jarig bestaan
van de V.V.L. in het Prov. Centrum Arenberg. - Letterkundige Roger van Brabant
nam deel aan het panelgesprek op 4/11 in de Boekenbeurs. - Dichter Paul
Vanderschaeghe was op 2/10 inleider van de dichtbundel ‘Fluweel en twijfel’ van
Marcel Vanslembrouck (Torhout). Op 3/10 in 't Peuzelken te Kortrijk over Paul
Celan. Hij was inleider van de tentoonstelling Michel Meuleman (Brugge) en sprak
op de Paul Snoek-herdenking te Varsenare. - Van Remy van de Walle verschenen
de religieuze boeken ‘Tot het aanbreken

[Kunsten en letteren]
DILBEEK - De 19e Boekenbeurs wordt in het ontmoetingscentrum gehouden
van 10 tot 14/11, met o.m. speciale aandacht voor Strip.
GENK - De Ver. v. Limburgse Auteurs besliste haar ‘Boekweit-Serie’ - uitgaven
van eigen leden - te hernieuwen, overeenkomstig de besluiten van de vergadering
in de Slagmolen te Genk.
GENT - De Tentoonstellingszaal voor Architectonische Informatie (T.R.A.I.)
van het H. Inst. St.-Lukas brengt het tweede voordrachtenseizoen met o.m.
‘Architectuur en Tuinen in Japan, vroeger en nu’ (Christiaan Blondeel f.s.c.,
tentoonst. v. 12 tot 28/10), ‘Een Oosterse wind waait over TRY’ (11/10). De
werkgroep van TRAI bestaat uit Arch. Mark Dubois en Beeldhouwer Vic
Temmerman.
- ‘Hedendaagse keramiek in Frankrijk in het Museum voor Sierkunst
tot 19/12.

BEVEREN - De Piet Stautkring organiseert opnieuw een belangwekkende
reeks Kasteelconcerten van nov. '82 tot maart '83 op zaterdag. Programma en
plaatsbespreking: Frieda Geleyn, Donkvijverstraat 11b 2, 2750 Beveren.
Steunabonnementen 600 fr. voor 4 concerten.
- Van 29 oktober tot en met 28 november 1982, ook toegankelijk op
zaterdagnamiddagen en op zondagvoormiddagen, in de Gele Zaal
van ‘Noordstar en Boerhaave nv’ Nonnemeersstraat 22, collectieve
tentoonstellingen Brons en Grafische Technieken.

HASSELT - De ruimten van het Prov. Museum Begijnhof werden op 18/9
heropend met tentoonstellingen in drievoud: ‘Richard Hamilton’, ‘Walter Daens’
(debuut) en ‘Affiches van het Prov. Museum’, tot 10/10. Vanaf 6/11: ‘Ottmar
Hörl’ (o 1950 Nauheim) en ‘Kunstdokumentatie van het Prov. Museum’ tot
12/12. Eveneens een nieuw Video-programma.
- Concertissimo Limburg is een nieuwe organizatie die wil begaafde
jonge Limburgse muzikanten laten musiceren voor Limburgse
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luisteraars. In de zaal van het Hasselts conservatorium beet pianist
Patrick De Hooghe de spits af - met succes.
‘Twintig jaar Fedekam’ werd o.m. gevierd door een grootse
muzikale manifestatie met honderden muzikanten, o.m. de 210 van
de ‘Limburgse Fedekam-harmonie’ met zeven dirigenten in het
Sted. Cult. Centrum op 31/10.

IEPER - Het Prov. Mus. v. Mod. Kunst werd verrijkt met een belangrijke reeks
werken van Paul Joostens door schenkingen van Mevr. M. Heinz-de Wolf en
de heer G. Tyriard. Het betreft 600 tekeningen en collages en zes schilderijen.
Het Museum zal een Kabinet Paul Joostens inrichten.
IZEGEM - Boekenbeurs door de Sted. Cult. Raad ingericht in zaal ISO met
proclamatie v. de Poëzieprijs op 10/11, een poëzieavond door Agonia en op
12/11 een optreden van jeugdschrijver René Swartenbroeckx. Tot 14/11.
KNOKKE-HEIST - Van 17 december '82 tot 9 januari '83 worden in het
ontmoetingscentrum Scharpoord de tentoonstellingen World Press Photo 82 en
Humorfot 82 gehouden. ‘World Press Photo’ (meer dan 500 deelnemers uit 53
landen) wil de beste persfoto's van ‘grote’ en ‘kleine’ wereldgebeurtenissen van
het voorbije jaar samenbrengen. ‘Humorfoto’ (ruim 600 foto's uit 25 landen)
brengt humoristisch werk van zowel beroepsfotografen als amateurs.
KORTRIJK - De werkgroep Mayapan organiseert van september tot maart
een wekelijkse poëzielezing op zondag, telkens van 17.30 u. tot 18.30 u. in de
Praatkroeg 't Peuzelken, Wijngaardstraat 29.
- De Kortrijkse Kon. St.-Lucasgilde, die reeds 96 jaar bestaat, hield
haar jaarlijkse tentoonstelling in het Cult. Centrum, met een zeer
uitgebreide collectie recent werk van leden.

LEUVEN - ‘Gedaanten van het Realisme’ worden vertoond tot 25/11 in het
Sted. Museum, met klemtoon op de Belg. kunst in vroegere en moderne tijd
(ook hyper- en neorealisme).
MECHELEN - ‘Sociaal engagement in de kunst 1850-1950, in het Sted. Cult.
Centrum tot 21/11. Internationaal opgevat, ongeacht bekendheid of kwaliteit
gecentreerd op de thematiek werden 364 werken samengebracht, echter niet uit
Zuid-Amerika. Geïllustreerde catalogus (140 blz., 350 fr.). Belangwekkend.
- ‘Kunst voor ieders beurs’ is de groepstentoonstelling van galerij
New Selection van 17/12 tot 5/1/83.

MENEN - ‘100 Jaar Oost-Vlaanderen literair. Een fotoalbum’, een
tentoonstelling samengesteld door de diensten der Prov. Oost-Vlaanderen, wordt
op 9 oktober geopend in de Sted. Openb. Bibliotheek. Op 18/10 was er een
literaire avond ‘Oost-Vlaanderen: een overzicht’ gepresenteerd door
letterkundige Valere Depauw. Tot 2/11. De tentoonstelling wordt nadien ook
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vertoond op initiatief van het Westvlaams provinciebestuur in Poperinge,
Oostende en Wevelgem.
MUNKZWALM - ‘Zuid-Vlaanderen in houtsneden’, tentoonstelling in de
Zwalmmolen van 17/10 tot 7/11 ingericht door De Zuidvlaamse v.z.w.
NIEUWPOORT - De Culturele Dienst van de Stad m.m.v. de plaatselijke
werkgroep voor Frans-Vlaanderen en de Culturele Raad publiceerde twee
brochures: ‘Tentoonstellingen 1982’ en ‘Nieuwpoort en Frans-Vlaanderen’.
OOSTENDE - Het Fonds Georges Maes organiseert opnieuw een reeks
koncerten te Oostende, in samenwerking met het Oostends stadsbestuur, het
Muziekconservatorium, het ministerie van Nationale Opvoeding, Jeugd en
Muziek en de Vlaamse klub Kust.
- Het Prov. Museum v. Moderne Kunst zou verplaatst worden uit
Ieper naar een deel der vroegere lokalen van de
verbruikerscoöperatieve SEO in de Romestraat. Een deel der
aanwinsten zou evenwel te Ieper blijven. Oostende wordt wegens
zijn grote toeristische concentratie best geschikt geacht.

POPERINGE - In galerij Boudry (Bank van Roeselare) wordt de tentoonstelling
‘Enkele Aspecten van de hedendaagse kunst in West-Vlaanderen’ gehouden,
aansluitend bij de uitreiking van de Yang-prijs aan Gwij Mandelinck. Inleiding
door Gaby Gyselen. Deelnemers: T. Lambrecht, A. Vandevoorde, R.
Vansevenant, J. Vermeersch, R. Vermeersch en G. Vervisch.
ROESELARE - Met het oog op een retrospectieve Albert Alleman (1892-1933)
eind 82, worden bezitters van werken en documenten van deze Roeselaarse
schilder verzocht zich bekend te maken op adres: W. Santens, Diksmuidestw.
311, 8800 Roeselare.
- Orgelkring-Roeselare werd opgericht op initiatief van organist Eric
Hallein. Hij organiseert op 3/11 een eerste orgelforum in het Klein
Seminarie, met voordrachten en een orgelconcert als besluit in
Oekene door Jef Anseeuw, samen met cello Lieven van de Walle.
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ROME - Het Leuvens Universitair Koor o.l.v. Luc Geusens - de vierde der
gebroeders Geusens (Bilzen) die het koor leidt sedert de stichting - trad o.m.
op in een privé-audientie voor de Paus. Het nam deel aan het 14de ‘Intern.
Festival of Youth Orchestras and the Performing Arts’. Het koor werd 13 jaar
geleden door de oudste Geusens gesticht en telt bij de honderd leden uit alle
studierichtingen van de K.U.L. De pauselijke receptie van het Leuvens
Universitair Koor gebeurde buiten het congres om; Johannes Paulus sprak hen
toe (na een individuele begroeting) in het Nederlands en zijn toespraak werd
op 2/8 in het Nederlands afgedrukt in de Osservatore Romano; evenals uiteraard
nadien in het tijdschrift Alumni Leuven (okt. 1982).
STRAASBURG - Het ‘Jaar van de muziek 1985’ kreeg zijn internationaal
Europees organisatiecomité op 7/9 in het Palais de l'Europe. Het is tevens het
3e eeuwfeest van Haendels geboorte. Inzetsconferentie maart 1983 te Venetië.
TESSENDERLO - De Kunstkring Tessenderlo exposeerde in de rookzaal van
het feestcentrum van 24/10 tot 2/11; hij organiseerde ook een tekenwedstrijd
voor de jeugd en een poëzie-lezing van de dichters uit de afdeling literatuur
(23/10).
TONGEREN - Een Openluchtkunstmarkt werd door de Tongerse Kunstkring
(voorz. Herman de Buyzer) georganiseerd op 17/10 in de binnenkoer van het
Gallo-Romeins museum. Alle kunstenaars konden er vrij aan deelnemen.
- Het ‘Jeugd en Muziek Orkest Limburg’ is een nieuw symfonisch
orkest o.l.v. Jules Conings, dat gepresenteerd werd op 6 mei in de
St.-Lutgardiskerk.

TORHOUT - Op initiatief van Herwig Verleyen (voorz. Kunstkring Houtland)
werd een Herdenkingskomitee Paul Snoek opgericht. Eerste herdenking op
24/10 op de begraafplaats van Varsenare. Herwig Verleyen sprak over ‘Waarom
herdenken wij Paul Snoek?’, Paul Vanderschaeghe behandelde het gedicht ‘Het
land van de glimlach’ en Hugo Brutin besprak het plastisch werk van Paul
Snoek.
TROIS-PONTS - De Gentse kunstkring Spectraal hield o.l.v. Lisette en Marcel
de Backer een lustrumweekend op 25 en 26/9 met o.m. schetsoefeningen o.l.v.
Julien van Langenhove voor de plastici en lezing uit eigen werk voor de dichters.
De aanwezige kunstenaars werden lid van de Academie-Spectraal.
VAALBEEK - Het Kunstcentrum Pro Arte Christiana organiseert een
Franciscustentoonstelling met grafiek, schilderkunst en beeldhouwkunst met
de geprimeerde en geselecteerde werken van de Franciscusprijskampen (+
aanvullingen) o.a. Albert Daniëls, Renatus Verbaenen, Ben Baerten, Luce
Heylen, M.-Chr. Huybrechs, Hugo Heyens, Elie van Damme, Ach. Pauwels,
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Leo de Buysere, Jos Schijnenmaekers, Marcel Notebaert, Luc Verstraete, Rik
van Schil, Geroen de Bruycker. Het centrum organiseert ook cursussen voor
volwassenen en voor de jeugd. Adres: Prosperdreef 9, 3046 Oud-Heverlee, tel.
016/22.62.08.
WAASMUNSTER - Oude Russische ikonen in de galerij van de Akademie,
Kerkstraat 9, van 18 tot 26/9.
WATOU - Het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen, o.l.v. Flor Barbry, brengt
voor zijn 28ste seizoen ‘De Badkamer’ van A. van Lancker in een Frans-Vlaamse
bewerking door Flor Barbry zelf. De première was op 31/10 in St.-Winoksbergen.
ZANDVLIET-TOKYO - Aan het schilderwerk van Pater Albert Carpentier
(Shinjukuku Hyakuminchy 2-23-27 Tokyo) wordt een kunstboek ter huldiging
gewijd. Presentatie: Gildenhuis te Zandvliet (zijn geboortedorp) op 4/11 om 20
u. door Marcel Veldeman, voorzitter van de Polderse Cultuurkring. De
kunstmonografie is volledig in kleur, viertalig en ruim geïllustreerd. Bestellen:
p.a. Romain Rul, KWB Zandvliet, Zoutestraat 174, 2040 Antwerpen, tel.
03/568.83.80; KWB organiseert de Boekenbeurs waar het boek ter inzage en
bestelling ligt van 19 tot 21/11.

Laatste berichten
A. Plastische Kunsten: Kunstschilder Stan Baele, zaal EMAG Deurne 3/9 tot 17/11.
- Textielkunst van Ria Bosmans in Kunstgalerij Roeselare tot 29/11. - Schilderijen
en tekeningen van Walter Brems, gal. de Vuyst Lokeren tot 29/11. - Werk van
Marcel Celis, gal. Hermans Herk-de-Stad tot 14/11. - Werken van Luce Cleeren,
gal. 't Poortje Haasdonk tot 28/11. - Werken van Achilles Cools, gal. Magma
Herentals, 5/11 tot 5/12. - ‘Brussel, getekende stad’ van Bert De Keyser, Faculty
Club Leuven tot 30/11. - De kunstenares Monique de Ceulaer maakt op initiatief
van tds. Litera ‘Poëtische Sierborden’, met kalligrafische teksten van dichters op
porselein (met houten staander). Dichters kunnen een gedicht insturen op adres Edith
Oeyen, Hanebergstraat 75, 3960 Beverlo (tel. 011/34.49.91). Als poëtisch geschenk
zeer geschikt (950 fr.). - Werken van Jan de Ridder, Cult. Centrum Dilbeek, 6 tot
14/11. - Kunstschilder Tuur de Rijbel, zaal Kon. Academie van 12 tot 26/11 te
Dendermonde. Opening met voordracht van Mia de Rijbel. - Werken van Roger
Deschrijver, gal. Jan van Eyck Gent, 18 tot 30/12. - Werken van Bart d'Eyckermans,
Torenpassage Breda tot 30/10. - Werk van Annie Deylgat, Broedersschool Roeselare
tot 17/11. - Werk van Albert Embrechts, gal. Stationstraat Hamont-Achel tot 20/12.
- Wijlen Alice Frey schonk bij legaat 4 schilderijen, 2 tekeningen en 2 akwarellen
aan het Oostends museum. - Werken van Cyr Frimout, gal. Tamara Pfeiffer tot
21/11. - Kunstschilderes Margriet Goossens, Museum v. Religieuse Kunst Oostende
vanaf 18/12. Vernissage door Dom Michel Coune. - Tentoonstelling Rik Hamblok
in het Cult. Centrum Heusden-Zolder verlengd tot 14/11. - Werken van Luc Hoenraet
tot 30/11, Kunstgalerij Roeselare. - Werk van Gerty Hoewaer, Cult. Centrum
St.-Truiden, tot 21/11. - Werken van Emiel Hoorne, Kunstgalerij Roeselare tot
30/11. - Striptekenaar Jean-Pol tekent en vertelt over ‘Ik en de Strip’ op 14/11 in
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Westrand Dilbeek. - Werken van Jef Lenaerts, in eigen atelier te Deurne, 4 tot 6/9.
- ‘Tastenderwijze’ van Jean-Pierre Maes werd aangekocht voor het Oostends
Museum. - Van Marcase werd een grafiek uitgegeven door de Gentse Vereniging
Mus. v. Moderne Kunst. - Werken van Hendrik Nachtegaele, Alpha de Keyser
Hotel Antwerpen, tot 30/11. - Fotografie van Lieven Neyrinck, gal. Ter Drift Bornem
tot 30/11. - Werken van André Peere, 't Schuurtje Damme, 7 tot 18/8. - ‘Contrasts’
- foto's van Frank Peeters - The Print Room, The Photgraphers' Gallery London
WC2H, december. - Werken van André Pen-

KG 10 Literatuur
van de dageraad’ (495 fr.) en ‘Komt er nog een morgen?’ (185 fr.). Kan bekomen
worden bij LICAP, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Het eerste werk kreeg de
tweejaarlijkse prijs voor religieuze literatuur. - De dichter Anton van Wilderode
sprak op 29/10 in de Leuvense Faculteit der Letteren en op 31/10 in het Leuvens
C.C. 't Stuc in het kader van het 4o Europees Poëziefestival ‘Mysterie en Materie’.
Aansluitend verschijnen tweetalige bundels van hem en van Mario Luzi; bestellen
bij de Europ. Poëziebibliotheek, Blijde Inkomststr. 9, 3000 Leuven (tel. 016/23 53
51). Zijn vertaling van P.M. Vergilius ‘Volledig Werk’ verschijnt dezer dagen bij
Orbis-Orion te Belsele. - De auteur André Velghe spreekt over ‘Ieder kind schrijft
poëzie. Acht voedingsbronnen helpen het’ in de Kortrijkse Rijksnormaalschool op
22/11. - Letterkundige Daisy Verboven treedt op voor Moritoen-Brugge op 9/12. Dr. Valentin Vermeersch was inleider der tentoonstelling Ernest Verkest (Tielt).
- Van Karel Vertommen verschenen de ‘Verzamelde Gedichten’ in de Reeks De
Gulden Veder van Orbis-Orion Belsele. - Letterkundige Jan Veulemans trad op
voor Moritoen-Kortrijk op 27/10. ‘Van de IJzetragedie tot de huidige Vlaamse strijd’
is een schitterende choreografische reeks op tekst van Jan Veulemans, samengesteld
voor projectie door Herman Bosteels. Bestellen bij hem op tel. 053/21 13 86 of
schriftelijk Esplanade 6, 9300 Aalst. Muzikale aanpassing van Fernand van Durme.
Van hem verschijnt in de poëziereeks van Lannoo dezer dagen de bundel ‘Nu en
eeuwig’. - De nieuwe roman van Herman Vos is ‘Vluchthuis 3’, over een vluchthuis
voor vrouwen (143 blz., uitg. de Roerdomp Brecht). - Prof. dr. Frans Vyncke was
inleider van de tentoonstelling Bert van den Broeck en de groepstentoonstelling
‘Landschappen uit het stroomgebied van Belle- en Molenbeek’. - Van Albert
Westerlinck verschijnt ‘De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne’ bij
Orbis-Orion Belsele. - Van Manu Verhulst verscheen het religieuze boek ‘God,
mag ik uw buurman zijn?’. - ‘De veertiende dag’ van Karel Verleyen, dat bekroond
werd met de John Flandersprijs, verschijnt op 1/1/1983.

Periodieken
• Eertijds, uitgave van de Oud-leerlingenbond van het klein Seminarie van
Roeselare, 14e jrg. nr. 1, 1982 (Kl. Sem., Zuidstraat 27, 8800 Roeselare,
tweejaarlijks, 500 fr. postrek. 000-0683345-77). - N.a.v. het 175-jarig bestaan
van het Klein Seminarie heeft de Oud-leerlingenvereniging dit ‘Feestnummer’
gepubliceerd, waarin naast het feestprogramma o.m. ook de ‘statuten’ van de
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vereniging staan afgedrukt, naast de lijst van de huidige leraarsploeg (met
adressen), de leden van het Ouderscomité, een overzicht van de
Scholengemeenschap St.-Michiel (E.H. Modde), een tekst over ‘Twee
Monumenten voor Ratte Vyncke’ (Lode Monbaliu) en een hulde-artikel over
‘Kanunnik Dr. Albert Smeets, kunstpromotor’ (dit n.a.v. het 30-jarig bestaan
van het C.V.K.V.), die jarenlang rethoricaleraar is geweest aan het Klein
Seminarie en waarin speciaal het werk van Kan. Smeets als stichtend lid en
geestelijk adviseur van ons tijdschrift ‘Vlaanderen’ wordt belicht (Joost
Vanbrussel). Verder vinden we er een reeks ‘Familieberichten’ en tussendoor
lezen we gedichten van o.m. Kamiel Poignie, Mark Dangin, Antoon Vander
Plaetse, Claude Korban, Willy Vanhaelewyn, Jan Bollengier, Joost Vanbrussel,
Geert Van Coillie. De rest van dit lijvige nummer wordt aangewend als
‘Catalogus Tentoonstelling Plastisch Werk van Oud-leraars en Oud-leerlingen
Klein Seminarie’ (15-23 mei 1982). Na het inleidend artikel van Michel De
Bruyne over ‘De plastische kunst in de marginaliteit van het Roeselaarse Klein
Seminarie, verschijnt in woord en beeld een portrettengalerij van kunstenaars
die als leraar en/of leerling in het Klein Seminarie gewerkt hebben: H.A. Horrie,
F.J. Callebert, A. Rodenbach, G. Vallaeys, C. Verschaeve, M. Verburgh, J. De
Bruyne, A. Mahieu, H. Gellynck, J. Seaux, D. Vande-
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Periodieken
weghe, A. Delbaere, A. De Man, G. Vanallemeersch, L. Sinnesael, W. Lagae,
E. Verhalle, L. Rosseeuw, L. Verbeke, J. Van den berghe, I. Goddeeris, D.
Castelein, T. Lievens en J. Caen.
• Duizend dromen, Red. P. de Greef, Klokkestraat 80 Duffel, abon. 100 fr. br.
001-1076392-59 - Sept. 1982: Bevat uitsluitend gedichten waarin naar inhoud
en vorm gestreefd wordt naar verdieping en verfijning; veelal enkel met een
voornaam gesigneerd. Daar kan iets uit groeien waar Vlaanderen nood aan heeft,
te meer dat we hier staan voor een groep jongeren die door poëzie ook
vriendschap en bezinning nastreeft, daarin gesteund door het parallel
verschijnend tds. ‘Nioba’.
• Schwarz auf Weisz, Künstler-Union-Köln, Burgmauer 3, 5000 Köln 1. - Sept.:
Gewijd aan de 14e door de K.U.K. georganiseerde Kirchenbautagung te
Hildesheim. O.m. Hartwig Beseler over ‘Staatliche und kirchliche
Denkmalpflege’, Willy Weyres over ‘Grundlage kirchlicher Denkmalpflege’
en Heinz Dohmen over ‘Die Praxis der kirchlichen Denkmalpflege’. Interessant
nummer voor al wie met monumentenzorg en restauratie begaan is. In 1983
wordt de volgende Kirchenbautagung gehouden te Trier (11-14/4) over
kerkmuziek en het kerkgebouw.
• Amarant, Red. Daan Rau, Eedverbondkaai 267, Gent; abon. 100 fr. br.
001-0289768-08 Amarant Gent. - Nr. juli-sept.: O.m. ‘Kind, kunst, creatief’
(inleid. tot een expositie van Amarant). - ‘Beeldende vorming’ gesprek van Ad.
de Craene, Mon. Snauwaert-Coens, Annie Vanhoutte (in het kader van de
tentoonstelling ‘Kind, kunst, creatief). - Literatuur over beeldende kunst.
• Appel, Red. G. Wulms, Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden; abon. 350 fr. br.
452-5020881-78 Appel. - Nr. sept. 1982: O.m. Jan Flameng over de suprematie
van de taal tegenover de plast. kunst en haar beperktheid en hun onderlinge
analogie ook i.v.m. actuele kunst. - R.J. van de Maele over poëzie, ‘Taal als
brug en kloof’. - E. Bastiaenen over Maurras. - Poëzieprijs Appel en de
geselecteerde gedichten. - Interview met de dichteres N.Z. Jobse. -Poëziebundels
van P. (m) Rigolle (J. Boven), Chr. Germonpré (G. Florizoone), W. Balyon (D.
Engels). -Romans van J. Stervelynck (R.J. van de Maele), Alstein (G. Bex),
Mensje van Keulen (G. Wulms). - Tijdschriftenrubriek.
• Creare, Red. W. Copmans, Fabriekstraat 7, 2440 Geel; abon. 350 fr. pr.
000-0181294-01 Creare, Geel. -Aug. 82: In dit verzorgd nummer treft men o.m.
het verhaal ‘Gesprek van Saski’ (Maria Vlamynck); gedichten van Lut de Block
en Edward Hermans; een literaire kroniek van W. Copmans over Dries Janssen,
Gery Florizoone, Gie Luyten, Max Journée, Marcel Vanslembrouck, Rik
Wouters, Frank Pollet, Godelieve Melis, Paul Vanderschaeghe e.a.
• Boekengids, Krit.-bibliogr. tds.; Red. Paul Waterschoot en Guy van Hoof,
K.C.L.B. Mutsaertstraat 32 Antwerpen; Abon. 880 fr. pr. 000-0024102-46
K.C.L.B. Antwerpen. -Nr. 7, 1982: Kroniek van het Vl. proza van R. van de
Moortel (over G. van Camp, H. Waterschoot, J. Stervelynck, Cl. Schouwenaars,
Roobjee, J.B. Bauwens, J. Gheeraert). - Noordned. proza (G. van Hoof over J.
Bernlef, J. van Dullemen, Fr. Kellendonk). Boekbesprekingen over Fiction,
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Wijsbegeerte, Godsdienst, Soc. Wetenschappen, Economie, Recht, Krijgswet.,
Psychologie, Opvoeding, Wetenschappen en Wiskunde, Geneeskunde e.a.,
Beeld. Kunst, Muziek, Toneel, Film, Letterkunde, Geschiedenis, Dichtkunst
(in totaal meer dan 300 boeken). Een tijdschrift dat om zijn degelijkheid, zijn
ruime kring competente medewerkers en zijn brede informatie een onvervangbaar
en onvergelijkelijk werkinstrument is voor wie op welk gebied ook van de
wereld van het boek werkzaam is, vooral voor lectuurbegeleiding in onderwijs
en bibliotheek.
• Jeugdboekengids, Red. Paul Waterschoot en Marita de Sterck, K.C.L.B.
Mutsaertstraat 32, Antwerpen; abon. 250 fr. pr. 000-0024102-46 K.C.L.B.
Antwerpen. - Nr. 7, 1982: De figuur die op de omslag uitvoerig door M. de
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ninck tot 7/11 Concertgebouw Ronse. - ‘Mechelse figuren’ van Luk Perdieus tot
14/11 in gal. Frans Croes Mechelen. - Werken van Tine en Johanna Retsin, Schuur
Gallery Hasselt tot 30/10. - Lyrisch realisme van Erik Roets, gal. Vyncke-van Eyck
Gent van 28/11 tot 16/12. - Letterkundige Willy Otte was inleider o.m. van de
tentoonstelling Renaat Saey (Gent). - Werken van Albert Rubens, gal. Jeanne
Buytaert Antwerpen 19/11 tot 11/12. - Werken van Renaat Saey, gal. Vyncke-van
Eyck, Gent. - R.H. Schoemans (schrijver) en Leo Fabri (tekenaar) publiceren het
stripverhaal ‘Ptok’ bij De Kleine Uitgeverij te St.-Niklaas. - Aquarellen van Jeannine
Smeets, gal. Postiljon Tongeren tot 10/11. - Werken van Jan Tack, gal. De
Maanvogel Berchem tot 25/11. - Schilderijen van Jef Vaes, gal. Embryo Leuven tot
28/11. -‘Ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars’, photo-paintings van 89 kunstenaars
door Armand Vandeghinste, gal. 't Poortje 3 tot 24/10. - Werken van Dries van
den Broeck tot 11/11 De Ravenstein Hever. -Het kunstboek ‘R. Vandereycken.
Tekeningen’ verscheen als aflevering 4 (1982 van de nieuwe reeks ‘Mappen van de
Tekenkunst’ (260 fr. op Br. 551-2826100-74, Stichting Mercator-Plantijn Antwerpen).
-Werken van Mike van der Stappen, gal. Amaryllis Brussel tot 21/11. - Kunstschilder
Raf Vande Walle, gal. Avant-garde Antwerpen tot 30/11. - Werken van Jan
Vandeweghe, Torenpassage Breda, tot 30/10. -Werken van Etienne Van Doorslaer
(Dom Maur) in tentoonstelling ‘Mysterie en Materie’ Universitaire Hallen Leuven
tot 15/9. - Schilderijen van Jef van Grieken, gal. Mineta-Move Brussel tot 6/11;
gal. de Vuyst Lokeren tot 29/11. - Schilderijen van An van Lierde in Gemeentel.
Tentoonstellingszaal Borgerhout van 12/11 tot 23/11. - Werk van Wim van Pelt in
Kunstgalerij Roeselare tot 30/11. - Werken van Maurits van Poucke, gal. Kwalidra
Gent tot 11/11. - Schilderijen van Wim van Remortel, gal. William Wauters
Oosteeklo tot 28/11. - ‘Luc Verstraete. Tekeningen’ is de 2de aflevering van de
nieuwe reeks ‘Mappen van de Tekenkunst’ (260 fr. Br. 551-2826100-74 Stichting
Mercator-Plantijn, Antwerpen).
B. Muziek - Toneel - Ballet - Film: Frank Aendenboom en Veerle Wyffels treden
op o.m. in ‘Maria vecht met de engelen’ (P. Kohout) met de K.N.S.A. - ‘De
zondagswandeling’ (G. Michel) door de Vlaamse zonen te Rumbeke in regie van
Rose Calmeyn. - ‘Concerto nr. 1’ van Jan Decadt op 14/11 bij BRT-3. - ‘Orestes’
van Jef van Durme op 12/11 op BRT-3. - Gregoriaanse zangen uit de Advent-en
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Kerstliturgie door de ‘Scola Gregoriana’ o.l.v. Roger Deruwe o.m. 18/11 in de
Brugse St.-Walburga. - ‘Er zijn geen ouders meer’ (J. Cocteau) wordt door Antigone
Kortrijk uitgevoerd in regie van Bert de Wileman met o.m. Tine Balder. - Dirk
Deylgat speelt een hoofdrol in de opvoering van ‘Zwijg kleine’ door Volksveredeling
Roeselare. - Hobo Paul Dombrecht o.m. op 7/11 in BRT-3 met muziek van
Telemann. - ‘Slapende honden’ (Priestly) werd o.m. op 31/10 opgevoerd in regie
van Clem Du Four door De Violieren in het Mechels Miniatuurtheater. - Teater
Poëzien - dir. Mieke Felix - o.m. op 6/11 in Teater 19 Brugge en op 7/11 in de
BB-Antwerpen met een Prévost-programma. - Het kamermuziekensemble van het
Lemmensinstituut o.l.v. Robert Groslot, o.m. op 25/11 met muziek van Milhaud,
de Falla en Strawinsky. - Werk van Franklin Gyselynck werd uitgevoerd o.m. op
12/11 in het Brugse 't Leerhuys. - Cineast en explorator Patrick Lagrou sprak over
‘Mauritius. Parel in de Oceaan’ op 8/11 te Oostende in de Kursaal. - ‘Lutgartevocatie’,
klank- en lichtspel met film en dia, op tekst van Godfried Oost in de Roeselaarse
St.-Lutgardiskapel op 11, 12, 13, 14 en 15/11. - Op Allerheiligen illustreerde Flor
Peeters de Pontificale Mis van Allerheiligen in St.-Rombouts-Mechelen met eigen
werk. - Orgelrecital van Jean Rotthier in de Karmelietenkerk te Gent. - Concert van
het Lemmens-instituut o.l.v. Paul Schollaert op 11/11 in Pastoraal Centrum
Antwerpen. - Het Antwerps Kathedraalkoor o.l.v. Jan Schrooten zong o.m. in
Frankrijk en Italië in de verlofperiode. Verder o.m. op 17/9 in Crest Hotel Antwerpen,
op 2/10 in St.-Janskerk te Antwerpen voor de Leugenbergfeesten, op 30/10 in
Brasschaat en op 1, 11, 13 en 14 (radiomis) in de Kathedraal. - ‘Vijf stukken piano’
van Daniël Schroyens op 30/11 bij BRT-3 (23 u.), gespeeld door Robert Groslot.
- Orgelrecital van Jozef Sluys, Kapellekerk Brussel op 4/11. - ‘Zwijg kleine’ (F.
Kusz) in regie van Joris Sustronck op 28/11 door Volksveredeling te Roeselare. Het Kortrijks Gemengd Koor o.l.v. Rudi Tas concerteerde, m.m.v. het Westvlaams
Orkest o.l.v. Dirk Varendonck, op 23/10 in de Kortrijkse St.-Michielskerk met
werken van Poulenc en Fauré. - ‘Er zijn geen ouders meer’ (J. Cocteau) in vertaling
van Dré Vandaele wordt uitgevoerd door Antigone Kortrijk vanaf 12/11. - Zeven
versetten op de ‘Veni Creator’ van Gabriël Verschraegen op 21/11 op BRT-3. Zijn
‘Vlaamse dans’ op 23/11.
C. Literatuur: Poëtisch debuut van Frank Alden met ‘Angst van een sneeuwman’
over de zin van het schrijven (Uitg. W. Soethoudt), gepresenteerd op 4/11 in de
B.B.-Antwerpen. - ‘Europese profielen’, nieuw historisch werk van Armand Boni
werd gepresenteerd op 30/10 in de B.B.-Antwerpen. - Een nieuwe Phil Bosmans:
‘Vergeet de mooie dagen niet’, een luisterboek met cassette (voorgelezen teksten en
muziek, 435 fr.). - Van Edward Buysse verscheen een nieuw boek over contemplatie
en meditatie: ‘Tasten naar de kern’ in de ‘Cahiers voor Levensverdieping’ (Altiora
Averbode, 96 blz., 275 fr.). - Dr. Michiel de Bruyne spreekt over ‘Abraham Hans
te Roeselare’ op 5/12 te Roeselare-Beveren. - Gedichten van Remi de Cnodder in:
‘Vlaamse dichters in Leningrad’ en ‘Vlaamse kunstenaars zien Frans-Vlaanderen’.
Hij verleende medewerking aan ‘Honderd hedendaagse Vlaamse kunstenaars’. Hij
leidde tentoonstelling in van Geo Dewael (Antwerpen), Roland Rens, Walter Jouret
en Dany Tulkens (Halle-Zoersel), Piet Peere (Brugge), Salon van Ronse, Walter
Cremers en Joz. De Loose (Aalst), Jeannette West (Wilrijk), W. Hagedorn, T.
Haenen en Bart d'Eyckermans (Antwerpen), J.M. Lecocq (Ronse), Johan Koopmans
en Lieve De Grave (Beveren). - De dichtbundel ‘Hemisferen’ van Marleen de
Crée-Roen verscheen bij Orion-Colibrant te Beveren. - ‘Sajeda, papa's kleine
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Palestijn’ is het debuut van Renaat de Jonghe als jeugdschrijver (uitg. Infodok
Leuven, 230 fr.). - ‘Gezangen uit het achterland’ is een nieuwe poëtische roman van
Jozef Deleu (79 blz., Nijgh & Ditmar). - ‘De Tuimelaar’ van Frans Depeuter is een
nieuwe novelle bij uitg. De Clauwaert (54 blz.). - De nieuwe bibliofiele uitgave
‘Liefdessprokkels’ van Raoul M. de Puydt werd gepresenteerd op de Boekenbeurs
van C.C. Westrand Dilbeek, samen met litho's van Norbert de Clercq, die ook de
bundel illustreerde. - De essayist Marc de Smet leidde te Poperinge een panel over
‘Tendenzen in de hedendaagse poëzie’ op 26/10. - Van Gerda de Vrieze zijn
geïllustreerde kinderboekjes verschenen: ‘Jezus vertelt 2 verhalen’ en ‘Jezus blijft
bij ons’ (Uitg. Altiora Averbode, 32 blz., gebonden, 21,5 × 21, 145 fr.). - Kunstcriticus
Jan D'Haese was inleider der tentoonstelling ‘Genesis’ van Roger Raveel en
‘Schilderijen van Léon Frederic (1856-1940)’, van 24/10 tot 11/11 in het Museum
Leon de Smet te Deurle. - Letterkundige Fred Germonprez sprak op 10/11 op de
Antwerpse B.B. over de auteur en zijn publiek (Reinaert Uitg.). - Van wijlen Maurice
Gilliams verscheen de 9de druk van het onvolprezen ‘Elias of het gevecht met de
nachtegalen’. - ‘Liefde is wijn maken’, nieuw werk van Robin Hannelore, werd op
30/10 in de B.B.-Antwerpen gepresenteerd door Herman Vos (Uitg. Roerdomp). ‘Het meisje met de ster’ is een nieuw jeugdboek van Maria Heylen bij uitg.
Standaard. - ‘De laatste dagen’ is een nieuwe no-
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[Kunsten en letteren]
velle van Jet Jorssen bij uitg. de Clauwaert. - ‘Helena, de cassettes en de kinderen’
was een radiodocumentaire van Gie Laenen op 13/6 (BRT). Zijn ‘Als in de oorlog’
werd in de Beursschouwburg uitgevoerd van 3 tot 6/11. Bij Lannoo verschenen van
hem ‘Anderland. Bruno's verre reizen’ en ‘Juf is naar Japan’ in de reeks
Dolfijnboeken. - ‘De L van Liefde’ is de mooie debuutbundel van de reeds een paar
maal bekroonde jonge Limburgse dichteres Lieve Lowet (48 blz., 318 fr., uitg.
Peeters Leuven). Als laureate van tds. ‘Appel’ presenteerde zij haar dichtbundel op
de Antwerpse B.B. - ‘Lambrecht Lambrechts’ door Gerard Michiels is uitgegeven
door de Hoeseltse Gesch. Studiegroep (410 blz., 20 ill.; 1o leven en werk; 2o volledige
bibliogr.). Daarnaast bracht hij een tweede L.L.-Boek: ‘Kanteklaar’ (onuitgegeven
werk, uitg. Stichting Mercator-Plantijn Antwerpen). Bestellen door storting van
respectievelijk 900 en 350 fr. (+ respect. 50 en 25 fr. port) op br. 001-0676268-60,
Phil Coenen, Rozenlaan 36, 3730 Hoeselt. - ‘Barstjes’ van Albert Middendorp werd
op 9/10 gepresenteerd door Raoul M. de Puydt in de Vriendenkring van de Lierse
Post. - De dichteres Edith Oeyen debuteerde met ‘Glimlach van een zonnebloem’
met illustraties van Henri West (Phaedrareeks van tds. ‘Litera’, 200 fr. t.n.v. E. Oeyen,
Hanebergstraat 75, 3960 Beverlo). - Van Bert Peleman verscheen ‘Zoeklicht op de
Schelde’ bij Ortelius Boekenfonds (1.360 fr.). - Het nieuwe boek van Hendrik Prijs
‘Het zwakke verzet’, werd gepresenteerd op 30/10 in de B.B.-Antwerpen. - De dichter
Theo Quintens debuteerde met de bundel ‘Zwevend in de ruimte’ (Uitg. Litera,
Beringen). - De dichteres Anne Maria Raeymaekers debuteerde in de Ruben-reeks
van tds. Litera met het verhaal ‘In de Tuin der Liefde’ (300 fr., t.n.v. A.-M.
Raeymaekers, Bosdijk 62, 2520 Edegem). - Van Philippe Rotsaert verscheen de
dichtbundel ‘Een klein iets’ in de Phaedra-reeks (200 fr. t.n.v. Ph.H. Rotsaert,
Zandstraat 209, 3540 Heusden-Zolder). - Van Renaat Saey - kunstschilder - verscheen
n.a.v. zijn 70e verjaardag, bij de Roerdomp Brecht, een kleine bloemlezing uit zijn
gedichten met illustraties van Bie Lombaerts. Bestellen door storting van 250 fr. op
Br. 449-4594091-54, R. Saey, Veldekenstraat 17A, 9120 Destelbergen). Letterkundigen Jos Smeyers, Guido van Puyenbroeck e.a. in een panelgesprek
over ‘Is debuteren moeilijk’ in B.B.-Antwerpen op 1/11. - ‘Bijdrage tot de kunst der
Nederlanden’ van Prof. Maurits Smeyers werd gepresenteerd op de B.B.-Antwerpen
op 7/11. - ‘Het worder ligt in jezelf’ van Erik Stijnen is aan zijn 11e druk (128 blz.,
265 fr.) wijl een nieuw boek, eveneens bij Altiora Averbode, verschijnt: ‘Vriendschap
kleurt je leven’ (128 blz., 265 fr.). - ‘Mag het op mijn manier’ is het nieuwe jeugdboek
van René Swartenbroeckx en verhaalt hoe Friea Dekeyser (16) het spoor van Zuster
Teresa zoekt (uitg. Altiora, Averbode, Top-reeks, 196 fr.). Hij was ere-gast op de
Boekenbeurs te Menen. - Lezingen van Prof. Stefaan Top over ‘De bende van
Baekelandt’ o.m. op 7/11 in het Brugse Oud Hospitaal. - Letterkundigen Claude
van de Berge en Anton van Wilderode lazen uit eigen werk op 30/10 te Leuven in
het Europees Poëzie-festival. -Het toneelstuk ‘De Charlatan’ van Gaston van der
Gucht wordt door het volkstoneel voor Vlaanderen in Frans-Vlaanderen en ook te
Brugge (Stadsschouwburg 22/11) opgevoerd. - Letterkundige Paul Vanderschaeghe
over ‘Letterkunde te Brugge in de Bourgondische Tijd’ in Hof van Gistel Brugge op
25/11. - Ambroos R. van de Walle heeft zijn ‘Verlost tot vrijheid’ herwerkt laten
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herdrukken, eveneens bij Altiora Averbode (128 blz, 20×12, 5, 210 fr.). - Drs Geert
van Doorne spreekt over ‘Nieuwe impulsen voor de renovatie van
Gent-Noord-Meulestede’ op 21/12 in de Cult. Kring Meulestede. - ‘De Roos van
Agapia’, roman over een danseres-lerares, door Irina van Goeree verscheen bij
Standaard-Literair, Antwerpen (152 blz., 390 fr.). Zij presenteerde het ook op de
Boekenbeurs aldaar. - ‘Job en Jutta - Wat een dag’ en ‘Ron, Ruud en Lizie - En nu
naar bed’ van Mariette Vanhalewijn verschenen bij Lannoo/Tielt (225 fr.). Letterkundige Renée van Hekken in panelgesprek over ‘Vrouwen in de Literatuur’
in de B.B.-Antwerpen op 2/11. - ‘Omwille van de mens’ is een verzamelbundel van
opstellen van H.-E. Mertens, K.-E. Stappers en andere medewerkers van de Cahiers
voor Levensverdieping; de bundel is een hulde aan Harry van Pelt vanwege zijn
medewerkers n.a.v. zijn 50 j. kloosterjubileum (uitg. Altiora Averbode (206 blz.,
360 fr.). - Letterkundige Anton van Wilderode nam deel aan een forumgesprek op
27/10 en op 29/10 in het Europees Poez iefestival te Leuven. Eveneens een
uur-programma op 31/10. - ‘Schipbreukeling op Zante’, een verhaal van Cyriel
Verleyen, verschijnt als feuilleton in DS. - ‘In het voorbijgaan - En passant’ is een
nieuwe dichtbundel van Ignace Veys met vertaling in het frans van wijlen Neer
Vantina (uitg. 't Kofschip, Zellik). - De redacteurs Guido Wulms, Guy van Hoof,
Paul (m.) Rigolle, M. de Crée-Roex e.a. spraken over ‘Literatuur in Vlaanderen
vandaag’ op de Antwerpse B.B. op 7/11 bij de presentatie van hun tds. ‘Appel’ (uitg.
Peeters Leuven).

bibliotheek
Nieuw werk van/over leden
REMI DE CNODDER, Robert vander Eycken. Tekeningen, Uitg. Stichting
Mercator-Plantijn vzw, Antwerpen, 1982, 48 blz., 29,5 × 22,5 cm, 37
volle-blz.-illustraties. - Dit kunstboek - het eerste van een nieuwe reeks o.l.v. Karel
Mechiels - is reeds de tweede monographie die aan de biezonder interessante
allround-kunstenaar R. v.d. Eycken wordt gewijd, maar nu uitsluitend over de
tekenaar. Terecht stelt de Cnodder tegenover elkaar in zijn inleiding, enerzijds wat
de kunstenaar verwerpt, anderzijds wat hij nastreeft. Wat hij als negatief beschouwt
is o.m.: overlading met sociale prolematiek, onzinnige experimenteerlust, stelselmatig
schokken en verontrusten, tekortkomingen die gebrek aan stielvaardigheid verraden,
psycho-patische effecten, het amateuristisch aftasten van allerlei vorm- en
kleurmogelijkheden, de beperktheid tot één beeldende discipline. Wat vander Eycken
integendeel kenmerkt is: streven naar een weldoende eenvoudige schoonheid, kunst
als zuivere vertaling van gevoel en geest, muzikaliteit van alle plastische elementen,
authentische en evenwichtige weergave d.m.v. de diverse beeldende disciplines,
meesterschap over het hele register der plastische mogelijkheden, beheersing van
elk medium in dienst van de poëtische en lyrische ervaring, een serene wereld van
gevoelige en melodieuze erkenning der waarde van het leven. Deze aspiraties zijn
tenslotte eigen aan kunst die groot wil zijn in alle tijden. Dat is het ook wat de
indrukwekkende reeks tekeningen uit het mooie boek ons suggereren als zijnde de
hoogste ambitie van de kunstenaar.
A.S.
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•

•

•

•

•

Sterck wordt behandeld is de Amerikaanse verhaler en illustrator Steven Kellogg
(o 26.10.1941) auteur van acht jeugd- en kinderboeken waarin kinderen en dieren
een grote rol spelen. - Tientallen besprekingen door specialisten van jeugd- en
kinderlectuur, gegroepeerd naar de leeftijdsgroep. Een betrouwbare vraagbaken
(ook voor vertalingen).
Gemeentekrediet van België, Driem. tds. Pachecolaan 44, 1000 Brussel. - Nr.
140, 1982: O.m. Het culturele leven in de provincies in de 18e eeuw: Luxemburg;
Geschiedenisprijzen G.K. 1981 en reglement 1982. - Nr. 141: O.m. Het culturele
leven in de provincies in de 18e eeuw: Oost-Vlaanderen (Luc Dhondt en Marie
Fredericq-Lilar (p. 15 tot 43); 17e Nat. Muziekwedstrijd van het
Gemeentekrediet.
Nr. 142: O.m. Jozef Grauwels en Joseph Smeyers over ‘Het cultureel leven in
de 18e eeuw in Limburg’: het land van Loon onder de Oostenrijkse
successieoorlog en de erop volgende strevingen naar grotere autonomie der
Dietse steden, de stichting der Hasseltse ‘Société’ (1782), bouwkundige evolutie,
rederijkerskamers, enz.
Poëziekrant, Red. W. Tibergien, Nazarethstraat 43, 9720 De Pinte; Abon. 250
fr. br. 737-4400463-04 - Nr. Juli-aug.: O.m. Winter/zomer-Zon/schaduw bij
Schouwenaars jongste poëzie (L. Deflo). - Gesprek met A. Dierick; Armand
van Assche verwond of verwonderd (J. de Poortere). - Paul Snoek, een vriend
van jaren: revelerende achtergrond informatie over P. Snoek (J. de Poortere).
-Nr. Sept.-oct.: O.m. Portret-interview van Jan Veulemans (degelijk stuk van
J. van Hulle). - Boekbesprekingen door J. de Poortere. - Marc de Smet zoekt
naar constanten in het tds ‘Raster’. - Voortzetting van de J. 'T Hooftcultus (of
-uitbating?). - Vertaalde dichtbundels (A.v. Assche). Veel gedichten. Twee
inhoudrijke nummers zonder woordengegoochel: men heeft iets aan dit blad.
Belgisch Kreatief Ambacht, Red. Dienst Creat. Ambacht ESIM, Congresstraat
33, 1000 Brussel. - Nr. 4/82.: over de Vlaamse hedend. sculpturale keramiek,
die typisch is voor Vlaanderen. De keuze der behandelde keramisten deden W.
v.d. Bussche (PMMK) Dirk Pruuost (Scharpoord) en Johan Valcke (ESIM).
Werden ondervraagd: G. Blom, D. Cromheecke, C. Dionyse, F. Steyaert, P.
Stockmans, P. van Hoeydonck, J. Vermeersch, G. Vermoere, A. Zaman: hun
werken illustreren hun opvattingen. - W. v.d Bussche schreef over de keramiek
in België en Dirk Pruuost meer bepaald over de sculpturale. Verder de gewone
rubrieken met hun zeer nuttige informatie. Er wordt goed gewerkt in de Dienst
Kreatief Ambacht!
Das Münster, Red. Dr. H. Hofstätter, Leinhaldenweg 19, 7800 Freiburg Br.,
Abon. DM 49 + Port. - Nr. 3/1982: Dr. Friedhelm Hofmann, Künstlerpfarrer
van het Aartsb. Keulen, doctoreerde over de Apocalyps in het kerkgebouw
sedert 1945 en schreef een uitgebreid artikel in dit nummer over ‘Die
Apokalyptische Frau’. Wie is die geheimzinnige vrouw met zon en wie is de
draak, die haar belaagt? Die vraag heeft aanleiding tot een tekstenonderzoek,
tevens ook over de manier waarop moderne kunstenaars deze figuur uitbeelden,
vb. de schilders P. Hecke, W. Rupprecht en H. Boeckl, en de beeldhouwers
K.M. Winter en F. König. - Charmian Mesenzeva en Brigitte Lohse over de
beeldhouwer Christoph Daniël Schenck en zijn kring (17e eeuw). - Architect
Theo Scholten(†) wordt als kerkenbouwer besproken door K.J. Bollenbeek, die
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over zijn kerken zegt: ‘Functionaliteit wordt er symbool’. - Tilman
Riemenschneiders vroege werken (E. Hubala). - Iconographie van de H.
Drievuldigheid. -Gewone kronieken. Een tijdschrift waar een kunstenaar zijn
hart aan kan ophalen.
• 't Kofschip, Red. A. Polfliet, Vinkenlaan 11, 1730 Zellik; Abon. 400 fr. br.
429-0111441-97 Kolfschip-kring Zellik. - Nr. 4/82: Gedichten van o.a. A. Roets,
M. Sesselle, J. Vanbrussel, H. Thijs, P. Vermeulen, E. Kindt, G. Riebs, A.
Selschotter, L. Charita, A. Dhoeve, E. Hebberecht, L. Heynens, O. Kyndt, M.
Pas. - Een viertal korte verhalen. - Een vraaggesprek met Claude van de Berge
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Catalogen
(Hans de Greve) en Manuel van Loggem (J. Kuypers). -Marc de Smet over Leo
Vromman. - Besprekingen. - Beeldende kunst: Jos Bolle (J. Boonen), Anita
Vandamme (Rose Vandewalle) en Guy Vander Henst (R.M. de Puydt). Tijdschriftenrubriek (R. Wouters). Een zeer lezenswaardig nummer.
• Adem, Tweemaandel. tds. v. muziekcultuur; Red. M. van Reeth, Herestraat 53,
3000 Leuven; Abon. 450 fr. pr. 000-0528959-18. Het Madrigaal Leuven. Sept.-oct. 1982: Themanummer gewijd aan de klassieke periode, waarover
gehandeld wordt door Carl de Nys (liturg. muziek v. Wenen), Ign. de Sutter
(barokliederen), J. Uytterschaut (Canons v. Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert), Fr. Geysen (classicistische modulatie bij modernen), Fl. Berckenbosch
(Mozart en zijn milieu), J. van Deun (ontstaan en evolutie v. klassiek orkest).
Verder o.m. over Carl Orff (J. Wuytack), J. Haspeslagh (schoolmuziek in het
Ancien Régime in Frankrijk). Het begrip ‘klassiek’ in algemene en breed
muzikale zin (Jacques Vliegen). Tijdschriftenoverzicht 1981 (M.v. Reeth).
Boeiend nummer.

Catalogen
• Van de os op de ezel. Belgische dierenschilders in de 19e eeuw, Passage 44
Brussel, 17/9 tot 14/11. - Deze merkwaardige tentoonstelling, ingericht door de
culturele dienst van het Gemeentekrediet (dir. J.-M. Duvosquel), past in de
vernieuwde belangstelling welke in de laatste jaren deze periode te beurt is
gevallen. De cataloog ervan is een imponerende uitgave geworden: 176 blz.
(29,5 × 21 cm) met ca. 300 illustraties, deels in vierkleurendruk. Voor de
degelijke en uitvoerige inleidende tekst is hoofdzakelijk Norbert Hostyn, de
nieuwe competente conservator van het Oostendse Museum, verantwoordelijk.
Hij maakte een grondige en goedgedocumenteerde kunsthistorische studie,
waarin de situatie van de Belgische dierenschilders in de Europese kontekst
wordt geplaatst. Naast Belgische worden buitenlandse doeken gereproduceerd,
die het betoog illustreren en de wederzijdse beïnvloeding aantonen. Ook aan
de leerling-leraarrelaties tussen onze dierenschilders wordt terecht veel aandacht
geschonken, o.m. door synoptische tabellen, die duidelijk de centrale positie
bewijzen van B.P. Ommeganck en zijn leerling Eug. Verboeckhoven; het zijn
de spilfiguren die de vrij uitgebreide groep beheersen. Hostyn verzorgde ook
de begeleidende teksten bij de eigenlijke catalogus, die opgevat is als een galerij
van gereproduceerde kunstwerken en alles wat tentoongesteld werd inhoudt.
De auteur verdeelt de honderd aanwezige werken chronologisch per
kunstrichting; achtereenvolgens het neoclassicisme, het romantisme, de overgang
naar het realisme en het eigenlijke realisme (het impressionisme wordt niet
afzonderlijk behandeld, hoewel het overzicht reikt tot 1914). Het derde en laatste
deel van het boek bestaat uit de biografieën der kunstenaars, met betrekkelijk
uitvoerige gegevens, vlot en soms anekdotisch geschreven, zodat zowel de

Vlaanderen. Jaargang 31

kunsthistoricus als de kunstminnaar er zijn gading in vindt. Merkwaardig is de
concentratie der dierenschilderkunst in bepaalde streken, zoals bv. Kortrijk
waartoe een vijfde der behandelde kunstenaars behoren; dat de overgrote
meerderheid vlamingen zijn zal niemand verwonderen. Met deze catalogus
brengt het Gemeentekrediet opnieuw een realisatie, die alle waardering verdient.
• Paul Joostens en Brugge, Provinciaal Hof Brugge, 1/10 tot 14/11, 350 fr. Ook hier weer een indrukwekkende cataloog voor een uitzonderlijke
tentoonstelling, die een nog te weinig gewaardeerd kunstenaar beter doet
begrijpen, door op een van zijn eigenaardigste aspecten terecht de schijnwerper
te richten. Merkwaardig genoeg is dit een wel onverwachte bijdrage geworden
van de provincie West-Vlaanderen voor het Bourgondië-jaar van de stad Brugge.
Inderdaad het is vooral het laatmiddeleeuwse Brugge dat Joostens heeft
gefascineerd in werken, die
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FRANS BOENDERS, Minnebo. De onwrikbare vorm, Uitg. Edit. d'Art Associés,
Brussel, 1982, 84 blz., 18,5 × 14,5 cm., 70 illustraties. - Dit boek bestaat in hoofdzaak
uit een rijke schat aan illustraties uit het reeds uitgebreide werk van deze veertiger.
Terecht heeft de kunstenaar aan zijn abstracte of althans abstraherende werken een
poëtische en soms zelfs romantische titulatuur bezorgd, die het voor de toeschouwer
gemakkelijker maakt om de bedoeling ervan te vatten. Die werken gaan van het
gigantisch monument naar het kleine juweel. Ook de gebruikte sculpturale technieken
zijn uiteenlopend, hoewel de ‘cire-perdue’ methode de voorkeur schijnt te krijgen,
spijts de vermoeiende en enigszins afstompende eraan verbonden verplichting om
de vlakken nauwgezet en langdurig te slijpen.
De inleider Frans Boenders schreef een vrij korte tekst, waarin men een zin treft
als deze: ‘Minnebo speelt in de Vlaamse beeldhouwkunst de rol die Shiva, de hoogste
god van de hindoes, voor zijn Indiase volgelingen vervult.’ Deze zin raakt natuurlijk
kant noch wal, maar klinkt zeer mooi en men weet dat de auteur zich graag op
Oosterse paden begeeft. Trouwens de visionaire voorstelling, die hij geeft van
Minnebo bij zijn arbeid, als de hogepriester van een soort diabolische ritus, heeft
allure. Zakelijke informatie vindt men achteraan het boek, met een curriculum vitae,
een bibliographie en een indrukwekkende lijst tentoonstellingen in binnen- en
buitenland. Dit nieuw kunstboek over Hubert Minnebo bezit vooral door zijn
reproducties van kunstwerken de bekoring van een schitterend album, waarin men
bladert om zich door schoonheid te laten doordringen, zoals men muziek zou
beluisteren of gedichten zou proeven.
A.S.
FRIEDHELM HOFMANN, Zeitgenössische Darstellung der Apokalypse-Motive im
Kirchenbau seit 1945, Verlag Schnell & Steiner, München-Zürich, 1982; 280 blz.,
26,5 × 21,5 cm, 95 illustr. waarvan vele in kleur, gebonden, kleur-stofomslag, DM
80,- (exl. port). - Een zeer actueel onderwerp! Men kent de monumentale
kunstmonografie van Frits van der Meer, die o.a. de prachtige miniaturen van de
‘Westvlaamse Apocalypse’ uit de 14e eeuw (de vroegste der Nederlanden) reveleerde.
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Het thema is vooral in het Duits taalgebied levendig. Herinneren we maar aan
‘Zeugnisse der Angst in der modernen Kunst’ (Darmstadt 1963) en het essay ‘Das
Apokalyptische in der Modernen Kunst van Dr Max Peter Maass (1965). Thans
verschijnt deze prachtige kunstmonografie van ons ere-lid Fr. Hofmann, waarmede
de Künstlerpfarrer van Keulen (tevens deken van de Dom en voorzitter van onze
zustervereniging Künstler-Union-Köln) het doctoraat-kunstgeschiedenis verwierf.
Uitgaande van zijn Keuls aartsbisdom bestrijkt hij het hele Duitse taalgebied, zonder
de DDR waarover weinig informatie aanwezig is. Zovele Duitse kerken hebben in
de naoorlog apocalyptische motieven gekregen, dat hij zich verplicht zag de
kunstwerken buiten het kerkgebouw ook terzijde te laten.
In het eerste deel onderzoekt hij o.m. het fenomeen van het ‘doemdenken’ en de
andere oorzaken waarom Apocalyptische thema's zo vaak voorkomen. Hij constateert
dat vooral drie ervan geliefd zijn: ‘Het Lam en zijn Verheerlijking’, ‘Het Hemels
Jeruzalem’ en ‘De Apocalyptische Vrouw’. Daardoor rijzen zoveel theologische en
kunsthistorische problemen, dat de lijst geraadpleegde boeken en documenten boven
de 500 nummers groeide. Ook werd een inventaris der werken doorgevoerd. Per
thema werden zij geanalyseerd en geëvalueerd. Zo werden vergelijkingspunten
gezocht en inspiratiebronnen ontdekt. In het tweede deel van de monografie vinden
we - na een proeve van gezamelijke kritische waardering - vooral een catalogus met
de reproduktie van elk der 97 bestudeerde kunstwerken en een korte beschrijving
ervan. Zo ontstond een uniek album, dat opzichzelf reeds uiterst waardevol is voor
elk kunstminnaar (gedeeltelijk in kleur). Een chronologische overzichtslijst vermeldt
voor elk werk de gemeente, het gebouw, het jaartal en de kunstenaar; opvallend is
het groot aantal artiesten die door themas uit de ‘Apocalypse’ geïnspireerd werden:
men vindt er wereldbekende namen als Mataré en Meistermann, naast sommige
schier onbekenden. Het is - vreemd genoeg - in katholieke gebouwen dat
Apocalypse-tonelen het meest voorkomen. Daarop volgt een topologische lijst, op
basis van de plaatsen in het kerkgebouw waar het thema werd aangebracht: in vele
gevallen gaat het om de koorwanden of -vensters. Het boek eindigt met de bibliografie.
Deze indrukwekkende studie is tevens een schitterend boek, verzorgd tot en met.
A.S.
RIK JACOBS, Egidius naderbij, 1982, uitgave in eigen beheer (Fruithoflaan 110/49,
2600 Berchem), 250 fr. - Met ‘Egidius naderbij’ heeft Rik Jacobs ongetwijfeld een
van de aangrijpendste dichtbundels geschreven, die ik de laatste maanden gelezen
heb. - De plakette bestaat uit 3 cycli, waarvan de eerste zijn naam gegeven heeft aan
het geheel. - Vanaf de beginverzen al wordt de poëtische spanning opgewekt door
een centrale tegenstelling tussen leven en dood. De dichter schuift met het motief
‘vriendschap’ het samen-gaan van die weg als opdracht naderbij. - Een delicate
onderneming blijkt dat, want die gemeenzame tocht leidt niet zelden het levensfeest
naar extatische toppen en bezwaart aldus genadeloos het onvermijdelijk afscheid. In
die zin kan weemoed als altijd aanwezige onderstroom in deze bundel met het
hoofdmotief worden geassocieerd. - Slotakkoord blijft dan nog het wat beschroomd
geloven aan de thuiskomst in het huis waar vele kamers zijn. - ‘Betwistbare keuze’
bevat een aantal verzen waarvan het ontstaan doorgaans heel wat jaren terug ligt.
Dood, smart en angst zijn dominant in de eerste gedichten van deze cyclus. Dan
keren de aanvangsthema's weer, de hoeken worden echter m.i. scherper. In ‘Analyse’,
‘Keertij’ en ‘De late lente’ bevindt de dichter zich opnieuw op Gods koord, aan de
kant van de weg tussen leven en dood. - Het valt op hoe hier de eenzaamheid - pendant
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van het samen-gaan uit de vorige cyclus - dringender nog de adem van weemoed
doet gaan over deze verzen. - Toch blijft ook dan betrouwen het vlot waarop de
dichter zich drijvende houdt. - In de laatste afdeling ‘Denkend aan...’ kreeg Egidius
vele aangezichten. Goede vrienden van Rik Jacobs, niet zelden grote namen, vertonen
herkenbare facetten in een traag wentelend poëtisch prisma. De dichter keert definitief
tussen de mensen weer. Op die manier vormt ‘Denkend aan...’ het tweede luik van
een diptiek scharnierend op de centrale cyclus, die ik eerder introspectief wil noemen.
De ontstaansdata en persoonlijke omstandigheden zullen daarbij wel bepalend geweest
zijn. Tweemaal vriendschap schraagt in elk geval de eenzaamheid. - De bundel
‘Egidius naderbij’ is geschreven in een toonaard van warme intimiteit. Daaraan
ontleent hij zonder twijfel zijn bijzondere charme. De tere poëtische verwoording
onderhoudt doorlopend het contact tussen dichter en reisgezel. Heel vaak herkent
deze laatste tot zijn niet geringe verbazing de paden waarop hij meegevoerd wordt,
als die waarvan hijzelf sedert lang droomde.
Luc Daems
RENE TURKRY, Romain De Saegher 75, privé-druk 1982 (R. Turkry, Fruithoflaan
86, 2600 Berchem). - Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de
evangelieman-kunstschilder Romain De Saegher werd aan de begenadigde
Kleinbrabantse kunstenaar een privé-druk van een monografie aangeboden die alleen
voor hem en zijn vrienden bestemd is. Zo naar vorm als naar inhoud is het een
kostbaar boekje waaruit niet alleen het zich steeds verjongende talent en de zich
verdiepende geestelijke kracht van de jarige
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meester blijkt, maar ook de warme genegenheid waarmee hij door zijn vrienden
omringd wordt. In de eerste plaats dan wel door de samensteller René Turkry. Zijn
bijdrage die de synthese van het leven, de menselijke persoonlijkheid en het oeuvre
van de gevierde, weet te duiden, getuigt van een heldere en indringende kennis
gepaard aan de gave van de evocerende verwoording. - De samensteller vervolledigde
zijn persoonlijke visie met getuigenissen van Lieven Rens, Rita Hostie, F. De
Maeseneer, Ernest Henau, Gaston Durnez, Ernest Luyten, Harry Gielen, Rik Clement,
Jef De Belder, Anton van Wilderode, Roger de Clerck, Willem Persoon. Verder
citaten uit het Evangelie, Teilhard de Chardin, gedichten van Albe, Maurits Gilliams
en andermaal Anton Van Wilderode. Talrijke kleur-reprodukties illustreren deze
waardevolle kunstuitgave. - Kortom, het boekje ‘Romain De Saegher 75’ is een
passende hartelijke verdiende huldeblijk voor een eenvoudige maar hoogstaande
artiest, waarvan het tweevoudige kenmerk is: de verwondering en de liefde,
getransposeerd in een indrukwekkend oeuvre.
R.J.
TON LUITING, Verzwegen verzen, uitgave van De Schutting Pers, Hilversum, 80
blz. - Ton Luiting (oHilversum 1936) levert met ‘Verzwegen Verzen’ een meer en
meest merkwaardige uitgave. Deze uitgave is op een citaat en de flaptekst na een
bundeling van 80 maagdelijke vellen papier... alle onbeschreven. Alleen zijn naam
verzwijgt Luiting niet. - In de flaptekst staat dat het hier niet om een grap gaat en dat
is maar goed ook want Luiting is van zijn eerste grap nog niet gestorven. De intuïtieve
criticus, zoals hij zichzelf wel eens noemt, wil hier ‘een volstrekt legitieme aanduiding
(geven) van het prenatale stadium, dat de hand reikt naar de stilte, die overblijft, als
het gedicht geschreven is’. - Maar ik geloof Luiting niet. Overigens is er in het
prenatale niets, ook geen poëzie, vooral geen poëzie. Het meest kan ik de
bovenmoerdijkse letterkundige, die overigens wel heelwat gepubliceerd heeft,
bijtreden wanneer hij beweert een bundeling uit te geven van gedichten waarover
hij niet tevreden is. - Ik vind zijn ‘Verzwegen verzen’ de allermooiste variatie op het
sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’ van Andersen. Maar dat verhaal zal ik
hier niet neerschrijven. Het is nu mijn beurt om te zwijgen.
Gunnar Riebs
GODELIEVE MELIS, Deur van Toermalijn, Drukk. Sanderus - Oudenaarde, 1982,
in eigen beheer (G. Melis, Antoon Van Dyckstr. 58, 2000 Antwerpen), met tekeningen
van Jan Mathé, 210 × 135 mm, 64 blz. gen. - In afwisselend vrij en gebonden verzen
heeft de dichteres een aantal verzen samengebracht rond thema's als liefde en dood,
vreugde en verdriet, hoop en ontgoocheling. Het overlijden van de echtgenoot is een
onherstelbaar verlies, maar in de herinnering aan het samenzijn en in haar geloof put
G. Melis de kracht tot aanvaarding, hoewel de hunker naar liefde als ondertoon
aanwezig blijft. Ondanks de wat mysterieuze titel geeft de dichteres in eenvoudige
en oprechte woorden uiting aan haar directe gevoelens. Literaire pretenties lijken me
hier vreemd. De bundel is dan ook in de eerste plaats als een menselijk getuigenis
te lezen.
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CYRIEL VERLEYEN, Vertel eens wat over Vlaanderen, Davidsfonds - Leuven,
1982, Kinder- en jeugdreeks nr. 168, geïllustreerd, 220 × 165 mm, 182 blz., geb. 245
fr. - Wie vertrouwd is met de concrete situatie in het onderwijs (en daarbuiten), weet
hoe ontstellend weinig jonge (en ook oudere) mensen in feite weten over de essentie
van de Vlaamse beweging en de Vlaamse strijd. Cyriel Verleyen is erin geslaagd op
heldere en originele wijze de geschiedenis van honderdvijftig jaar Vlaamse
ontvoogding te verwerken. Zijn boek is opgevat als een verhaal, verteld aan zijn
kleinzoon. Het wordt verlevendigd door de inbreng van (fictieve) interviews,
levensbeschrijvingen en interessant illustratiemateriaal, dat de documentaire waarde
verhoogt. Zo komen alle facetten van onze recente geschiedenis op aanschouwelijke
en bevattelijke wijze aan bod en worden er heelwat vragen beantwoord die velen
zich stellen. Geen enkele leerling M.O. zou dit boek ongelezen mogen laten, maar
ook ouders en leerkrachten, of al wie begaan is met het lot en de bestemming van
onze gemeenschap, kan met dit boek zijn voordeel doen.
(rvdp)

Boeken over kunst
OTGER STEGGINK, Het zonnelied van broeder Frans, Orbis-Orion Beveren-Melsele, 1982, vormgeving Jos Kipping, 200 × 160 mm, 56 blz., gen. 250
fr. - Dit fraai uitgegeven boekje is weergave kommentaar en historische duiding in
het verleden en het nu van ‘Het zonnelied van broeder Frans’, één der mooiste teksten
van de Westerse mystiek. De auteur onderlijnt hoe de heilige van Assisi in zijn
‘Zonnelied’ oproept tot bekering tot de naaste en tot onze ‘Zuster, onze moeder
aarde’. Deze interpretatie, in haar geheel genomen, tekent Sint-Frans als een heilige
voor onze tijd. Dat hij ook oproept tot bekering tot onze vader: God, moet men tussen
de lijnen lezen. Maar het staat er wel!
R.J.
PIERRE BAUDSON, Julian Key, voorwoord van Baron Adelin van Ypersele de
Strihou; teksten van Philippe Minguet en René De Cort. Uitgeverij Lannoo, Tielt Bussum, 1981, 101 pp., met talrijke illustraties, 1200 fr. - Een zeer fraai uitgegeven
boek over het werk van de ‘affichiste’ Julian Key, ps. voor Julien Keymolen, vele
jaren art director bij Van Ypeco, later bij De Hollander-De Cort-Julian Key, leraar
aan Sint-Lucas-instituut, Schaarbeek. Het verwijst voor hen die uit artistieke
belangstelling of een professionele activiteit in de reclame (of beide!) het boek in
handen nemen, naar een periode van grote affichekunst die afgesloten schijnt te zijn.
De grote namen van die periode zijn Donald Brun, Savignac, Rohonyi, François,
Richez, Colin; daarbij hoort ook Julian Key. Ze vertegenwoordigen een kunst die
twee decennia straten en pleinen opvrolijkte met grafische humor en poëzie.
Karakteristiek waren de ‘perfecte samenhang van middelen en ideeën’, de directheid
van de boodschap, de eenheid van tekst en beeld. Die hele generatie van ontwerpers
die vooral na W.O. 2 aan bod kwamen (tot einde van de jaren 60) waren voortreffelijke
grafici die de kunst begrepen om een publicitaire opdracht uit te voeren met technische
virtuositeit en een weergaloze creatieve originaliteit. Key behoorde in Brussel tot de
grote heren van het vak. En het fraai uitgegeven boek over zijn werk geeft ons de
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feestelijke gelegenheid om opnieuw de affiches te zien die ons telkens weer deden
glimlachen als we ze op straat te zien kregen. Ze zijn onvergetelijk: zijn zwarte
kat-die-koffiekan-geworden-is; het autootje dat in elkaar gezet is met de letters a +
u + t + o en oproept voor het autosalon; de vogel in regenboogkleuren die zingt over
vakantiespreiding; de vele goede affiches voor de Belgische spoorwegen met telkens
ook een hommage aan Henry Van de Velde die de beroemde B ontworpen heeft; de
schildpad van baksteen die een begrip geworden is voor het Brusselse bouwsalon.
Het is een mooie zaak dat we deze affiches van 20 m2 thans in een prachtig boek bij
elkaar hebben. De inleidende tekst van Pierre Baudson is uitstekend: een korte
historische schets van de affiche-

Catalogen
voor het eerst samen getoond worden en die zijn wel zeer originele en
egocentrische verwerking van het gotische Brugge illustreren. De cataloog is
als gezegd indrukwekkend: 120 + 26 blz., 30 × 24 cm., ca. 80 grotendeels
volblad-illustraties, veelal in kleur. Het inleidend artikel is van de samensteller
der tentoonstelling conservator W. van den Bussche, die een degelijke
verantwoording brengt van de opzet. Er zijn inderdaad weinig kunstenaars die
op zo persoonlijke wijze Brugge gezien, gevoeld, geassimileerd hebben in hun
oeuvre. Hij staat mijlen ver van de klassieke maker van pittoreske beeldekes en
stadsgezichten, hoe eerbiedwaardig deze bezigheid ook moge zijn. Het paste
dat Brugge zelf zich eens bekeek met de ogen van een schilder, die in zich het
neogothisch enthousiasme had verwerkt tot iets totaal anders, door de verbinding
van een persoonlijke getormenteerde psyche en eigentijdse kunsttendenzen.
Een bijdrage van Rik Sauwen gaat dieper in op deze problematiek: ‘Paul Joostens
- Brugge - De Gothiek’ toont aan de hand van duidelijke voorbeelden dat deze
verwerking is gebeurd meer aan de hand van Memling dan van van Eyck, die
Joostens te materialistisch heette. Hij maakt terecht een parallel tussen Joostens
en de Ghelderode, vergelijkt de visie van Joostens op Brugge met die van
Khnopff en verwijst ook naar Seuphor. De derde bijdrage ‘Paul Joostens over
zichzelf en over anderen’, is van Flor Bex. Deze maakte een kleine bloemlezing
uit de vele teksten, die Joostens heeft nagelaten en laat ze voorafgaan door een
korte inleiding. Daarop volgt dan de bio- en bibliografie van de schilder, verlucht
zoals de bijdragen met zeer goedgekozen en erg interessant fotomateriaal. Dan
komt het eigenlijke cataloogdeel met een schat aan grote reproducties van de
voornaamste werken uit de tentoonstelling met inbegrip van een kleine
retrospectieve over het geheel van Joostens werk.
Een eigenaardigheid van deze catalogus vindt men achteraan: de samensteller
Willy van den Bussche verrast de kopers van de cataloog met een fac-similé
uitgave van een eigenhandig opstel van Paul Joostens: ‘Memling, Leçons de
quiétisme’. Het is een zeer eigenaardige tekst, geschreven n.a.v. een reis die de
schilder maakte naar Selingenstadt, vaderstad van Memling, bij de 500ste
verjaardag van Memlings geboorte: het is een lyrische tekst in verzorgd maar
dikwijls barokkig Frans geschreven en die uiterst revelerend is voor de
gedachtenwereld waaruit een goed deel der schilderijen van de Brugse
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tentoonstelling is ontstaan. Permanente deputatie en culturele dienst van
West-Vlaanderen verdienen gelukwensen om hun Bourgondische bijdrage.
• Kataloog Aanwinsten 1979-1982 Prov. Mus. v. Moderne Kunst, Ieper 1982.
- In dit tds. werd vroeger reeds uitvoerig en met veel lof gehandeld over de
massieve en eveneens o.l.v. Conservator Willy van den Bussche samengestelde
kataloog der vóór 1979 verworven werken van het PMMK. Deze van de
aanwinsten is niet zo zwaar: immers hij is eentalig en het grootste deel der
aanwinsten van de laatste maanden door schenkingen kon er nog niet bij. Wij
willen hier niet uitvoerig handelen over bezwaren die reeds geuit werden n.a.v.
de eerste kataloog, wat betreft bv. de afwezigheid van Ensor, Felix de Boeck
e.a. en de nadrukkelijke afhankelijkheid van de aankooppolitiek t.o.v. het
modische galerijen-circuit, dat door heel wat andere factoren dan de beruchte
‘kwaliteit’ wordt beheerst. Het heeft voor gevolg dat tientallen eerlijke, degelijke
artiesten niet in aanmerking komen. Maar laten we realist blijven: wie kan er
wat aan doen en hoe zouden aankoopcommissies zich aan de normen van de
commercie kunnen onttrekken? Dit doet trouwens niets af van de voorbeeldige
samenstelling en afwerking van deze cataloog. Ook moet vastgesteld worden
dat met deze serie aanwinsten er heel wat gedaan werd om leemten aan te vullen,
bv. wat betreft de eerste Vlaamse abstracten. We vragen ons toch af bv. waarom
er 20 Hoeboers dienden te worden opgenomen, al ging het hier om een schenking
van de kunstenaar. Men zal wel moeten de oververtegenwoordiging van Hoeboer
in het PMMK ongedaan maken, door werken af te
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Catalogen
laten vloeien naar andere oorden. De aanwinsten van Westvlaamse werken zijn
o.i. te gering in aantal en betreffen vaak uitgewekenen naar andere provincies.
• De Catalogen van het Amsterdams Stedelijk Museum zijn overbekend en
er zijn er reeds meer dan 700. Zij tonen aan dat het Stedelijk onverdroten zijn
informatietaak over wat er reilt en zeilt in de wereld van de actueelste kunst
voortzet. Enkele nummers uit de oogst van 1981-82 krijgen hier aandacht. - Nr.
689 gaat over de Nederlandse constructivist Ad Dekkers († 1974). Een werk
dat zeer geraffineerd is en in de retrospectieve van 1981 o.m. bestond uit reliëfs,
cirkels op zichzelf of in ontwikkeling, achthoeken, vierkanten naar vierhoeken
of cirkels, zaagsneden, diagonalen, transparante tekeningen, enz. Dat alles is
vrij hermetisch, spijts de uitvoerige commentaar die de kunstenaar kwistig erom
produceert. - Nr. 688 betreft een beperkte tentoonstelling van een vroeger lid
van ‘Nul’, de Amsterdammer Armando. Het betreft alleen zijn werken uit 80-81,
meer bepaald zijn het vrij expressionistischabstracte werken, geïnspireerd
hoofdzakelijk door oorlogsvanen, oorlogsdreiging, observatie van vijanden
(duitsers), nostalgie, Wagnermythe e.a. - Nr. 687 presenteert een zeer typische
schilderijenreeks van de Duitser Georg Baselitz: ‘Strassenbild’ (1979-80). Het
is de man die in het begin der zestiger jaren de wereld verblufte met een
nieuwsoortig expressionisme, dat vooral gekenmerkt was door bomen en mensen,
die omgekeerd kopje onder waren geschilderd: je moet er maar aan denken... Nr. 686 is een uitgebreid neo-realistisch allegaartje samengesteld door de Franse
naar de schilderkunst overgestapte universitair Martial Raysse, die de
Amerikaanse Westkust veroverde met pop-Artig werk, waarin veelvuldig foto's
werden ingewerkt. Dat is hier ook het geval. De cataloog bevat geen verklarende
tekst: die is er ook niet nodig... - Nr. 685 gaat over een oude dame uit de
Nederlandse beeldhouwkunst, Charlotte van Pallandt (o 1898), die een
belangrijke figuur werd, eerst in Amsterdam en dan in Noorderwijk. Behalve
om haar sculpturen kreeg zij weldra ook om haar tekeningen waardering, ook
vanwege jongeren als Peter Struycken, o.m. om haar talent om monumentaliteit
in al haar werken te leggen en om haar volumeberekening. - De in 1978
overleden Ben d'Armagnac, Nr. 683, is een centrale figuur van internat.
Performance Art in de zeventiger jaren. De cataloog brengt een soort
inventarisatie, waarvan de ruime cataloog (96 blz.) aan de hand van veel
fotomateriaal een goede kijk geeft. Bevreemdende kunst, waarvan de drijfveer
is een ‘zoeken naar de mens met de gelijke absurde behoefte werkelijk te leven
en gevoed door haat ten opzichte van de verwording, de domheid en de
oneerlijkheid.’ - Tenslotte nog een paar Amerikanen. Neil Jenney, Nr. 692,
kreeg een retrospectieve voor de periode 1967-80. Hij is een speciaal geval met
zijn zeer luciede kijk op het hele kunstgebeuren. Hij staat er sceptisch tegenover,
ziet de invloed van de wetenschap, probeerde zelf allerlei modische procédés,
concludeerde dat de meeste modernistische strekkingen op niets uitliepen en
besluit: ‘Ik denk dat we een terugkeer naar een meer klassieke opvatting
beleven... Ik denk dat het realisme voor goed terug is: het lijkt me duidelijk dat
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daarin de meeste mogelijkheden tot expressie schuilen.’ Zijn werk zelf
interesseert me heel wat minder dan zijn kunstbeschouwingen. Wel zoekt hij
naar inhoudsrijkdom in zijn werk. - De tweede Amerikaan is Juliaan Schnabel,
Nr. 693. Een man die veel discussie veroorzaakte over zijn werk, maar ook zelf
heel wat in discussie bracht. Zoals René Ricard het bevestigt - maar men ziet
het onmiddellijk in tal van werken - is Schnabel sterk onder de invloed gekomen
van Gaudi, maar ook van het Duits expressionisme. Volgens hem heeft de hele
Amerikaanse kunst thans niet veel meer te beduiden. De grote vraag: waar moet
het heen met de kunst?
• De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van St.-Niklaas bracht opnieuw
twee belangrijke publikaties. Vooreerst het ‘Jaarboek 1982’, de bekroning van
het
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kunst in België evenals het verhaal van de carrière van Julian Key met een goede
karakterisering van zijn werk. De Nederlandse vertaling van Robert Declerck is
onberispelijk.
K.v.D.
VAN HOUTTE J.A. Prof. Dr., De Geschiedenis van Brugge, Lannoo, Tielt-Bussum,
1982, 215 × 265 mm, kleuren- en zw.-w.-illustr., 606 blz., linnen band, 1.980 fr. West-Vlaanderen en inzonderheid Brugge mogen zich gelukkig achten met de
verschijning van dit boek. Immers met deze uitgave verschijnt voor het eerst op onze
dagen een ‘up to date-synthesewerk’ over de geschiedenis van de hoofdplaats van
de kustprovincie, dat daarbij met talrijke illustraties in beeld gebracht werd. - In zijn
voorwoord geeft burgemeester Frank Van Acker een overzicht van de geschiedkundige
werken die over Brugge verschenen zijn, leidt de auteur van onderhavig werk bij de
lezer in en vertelt hoe dit boek tot stand is gekomen. Daarop aansluitend verklaart
de auteur in een ‘Ter Inleiding’ zijn opvatting bij het schrijven van deze geschiedenis,
uitgaande van het beroemde werk van Kan. A. Duclos ‘Bruges - Histoire et Souvenirs’.
Hij stelt o.m. dat zijn werk meer dan dat van Duclos de sociale en de economische
geschiedenis recht laat wedervaren en dat hij ook de geschiedenis ná de middeleeuwen
(waar het bij Duclos vooral om te doen was) behandelt. Hij beoogt met dit werk
vooral een ‘algemene geschiedenis’ van de stad te geven, tot op onze dagen, maar
zonder de geschiedenis van de gemeenten die door de fusie bij Brugge gevoegd
werden, in zijn studie te betrekken. - Dan volgt de geschiedenis van de stad in achttien
kapittels, vanaf ‘Het Voorspel’ - de prehistorie - tot het ‘Modern Leefpatroon’, waarin
zelfs ‘de beoefening van de sport’, het toerisme, de winkelstraten e.d. aan bod komen.
Wie echter bij het woord ‘geschiedenis’ koude rillingen krijgt (omdat hij/zij zich de
geschiedenislessen uit de jeugdjaren herinnert), kunnen we onmiddellijk geruststellen.
Dit boek brengt u de geschiedenis van de stad Brugge als een vlot leesbare tekst,
waardoor u al lezend de historische feiten en personen als in een film voor u ziet
evolueren. U hoeft slechts een paar bladzijden van de tekst te hebben doorgenomen
om daarvan overtuigd te zijn. Het woord ‘dor’ dat zo vaak als epitheton bij
‘geschiedenis’ wordt gehanteerd, schijnt professor Van Houtte niet te kennen. Dit
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boek is - zoals de stad Brugge zelf - een monumentaal gewrocht, waar de historicus
niet meer omheen kan, maar dat ook de ‘leek in het vak’ ten zeerste zal boeien. - Het
illustratiemateriaal - soms in kleurendruk - werd door Dr. Luc Devliegher en Drs.
André Vandewalle in het boek verwerkt. Daarbij werd iedere afbeelding door een
uitgebreid commentaar verduidelijkt. Achterin het boek werden nog een aantal
‘addenda’ opgenomen, o.m. een ‘Aantekening over oude muntwaarde’, een bronnenen literatuurlijst, 28 bladzijden ‘Noten’ bij de verschillende hoofdstukken en een
register op namen en onderwerpen in het boek behandeld.
R.d.
NADINE DEBERGH, Koorgestoelten in West-Vlaanderen, Reeks Oudheden in
West- en Frans-Vlaanderen, dl. 3, Lannoo, Tielt-Bussum, 1982, geïll. met foto's en
tekeningen, paperback, 53 blz., 480 fr. - In een reeks over Oudheden in West- en
Frans-Vlaanderen waarin reeds deeltjes over de ‘Vensters in West-Vlaanderen’ en
‘Huisgevels te Sint-Winoksbergen’ verschenen komt nu een derde ‘paperback’ over
‘Koorgestoelten in West-Vlaanderen’. Met West-Vlaanderen is natuurlijk een louter
geografische beperking bedoeld want kunstvormen en stijlen houden geen rekening
met administratieve grenzen. Na een algemene inleiding over het ontstaan, de evolutie
en de versiering van de koorgestoelten worden achtereenvolgens de verschillende
koorgestoelten in Brugge, Veurne, Ieper en elders historisch belicht en in detail
beschreven. Er zijn een ruim aantal afbeeldingen en foto's die ook details belichten,
vele daarvan door de auteur zelf genomen, andere uit de rijke voorraad van het A.C.L.
Brussel geput. De auteur moge ons toestaan, ter aanvulling voor haar bibliografie,
die allerlei algemene en oudere werken vermeldt, nog te verwijzen naar ons werk
Barok en Classicisme in België (1974) dat o.m. de koorgestoelten in het hele land
behandelt, benevens het speciale nummer van Vlaanderen gewijd aan de Vlaamse
kerkelijke beeldhouwkunst uit de 17e en de 18e eeuw. Wij hopen dat deze interessante
reeks voortgezet wordt.
J.v.A.
ASTRID BECKER, Euregio-Maas-Rijn. Musea, Rheinland-Verlag/Köln, 1982,
geïllustreerd met zwartwit foto's, 126 × 204 mm, 208 blz., genaaid, 280 fr., te bestellen
bij Euregio-Rijn-Maas-Bureau, Bouillonstr. 3, 6211 LH Maastricht. - De
Euregio-Maas-Rijn is een grensoverschrijdende samenwerkingsvorm tussen de
Belgische provincies Limburg en Luik, het zuidelijk deel van Nederlands-Limburg
en de Regio Aken (omvattend de kreisen Aken, Düren, Heinsberg, Euskirchen en de
stad Aken) die in 1976 gesticht werd met de bedoeling de gemeenschappelijke
belangen te behartigen en de integratie op het vlak van bestuur, economie, cultuur,
onderwijs, infrastructuur, milieu, enz. te bevorderen. Door talrijke gemeenschappelijke
acties heeft de Euregio reeds gestalte gegeven aan zijn bestaan. Eén daarvan is
onderhavige museumgids voor dit gebied. Daar deze regio met zijn rum 3,5 miljoen
(Europese) inwoners een lange gemeenschappelijke geschiedenis gekend heeft onder
de Romeinen, Keizer Karel en Napoleon, wil dit boek dit aantonen door de regionale
musea in evidentie te plaatsen.
Het boek vangt aan met een ‘overzichtskaart’ waarop de vindplaatsen van alle
musea zijn aangeduid. Daarna volgt de voorstelling van de musea. In het totaal 95!
Belgisch-Limburg is vertegenwoordigd met 15 musea, de Duitse regio met 19, de
provincie Luik met 42 en de Nederlandse regio met 19. De beschrijving van de musea
gebeurt telkens in vier talen: Nederlands, Duits, Frans en Engels en volgens een
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identiek schema. Bovenaan de bladzijde vindt u telkens naast de gemeente waar het
museum zich bevindt (gelokaliseerd met een groene stip op een inzetkaartje) naam
en adres plus telefoonnummer. Met één of een paar woorden wordt het genre van
het museum (beeldende kunst, folklore, archeologisch, enz.) aangeduid. De
beschrijving zelf omvat een woordje geschiedenis van het museum, de verzameling,
de eventuele extra activiteiten van het museum (Couven-Museum in Aken bv.:
kamerconcerten van barokmuziek) en de vermelding of er een catalogus voor handen
is en/of er geleid bezoek kan gebeuren. Door middel van pictogrammen (op een
groene achtergrond) wordt verder aangegeven hoe het museum kan bereikt worden
(met openbaar vervoer bv.), de openingstijden, de entreeprijs, de aanwezigheid van
eet- en drankgelegenheid, toegangsmogelijkheid voor gehandicapten, enz. Voor ieder
museum is minstens één illustratie (vaak twee) afgedrukt.
Werkelijk een zeer praktische gids die een degelijk instrument is om - over de
landsgrenzen heen - het gemeenschappelijk cultureel-historisch verleden van dit
gebied te ontdekken en te waarderen.
R.d.
WERNER SCHÄFKE, Gothische Kathedralen in Frankrijk. Een reis naar de
hoogtepunten van de middeleeuwse architektuur in Frankrijk, Uitg. Cantecleer de
Bilt, 1982; 280 blz., ca. 250 illustr. deels in kleur, 755 fr. - Een nieuw boek uit de
onvolprezen reeks ‘Cantecleer Kunst-Reisboeken’ (vertaling uit het Duits van de
reeks DuMont-Keulen). Heel praktisch is de opdeling van de stof over twee algemene
inleidende hoofdstukken, gevolgd door vijf hoofdstukken, die elk een geconcentreerd
reispakket uitmaken: de eerste kathedralen (centr.), de klassieke (wat bredere kring
om Parijs), de Noord-Franse (met Nor-
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mandië), de Zuid-Franse (brede kring) en tenslotte de neo-gotiek (uitsluitend
Notre-Dame te Clermont-Ferrand en Ste-Croix te Orléans). Elk der kathedralen krijgt
uiteraard een afzonderlijke behandeling. Op het eind wat praktische informatie,
registers en bibliografie, met inbegrip van de voornaamste Nederlandse boeken over
het onderwerp, maar geen enkel uit ons land werd opgenomen.
Werner Schäfke wijdt terecht veel aandacht aan de bouwgeschiedenis met de
anekdotische aspecten ervan, wat de lezing ongetwijfeld aangenamer en boeiender
maakt voor de doorsneelezer, die geen boodschap heeft aan uitvoerige beschrijvingen
van al te specialistische technische details: die worden in dergelijke boeken best
vervangen door uitgebreid fotomateriaal. Toch had de auteur er goed aan gedaan een
beperkt lexicon voor- of achteraan het boek te plaatsen, aangezien niet iedereen met
de architectuurterminologie vertrouwd is. Anderzijds mag men van een reisgids niet
verwachten dat nieuwe visies of nieuwe ontdekkingen van de auteur zelf op
kunsthistorisch gebied erin zouden voorkomen. Hij had het recht zich wijselijk te
beperken tot het verwerken van de bestaande vakliteratuur, vanzelfsprekend zonder
er constant naar te verwijzen. Maar toch hadden we van hem wat meer lyrisme en
poëzie verwacht bij de behandeling van een zo begeesterend onderwerp, al ware het
maar onder de vorm van citaten uit gedichten of andere literaire teksten. De
nuchterheid der kunsthistorici kan dodelijk zijn voor het schoonheidsgevoel van wie
met hen te langdurig omgaat. Anders een prachtig boek!
MY HEILMANN, Florence. Kunst en kultuur in de tijd van de Medici, Uitg.
Cantecleer de Bilt 1982; 240 blz., ca. 200 zwart-wit illustr. en 23 in kleur, 698 fr. Wie ouder wordt bidde de Heer dat het hem gegund moge zijn nog een paar maal
toch in Florence te kunnen kuieren. En zo hij dit niet meer kan dan zal een boek als
dit hem althans toelaten erover te dromen... Het eerste deel gaat over de Medici,
‘Florence und die Medici’ is trouwens de titel der DuMont-uitgave van deze
Cantecleer-reisgids. Reeds van bij het begin merkt men dat My Heilmann uit ander
hout gesneden is als Schäfke, want My Heilmann durft het aan zich bij wijlen te laten
meeslepen door de fascinatie van Florence en aldus uit te stijgen boven de nuchtere
gegevens, zonder ze te verwaarlozen. Zij volgt daarin het voorbeeld van Ulrich
Häussermann in het uitstekend voorwoord. De geschiedenis van Florence's grootheid
en kunst is onverbreekbaar verweven met die der Medici. De gebruikte methode,
waarbij het ene door het andere wordt geïllustreerd door My Heilmann is volkomen
gerechtvaardigd.
Minder gelukkig zijn we met het tweede deel van het boek, betiteld
‘Renaissance-kunstenaars en hun werken in Florence’. Hiervan blijft de tekst beperkt
tot de lijst der talrijke Florentijnse kunstenaars (achtereenvolgens voor de
vroeg-renaissance tot 1464, de hoog-renaissance tot 1537 en de laat-renaissance tot
1574). Van elke kunstenaar wordt geboorte- en overlijdensjaar vermeld en de lijst
zijner werken die te Florence zijn bewaard, met titel en plaats. Gelukkig worden vele
dezer werken gereproduceerd, uiteraard de bekendste. Dat maakt dit deel voor
schooldoeleinden wel erg bruikbaar (p. 119 tot 181).
Het boek sluit met: 1. Herneming der kunstwerken per museum, kerk enz. - 2.
Lijst der grafmonumenten - 3. Een degelijke tijdtabel (politiek, cultureel en artistiek
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samen) - 4. Een wat erg korte bibliografie - 5. Register van namen en zaken - 6.
Praktische en toeristische informatie (op gele bladen). Deze vrij uitvoerige
supplementen (p. 186 tot 240) zijn o.i. onmisbaar om de reisgids handig te consulteren
en voor reisdoeleinden te gebruiken. Daar gaat het toch uiteindelijk om in een reisgids.
PETER STRIEDER, Dürer, Uitg. Mercatorfonds, Wilrijk 1982; 400 p., 33 × 25 cm,
460 ill. waarvan 160 in kleur, vollinnen band, kleur-stofomslag en beschermkoker,
3.500 fr. (Ned.-Fr.-Eng.-Duits: afzonderlijke uitgaven). - De geleerde auteur is een
eenvoudig man, een gemoedelijke Beier, met wie je al gauw aan het praten raakt
over gemeenschappelijke vrienden uit München. Het is als directeur van het
Germanisches Nationalmuseum in Nürenberg dat hij een Dürerkenner met grote
naam werd: hogergenoemd werk is dan ook de bekroning van zijn carrière, waarin
reeds o.m. enkele belangrijke Dürer-monografieën en tentoonstellingscatalogen
voorkomen.
De tekst van het boek is bijna volledig van P. Strieder, die opeenvolgend behandelt:
‘Dürer van Nürenberg’ (biogr.) - ‘Het Neurenberger Milieu’ - ‘Ontmoetingen’ (o.m.
in Vlaanderen)- ‘Het Werk’. Zijn analyse van Dürers werk is gekenmerkt door heldere
zekerheid en zijn bejegening ervan door een grote beheerste passie, aldus Ph.
Roberts-Jones, die ook de actualiteit van Dürer voor de hedendaagse kunst onderlijnt.
Er zitten een aantal thema's en technieken in Dürers werk die absoluut origineel zijn
en aan zijn werk een eeuwigheidkarakter schenken, zo betoogt Strieder terecht.
Daarbij toont hij in dit boek tal van illustraties, die op direkte wijze zijn uiteenzetting
bevestigen en visualiseren. Hij is met Dürer zo vertrouwd dat hij voor elk zijner
gezegden zo maar verwijzingen naar bepaalde details in tal van Dürerwerken kan te
voorschijn toveren. Vandaar dat hij het zich kan veroorloven heel eenvoudig te
blijven, zonder door zwaarwichtige plechtigheid oppervlakkige kennis te moeten
verbergen, zoals men het maar al te dikwijls ziet gebeuren.
Behalve om de tekst van Peter Strieder is het kunstboek ‘Dürer’ ook
vanzelfsprekend buitengewoon belangrijk om de unieke reprodukties, die werk van
Dürer voor het grootste deel weergeeft. Zelfs vindt men er werken die nog nergens
in reproduktie voorkomen.
Belangrijk is ook dat Strieder herhaaldelijk aansluit bij de geschriften van Dürer,
waartussen de notitiën van zijn reis in de Nederlanden - vooral in Vlaanderen - een
voorname plaats innemen.
Aansluitend bij zijn tekst nam Strieder in het boek ook een paar gespecialiseerde
stukken van andere geleerden in het boek op, wat wederom een blijk is van zijn
eenvoudige collegialiteit. Het betreft een technisch-wetenschappelijk onderzoek over
Albrecht Dürers ‘Vier Apostelen’ (Gisela Goldberg), een studie over de perspectief
bij Dürer (J. Harnest) en over geschriften van en over Dürer (Mathias Mende). Een
waardevolle bibliografie en verzorgde registers besluiten het boek, dat - eens te meer
- een schitterende realisatie is van de Drukkerij Lannoo (Tielt) m.m.v. Brufizet-Brugge
en Boekbinderij Brandt.
Ik weersta niet aan de tentatie, om te besluiten met een woord van Goethe over
Dürer te citeren: ‘Zo'n arme nar van een kunstenaar, dat vind ik eindeloos droevig,
omdat het in de grond ook mijn lot is, alleen kan ik me een klein beetje beter uit de
slag trekken’. En dan nog dit van Melanchton: ‘Als oude man, is hij de natuur
beginnen te bekijken en heeft hij getracht de oorspronkelijke verschijnselen te
eerbiedigen; hij had toen begrepen dat juist deze eenvoud het hoogste sieraad der
kunst is’.
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Vrije tribune
voorbije schooljaar, een topjaar voor de Academie, die haar 2500ste leerling
inschreef. We hebben reeds over de twee vorige jaarboeken alle lof gezegd, die
dit prachtig initiatief verdient en zijn gelukkig dat het, spijts de economische
crisis, ook dit jaar kon verschijnen. Een enthousiaste directeur Karel Michiels
acht zich een gelukkig man om al het werk dat gepresteerd wordt in zijn rijke
biekorf. De honing, die op die manier tot stand kwam: die kunt ge bewonderen
in het Jaarboek, waarin opnieuw alle afdelingen hun beste werken
gereproduceerd vinden. Het jaarboek brengt ook opnieuw een palmares voor
de eindexamens der onderscheiden afdelingen. En waarom zou dat niet mogen,
vermits het wel mag voor... sportuitslagen, waar de kranten bol van staan.
Inspecteur Smits en Minister Callewaert komen er ook aan het woord, evenals
Harold van de Perre; alle drie spreken hun eerbied uit voor de voorbeeldige
opleiding die hier gegeven wordt. Tenslotte wijzen we op een gewaagd initiatief
dat men in St.-Niklaas aandurfde: een tentoonstelling van tekeningen der
leerkrachten uit hun studententijd! Een ander gedurfd initiatief der Academie
in het verlopen schooljaar: alle academies uit den lande werden uitgenodigd om
met enkele werken over het thema ‘Figuurtekeningen’ aan een nationale
confrontatie deel te nemen: 60 scholen hebben het gewaagd! Het resultaat was
overtuigend: er wordt nog in vele academies hard gewerkt. De expositie kreeg
niet minder dan 6.000 bezoekers. Daarop volgde een herhaling, van 19/9 tot
24/10/1982, maar nu over een ander thema: ‘Monumentale en toegepaste
kunsten uit Vlaamse, Brusselse en Waalse Academies’. Daar deden 36
academies aan mede en in een mooie catalogus werden voor elk dezer academies
enkele belangwekkende werken gereproduceerd. Het werd meteen het bewijs
dat ook toegepaste en monumentale kunst kan onderwezen worden die ‘utilair’
is, maar tevens ‘kunst’. Met deze tentoonstellingen neemt de Academie van
St.-Niklaas een delicate maar tevens begeesterende rol op zich: de promotie van
een degelijke kunstopleiding in het hele land.

• Theaterkrabbel 18
Men heeft vandaag de dag nogal wat kritiek op de aanzienlijke subsidie-bedragen
die aan de drie, bij decreet, erkende spreidingstheaters voor Vlaanderen, worden
uitbetaald. Hoe hoog deze tussenkomst ook mag zijn, zij is even gemotiveerd als de
bijdragen die worden gespendeerd aan gelijk welk ander aspect van de
volksopvoeding. Op voorwaarde dat de geviseerde theaters aan hun zending
beantwoorden. Wat doorgaans onder de noemer ‘ontspanning’ wordt gerangschikt,
hoeft daarbij niet te worden uitgesloten. Gezonde artistieke ontspanning heeft
onbetwistbaar een sociaal-culturele betekenis. Maar de bedoelde gezelschappen
dienen een redelijke verhouding te pratikeren in de samenstelling van het repertoire
en een behoorlijk niveau van de realisaties. Wanneer men echter overwegend
‘amusement’ gaat plannen en uitvoeren, classeert men zichzelf bij ‘commerciële’
evenementen zoals kermisforen, pretparken, boulevardspektakels e.d.
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Theaterspreiding is nu eenmaal een zending. En een zending eist consequenties.
Daar kan men niet onderuit en daar dient m.i. de subsidiërende overheid, zonder
‘partipris’, scherp op te letten.
R.J.

Vrije tribune
• Een onzer abonnees, Valeer Vanbelle uit Wervik, schreef ons i.v.m. het artikel van
Frank Deleu over de Westvlaamse Muziektornooien in vorig nummer 189: ‘Op de
lijst der verplichte werken staan er voor het jaar 1953 twee vraagtekens. Bij de le
afd. kan ik met zekerheid schrijven: “Carmen Festivum” (Paul Gilson). Ik was toen
met onze Wervikse “Grote Harmonie” gaan deelnemen aan dit tornooi te Menen’.
Hij schrijft ook over zijn echtgenote Margriet van Hulle
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(o Tielt 17.7.1912) overleden op 14.6.1982. ‘Moetje Vanbelle’ moet een biezondere
vrouw geweest zij, naar wat Valeer ons in zijn brief verhaalt en naar de
gelegenheidsgedichten die zij schreef, waarvan hij er enkele opstuurt, samen met
haar doodsbeeldje. Daarop drukte Valeer een gedicht dat moeke Vanbelle op 8
februari 1982 opstelde, gevolgd door zijn antwoord daags na haar overlijden. Hier
zijn ze:
‘Ik sterf. / Iedereen denkt: / dat is het leven. / Het weze zo. / Ik wou steeds / het
schone en het goede. / Vergeef het mij / als ik iemand heb zeer gedaan. / Deed ik U
goed. / dan deed ik alleen wat ik moest. / Dank eenieder die mij goed deed: /
schoenmaker, wever, landbouwer, / smid, kruidenier, ruimdienst,... / allen hebben
mij gediend. / Wij leven voor en met elkaar. / Tot weerziens!’ Margriet
8 februari 1982
‘Danke, moetje, / voor je open blik / voor je open geest / voor je open woord / voor
je open hand / voor je open hart / voor je open lach / voor je open deur / voor je open
bloemennatuur. / Leef gelukkig / in Gods Liefde / bij jouw Anneke / en bij zoveel
bekenden.’
Valeer
15 juni 1982
• In ‘Vlaanderen’ nr. 189, rubriek ‘Kunst en Geest’ schreef André Demedts over
‘Wat met de literatuur?’ (p. 251). Hierbij een bedenking.
‘Wanneer allen het eens zijn, dan heeft niemand voldoende nagedacht’ (Walter
Lippmann): misschien heb ikzelf hier nog te weinig nagedacht, maar ergens ben ik
het niet eens met de heer André Demedts. Hij beweert dat het protest van de jeugd
tegen de generaties die haar onmiddellijk voorafgaan, voor het eerst (‘in de
geschiedenis’) zo ongeschakeerd en onverantwoord overkomt. Hij slaagt erin, om
de lezer met een lawine van argumenten schaakmat te zetten. En de conclusies blijken
te sluiten als grafstenen. Je krijgt de neiging er bloemen en kransen aan toe te voegen.
Maar dan lees je ergens dat reeds in de tijd van Aristoteles de jeugd waardeloos werd
bevonden. Wie vèrder denkt, die ziet de beschaving hier al ten onder gaan. Ik meen
dat de Oude Griekse Cultuur niet onmiddellijk met de dood van Aristoteles gevallen
is. Wel heeft de geschiedenis ons geleerd, dat elke beschaving nu eenmaal een begin,
in het beste geval een grote bloei, daarna een verval en... een einde kent. Moet de
jeugd voor dat laatste verantwoordelijk worden gesteld? Ik kan niet nalaten even een
fragmentje uit Faust van Goethe aan te halen:
Generaal: Wie zou op naties nog vertrouwen, / Al heeft men nog zoveel voor haar
gedaan; / Want bij het volk, als bij de vrouwen, / Staat altijd door de jonkheid
bovenaan. Minister: Men is te ver van 't rechte pad geleid, / Ik prijs de goede oude
jaren; / Want waarlijk, toen wij alles waren, / Dat was de rechte gouden tijd.
Parvenu: Wij waren waarlijk ook niet dom, / En deden vaak, wat wij niet mochten;
/ Maar tegenwoordig keert zich alles om / En dat juist waar wij 't vast te houden
zochten.
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Wat de heer André Demedts schrijft, is misschien minder nieuw dan het klinkt.
Onze wereld is al bij al een oude zandloper, die op zijn laagste punt helemaal op zijn
kop wordt gezet.
(Johan Bovyn)

Zoekertjes
• Herman Deneweth, Tulpenlaan 34, 8790 Waregem (tel.: 056/60.32.63) zoekt
volgende nummers van het tijdschrift Vlaanderen: 174, 181, 182-183.
• L. Vercammen, Kerkstraat 45, 1801 Peutie, zoekt Nr. 182-183 (Jan van
Ruusbroec).

Vlaamse discotheek
Reinaert de vos, gezegd door TINE RUYSSCHAERT, Uitgave Discus (7029), Regie:
Jo Gevers, Produktie Charles Dumoulin, Distr. Parsifal, Brugge. - Het was te
verwachten dat, terwijl de reeks van Tine Ruysschaert's vertolkingen nog volop loopt,
ook een plaat met fragmenten uit het dieren-epos zou geperst worden en op de
luisterschijf gelegd. De gebezigde vlotte her-taling van Ernst van Altena transposeert
de oorspronkelijk middelnederlandse tekst vrij nadrukkelijk naar vandaag toe, terwijl
die m.i. van alle tijden is. De steeds weer graag beluisterde woordkunstenares vertolkt
hem met trefzekerheid en beheersing. Alhoewel de bezorgdheid om het woord
doorlopend primeert weet zij door accenten, ritme en kleur een levend verhaal te
wekken, vol ironie en bijwijlen met spot gekruid.
R.J.
BLOEMLEZING UIT DE NOORD- & ZUIDNEDERLANDSE POËZIE, Vanaf de
Middeleeuwen tot na de Vijftigers, een lp-koffer (vijf platen) samengesteld en gezegd
door ROSA JONCKHEERE en TERESA VAN MARCKE, Discus 7035, 1495 fr.
(Parsifal, Gulden Vlieslaan 67, 8000 Brugge, bankrek. 477-1020101-23). - Deze
platenreeks voorziet in een leemte en een nood die voor ons Nederlands taalgebied
niet meer verantwoord waren. Het is een enig document geworden, deze
‘luister’-bloemlezing. Er zijn vroeger al wel platen verschenen, waarop poëzie van
een of ander dichter (soms een paar samen) werd ingesproken (we denken hier o.m.
aan de literaire platen van dezelfde uitgeverij en aan de uitgaven van ‘Nederlandse
pocketplaat’), maar voor zover ons bekend is, bestond er nog geen ‘bloemlezing’
van poëzie op plaat en zeker niet een bloemlezing, waarin zoveel diverse dichters
uit zoveel eeuwen Nederlandse poëzie aan bod komen. De samenstellers viseren met
deze uitgave vooral het secundair en kunstonderwijs (muziekacademies), maar
eveneens de vele poëzieliefhebbers die nu tal van geliefde gedichten auditief zullen
kunnen smaken. In de ondertitel van de reeks zit de (noodgedwongen) beperking
van de bloemlezing al verscholen: de hedendaagse poëzie werd niet gebloemleesd.
Daarbij hebben de samenstellers bewust gekozen voor niet-hermetische gedichten
om een zo groot mogelijk luisterpubliek te kunnen boeien. Ze hebben gezocht naar
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verscheidenheid in genre en naar gedichten die voor elke opgenomen dichter het
representatiefst zijn. Dit brengt met zich mee dat de keuze (inherent aan elke
bloemlezing) subjectief is en bij menig luisteraar verwondering of verbazing zal
wekken. Ze getuigen ten andere zelf dat ze door de beperking van ‘ruimte’ heel wat
niet hebben kunnen laten opnemen wat ze zelf graag hadden gewild. Naar eigen
zeggen hebben ze ‘een vrij klassieke’ keus gemaakt, o.m. omdat ze vooral opgenomen
hebben wat zich in de vele (gedrukte) bloemlezingen a.h.w. van zelf opdrong.
De serie bestaat uit vijf platen. De eerste plaat is een singletje met ‘Fragmenten
uit Van den Vos Reynaerde’. Dan volgen vier elpees. Iedere plaat is voorzien van
een tekstboekje waarin alle voorgedragen gedichten integraal staan afgedrukt. De
voordracht van de gedichten gebeurt door een team van woordkunstenaars (allen
laureaten van Kon. Muziekconservatoria) dat bestaat uit - behalve de twee
samenstelsters zelf - Herman Bogaert, Mieke Felix, Klaar Leyre, Rita Lommée,
Oswald Maes, Rita Vandenberghe, Jules Van Houtte, Moy Vynckier en Kris Yserbijt.
Daarmee is de kwaliteit van de dictie gewaarborgd. De opnametechniek is verder
perfect te noemen. Persoonlijk vind ik het jammer dat de titel en de auteur van de
gedichten niet op de platen gezegd worden. Bij het beluisteren bent u aldus verplicht
op de hoes of in het tekstboekje te volgen of anders valt u pardoes van het ene gedicht
in het andere. Af en toe wordt de zegging van een gedicht ingeleid of afgerond met
enkele maten sfeermuziek: dat had naar mijn persoonlijke smaak uitgebreider mogen
gebeuren. Deze paar bemerkingen nemen echter niet weg dat ik gelukkig ben met
deze sonore bloemlezing en we wensen dan ook dat velen eveneens dat geluk mogen
smaken. De platen zijn ook afzonderlijk te verkrijgen tegen 395 fr. per LP en 125 fr.
per EP.
R.d.
JOHAN HUYS, Vlaamse orgelpracht III, Eufoda 1065, Davidsfonds Leuven, 1982,
325 fr. (ledenprijs). - De reeks ‘Vlaamse orgelpracht’ heeft reeds naam gemaakt en
haar lauweren geoogst. Vandaar dat het Davidsfonds terecht deze reeks verder zet.
Onderhavige elpee is voor liefhebbers van het genre een welgekomen aanvulling.
Ditmaal horen we twee Westvlaamse orgels. Op kant I bespeelt Johan Huys het
orgel van de St.-Jozefskerk in Ichtegem. Het werd gebouwd in 1767 door Pieter en
zoon Lambert-Benoit van Peteghem. Nadien werd het enigszins door anderen
herbouwd, maar in 1981 opnieuw door de firma Loncke in zijn oorspronkelijke
toestand hersteld. Wij horen achtereenvolgens Marche De prins de Lingie cavalerie
(uit het ‘Beyaert-boek’ van Ioannes de Gruijtters), Divertissement I van J.B.J. Boutmy,
Veroneser Allegro en drie stukken uit het Londener Notenbuch van W.A. Mozart en
Fuga op B.A.C.H. van J.G. Albrechtsbergen. Kant II laat ons het orgel beluisteren
uit de St.-Godelievekerk in Heule-Watermolen, dat in 1743 door Andreas Jacobus
Berger werd gebouwd. Johan Huys vertolkt nu werk van Pieter Cornet: Fantasia in
g, Gisbert Steenwick: Serband, Johan Jakob Froberger: Ricercar X, Georg Philipp
Telemann: Fantasia 14 en 13 en tot slot fragmenten uit ‘De Gruijtters beiaardboek’
en werk van Jozef Hector Fiocco. Een plaat vol afwisselende orgelmuziek, nu eens
speels en guitig, dan weer plechtig en ingetogen.
R.d.
THEO MERTENS & JOHAN HUYS, Muziek voor trompet en orgel II, Eufoda 1062,
Davidsfonds Leuven, 1982, 325 fr. (ledenprijs). - Zoals de eerste plaat in deze reeks
brengen dezelfde twee eersteklasse solisten opnieuw graag gehoorde en beroemde
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melodieën. Het perfecte solospel van Mertens op de trompet wordt soepel begeleid
door Huys op het orgel (uit de O.-L.-Vrouwekerk van Melsele, gebouwd door
Ludovicus de la Haye in 1749).
Kant A vergast ons op: Marcia uit ‘Symphonies de Fanfares’ (J.J. Mouret), Largo
uit de opera ‘Xerxes’ (G.F. Händel), Allegro uit ‘Sonate in D’ (C. Tessarini), Ave
Maria (F. Schubert), Vivace uit ‘Sonate II’ (J.B. Loeillet) en het Adagio uit ‘Concerto
opus 9’ (T. Albinoni). Op kant B kunt u luisteren naar: Sonate (A. Corelli), Serenade
(F. Schubert), Allegro uit ‘Concerto in D’ (G.P. Telemann, Adagio cantabile (P.
Nardini), Allegro uit ‘Sonate I’ (J.B. Loeillet), Elégie (J. Massenet) en Allegro uit
‘Concerto III’ (G.F. Händel). Een zeer gevarieerd palet in een niet-alledaagse, toch
uitstekende vertolking. Een plaat die velen zal bekoren.
R.d.
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[nummer 191]
Inleiding
Toen Emiel van Hemeldonck (o 29 november 1897) op 13 januari 1981 overleed,
werd een zeer vruchtbaar leven afgesloten. Onderwijsman, met de gave van het
woord, begon hij zijn ‘opgang’ in dienst van de jeugd, in een tijd toen de
jeugdliteratuur in Vlaanderen nog werkelijk in de kinderschoenen stond. Mettertijd
werd van Hemeldonck zich blijkbaar meer bewust van zijn artistieke begaafdheid:
die van de geboren verteller, van de causeur; bijna een halve eeuw lang en tot in
zijn laatste levensjaren wist hij de toehoorders te boeien. De ontdekking van zijn
vertellersgave en zijn artistiek kunnen leidde als vanzelf tot het schrijven van
breed-uitgewerkte romans: landelijke en historische verhalen, die sedert 1938 een
uitzonderlijk ruim publiek vermochten te boeien. In zijn Kempische verhalen heeft
de kunstenaar de evolutie van de streek die hem zo dierbaar was, vastgelegd; het is
een rijke reeks van boeken, echte tijdsdocumenten, die van die streek en haar
bewoners een beeld hebben vastgelegd dat nù reeds grotendeels tot het verleden
behoort. Emiel van Hemeldonck hield van de natuur, van het landschap, maar vooral
van de mensen die hij tekende met zijn eigen, zo weke gevoeligheid. In hun diepste
wezen zijn z'n Kempische figuren mensen vol Gods-vertrouwen, die het leven
aanvaarden met zijn zegeningen én zijn zware schaduwen, die door het besef van de
onvermijdelijkheid én de onvervangbaarheid van leed en lijden het dankbare geloof
behouden of verwerven dat het leven ondanks alles goed is: zij gingen en gaan ‘de
harde weg’ door het tóch schone ‘Kijkverdriet’. Vooral de Kempische vrouw heeft
van Hemeldonck getekend als de behoedster van zedelijke waarden die de rijkdom
zijn van het mensenleven, als diegene die door offer en leed zelf de serene vreugde
verwerft en schenkt. Zijn historische romans groeiden uit zijn intense belangstelling
voor de geschiedenis; zij roepen het verleden op - inzonderheid het verleden van de
Kempen en van de Scheldestad - geest en beeld en tijd en mensen. Voor de gelovige
kunstenaar Emiel van Hemeldonck begeleidde de Gods-idee elke mens in leven en
in geschiedenis. Tussendoor had hij nog verschillende reisverhalen geschreven,
vruchten van zijn trektochten door Europa, Afrika, het nabije Oosten. In zijn
levensavond keerde Emiel van Hemeldonck terug naar zijn eerste werkterrein: het
jeugdverhaal. Kenmerkend voor het gehele oeuvre van Emiel van Hemeldonck is
nog: een fundamentele weemoed, een melancholische, vaak gevoelerige behandeling
van het verhaal; anderzijds een zeer vlotte stijl, evenwel mét de gevaren die elke
causeur-van-nature bedreigen: stijlslordigheden, herhalingen, te weinig gespannen
zinsbouw.
Emiel van Hemeldonck was echter meer dan auteur. Gedurende ruim een halve
eeuw was hij betrokken bij elk initiatief op cultureel en artistiek gebied in zijn streek
en daarbuiten, o.a. in het C.V.K.V.; ook waar het ging om de materiële ontwikkeling,
de regionale ontplooiing, werkte hij intens en bezielend mee.
De volgende bijdragen - waarvoor ik de medewerkers graag en van harte dank zijn gewijd aan de schrijver Emiel van Hemeldonck: de auteur van jeugdverhalen,
van landelijke en historische romans; daarbij hoorden ook beschouwingen van uit
een bepaalde invalshoek: het volkskundige element in de landelijke verhalen, de
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verhouding tot de wetenschappelijke geschiedschrijving voor de historische romans;
ook enkele beschouwingen en getuigenissen over het ‘genre’; ten slotte wordt ook
aandacht besteed aan de bezielende werkzaamheid van Emiel van Hemeldonck in
de Vereniging van Kempische Schrijvers, waarvan hij zovele jaren voorzitter is
geweest. Daarmee moge het beeld van de ‘kunstenaar’ wellicht enigszins volledig
zijn; dat van de ‘mens’ Emiel van Hemeldonck is dat evenwel beslist niet: zijn
pedagogische en sociaal-culturele werkzaamheden bleven weliswaar niet onvermeld,
toch zijn ze niet echt aan bod gekomen.

Ex-Libris.
Emiel van Hemeldonck.
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adieu,
mijn huis
en alles wat daar binnen is
van vreugde en van droefenis
bedreven
en
geschreven.
adieu,
de Kempen, brem en berk,
het dorp... het torentje op mijn kerk.
Zo wuif ik met mijn hand
adieu, adieu,
voor mijn schoon land.
Ik dank
de Heer die mij de dagen schonk,
adieu,
tot... in de Hemeldonck.
Remi Lens

Gedicht op het gedachtenisprentje van Emiel van Hemeldonck.

Herhaaldelijk heeft Emiel van Hemeldonck zijn opvatting van ‘kunst en
kunstenaarschap’ uitgesproken. Wellicht het bondigst en het duidelijkst deed hij dat
in 1956, toen hem voor zijn roman Troosteres der Bedrukten de prijs van de Scriptores
Catholici - sindsdien veel ‘ruimer’: christiani - werd uitgereikt: ‘De schrijver moet
de mensen steun geven. Ik weet dat ik een sociale plicht heb: ondanks alles is er nog
iets goeds dat het leven waard maakt geleefd te worden. Dat verkondigen aan de
mensen is mijn geloofsbelijdenis.’ Dat ideaal is hij trouw gebleven gedurende zijn
lange schrijversloopbaan; die hoge opvatting bezielde hem, waarbij hij de sterkste
steun vond bij zijn echtgenote, van wie hij de dichter mocht nazeggen: ‘die ik 't meest
heb liefgehad, Dat was mijn kranke... Van wie ik leven beide en hopend sterven
leerde.’ Wijlen mevrouw van Hemeldonck en de hoogvereerde moeder van de
kunstenaar verklaren mede de aanwezigheid van zovele nobele vrouwenfiguren in
zijn werk. Op de feestelijke viering van het dertigjarige bestaan van het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond heeft Anton van Wilderode behartenswaardige woorden
gesproken over ‘Ethiek en Kunst’, woorden die velen uit het hart waren gegrepen.
De dichter besloot zijn beschouwingen aldus: ‘De kunstenaars hebben de anderen
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nodig. Zij hebben hun talenten om niet gekregen en zij worden gevoed door hun volk.
Krachtens beide gaven - genade én geestelijke leeftocht - is de kunstenaar verplicht
tot dienst. Dienaar is zijn rijkste, edelste én volledigste naam.’
Naar de gave van zijn toch méér dan gewone talenten heeft Emiel van Hemeldonck
gediend. Daarom past een dankbaar herdenken en, als blijk van dank, niet alleen
dit Vlaanderen-nummer, maar voor de gelovige een antwoord op het ultieme verzoek
dat hij tot ieder van zijn vrienden en lezers richtte: ‘Ik wil allen, die ik misschien in
hun leven door mijn arbeid en mijn boeken een beetje gelukkig heb gemaakt, smeken
om de aalmoes van een klein gebed. God weet hoe ik steeds getracht heb goed en
schoon te zijn, hoe dikwijls ik ook faalde in deze pogingen.’
August Keersmaekers voorzitter van de ‘Vereniging van Kempische Schrijvers’
Sinds het schrijven van deze inleiding is ons op 13 januari 1983 een medewerker
ontvallen: Cyriel Verleyen. De hier volgende bijdrage was zijn laatste werk: een
huldebetoon aan Emiel van Hemeldonck. Daags na het schrijven ervan werd Cyriel
Verleyen in het ziekenhuis opgenomen. We zullen hem piëteitsvol gedenken.
A.K.
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Emiel van Hemeldonck, schrijver voor de jeugd
Ik ontmoette Emiel van Hemeldonck voor het eerst in 1931 te Averbode. In de oude
abdij kwamen in die jaren gedurende de paasvakantie enkele honderden scholieren
M.O. en studenten samen. Anno 1931 voerde Emiel van Hemeldonck er het woord.
Hij stond nog aan het begin van zijn letterkundige carrière en zou pas enkele jaren
later uitgroeien tot een van onze populairste en meest gelezen schrijvers. Maar voor
het jonge volk dat in de kruisgangen van de abdij naar zijn bezielend woord luisterde,
was hij al een begrip. Hij sprak een voor die tijd bijzonder keurige taal en was een
belichaming van wat, naar het woord van Jan Boon, de ‘Vlaamse gentleman’ diende
te zijn.
Als kind hadden we al het reisverhaal Van Toontje die naar Rome ging gelezen, dat
Emiel van Hemeldonck en Frans Ramon (beter bekend onder zijn pseudoniem
Boschvogel) samen hadden geschreven en dat in de Lenteweelde-bibliotheek te
Averbode was verschenen (1926). Op mijn vraag, hoe die samenwerking tot stand
gekomen was, antwoordde Frans Ramon mij, dat hij van Hemeldonck had leren
kennen via het jeugdtijdschrift Lenteweelde, dat eveneens door de abdij van Averbode
werd uitgegeven. ‘Ik stuurde heel wat bijdragen in: wetenschap, verhalen, gedichten
(!) enz. Toen daagde Emiel van Hemeldonck op. Wel de beste van het totale bent.
Toen was hij onderwijzer in Hove. Hij werd hoofdacteur.’ [Waarschijnlijk vergist
Frans Ramon zich hier wel. Voor zover ik kan nagaan is Pater Luciaan Dils altijd de
hoofdredacteur van Lenteweelde geweest, tot het blad moest verdwijnen ten voordele
van het KSA-blad Hernieuwen. Dat was in 1932. Waarschijnlijk was van Hemeldonck
wat men nu eindredacteur zou noemen.] Lenteweelde werd er naar inhoud en
presentatie heel wat beter mee. Alle bijdragen kwamen in zijn handen. Daarbij was
hij voor ons begrijpend, terechtwijzend, aanmoedigend. Als onderwijzer, die zijn
regentaat thuis studeerde, ontbrak het mij aan de nodige tijd om het peil van van
Hemeldonck, die ons een wegwijzer en een voorbeeld was, te bereiken.’ In 1925
namen Frans Ramon en Emiel van Hemeldonck deel aan de eerste Rome-bedevaart,
georganiseerd door de Bonden van het H. Hart. In de maanden die daarop volgden
gaf Frans Ramon in veel Westvlaamse gemeenten voordrachten met lichtbeelden
van die memorabele bedevaart. ‘Meester Hektor Defoort, schoolhoofd in Koekelare,
die kwam luisteren, raadde me aan een reisverslag te schrijven voor de jonge
Lenteweelde-Bibliotheek van Averbode. Ik durfde het niet alleen aan. Mijn beste
reisgezel en klasmakker Staf Debrabander weigerde mee te werken (ach, een zo
knappe, maar ook zo bescheiden kerel). Hij verwees me naar van Hemeldonck, die
direct aanvaardde. Ik stelde hem een schema voor: een oom uit Amerika neemt
Toontje mee op bedevaart naar Rome. Ik stelde ook het werkschema voor: de reis
heen en terug voor E.v.H., Rome voor mij. Wat ook aanvaard werd. We vielen zo
aan het werk. Ik had weer zo weinig tijd (in 1926 mijn regentsexamen!). Maar ik
nam er stout en boud eerst en vooral de tijd over. Het boek werd goed verzorgd door
Averbode. Was natuurlijk een succes.’
Inderdaad werd ‘Toontje’ een succes. Het kwam in de handen van vele duizenden
lezers. Het was in de armetierige jeugdboekenproduktie van de jaren '20 een
uitschieter. Het was werk van twee rasvertellers, die beiden in de loop van de volgende
jaren heel wat voor Vlaanderen zouden gaan betekenen. Bovendien was het boek op
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een voor die tijd luxueuze wijze verzorgd. Het was op degelijk papier gedrukt, dat
nu - bijna zestig jaar later - nauwelijks is vergeeld en het bevatte tientallen foto's van
de Italiaanse kunststeden.
Verwende lezers van deze tijd zouden het nauwelijks nog kunnen lezen. De meesten
zouden het waarschijnlijk langdradig, saai en al te belerend vinden, maar in 1926 is
het een mijlpaal geweest en nog jaren daarna behoorde het tot de meest uitgeleende
kinderboeken van onze bibliotheken.
Van Toontje die naar Rome ging was van Hemeldoncks debuut in de jeugdliteratuur
niet. In 1925 waren zijn Filmkens al verschenen, eveneens in de
Lenteweeldebibliotheek. Het is een verzameling van achttien verhalen van dagelijkse
gebeurtenissen op straat, op school en thuis.
Volgens de analyse van Jan Geerts, - (in zijn licentiaatsverhandeling: ‘Vlaamse
katholiek geïnspireerde jeugdliteratuur van 1920-1930. Inventarisatie en beschrijvende
weergave aan de hand van enkele pedagogische karakteristieken’. K.U. Leuven 1981)
- worden in deze verhalen bepaalde deugden en karaktereigenschappen aanbevolen:
gehoorzaamheid, werkzaamheid, dienstvaardigheid, eerlijkheid, vriendschap,
liefdadigheid... Het boek verscheen in de jaren dat een slogan als ‘in de handen van
Roomse kinderen alleen Roomse boeken’ door velen als norm werd beschouwd.
Men is later met misprijzen gaan praten over belerende en moraliserende jeugdboeken.
Er waren inderdaad

Van Toontje die naar Rome ging. Een boek voor jongens, Rome bekeken door de ogen van Toontje
(een jongen uit de klas van de onderwijzer Emiel van Hemeldonck).

redenen genoeg om wat minder strakke normen te gaan hanteren en wat meer ruimte
te laten voor de doodgewone menselijke goedheid. Maar niemand kan het een schrijver
kwalijk nemen dat hij door de ideeën van zijn tijd beïnvloed is. In onze eigen tijd
horen we trouwens evenveel fanatisme verkondigen als zestig jaar geleden, maar het
komt dan wel uit een andere hoek. Maar laten we het daarover niet hebben.
In de jaren '20 waren de boekjes uit A. Hans' Kinderbibliotheek erg populair
geworden. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Hans' geboorte is
daarover de laatste maanden heel wat gesproken en geschreven. Er is menige
beschuldigende vinger uitgestoken naar de katholieken van de jaren '20 en '30, die
Abraham Hans voorstelden als een soort ketter (hij was immers protestant) en als de
schrijver van talloze verhalen, die het geloof en het idealisme van de jeugd aan-
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tastten. Een gedeelte van het katholieke publiek, vooral van de onderwijsmilieus, zal
wel zo over Hans gedacht hebben, maar mijn persoonlijke ervaringen waren anders:
ik heb massa's ‘Hansjes’ gelezen, die ik alle gekregen had van een van mijn
onderwijzers van een strijdbare katholieke school. Ik wil daarmee alleen maar zeggen,
dat het gevaarlijk is te veralgemenen als we spreken over gebeurtenissen die een
mensenleeftijd achter ons liggen. De waarheid is meestal veel meer genuanceerd dan
een eenzijdige bewering.
Wat er ook van zij, de oprichting van de reeks ‘Vlaamsche Filmkens’ in 1930
heeft zeker wat te maken met de ‘strijd’ tegen de ‘Hansjes’. Op de kaft van nr. 158
van de V.F. lezen we inderdaad: ‘Verspreidt de Vlaamsche Filmkens. Weg met
onzijdige jeugdlektuur!’
De reeks die na de oorlog ‘Vlaamse Filmpjes’ zou gaan heten, startte op 20
november 1930 en haalde enkele jaren later een wekelijkse oplage van 40.000
exemplaren. In het duizendste na-oorlogse nummer (De straat der zwarte duivels
door John Flanders) vertellen verscheidene auteurs wat de V.F. voor hen hebben
betekend. Emiel van Hemeldonck schrijft onder de titel ‘Alles gaat voorbij...’ onder
andere het volgende:
‘Ik heb aan de doopvont gestaan bij de start en heb het borelingske zien groeien,
welig en gezond, tot het de afmetingen kreeg die gaandeweg te allen kante diepe
waardering en goedkeurend respect afdwongen. Neen, het was geen overrompelende
verschijning hoewel de idee in alle kringen verrast en instemmend deed opkijken.
Tussen droom en daad ligt de alledaagse werkelijkheid en in casu was dit hier de
nood aan passende handschriften.’... ‘Allerhande goede zielen, nog gevoed en bezield
door de Conscience-en-Snieders-achterhoede, klommen in de pen en schoven hun
produkten op de redactietafel.’... ‘Pater Luciaan Dils, zaliger, en uw dienaar waren
hoofdredacteurs. Mij viel hoofdzakelijk de taak te beurt geschikte handschriften op
te vissen, zo nodig even op te kalefateren of bij te werken.’... ‘Hoe herinner ik mij
de lange winteravonden, - kan ook “nachten” heten, - gebogen over het stapeltje
inzendingen, vissend naar een verrassinkje, opgetogen over de ontdekking, of, wanneer
de ontdekking uitbleef, zelf in de pen klimmend en een verhaal neerschrijvend, onder telkens wisselend pseudoniem natuurlijk, - om de wachtende pers binnen de
Averboodse muren haar voer voor te schotelen.’ (De redactie van de V.F. had wel
succes. Onder de auteurs die aan de eerste reeksen hebben meegewerkt, vinden we
namen als Louis Wachters, Yvonne Wagemans, Jan Vercammen, Jozef Simons, Jef
Scheirs, Lode Lavki, Paul Kiroel, Maria de Lannoy, stuk voor stuk bekende figuren
uit die jaren.) van Hemeldonck heeft in de V.F. rotsvast geloofd. ‘Alle verhoudingen
in acht genomen kan van de Vlaamse Filmkens gezegd worden wat eens als de eretitel
van Conscience gold: zij leerden het Vlaamse kind lezen!’ Hijzelf heeft een twaalftal
nummertjes geschreven. Daar hij verschillende pseudoniemen gebruikte, is het
moeilijk geworden te achterhalen om welke twaalf titels het precies gaat. Laten we
er twee even nader bekijken.
Het gulden zwaard is een historisch verhaal. Het gaat over twee ridders die elkaar
in een toernooi bekampen. De verliezer laat echter het gulden zwaard, dat zijn
tegenstander als beloning heeft gekregen, uit zijn kasteel roven. De twee tegenstanders
zien elkaar dan terug in Jeruzalem, aan het einde van de eerste kruisvaart.
Het is aan alles te zien dat het verhaaltje haastig geschreven is en dat de plot de
auteur nog niet duidelijk voor de geest stond toen hij begon te schrijven, wat de soms
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nogal vreemde wendingen in het verhaal zou kunnen verklaren. Af en toe komt wel
de grote verteller om het hoekje kijken en krijgt de lezer toch een voorsmaakje van
de latere historische romans van Emiel van Hemeldonck, waarin hij met groot
inlevingsvermogen zijn personages ten tonele voert.
In De twee vluchtelingen, gepubliceerd onder de schuilnaam Paul van der Venen,
snijdt hij een geheel ander thema aan. Hein loopt, na enkele weken slechte prestaties
op school, van thuis weg, komt in Parijs terecht en laat zich bij het
Vreemdelingenlegioen inlijven. Daar ontmoet hij Jan, met wie hij vriendschap sluit.
Tenslotte vluchten ze uit Afrika en komen, na een avontuurlijke tocht, weer thuis.
Het thema van de weggelopen scholier, dat in de moderne jeugdliteratuur vaak aan
de orde komt, was in de jeugdboeken van vijftig jaar geleden nog een zeldzaamheid,
zo niet onbekend. Van Hemeldonck zou het later in Avonturen van een scheepsjongen
opnieuw gebruiken, maar daarop komen we nog terug. Uit de jeugdverhalen van zijn
eerste periode komt Emiel van Hemeldonck naar voren als een man in wie het literair
talent nog sluimert, maar vele passages uit die eerste boeken kunnen tot de
voorspelling leiden dat dit talent tot veel meer in staat is. Dat is achteraf door de
gebeurtenissen bevestigd.
Emiel van Hemeldonck behoorde ook tot

Uit de reeks Vlaamsche Filmkens: Em. van Hemeldonck, Het gulden Zwaard (nr. 16).
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Uit de reeks Vlaamsche Filmkens: P. van der Venen (ps. Em. van Hemeldonck), De twee Vluchtelingen
(nr. 143).
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de groep mensen die de door de jeugd naar Lenteweelde ingezonden stukken
beoordeelde. Ik was een van de honderden jonge mensen die hun poëzie of proza
vroeg of laat in het weekblad hoopten te zien verschijnen. Te oordelen naar de massa
inzendingen kan men de jeugd van toen geen gebrek aan creativiteit verwijten, wat
men daar tegenwoordig ook over mag beweren. Van Lenteweelde ging in elk geval
een sterke impuls uit op jongelui die terecht of ten onrechte hoopten, vroeg of laat
literaire prestaties te kunnen leveren. Ik heb aan den lijve ondervonden, wat een
vreugde het gaf, als een van de critici van het blad een goed woord over had voor je
inzending. Dubbel was de vreugde als je stuk werd opgenomen. Het was me toen
totaal onbekend dat Emiel van Hemeldonck een van de wijze mannen was die
literatoren-in-de-dop de weg wees. Maar jaren later, in 1951, toen ik de laatste proeven
van het examen voor inspecteur met succes had afgelegd, kwam hij naar me toe en
vroeg me of ik dezelfde was die vroeger zoveel stukken naar Lenteweelde inzond.
Wat een verrassing!
Ik heb het geluk gehad enkele jaren lang met hem te mogen samenwerken. Hij wist
de jonge inspecteurs met een milde stiptheid in te wijden in hun vak. Daar ben ik
hem nog steeds dankbaar voor.
Toen ik in 1952 het initiatief voor de Historische Verhalen nam, vond ik het
vanzelfsprekend dat ik hem zou vragen tot de redactie toe te treden, waarop hij meteen
positief antwoordde. De eerste jaren heeft hij het wel en wee meegemaakt van de
reeks, die nu aan haar dertigste jaargang toe is. Hij heeft drie nummers voor die reeks
geschreven: Hongersnood in Vlaanderen, Karel van Lorreinen en De Keteloorlog.
Het eerste boekje is veruit het beste. Hij vertelt er de geschiedenis in van een
boerengezin uit de omgeving van Gent, dat in de jaren 1848-50 de teleurgang van
de huisarbeid in het textielbedrijf meemaakt en tevens zwaar getroffen wordt door
de misoogsten, die toen het land hebben geteisterd. Het is verbazend hoeveel
historische gegevens en warme menselijkheid de auteur in de 82 pagina's van dat
boekje heeft kunnen verwerken. Er zijn dan ook al twee herdrukken van verschenen,
zodat we mogen schatten dat er nagenoeg vijfenvijftigduizend exemplaren van in
omloop zijn.
Dit boekje was dan ook het werk van een tot volle rijpheid gekomen schrijver die
een enorme ervaring had op het gebied van de historische roman. Daarenboven lag
het onderwerp, de verbeten strijd van de eenvoudige boer, zijn armoede en tegenslag,
hem uitstekend. Hij had in zijn heimatromans immers een grote diversiteit van
boerenfiguren, die zo'n genadeloos gevecht moesten voeren, tot leven gebracht. En
toch heeft hij in dit kleine boekje weer iets nieuws gegeven.
Ik heb ook van nabij meegemaakt, hoe grondig hij zich documenteerde, zelfs voor
zo'n schijnbaar onbelangrijk werkje. Als in het verhaal de prijs van een brood of van
een streng linnen of het uurloon van een arbeider ter sprake kwam, dan had hij in
wetenschappelijke bronnen die prijzen opgezocht, zodat geen historicus hem enig
verwijt van onnauwkeurigheid kon maken.
De historische nauwkeurigheid was er ook wel in Karel van Lorreinen en De
Keteloorlog, maar deze twee verhalen missen de warmte en de intensiviteit van het
hongersnoodverhaal.
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Tot het einde van de jaren '50 was van Hemeldonck een van onze succesauteurs.
Toen werd het plotseling stil rondom hem. Zijn lezers schenen hem in de steek te
hebben gelaten.
In 1967 vergastte hij de jonge lezers op de jeugdroman Het Slavenschip (Uitg.
Altiora, Averbode), dat door de provincie Antwerpen werd bekroond. In dat prachtige,
misschien nog ondergewaardeerde boek vertelt hij een geschiedenis die zich in de
18e eeuw in Mexico, Havanna en de omliggende zeeën heeft afgespeeld.
Don José Ruiz, een rijke Mexicaanse grondbezitter, koopt op de slavenmarkt in
Havanna een groep negerslagen. Een van hen heet Cinquez en is de zoon van een
Afrikaanse koning. Op de zeereis van de slaven naar hun nieuwe tehuis slaagt Cinquez
erin zijn medeslaven tot opstand aan te zetten. Hun opzet slaagt en de slaven doden
bijna de hele bemanning van het slavenschip. Alleen de twee kooplui die hen kochten
laten ze in leven, omdat ze hun hulp nodig hebben bij het besturen van het schip.
Door allerlei omstandigheden raakt op het vasteland toch bekend dat er een
‘Spookschip’ op de zee ronddobbert. Er daagt hulp op voor de blanken, de zwarte
opstandelingen worden gevangengenomen en Cinquez en drie van zijn lotgenoten
worden tot de strop veroordeeld, ondanks het gunstige getuigenis van don José Ruiz,
die de slaven had gekocht. Van Hemeldock tekent de karakters van de hoofdfiguren
met meesterlijke hand, vooral die van don José Ruiz en Cinquez.
Naarmate het verhaal vordert, voelt de lezer aan dat de opvattingen over
slavenhandel die don José Ruiz er aanvankelijk op nahoudt, geleidelijk menselijker
worden. Ten slotte twijfelt hij er zelfs aan, of de slavenhandel wel geoorloofd kan
zijn, al ziet hij niet in, hoe zijn plantages zouden kunnen bestaan zonder de arbeid
van zijn slaven. ‘Maar als ik weer thuis ben,’ verklaart hij voor de rechtbank, ‘zal ik
ze anders behandelen, want ik zal in elk van hen een mens zien.’ Hij voegt daar nog
aan toe: ‘Voor mij moet Cinquez niet hangen.’
Cinquez, de geheimzinnige koningszoon, die eerst geen woord spreekt, maar later
uitgroeit tot een symbool van de vrijheid, gaat in grootheid ten onder.
De beste passages in dit prachtige boek zijn die waar Cinquez al zingend zijn
lotgenoten tot opstand aanspoort door het beeld op te roepen van het land waaruit ze
gewelddadig zijn weggevoerd:
De wind jaagt door het hoge gras De antilope slaapt. Aya, aya...
De jonge zon glanst op de mangostruik, Tembo baadt in de stroom, Aya,
aya...
Wij zullen gamba jagen het logge nijlpaard, Onze vleespotten zullen geuren
bij het feestmaal, Aya, aya...
Eerst aarzelend, daarna uit volle borst zingen de andere slaven mee. Cinquez besluit:
De ouden zullen glimlachen, kinderen juichen, De jeugd danst in de
maneschijn. Aya, aya...
Wanneer hij gevangen is genomen en weet dat hij voor de rechter zal moeten
verschijnen, heft Cinquez nog eens een lied aan, dat eindigt met de volgende strofe:
Ik sterf, eens zijn mijn broeders vrij.
Zij keren terug naar het verre vaderland
Waar de palmboom wuift.
Aya, aya, aya!
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Het verre vaderland, land van ons hart,
Ik zal het niet meer zien.
Gij zult het zien, gij zult het zien!
Aya, aya, aya!
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Waarschijnlijk klinkt hier nog iets door van de indrukken die van Hemeldonck had
opgedaan gedurende de lange reis door Kongo, die hij in 1952 deed.
Qua thematiek is dat boek als het ware helemaal afgestemd op de moderne
jeugdliteratuur, die de jeugd met zoveel problemen uit heden en verleden confronteert.
Weinigen zullen van de zeventigjarige van Hemeldonck, die jarenlang niets meer
had gepubliceerd, verwacht hebben dat hij plotseling weer een plaats onder de besten
zou gaan innemen, en wel op een terrein dat hem van jongsaf dierbaar was geweest:
het kinderboek.
In de inleiding tot het boek schrijft André Demedts: ‘Zijn werk moet iets bijdragen
tot de vervulling van zijn idealen. Daarom treedt hij niet op als een zedenmeester,
ook niet als een verrader van werkelijkheden. Hij laat zijn mensen groeien naar een
geestelijke voltooiing, zich bevrijden van kleinheid, zelfzucht en vernielingsdrang.
Zij worden gelouterd door het leed, zij worden wijs door het leven.’
In 1970 verraste Emiel van Hemeldonck zijn jeugdig publiek op een nieuw boek,
Avonturen van een scheepsjongen, eveneens door Altiora uitgegeven.
Het is het verhaal van een veertienjarige uit de omgeving van Antwerpen die, na
een conflict met zijn oom, die het bedrijf van zijn overleden vader leidt, van huis
wegloopt en tegen zijn wil in, op een schip terechtkomt en de hele tocht naar
Zuid-Amerika meemaakt. Marus, een Amsterdamse matroos die de jongen altijd
bijgestaan heeft, wordt onderweg van boord gezet en op een eiland achtergelaten.
De scheepsjongen, die als verstekeling aan boord is gekomen, wil zijn vriend trouw
blijven en gaat vrijwillig met hem samen op het eiland wonen. De twee vrienden
leiden er een leven dat vergelijkbaar is met het avontuur van Robinson Crusoe en
Vrijdag: ze moeten zich aanpassen aan het milieu, gaan op zoek naar voedsel dat het
land of de zee oplevert, bouwen een primitieve woning en tellen de dagen af met
kerven in een boomstam. Maar beiden kijken uit naar de mogelijkheid om terug te
keren en hun moeder weer te zien. Een soort aardbeving en een daarmee samengaande
vloedgolf komt hun leven verstoren. Marus verdwijnt spoorloos en de scheepsjongen
blijft alleen achter. Hij wordt na enkele dagen opgepikt door een schip en komt weer
thuis.
Het hele verhaal wordt in de ik-vorm verteld, zodat de naam van de scheepsjongen
zelfs niet genoemd wordt. Er zijn ook maar schaarse aanwijzingen wat de tijd

In de abdij van Averbode. Als medewerker aan Lenteweelde en Zonneland begon Emiel van
Hemeldonck zijn literaire loopbaan. Van links naar rechts, onder: Duifje Hoogenbos, Illustrator
Hoogenbos, Pater Balliu; boven: Emiel van Hemeldonck, Pater Verstappen, Pater Dils, Oscar de
Cock, Jaak Mathijssen en M. van Putten.
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betreft waarin het verhaal zich afspeelt. Wel lezen we dat op een dwarsbalk van het
dakgebint ‘Anno 1750’ stond. We mogen dus veronderstellen dat de scheepsjongen
zijn avonturen einde 18e of begin 19e eeuw beleeft.
De kleinzoon van de scheepsjongen vindt later op de zolder van zijn vaderlijk huis
een schriftje waarin de scheepsjongen zelf zijn avontuur te boek heeft gesteld. Van
Hemeldonck heeft in dit verhaal eens te meer aangetoond, hoezeer hij het métier
beheerste en wat een meesterlijk verteller hij was. Hij heeft in dat boek weer echte
mensen getekend, figuren die de lezer als het ware in levenden lijve tegemoet komen.
De onwaarschijnlijkheid, die de schrijver van avonturenverhalen op iedere bladzijde
bedreigt, heeft van Hemeldonck kunnen ontwijken, zodat zijn relaas trilt van leven,
al is het in een zeer zakelijke stijl geschreven.
Van Hemeldoncks laatste boek, Nanoek, de Eskimojongen, verscheen in 1972,
eveneens bij Altiora, Averbode.
Het is het verhaal van een zeventienjarige, die plotseling een zware
verantwoordelijkheid krijgt omdat Talik, zijn vader, bij een ongeluk met de hondenslee
gewond is en niet meer lopen kan. Nanoek gaat onderhandelen met de trapper die
de huiden opkoopt, die zijn familie buitgemaakt heeft tijdens de jacht. Hij treedt als
helper in dienst bij een Amerikaan die op zoek is naar olie in de ondergrond van het
land van de Eskimo's en levert soms een bittere strijd tegen de wolven die hem en
zijn honden bedreigen. Maar het verhaal is méér dan het relaas van een boeiend
avontuur. Het brengt tevens een scherp getekend beeld van een land en een volk dat
zich in een overgangsstadium bevindt. In veel opzichten leven Nanoek en de zijnen
nog op de aartsvaderlijke primitieve manier, met het geloof aan kwade geesten en
tovenaars. Vader Talik draagt zijn lijden geduldig en wacht gewoon af tot de kwade
geest zijn lichaam zal willen verlaten. De Amerikaan, ‘mister Grey’, Nanoeks baas
dient hem echter, bijna tegen zijn zin, een geneesmiddel toe en past een soort
chiropraktische behandeling op Talik toe, waardoor hij geleidelijk beter wordt.
Zo zien we de ommekeer, die zich in het land langzaam voltrekt en die een nieuwe
toekomst mogelijk moet maken, ook in het leven van Talik werkelijkheid worden.
De man die aanvankelijk alleen aan de oude tradities waarde hecht, heeft aan het
einde van het boek ingezien dat ook andere ideeën voor hem en zijn volk waardevol
kunnen zijn. Hij heeft het zelfs gewoon leren vinden dat Nanoek en mister Grey met
een helikopter (‘de machine die vliegt’) naar de uithoeken van het land reizen.
Er lopen dus verschillende draden door het verhaal: het groeien naar volwassenheid
van Nanoek, het opdringen van nieuwe ideeën in de geesten, het aanbreken van een
nieuwe tijd voor de Eskimo's, belichaamd in de figuur van Talik, wiens genezing
een bijna symbolische betekenis krijgt.
Dit boek is geen louter avonturenverhaal. Het avontuur heeft a.h.w. een
onderstroom, waardoor het een diepere betekenis krijgt. Dat heeft de auteur kunnen
realiseren door zich degelijk te documenteren over de levenswijze, de denkwereld
en zelfs de manier van spreken van de Eskimo's, die hij vaak het onbepaald
voornaamwoord ‘iemand’ laat gebruiken om zichzelf of hun gesprekspartner aan te
duiden. Zo krijgt de lezer soms sfeervolle passages onder ogen, die - hoe bondig ook
- een onverwacht perspectief openen. Wanneer Nanoek, na een bezoek aan zijn
familie, vertrekt om opnieuw met mister Grey te gaan samenwerken, verloopt het
afscheid als volgt:
- Iemand moet niet te lang blijven, zei zijn vader vóór ze gingen slapen.
- Een nutteloze, oude vrouw verlangt naar iemands thuiskomst, zei zijn moeder,
de ogen neergeslagen.
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En wat zijn zusjes verlangden, hoefden ze niet eens te vragen. Ze hoopten zeker dat
Nanoek dingen zou meebrengen die in de verre wereld van de blanke mensen zo
maar voor het grijpen lagen.
Wie deze enkele regels aandachtig analyseert, zal er de diepere ondertoon in
ontdekken, waarover we het al hadden. Alleen een meester kan op die manier een
zo eenvoudig tafereel vertellen.
Door zijn laatste drie jeugdboeken heeft de bejaarde van Hemeldonck (hij was 75
toen Nanoek verscheen) aangetoond wat een evolutie hij sinds zijn eerste kinderboeken
had doorgemaakt. Hij heeft tevens het bewijs van zijn groot evocatief talent geleverd.

De auteur aan de schrijftafel in de veranda. (Copyright AMVC; opname A. Hardy) (1968).

We denken met heimwee aan hem terug. Vlaanderen zou op dit ogenblik best
gediend zijn met een paar jeugdboekenschrijvers van zijn formaat. Waarschijnlijk
zou Van Hemeldonck in deze tijd een teken van tegenspraak zijn. Velen zouden zijn
werk erg appreciëren omwille van zijn sterk gevarieerde thematiek en omwille van
de onmiskenbare kwaliteiten van de structuur en de stijlkwaliteiten die kenmerkend
zijn voor zijn verhalen. In de ogen van anderen zou hij moeilijk genade vinden omdat
zijn figuren nauwelijks zouden passen in de zogenaamde realistische jeugdliteratuur,
waarbij zovelen vandaag de dag zweren. Zij versmallen de realiteit echter al te vaak
tot het onmiddellijk gegevene en hebben nauwelijks oog voor alles wat buiten onze
enge horizont ligt: onze dromen en idealen, ons geloof in de schoonheid en de
grootheid van de mens, in het hiernamaals. In hun wereld passen vrijwel alleen
anti-helden en geen ‘helden’ als die van Emiel Van Hemeldonck, mensen die
voortdurend voor iets beters en iets hogers strijden en die vaak voortdurend begaan
zijn met de strijd tegen het lagere in zichzelf.
Bij de idealist Van Hemeldonck zou evenwel menige nieuwlichter ontzettend veel
kunnen leren, want slechts weinigen hebben de gave van het vertellen en het
formuleren in dezelfde mate als hij.
Cyriel Verleyen (†)
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Streekliteratuur
Wat door streekliteratuur moet of mag verstaan worden is niet zo eenvoudig te
bepalen. Er is een enge of ruime omschrijving mogelijk en die steunt veeleer op
sympathie of afkeer dan op een verantwoord oordeel. Wie het genre genegen is blijkt
geneigd zijn begripsinhoud te verruimen, wie er uit de hoogte op neerkijkt, ziet er
een onbelangrijke uiting van volkskunst in. In de tweede helft van de negentiende
en de eerste van de twintigste eeuw werd de streekliteratuur van talrijke grote
schrijvers hoog geprezen, dikwijls vertaald en ook met belangrijke prijzen
onderscheiden.
Na de Tweede Wereldoorlog is daarin verandering gekomen. De tendens die reeds
in het expressionisme tussen 1910 en 1925 tot uiting kwam, brak nu volledig door.
Een aanmerkelijk deel van de auteurs stelden zich tot doel een andere maatschappij
te helpen tot stand komen door de idealen en opvattingen waarop de westerse
beschaving steunde op zijn minst af te wijzen of hatelijk te maken. Een minder
talrijke, daarom niet minder invloedrijke groep, vooral onder de jongere professoren
en academici, verengde het begrip literatuur zodanig, dat er nog alleen een superieure
vorm van woordkunst, een experimenteren met klank en figuurlijke taal door verstaan
werd.
Wat de schrijver van dit artikel onder de streekliteratuur rangschikt, stemt ongeveer
met de Franse Roman du Terroir overeen, maar heeft een breder blikveld dan de
Duitse Dorfgeschichte. Eronder valt alle literaire kunst waarin hoofdzakelijk over
de bedrijvigheden en levensgewoonten, zeden en overtuigingen, eigenschappen en
overleveringen van de bevolking uit een bepaald plattelandsgebied gehandeld wordt.
In dat werk kunnen en zullen ook godsdienstige en politieke, sociale en economische
factoren optreden, maar als die elementen doorslaggevend zijn, behoort het niet meer
tot de specifieke streekliteratuur.
Ook zijn uitgesloten verhalen, toneel en poëzie, waarin de verbondenheid met een
landelijke omgeving als leefmilieu slechts een toevallige achtergrondsstoffering
vervult. Opmerkenswaard is nog dat de bevolking van het platteland niet tot de boeren
in de eigenlijke zin van het woord beperkt blijft. Ook landbouwarbeiders en
ambachtslieden, enige burgers, intellectuelen en zelfs kasteelheren zijn uit die
bevolkingsgroep niet weg te denken, omdat zij er doorgaans door een veel inniger
samenleven dan tussen de klassen en standen in de steden bij betrokken zijn.

In de werkkamer, vóór de schrijftafel (1965).

Het oude land
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Denkend aan Emiel Van Hemeldonck
Het landschap dat je liefhad is voorbij.
De heide van je hart. De grote wei
waarin reusachtig roerloos runders liepen.
De gele woede van de brem in mei.
Het dennenaaldbos waar de vogels sliepen.
Het ven bij volle maan. De goudfazant.
De addervaren langs de waterkant.
Het strodak van onmetelijk vertrouwen.
De karresporen door het rulle zand.
De rechte winterrook uit alle schouwen.
Je zag wat je verloor. Het gaf een pijn
van kneuzingen die lang vergeten zijn
weer voelbaar plotseling. Je zocht een veilig
bestaan buit de tijd, een vluchtterrein
en wijkplaats van verwante ingewijden.
Je vensters groeiden toe. Het vergezicht
blonk en verbleekte in het bovenlicht
totdat de avond aanviel uit vier hoeken.
Wij zien het oude land, waarin je ligt,
versplinterd op de bodem van je boeken.
Anton van Wilderode
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Emiel van Hemeldonck op de kruin van de winters-kale Konijnenberg (Copyright AMVC; opname
A. Hardy) (1968).

Het blijkt dat in alle perioden van de cultuurgeschiedenis streekliteratuur geschreven
werd. Het genre is belangrijker geworden zodra er een stedelijke samenleving ontstond
met eigen karakter, vooren nadelen, die naargelang de vervreemding van het
buitenleven uitbreiding nam een dieper verlangen naar een terugkeer tot het platteland
teweegbracht. Het begon met heimwee om het vreedzame bestaan, de eenvoudige
levenswijze en vertrouwdheid met buren en vrienden die er verondersteld werd, om
te eindigen met een verheerlijking van de natuur als grondslag van al het goede dat
in een onverdorven mens aanwezig was en noodzakelijk scheen voor de opbouw van
een ideale maatschappelijke orde.
Hoe verrassend het mag lijken, de Rousseau van Ermenonville en Hitlers
landbouwminister Darré, grondlegger van de Blut und Bodentheorie, deelden daarin
elkaars overtuiging. Alle literaire genres en stromingen zijn in de geschiedenis van
de streek vertegenwoordigd en onder de Nobelprijswinnaars is er meer dan één op
tien waarvan het werk gedeeltelijk of zelfs in zijn geheel bij het genre mag
ondergebracht worden. Uit het Oude Egypte van de vijfde dynastie zijn arbeidsliederen
van boeren en herders, uit de negende een boerenroman Geschiedenis der twee
broeders bewaard gebleven. Naast minder bekende geschriften uit het Verre en Nabije
Oosten tellen het boerenboek Georgica van Vergilius (70-19) en de Oden (Carmina)
van Horatius (65-08) nog altijd hun trouwe bewonderaars.
De moderne opbloei van de streekliteratuur is in de eerste plaats aan het romantisme
te wijten, in de grond een reactie van de Germaanse levensbeschouwing tegen het
rationalisme van de zeventiende en achttiende eeuw. Descartes in de wijsbegeerte,
Voltaire in zijn verwerping van een dogmatisch geloof, Boileau als wetgever van
L'Art Poétique. Zij zijn ieder in zijn tijd en werk bewonderenswaardige
persoonlijkheden geweest. Maar de volgelingen, die hun theorieën met evenveel
zelfverzekerdheid als gemis van oorspronkelijkheid opgedrongen hebben, dragen
schuld aan een literatuur waaruit de concrete mens en de natuurlijke veelzijdigheid
van het leven verbannen werd. Onze
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achttiende en ten dele nog negentiende eeuw met haar pseudoclassicisme en
onpersoonlijke didactische rederijkerskunst, blijft een donkere periode in onze
letterkundige geschiedenis.
Gehoor gevend aan de wekroep van Rousseau - niet te vergeten dat Frankrijk
boven de Loire een niet onaanzienlijke invloed van Germaanse veroveraars en
inwijkelingen ondergaan heeft - schrijft Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) zijn
sentimentele roman Paul et Virginie (1787) over twee jonge mensen die op een
afgelegen eiland in de natuur en een eenvoudig bestaan het geluk gevonden hebben.
Het ideaal wordt als een werkelijkheid voorgesteld, tot enige decennia later die
optimistische bezieling van het preromantisme voor een lijden aan het leven plaats
zal maken.
Maar in dezelfde sfeer van Paul et Virginie ontstaan nog René (1802) van F.R. de
Chateaubriand (1768-1876) en La petite Fadette (1848) van Georges Sand
(1804-1876). Merkwaardig in laatst genoemde roman is de taal en stijl van de
schrijfster, een compromis tussen de Franse cultuurtaal en een landelijk dialect, dat
tot de verdere ontwikkeling van de streekliteratuur een nieuw en belangrijk element
aanbrengt. Het zal ook bij ons ingang vinden, omdat het auteurs als Buysse en
Streuvels onmisbaar scheen als waarmerk van een levensechtheid, die zij voor een
getrouwe werkelijkheidsuitbeelding noodzakelijk achtten.
Intussen had de streekliteratuur vooral in de Duitssprekende landen grote successen
behaald. De Zwitsers Jeremias Gotthelf (1797-1854) in zijn roman Wie Uli der Knecht
glücklich wird (1841) en Gottfried Keller (1819-1890) in zijn novellenbundel Die
Leute von Seldwyla (1856) verhalen zoals een bejaarde verteller zijn herinneringen
ophaalt, zonder de werkelijkheid geweld aan te doen en toch met een vertederende
gevoelswarmte die hun werk tot vandaag de dag lezenswaard gehouden heeft. Niet
het minst omdat het door zijn milde humor, van ééntonig idyllisch, een mengeling
van gevoelens en stemmingen bood en daardoor erin slaagde echte volkstypen te
scheppen, die voor een bepaalde streek en tijd representatief waren en in de beste
gevallen zelfs gebleven zijn.
Van nu voort zal de autobiografische inslag een blijvende verrijking van de
streekliteratuur uitmaken. Ook bij ons, in het bijzonder bij Ernest Claes (1885-1968),
zoals in Jeugd (1940), dat wij onder zijn langere verhalen als zijn beste werk
beschouwen en zelfs bij Gerard Walschap (1898) in zijn te weinig naar voren
geschoven novellen uit Volk (1930) en De dood in het dorp (1930). Een andere
verruiming van de thematiek volgde weldra door de inbreng van sagen, legenden en
liederen, aan de overlevering en de folklore ontleend, een bijdrage die de
heimatletterkunde, door het verleden erbij te betrekken, een tijdelozer karakter scheen
te verlenen.
Huibert Cornelisz. Poot (1689-1733) en Anthonie Wynand Staring (1767-1840)
kondigden in hun poëzie de opkomst van de Nederlandse streekliteratuur aan. Zij
bereikte een eerste hoogtepunt in de ontroerende idylle De loteling (1850) van Hendrik
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Conscience (1812-1885) waarin hij in de persoon van Trien de innemende
meisjesfiguur schiep, die in de Vlaamse heimatletterkunde een bestendige
aanwezigheid zal worden. Zij heet Maria Beert bij Buysse, Horieneke bij Streuvels,
Maria, mijn kind, bij Emiel van Hemeldonck. Op Conscience volgde J.J. Cremer
(1827-1880) met zijn humoristische Betuwsche Novellen (1856), die de aanloop
werden tot een onoverzichtelijke overstroming met regionale verhalen, die slechts
na de tweede wereldoorlog tot een redelijker verhouding ten overstaan van andere
genres, in het bijzonder van de protestliteratuur, ingedijkt werd.
In hetzelfde jaar van Cremers Betuwsche Novellen verscheen in Engeland de
hartstochtelijke boerenroman Rhoda Fleming (1856) van George Meredith
(1828-1909), die door zijn tragische inhoud en fatalistische wereldbeschouwing een
vernieuwing in de streekliteratuur veroorzaakte. Tijdens de volgende halve eeuw zal
zij als concretisering van de naturalistische wijsbegeerte tot zo'n groot aantal
uitstekende kunstscheppingen bezielen, dat tijdens die periode de letterkunde erdoor
overheerst werd. Opmerkenswaard daarbij is dat meteen het begrip streek- of
heimatliteratuur een verenging ondergaat. Onderwerp van het verhaal blijkt niet
langer de plattelandsbevolking in haar geheel. Het is vooral een literatuur over de
boeren geworden.
Eeuwen lang was de naam boer een scheldwoord geweest en waar de literatuur
een produkt van de stedelijke burgermentaliteit bleef, die zich hoog boven de stand
van landarbeiders en landbouwers verheven voelde, werden zij indien er over hen
moest gesproken worden als een soort minderwaardigen, als idioten of bruten
beschouwd. Op niemand was de deterministische wijsbegeerte, zoals zij door Taine
voorgestaan werd, zo toepasselijk geacht: de mens is wat erfelijkheid, omgeving en
tijd van hem gemaakt hebben. De eerste jaren van de naturalistische doorbraak leidde
die overtuiging tot zo'n overtilde beschrijving van hartstochten en driften zonder
enig geestelijk tegengewicht, dat zij bij de behoudsgezinde lezers schandaal verwekte.
Later werd die opzettelijke overdrijving door meer eerbied voor de werkelijkheid in
al haar aspecten gemilderd en groeide een streekliteratuur waarin ook andere dan
Taines factoren optraden, met het gevolg dat de letterkunde over het landelijke leven,
verrijkt door godsdienstige, wijsgerige, politieke en sociale motieven, op het
internationale vlak toonaangevend werd. In
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Vlaanderen kan die ontwikkeling het best bij Cyriel Buysse (1859-1932) van De
biezenstekker (1894) tot Het leven van Rozeke van Dalen (1906) gevolgd worden.
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Beslissend voor die evolutie was in het buitenland Les paysans (1844) van Honoré
de Balzac (1799-1850), maar vooral La terre (1887) van Emile Zola (1840-1902),
waarin een dierlijke lichamelijkheid, een primitief egoïsme en geweld schering en
inslag zijn. Een afgezwakte echo van dat naturalisme bezitten wij in Ruwe liefde
(1887) en Hard Labeur (1904) van Reimond Stijns (1850-1905). Geestesverwanten
van Zola zijn hoe pessimistisch ook, toch met een milder visie op het bestaan, de
Engelsman Thomas Hardy (1840-1928) in zijn Wessex-romans, vooral met Tess of
the d'Ubervilles (1891), de Deen Henrik Pontoppidan (1857-1943) met Det forjaettede
land = Het beloofde land (1891-1895) en de Pool Wladyslaw Reymont (1867-1925)
met Chlopi = De boeren (1904-1909).
Tot de hedendaagse naturalisten, door psycho-analytische en maatschappijkritische
motieven geleid, behoren een talrijke groep Amerikanen, waaronder William Faulkner
(1897-1962) met zijn romans over Yoknaparawgha County en John Steinbeck
(1902-1968) die vooral bekend werd om zijn roman The grapes of wrathe = De
druiven der gramschap (1939), waarin hij het heeft over de ongunstige toestand van
de Amerikaanse boerenbevolking tussen de twee oorlogen.
De romantische streekliteratuur met humoristische, realistische en ideologische
elementen verrijkt, evolueerde op het einde van de negentiende en in het begin van
de twintigste eeuw naar een verheerlijking van boeren en landarbeiders, als behoeders
van de hoogste levenswaarden en grondleggers van een vernieuwde en nauwer met
de natuur verbonden cultuur. Die strekking was reeds bij de Noor Bjørnstjerne
Bjørnson (1832-1910) aanwezig en beheerste later het werk van de Duitse auteurs
Hermann Stehr (1864-1940), Hermann Löns (1866-1914) en Ernst Wiechert
(1887-1950). Samen met de Noor Knut Hamsun (1859-1952), die hen in bekendheid
en betekenis overtrof, zullen zij als de pioniers van de Völkische Dichtung in
nationaal-socialistische zin genoemd blijven.
Niet minder tendentieus, maar in communistische richting zijn de romans Salka
Valka (1933) van de IJslander Haldör Laxness (1902), van de Rus Michaël Sjolochov
(1905) die met Tichy Don = De stille Don (1928-1940) naam gemaakt heeft en
Stiefmoeder aarde (1936) van de Nederlander Theun de Vries (1907).
Afzijds van die politiek geëngageerde kunst werd de door Meredith en Bjørnson
ingezette traditie, gedragen door een romantisch gekleurd romantisme of een
naturalisme dat zijn apodictisch karakter gemilderd heeft, door de Italiaanse Grazia
Deledda (1871-1936), de Fin Frans Emil Silanpää (1888-1964) en de Fransman Jean
Giono (1895-1970) voortgezet. Daarbij sluiten in ons taalgebied Stijn Streuvels
(1871-1969) met Langs de wegen (1902) en De vlaschaard (1907), Antoon Coolen
(1897-1961) met Kinderen van ons volk (1928) en Dorp aan de rivier (1934) aan.
Nog te vermelden valt dat in Hombres de maiz (1949) van de Guamalteek Miguel
Angel Asturias (1899-1974) de oude Indiaanse cultuur met haar mythen en magische
riten zo levenskrachtig herleeft dat door zijn werk een terugkeer van de sagenhafte
heimatletterkunde tot de waarschijnlijkheden behoort.
André Demedts
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Het landelijke element als dominante in het werk van Emiel van
Hemeldonck
In 1932 - hij was toen vijfendertig jaar - vestigde Emiel van Hemeldonck zich te
Vosselaar op een boogscheut van Turnhout. Het zou zijn definitieve pleisterplaats
worden, op één jaar na, bijna een halve eeuw lang. Van Hemeldonck was geboren
te Zwijndrecht en was dus toen een Oostvlaming. Later vertelde hij me daarover in
een interview: ‘Zwijndrecht werd door Antwerpen geannexeerd en dus ben ik een
Antwerpenaar. Mag ik Sinjoor zeggen? Pater Stracke had voor Sinjoren wel een
andere definitie!’
Sommigen hebben beweerd dat van Hemeldonck in feite toch geen echte
Kempenzoon was. Zij hebben het mis. Toen hij, in 1932, nog maar enkele dagen in
Vosselaar woonde, ontmoette hij, tijdens een wandeling door het dorp, een oude boer
die hem zegde: ‘Ik zie dat ge naar de oude streek van uw voorvaderen zijt
teruggekeerd’. Van Hemeldonck merkte op: ‘Vriend, ik denk dat dit een vergissing
is. Mijn voorouders leefden wel in de Kempen, maar dat was in de streek van Zoersel’.
De boer bleef bij zijn eerste bewering en bracht van Hemeldonck de oude, vergeelde
ledenregisters van de Sint-Sebastiaansgilde van Vosselaar. En daaruit bleek duidelijk
dat tal van voorvaderlijke van Hemeldoncks tot aan de Franse Revolutie in Vosselaar
hadden gewoond. Nadien werd men hun spoor bijster, tot ze dan in Zoersel opdoken.
De oude boer wist meer van die voorouders dan van Hemeldonck zelf! Het gevolg
was dat de nieuwe bewoner van dit Kempendorp - dat in 1932 amper 2.300 zielen
telde - lid werd van de Sint-Sebastiaansgilde. Emiel van Hemeldonck was wel degelijk
naar het Kempische dorp van zijn voorouders teruggekeerd.
Deze authentieke Kempenzoon - na zijn huwelijk in 1929 woonde hij eerst in Retie
- heeft zich in Vosselaar volledig aangepast aan dit land van ‘Berk en Brem’, een
naam die hij ook gaf aan het grote, bruine huis, midden het groen, dat hij bewoonde
aan een weg naar het dorp, vlakbij de grote weg van Antwerpen naar Turnhout.
Hij heeft er de blonde bekoring van ‘zijn’ Konijnenberg ondergaan. Hij heeft met
de mensen gepraat, haast elke dag. Hij kende hun vreugden en hun verdriet, hij kende
hun zorgen bij het zware landwerk, op een grond waaruit de boer met veel zweet,
met bloed bijna, de vruchten haalt zonder welke de mens niet in leven kan blijven.
Van Hemeldonck wandelde in zijn vrije uurtjes, als hij zijn onderwijstaak en later
zijn inspecteursbeslommeringen even opzij kon zetten of de vruchtbare pen even
laten rusten, langs het Kempische land van
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Vosselaar en omgeving. Hij kende elk huis, elke hoeve, elke boerenstulp. Hij babbelde
met de boeren, hij vroeg de kinderen wat zij die dag op school hadden geleerd. Hij
wist waar een kindje werd verwacht, hij wist wie ging trouwen en wie op zijn sterfbed
op het einde wachtte. Hij wist welke zorg de boer had om een koe met een moeilijke
dracht. Hij volgde het spel van de seizoenen en de wisselingen in de natuur. Hij had
die mensen lief, ook al zegden sommigen dat hij niet altijd even gemakkelijk was.
Maar lief had hij ze, de mensen uit de Kempen. Zoals hij de natuur liefhad, de bomen
en de grachten.
Zoals hij zijn Vlaamse land liefhad, wanneer het te stoven lag in een schroeiende
zomerzon of stil en star onder een sneeuwvacht te wachten tot een ijskoude winter
voor een nieuwe lente zou wijken. In Vosselaar was het dat de natuur definitief haar
stempel drukte op het literaire werk van van Hemeldonck. Ik bedoel zijn romans,
zowel zijn streekromans van Kempen en heide als zijn historische werken. Men kan
die romans van van Hemeldonck een na een napluizen. Men zal er geen drie vinden
waarin het landelijke element van de streek, waarin het verhaal verloopt, niet
meespeelt. Het landelijke had van Hemeldonck in zijn boeken nodig, zoals de vis
het water nodig heeft om in

Omslagtekening van D. Acket voor Konijnenberg (1940).
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leven te blijven. Het landelijke - en in de allereerste plaats het Kempische - was de
stimulans waardoor hij steeds nieuwe verhalen schiep. De natuur was een element
dat hem onmisbaar werd in zijn literatuur, een vak dat hij beoefende als een
dwangarbeider. Want hij heeft me dikwijls verteld dat hij zich praktisch elke avond
aan zijn schrijftafel installeerde, om te kijken naar dat witte blad papier vóór hem en
aarzelend, soms met tegenzin, aan de eerste woorden begon. Tot de woorden zinnen
werden. Tot het verhaal begon te ‘lopen’. Tot de fantasie op volle toeren ging draaien
en die fantasie resulteerde in romans die door ontelbare duizenden in het Vlaamse
land én daarbuiten werden gelezen.
Ik vraag me af wat er van de romans van van Hemeldonck zou zijn terechtgekomen
zonder die landelijke inbreng. Misschien hoef ik die vraag niet eens te stellen, want
wie een fervent lezer was van de boeken van deze begenadigde verteller, beseft zeer
duidelijk dat, zonder dat pastorale aspect, zonder die woordenstrelingen rond de
Vlaamse, de Kempische grond, rond de natuur en haar duizenden geuren, rond de
plaats en de betekenis van de mens in die natuur een essentieel sfeerelement zou
ontbreken. Zonder die voortdurende prikkel van Gods wondere
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schepping zou Emiel van Hemeldonck zich misschien alleen bij zijn jeugdboeken
en zijn reisverhalen hebben gehouden. Zonder die enorme inspiratiebron van de
goede aarde zou deze, door bepaalde instanties duidelijk onderschatte auteur,
misschien wel een aantal romans hebben geschreven, die dan echter makkelijk op
de vingers van één hand waren te tellen geweest. Deze uitspraak kan worden bewezen
met de meeste romans en historische verhalen van Emiel van Hemeldonck in
ogenschouw te nemen.
Met een aarzelend debuut, reeds sedert 1923, zocht van Hemeldonck blijkbaar zijn
weg: na enkele kortere proeven deed hij een schuchtere poging tot het schrijven van
een roman, Opgang (1927); tien jaren later bracht hij het reeds minder zwakke,
sombere verhaal Ik ben een bediende (1937), waarmee de Kempen rond Turnhout
voorgoed haar intrede deed in zijn werk. Het jaar daarop, in 1938, kwam dan zijn
eerste authentieke én opgemerkte Kempische verhaal: Dorp in de Hei. Geert en
Greta, een breed-opgezette roman, waarmee de eenenveertigjarige schrijver de
‘prijskamp van het Beste Kempische verhaal’ won van het allereerste Landjuweel.
Het is een verhaal dat het leven op het platteland beschrijft op een wijze die ‘haast
een gebed’ lijkt, een gebed van eerbied voor dat land en van dank voor een natuur
waar doorheen de auteur wandelt met de hongerige ogen van een kind, dat niet genoeg
krijgt van de heerlijke gaven die in die natuur te rapen zijn.
In 1940 verschenen Berk en Brem en Konijnenberg. Het eerste verhaalt het gevecht
van een moeder voor het leven en tegen de talloze problemen, die haar voortdurend
bestormen in de dagdagelijkse kleine, simpele en toch zo zware wereld op een
Kempische hoeve. Bij herhaling vindt de auteur steeds nieuwe woorden over oude
waarden in de natuur als: het goede brood, de reuk van een paard, de schrale grond
die ten slotte toch vruchtbaar kan worden gemaakt, de warmte van het knetterhout
in een haardvuur, de harslucht, het kiemende zaad... Na dit werk werd hem door een
bepaalde kritiek verweten dat hij vastgeklemd zat in de natuurgebonden verwoording
van Antoon Coolen. Kon van Hemeldonck, de heimatverliefde, ergens in de letteren
een beter meester vinden? En waardering kreeg dit werk - zoals zovele andere - met
talrijke herdrukken én met een bekroning in 1942 door de literatuur-jury van de
provincie Antwerpen.
Konijnenberg, tevens de naam van de
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blonde verstuivende zandheuvel die zoveel voor van Hemeldonck betekende, is het
epos van de hardnekkig-wroetende boer, die vecht met zijn dorre zandgrond die hem
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vruchten ‘moet’ geven, hoe enorm veel, hard en lang hij daarvoor ook moet werken.
Het is het verhaal van Free en Merike. Het impressionisme dat van Hemeldonck in
zijn literair werk trouw bleef, speelt in dit boek een voorname rol. Konijnenberg is
een rijke verzameling van stemmingsbeelden uit het Kempische landschap.
De volgende Kempische roman, Kroniek (1941) is, ondanks het berustende einde,
een somber verhaal: wie boven het gewone volk uitstijgt of er zich van verwijdert,
ontmoet rampspoed en ziekte, maar met de opeenvolging van de generaties vindt de
mens rust en berusting op de zo moeizaam op de barre grond veroverde hoeve. Trouw
aan de eigen bodem alleen biedt veiligheid.
Intussen had van Hemeldonck zich op een ander roman-terrein gewaagd. Al vele
jaren voordien was zijn belangstelling gegaan naar de geschiedenis en die bleef hem
boeien. Ze kreeg haar neerslag in verschillende historische werken, aanvankelijk
geworteld in de Kempen, later in de polderstreek maar vooral in de Scheldestad.
Zijn eerste historische roman was Johan van der Heyden magister (1941), een
verhaal gesitueerd in volle Kempenland, uit de tijd van de godsdienstige woelingen;
het is de sfeer van het Turnhout en van de Kempen uit die dagen. En weer speelt de
‘Konijnenberg’ een grote rol in dit boek, doortrokken van melancholie. Wat niet
verwonderlijk is bij een schrijver die heel zeker romans schiep, waarin de levensmoed
van zijn Kempische mens erg groot is, maar waarbij zijn soms wel lichtmelancholisch
gemoed de boventoon krijgt.
De cleyne Keyser (1943) is eveneens gesitueerd in het oer-Kempische Turnhout,
dat met zijn omgeving het toneel is van dit verhaal uit de achttiende eeuw, het verhaal
van de opgang van de zoon van een berooide tijkwever.
Met Maria, mijn Kind (in 1943 bekroond met de Gottmer-prijs; verschenen in
1944) keerde van Hemeldonck terug naar de relatief-recente tijd. Het verhaal speelt
zich af op het Kempische platteland, rond Turnhout. Maria is de oudste dochter in
een boerengezin, zij offert zich volledig op voor haar taak: moeders plaats innemen,
een figuur op wie alle gezinsleden kunnen steunen. En opnieuw vindt van Hemeldonck
in de landelijke omgeving, in de natuur en in het Godsvertrouwen van de Kempische
mens de prikkel om ontroerende bladzijden te schrijven. Het contact van de
Kempische mens met zijn natuurlijke omgeving is hier volledig. De vader in het
gezin is een totaal geruïneerde boer die zijn brood moet verdienen als steenbakker,
maar die verteerd wordt door zijn intense verlangen naar de ‘goede grond’. In 1945,
het laatste oorlogsjaar, werd opnieuw een historisch boek uitgegeven, De harde Weg
(bekroond met de Em. Vliebergh-prijs). We beleven met van Hemeldonck de
Antwerpse Kempen tijdens de Oostenrijkse bezetting. Over Vosselaar heerst de
strenge gravin Martha de Velthoven. Haar zoon Michaël gaat aanvankelijk volledig
gebukt onder het dictatoriale juk dat zijn moeder hem en heel haar omgeving oplegt.
Maar Michaël gaat ten slotte toch zijn eigen weg, hij kiest openlijk partij voor de
volksmenner Pieter Corbeels en dat wordt zijn ondergang: hij zal door de Fransen
worden terechtgesteld. Met dit boek bewees van Hemeldonck nog eens zijn reëel
vakmanschap als historisch auteur en hij weet zijn historisch-literaire schepping juist
te plaatsen in het landelijke kader van zijn Kempen.
Agnes (eveneens bekroond door het Davidsfonds met de romanprijs n.a.v. de 70e
verjaring van de stichting; verschenen in 1946) is een romantisch verhaal dat zich
afspeelt op en rond de Konijnenberg. Treffend is hier de uitbeelding van het
ongecompliceerde natuurleven op de ouderlijke boerderij.
De historische-romantrilogie De Groene Swaen - meer dan elfhonderd bladzijden
- verscheen eveneens in 1946. Het is duidelijk dat de auteur dit werk, gesitueerd in
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de zg. woelige zestiende eeuw door grondige studie had voorbereid. Het verhaal
speelt in en rond Antwerpen, het is de tijd van Marnix van Sint-Aldegonde, burge-
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meester van Antwerpen van 1583 tot de val van de Scheldestad twee jaar later. Op
de domeinen van de Heerlijkheid Stabroek ligt ‘De Groene Swaen’, de hoeve van
de Janssones, een geslacht van polderboeren en dijkenbouwers met hun onberekenbare
passie voor hun bedreigde poldergrond. In dit uitgebreide verhaal schetst de auteur
een indringend beeld van het vruchtbare polderland, dat de Janssones hebben
ontfutseld aan de gulzige wateren van de rivier. Heinric is in deze streek de
dominerende figuur; hij voert het commando tegen de troepen van Alexander Farnese,
die het beleg rond Antwerpen leidde. Ingewerkt in het machtige kader van het
polderlandschap is vooral treffend de vertwijfelde reactie van het vee tegen de
dreigende watersnood (in het derde deel). Van Hemeldonck heeft zich ook hier - en
voor de zoveelste maal in zijn romans- laten leiden door het landschap, hier de weidse
Scheldestreek. Dit boek wordt beschouwd als een werk van grote cultuurhistorische
waarde.
Na een - ongetwijfeld toch korte - adempauze, verschijnen in 1948-1951 weer vier
echt-Kempische werken, waarvan één in drie delen.
Vooreerst: Moeder Greta (1948), een vervolg op Dorp in de Hei. Na de dood van
Geert blijft Greta achter met haar zeven kinderen; alléén moet zij het brood voor
haar gezin verdienen. Zij vecht tegen de heidegrond, het leven spaart haar niet, maar
zij geeft de strijd niet op in en voor haar kleine boerderij.
In Land van Belofte (1948) gaat het, ondanks de drang naar de eigen Kempische
grond, om de tragedie van de landvlucht. Een Kempisch plattelandsgezin werkt en
wroet om het dagelijks bestaan, maar hoe mooi de eigen streek ook is, de grond is
schraal en daar wordt de boer niet rijk van. Het gezin besluit zijn geluk te beproeven
in de geïndustrialiseerde wereld. Zo volgt de uitwijking naar de mijnstreek: daar ligt
misschien de kans om meer te krijgen in het leven. Maar de hunker naar het gezonde
plattelandsleven is te sterk. De streekgebonden heibewoners gaan aan dat verlangen
naar de eigen grond fysisch en moreel ten onder.
Kijkverdriet. Kleine triptiek van het eeuwige landschap (1950) brengt door zijn
structuur - de ondertitel kan het verraden - verleden en heden van een stukje Kempen
samen. ‘Kijkverdriet’ is een stuk drassig, onvruchtbaar land in de Turnhoutse
omgeving. De naam is ingegeven door de gedachte dat dit land zo troosteloos is, dat
‘de Heer, toen hij dit land schiep, er met verdriet naar keek’. Driemaal

Op de Boekenbeurs te Antwerpen 1961, met Mevr. Stefanie Claes-Vetter, Lode Baekelmans, Ernest
Claes (Foto Tony van den Broeck, Antwerpen).
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Emiel van Hemeldonck op de Antoon Coolen-herdenking te Eindhoven, 2 juli 1976 (Foto Gaston
Remery, Eersel).
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wil de mens dit land nuttig maken. Eerst gebeurt dat onder Maria van Hongarije,
wanneer een ‘watermeester’ het water uit de grond wil afvoeren om er de fonteinen
op het kasteeldomein mee te voeden. Daarna is er, onder Maria-Theresia, een nieuwe
strijd tegen het water: een edelman wil van dit moerassenlandschap een uitgestrekt
jachtgebied maken. Ten slotte wil een bedrieger, na de eerste wereldoorlog, de
Turnhoutse mensen ervan overtuigen dat hij uit deze grond klei zal halen. In ieder
verhaal van deze triptiek speelt een vrouw de hoofdrol. Eerst is er Christina; zij wordt
verliefd op de waterbouwkundige, die de dood vindt in het verraderlijke moeras. Dan
speelt Annelise een rol. En tot slotte komt Honorine, die vecht voor ‘Kijkverdriet’.
Het is een jonge boer die de uiteindelijke strijd zal winnen en van dit moeras
landbouwgrond zal maken. Het bekoorlijke van dit boek, de schoonheid ligt vooral
in die passages waarin de sfeer in en rond het verhaal doordrenkt is van natuurpoëzie.
Waar van Hemeldonck het landschap beschrijft, zijn de eerbied en bewondering voor
het pastorale tastbaar. In stilistisch opzicht zijn deze passages op één lijn te plaatsen
met de zuiverheid die de lezer kan vinden in het meest-evocatieve proza van wijlen
Filip de Pillecyn.
Nog in 1950 verschenen het eerste en het derde deel van het
beschouwendbeschrijvende werk Regenboog der Kempen.
Het eerste deel kreeg als titel: Land en Volk. Dit ‘Land en Volk’ veronderstelt een
schrijver die al jarenlang leeft in de Kempen, die verbonden is met de grond, met de
zeden en gewoonten van het Kempische volk, een schrijver die de mensen en de
dingen, die de natuur en de wisselende seizoenen heeft geobserveerd, een schrijver
die Kempisch denkt, leeft, ademt, die niet alleen vertrouwd is met dit land, maar ook
met de mensen, met jong en oud.
Volk aan de Arbeid is het tweede deel. De bandtekening is van priester-kunstenaar
Remi Lens, die andere smoorverliefde op het Kempische landschap. Met uiterste
nauwkeurigheid heeft van Hemeldonck dit indrukwekkende werk voorbereid. Hij
heeft vooral grote zorg besteed aan de sociale toestanden in de loop der jaren. Hij
bracht uit alle hoeken van de Kempen materiaal bijeen: over de bevolking, over de
ambachten, over het boerenbedrijf en de evolutie daarvan. Er is zelfs een apart
hoofdstuk over de Boerenbond. Dan komt de industrialisering dreigend opzetten: de
nieuwe tijd verwijst de romantische Kempen naar het verleden. Maar het Kempische
volk, aldus de auteur, jong en vruchtbaar, zal toch in zichzelf voldoende levenswil
en levenseerbied dragen, om de Kempen niet te laten verworden. Voor geen andere
streek in Vlaanderen bestaat een soortgelijk werk.
Glans van het verleden is het derde deel in de ‘Regenboog’. Opnieuw reizen wij
met de auteur van dorp tot dorp, van stad tot stad. Kerken, abdijen, kastelen en
begijnhoven komen aan de beurt. Van Hemeldonck neemt ons bij de hand en wandelt
met ons langs ontelbare kunstwerken: retabels en standbeelden, graftomben, glasramen
en schilderijen. Hij snuffelt met ons in de bibliotheken. Zijn hoofddoel met de
‘Regenboog’ is duidelijk: de lezer met de neus drukken op het voorname, het
aristocratische in het verleden van de Kempen. Emiel van Hemeldonck is wellicht
de man die, in de jongste halve eeuw, de grootste dosis aan kennis over de Kempen
in zich heeft opgestapeld, om die dan daarna, in zijn vele boeken, kwistig voor zijn
lezers rond te strooien.
Al over die Heide verscheen ook nog in 1951. Hier heeft de schrijver zijn
‘regenboog der Kempen’, zijn ‘land van belofte’ volledig in zijn greep. Hij verwoordt
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het geloof in de Kempische mens die de goedheid in zich draagt, de mens die wroet
op een grond die erg ondankbaar is om te bewerken en vruchtbaar te maken. Het
boek werd meer dan dertig jaar geleden als ‘veredelend’ gekwoteerd. Ook hier
ontbraken de pentekeningen van Remi Lens niet.
Hierna richtte van Hemeldonck weer de blik op de Scheldestad. Soet Antwerpen,
adieu (1953) is een aangrijpend verhaal uit het midden van de zestiende eeuw toen
Antwerpen, na de verzanding van Brugge, de taak van deze stad overnam. Margaretha
van Rijthoven wordt weduwe en vindt alleen maar schulden rond de wegkwijnende
familiezaak. Maar zij neemt de leiding van die zaak stevig in handen en zal ten slotte
schatrijk worden. Het einde is dat zij, in de tijd van de godsdienstige woelingen, naar
het Noorden wordt uitgewezen. Weer een verhaal dat het landschap rond Antwerpen
op de voorgrond plaatst, stad én omgeving bij het begin van de watersnood, het water
dat voor Antwerpen en het Kempische hinterland de schakel legt tussen de historische
stad en de Scheldestad van deze tijd.
Voghelensanck (1956) ontleende zijn naam aan een landgoed in de Antwerpse
Kempen, tussen Schoten en Schilde; het bestaat nog. In dit boek schetst de auteur
een boeiend beeld van het Antwerpse handelsleven in de achttiende eeuw. De
hoofdfiguur is Frans van den Cruyce, een jonge man die heeft kunnen studeren en
chirurgijn is geworden dank zij de financiële steun van de familie Van den Borne,
kooplieden en eigenaars van Voghelensanck. Omwille van die hulp voelt hij zich
verplicht in het huwelijk te treden met de enige dochter van Voghelensanck. Zijn
vroegere geliefde, de verarmde freule Mathilde van Vaerewyck, brengt een zoontje
ter wereld, zijn zoontje. De chirurg zal het kind adopteren, zonder dat iemand de
ware identiteit vermoedt. En die zoon is het die later een concurrentiestrijd uitvecht
en verliest, zonder dat de thans rijkgeworden freule vermoedt dat zij haar eigen kind
heeft overwonnen. De Antwerpse sfeer wordt in dit boek trouw weergegeven.
In 1956 werd ook Troosteres der Bedrukten uitgegeven. Het is een
psychologischgeladen, weemoedig en volkomen Kempisch, Vosselaars verhaal: de
angst van een onschuldig meisje dat, na de dood van haar grootmoeder, in een
molenaarsgezin wordt opgenomen. Die angst is niet ongegrond: de leden van dat
gezin betekenen een gevaar voor haar. In deze roman leest men prachtige juweeltjes
van natuurbeschrijvingen. Maria zal, radeloos op de vlucht voor haar vijanden, de
verdrinkingsdood sterven. De ‘Troosteres der Bedrukten’, het bekende Vosselaarse
Mariabeeld redt haar voor de dreigende belagers, door het genadige water rond haar
te sluiten. Deze vondst om Maria uit een onontwarbaar geworden kluwen te bevrijden
en haar elk verder werelds leed te besparen, inspireerde wijlen Paul Hardy, misschien
de voornaamste literatuurcriticus in Vlaanderen in de jongste decennia, om in zijn
recensie over dit boek in ‘Gazet van Antwerpen’ te schrijven: ‘Suggereert ook Graham
Greene niet enigszins die door God gewilde “enige uitweg” voor Rose Pemberton
in “The Living-room”?’
In 1958 verscheen Gekluisterde Stroom, een sfeervol verhaal in de reeks historische
romans rond Antwerpen. De Turnhouter Carlo Vloers, een gewiekst avonturier,
maakt handig misbruik van de hoge verwachtingen, die het Antwerpse volk koestert:
van Jozef II moet het een decreet (van 1792) krijgen, waardoor de Schelde voor het
handelsverkeer naar de zee weer wordt opengesteld. De bijna hopeloze strijd van de
beeldhouwer Engelbert Pompe met de weerbarstige klei behoort tot de zuiverste
fragmenten van dit boek.
De verdieping in het uitbeelden van levensproblemen, zoals in Troosteres der
Bedrukten, ging verder in Hier zijn mijn
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Handen (1959): het thema is hier de groeiende vereenzaming van een vrouw, ten
gevolge van een harde opvoeding - haar moeder is vroeg gestorven -, een liefdeloos
en kinderloos huwelijk. Maar de stijl is eerder mat, afstandelijk, het verhaal week.
Toch zijn er passages waarin de gemoedstoestand van de jonge, eenzame en naar
genegenheid hunkerende vrouw op een overtuigend-aangrijpende wijze wordt
geëvoceerd.
Vier Kameraden (1962) herinnert, qua structuur, enigszins aan Kijkverdriet, al is
het nieuwe werk een hechter geheel. In een dorp in het Noorden van West-Vlaanderen
werden, in mei 1940, vier soldaten vermist. Twintig jaar later bij het rooien van een
bos, worden dan, in de buurt van datzelfde dorp, vier geraamten gevonden, daarbij
nog erg gave identificatiestukken. En zo wordt telkens het verleden van de ‘vier
kameraden’ uitgepluisd. De eerste was een dokterszoon, de tweede een onecht kind,
de derde was de zoon van een dorpsonderwijzer. En de vierde was de telg van een
oud boerengeslacht in de Kempen, wiens bezittingen door de aanleg van een
autosnelweg worden bedreigd. Opnieuw de Kempen dus.
De Giftmenger van Antwerpen (1962) brengt de lezer terug naar het Antwerpen
van de zestiende eeuw. De uit de geschiedenis bekende vertrouweling van Oranje,
Jakob van Wesenbeke, wordt hier belicht van uit een minder bekende hoek: een man
die vroeg de geliefde vrouw verliest, aan lager wal geraakt en tot slotte de dood vindt
als hij een schipperskind van verdrinking wil redden. ‘Vooral de Antwerpenaar zal
dit boek met genoegen lezen, wegens de liefde voor de Scheldestad, welke voorzeker
mede bepalend is geweest bij de keuze van de stof en wegens de vele personages
wier namen voor hem een vertrouwde klank hebben’, aldus Paul Hardy.
Dan vond van Hemeldonck de stof voor een nieuwe historische roman op een
volkomen ander terrein, waaraan zijn vele reizen wellicht niet vreemd waren. Niet
in de Winter (1964) - een uitvoerige roman in drie delen: Land van verlangen, De
uittocht, Leven en lot - verhaalt de vrijwillige vlucht, de uittocht van de Dürnbergers
uit hun Tirolerland in de winter van 1731-1732. Zij waren met 810 man. Onderweg
loeren dood, seizoensperikelen, onbegrip in een vreemde omgeving. Zij komen ten
slotte op het Nederlandse Cadzand. In 1963 leefden er nog een zeventigtal
afstammelingen van de Tirolers in Groede. Daar hebben zij een Luthers kerkje,
waarop te lezen staat: ‘Bidt dat gij niet in

Emiel van Hemeldonck in 1957: een van zijn vele liefhebberijen was tuinieren.

de winter moet vluchten’. Deze emigranten uit vrije wil werden verteerd door het
heimwee naar hun heimatbergen, naar Tirol. Zij werden belaagd door ziekten als
polderkoorts, zij hadden te maken met overstromingen en met een onbekende
omgeving in een vreemd, koud, mistig land. Die heldhaftige tocht door woeste streken,
over bevroren zandwegen en ijsbedekte rivieren beschrijft van Hemeldonck op
treffende wijze in een epische natuursfeer. De problemen van de aanpassing van deze
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bergbewoners aan het grijze vlakke land aan de Noordzee vormen met de
natuurschetsen een rijk historisch verhaal.
In 1965 ten slotte verschenen nog eens twee romans: een Antwerpse - uit het nog
niet zo verre verleden - en een Kempische. De twee ‘hoofdstromen’ van zijn inspiratie
waren dus gebleven.
Ebbe en Vloed brengt een verhaal gesitueerd in de voor de havenstad Antwerpen
zo boeiende negentiende eeuw: de jaren tachtig tot de tijd na de eerste wereldoorlog.
Het is een roman van individuen. Leo van Straelen is de hoofdfiguur, een man die
sterk wordt door zijn eenzaamheid en die zijn integriteit bewaart. Het plaatselijke in
de groeiende havenstad wordt knap uitgebeeld: arbeiders op wie de ordestrijdkrachten
schieten bij de staking van ‘den Bougie’, de kaarsenfabriek op de grens van Zurenborg
en Borgerhout, de Consciencestoet, het Duitse bombardement op de Stadswaag, de
karnavalsvieringen, het Antwerpse leven van toen. Van Hemeldonck heeft zich hier
de Antwerpse sfeer volledig eigen gemaakt.
En dan was er datzelfde jaar nog Het hoogste gebod. De hoofdfiguur in dit verhaal

Een andere liefhebberij: muziek.

is een jonge priester, gekweld door de gedachte aan zijn moeder, die alleen is
achtergebleven in hun kleine hoevetje in de Kempen. Maar hij volgt zijn roeping, al
is hij helemaal niet die sterke priester: hij is een schuchtere onderpastoor met
minderwaardigheidscomplexen; voor een herderstaak acht hij zich ongeschikt. Toch
zal de jonge priester pastoor worden. De parochiegemeenschap is een tastbare realiteit
in dit boek, dat bovendien tal van getrouwe natuursfeerevocaties bevat, doordat het
Kempische landschap ook hier een rol speelt.
Het voorafgaande trachtte alleen een overzicht te geven van de landelijke romans en
de historische werken van Emiel van Hemeldonck. Zijn talrijke jeugdboeken - hij
trad in de literatuur via de Vlaamse Filmkens van de paters van Averbode - en zijn
reisverhalen werden niet vernoemd.
Het overzicht loopt tot midden de jaren zestig. Wat van Hemeldonck nadien nog
schreef, waren uitsluitend jeugdboeken. In de jaren zeventig is van hem geen roman
meer verschenen, wel herdrukken. Hij droomde er al vele jaren van, een groot
Compostella-boek te schrijven. Het is bij die droom gebleven. Toen hij tachtig werd
in november 1977 vertelde hij me nog dat hij zes jaar voordien naar Spanje was
gereisd en de eeuwenoude bedevaartweg naar Sint-Jakob van Compostella had
gevolgd. De geschiedenis rond Santiago de Compostella boeide hem. De bedevaartweg
lokte hem. En de natuur langs die weg was voor hem een revelatie. Opnieuw dus dat
landelijke element. ‘Ik heb daar zovele reminiscenties van Vlaanderen gevonden,’
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Omslagtekening van de Duitse vertaling door Hans Heinrich Reykers van Voghelensanck (1955)
(Aschaffenburg, Paul Pattloch Verlag, 1956).

vertelde hij. ‘Niet alleen daar langs die weg maar ook in het overige Spanje. Ik zou
daarover een heel groot werk willen schrijven. Ik heb ontelbare nota's. Het kan een
rijk gestoffeerd boek worden. Maar zal ik nog de tijd hebben?’ Hij had de tijd niet
meer. Er waren de jongste vijf jaar nog wel een drietal jeugdboeken van hem
verschenen. Verder niets. Hij bleef aan dat groot Compostellaboek denken. Hij bleef
zijn talloze notities lezen en herlezen. Maar het was alsof hem de moed ontbrak, aan
een enorm werk te beginnen, waarvan hij vermoedde dat hij het toch niet zou kunnen
voltooien. Hij stierf op 13 januari 1981.
Sommigen hebben van hem gezegd dat hij een veelschrijver was. Er is inderdaad
een tijd geweest dat soms, in één jaar, twee of drie boeken verschenen. Maar
veelschrijver?... Daarover vinden wij een afdoende repliek in wat Pater Emiel Janssen,
literatuurcriticus, ooit zegde: ‘Van

Van Hemeldonck indachtig
Vertellen in het spoor van wijzen,
vertalen de hartslag, het verband,
ruggespraak met het dorp,
leven gechreven in het zand,
de wortels de vezels gevonden
van liefde en misverstand.
Met ogen en aders geplant
in de dagen van het volk,
de spreuken verzameld
de zeden gezien
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en hoe harten wortelen in het land,
in de kamervrede de wedergeboorte
uit geduldige schrijvershand.
Het lezen nadien, zichzelf herkennen,
de spiegel aan de levenswand.
In dagdroom en geschiedenis
uw werken: tussenstand.
Jan Veulemans

Hemeldonck, een veelschrijver? Wie heeft ooit uitgevonden dat een veelschrijver
vanzelf de literatuur dooddrukt? Wat doet men dan met Balzac, Dostojevski, Tolstoï
of Dickens?’
Uit het gegeven overzicht blijkt inmiddels zeer duidelijk dat het landelijke, de
natuuromgeving waarin zijn verhalen spelen, een dominerende rol vervult. Hij kon
gewoon niet zonder de natuur. Zij was hem in zijn boeken even onmisbaar als de
lucht die de mens inademt om in leven te blijven. De natuur... zij was voor hem een
geschenk van God waarvoor hij de grootste eerbied en bewondering had. Zij was
voor hem een decor zonder welk hem elk verhaal leeg leek en zinloos, onvoltooid
zeker.
In zijn boeken over en rond Antwerpen bracht hij het plaatselijke element steeds
op de voorgrond. De Scheldestroom speelde hier de voorname rol. Maar sterk vooral
was hij in het uitbeelden van het landschap, ‘zijn’ Kempenlandschap dat afstraalde
op de mensen die zijn romans bevolkten. De Kempen was voor hem het decor bij
uitstek dat hem voortdurend nieuwe schrijfstof bezorgde.
Het was daar dat hij de inspiratie vond voor zijn verhalen, die volgens bepaalde
critici te veel heimatgebonden waren. Van Hemeldonck was hartstochtelijk verliefd
op de Kempen, op de natuur, het spel van wolken en zonneflarden, de wegvluchtende
konijntjes, de groene klaver, de vruchten van het veld, het zilver van de berken, het
zondoorstoofde heideland, het warme zomerzand van ‘zijn’ Konijnenberg en de
goudgele brem. In dat wondere decor situeerde Emiel van Hemeldonck zijn
streekverhalen. Boerenmensen in scheefgezakte hoevekens, hun zorgen en hun kleine
vreugden, hun zwoegen en hun tegenslagen, het werk op het land, het kettinggerinkel
in de stallen. Dat alles heeft een stempel gedrukt op zijn werk en heeft van hem de
boeiende verteller gemaakt die duizenden lezers naar zijn boeken deed grijpen.
Er is dikwijls smalend gesproken en geschreven over regionalistische auteurs,
over Vlaamse heimatschrijvers, vooral de jongste twintig jaar, toen men de
natuurbeschrijvingen in bepaalde Vlaamse romans als ‘literaire weerberichten’ van
de hand wees. Dat is gebeurd in een tijd waarin gecomplexeerden hun romans zwaar
van psychologische problemen gingen doordrenken, alleen nog die problemen zagen
en van de natuur totaal niets begrepen. Men heeft de heimatschrijver in Vlaanderen
in de kou willen zetten, maar men beseft niet eens dat men daarmee tevens de onmacht
blootlegt van een deel van de Vlaamse auteurs, die zich alleen nog blindstaren op de
trauma's van deze tijd.
Emiel van Hemeldonck, een heimatschrijver? Zal iemand ons bewijzen dat een
typische heimatschrijver geen schrijver is? Van Hemeldonck heeft in zijn romans en
zijn historische verhalen bewezen dat de natuur een integrerend deel uitmaakte van
zijn literatuur. Maar bovendien bewees hij, vooral in zijn historische werken, dat hij
een authentiek schrijver was, voor wie het soms zo versmade etiket ‘heimatschrijver’
een eretitel te meer betekende. Emiel van Hemeldonck, een heimatschrijver? Waarom

Vlaanderen. Jaargang 31

niet? Heimatschrijvers waren bijvoorbeeld ook Stijn Streuvels en Knut Hamsun,
Maxim Gorki of Halldor Laxness... Wie beweert dat zij geen authentieke kunstenaars
waren?
Gaston Claes
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Het volksleven in het landelijke werk van Emiel van Hemeldonck
In 1911 schreef A. De Cock een bijdrage over de ‘folklore’ in het werk van H.
Conscience voor een verzamelwerk dat aan de grote volksschrijver was gewijd.
Sindsdien werd ook in het werk van andere populaire schrijvers de volkskundige
informatie opgespeurd, bij A. en R. Snieders, F. Timmermans, L. Baekelmans e.a.
In dit eigenste tijdschrift - 1973, nr. 134, blz. 205-208 - behandelde A. Van Hageland
het volksleven bij Conscience in een synthese, nadat hij twintig jaar eerder daarover
een boek had geschreven.
Nu Emiel van Hemeldonck ons twee jaar geleden ontvallen is, is de tijd gekomen
dit aspect ook in diens gezamenlijk werk te onderzoeken. Van hem is immers
herhaaldelijk gezegd dat hij de waardige opvolger is van Conscience en onze grote
Vlaamse volksschrijver is. P. Hardy schreef bij van Hemeldoncks bekroning in 1948:
‘Er zouden aan de hand van zijn personages boeiende beschouwingen te wijden zijn
aan de karaktereigenschappen en de door die eigenschappen bepaalde gebruiken en
levenswijze van ons volksdeel in de Antwerpse Kempen’ (Boekengids, 36, blz. 290)
en ook staatssecretaris R. De Backer wees in haar rouwbeklag bij zijn overlijden op
het latere belang van zijn romans ‘als historische en volkskundige documenten’
(Gazet van Antwerpen, 15 januari 1982). De volkskundige die in van Hemeldoncks
werk begint te grasduinen, mag dus verwachten, zoals de schrijver zelf zou zeggen,
‘een rijke oogst te schuren’.
Om begrijpelijke redenen hebben we niet de hele indrukwekkende literaire
nalatenschap van van Hemeldonck bestudeerd, maar ons beperkt tot die werken
waarin de schrijver het recente volksleven uitbeeldt zoals hij het zelf heeft kunnen
waarnemen of leren kennen uit de getuigenissen van oudere mensen. Het is hier niet
de plaats om een volledig overzicht te geven van de vele volkskundige bijzonderheden,
die we uit een twintigtal romans hebben geëxcerpeerd om tot een valabele evaluatie
van de volkskundige waarde van zijn werk te kunnen overgaan. We hopen de details
van deze analyse in de nabije toekomst in een bijdrage van langere adem kwijt te
kunnen.
De voor de volkskunde interessantste werken zijn de romans die verschenen zijn
tussen 1938 en 1948. Met Dorp in de hei (ondertitel Geert en Greta) van 1938 kreeg
van Hemeldonck voor het eerst wijdere bekendheid; met het iets minder geslaagde
vervolg op deze familiegeschiedenis Moeder Greta, dat pas tien jaar later uitkwam,
werd zijn eigenlijke volkskundige periode afgerond. In van Hemeldoncks
debuutwerkjes Op de Grindershoeve (1923) en Opgang (1927) overstemt de
stichtelijke tendens en de sterke sentimentaliteit al het andere en zijn de personages
en de gebeurtenissen ongeloofwaardig. Deze verhalen spelen zich af bij welstellende
boeren ergens in de polders, maar landschap en milieu worden te vaag getekend om
herkenbaar te zijn. Toch wijzen sommige trekjes reeds op het latere stilistische talent
en op de belangstelling voor het volksleven. Van Hemeldonck, die slechts Kempenaar
was door afkomst, was in 1929 naar Retie verhuisd en had zich in 1932 definitief te
Vosselaar gevestigd. Hij had de Kempen ontdekt en verkend en was hartstochtelijk
gaan houden van dit land en zijn bewoners. Hij verzamelde alle wetenswaardigheden
over deze streek, haar geschiedenis, de sociale toestanden, de planten en de dieren.
In de eerste werken die hij in huize ‘Berk en Brem’ schreef, etaleert hij zijn kennis
over de in gemeenschap levende volksmens in het hart van de Kempen. Behalve de
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reeds eerder genoemde familiegeschiedenis staan ook Berk en Brem (1940),
Konijnenberg (1940), Kroniek (1942) en Maria, mijn Kind (1944) vol met volkstypen,
kleine voorvalletjes, korte verwikkelingen, teksten van volksliederen e.d., citaten uit
de volkstaal. In deze romans staat telkens een gezin centraal, maar er lopen van
daaruit zovele draden naar andere families in het dorp, dat het verhaal een complex
en kleurrijk weefsel wordt, een kaleidoskoop of, om een beeld van van Hemeldonck
zelf te gebruiken, een mozaïek. In deze periode schetst de schrijver het rijke
volksleven in al zijn aspecten en verwerkt hij bewust dialectisch materiaal. Naarmate
zijn werk rijper wordt en de kunstenaar zijn figuren minder oppervlakkig maar meer
van binnenuit benadert, wordt zijn werk minder anekdotisch en voor de volkskunde
minder relevant. Zijn belangstelling verschuift van het milieu naar de individuele
mens, met zijn gevoelsleven, zijn persoonlijke tragiek, zijn eenzaamheid vooral, al
blijven landschap en omgeving zijn wezen en lot determineren. De volkskundige
gegevens, die bijvoorbeeld in Maria, mijn Kind en in het sobere en meesterlijke
Troosteres der Bedrukten (1956) niet ontbreken, worden steeds minder gebruikt om
hun eigen waarde, maar als scheppend materiaal en krijgen een diepere, symbolische
en artistieke dimensie. De laatste romans Hier zijn mijn Handen (1959), Vier
Kameraden (1962) en Het hoogste Gebod (1965) bevatten weinig expliciet
volkskundige gegevens. Ze spelen zich trouwens af in een meer recent verleden,
waarin reeds veel van de traditie is verloren gegaan. Over dat verschijnsel bevat
vooral van Hemeldoncks laatste roman een aantal bedenkingen.
De mensen die de verhalen van van Hemeldonck bevolken, behoren meestal tot
het landproletariaat. De arbeiders, die door de nood gedwongen als ‘mollen’ wroeten
in de mijnen van Wallonië, als slaven aan de Antwerpse dokken, of dichterbij in de
Kempense steenbakkerijen, zijn ontheemden en ontwortelden die met lijf en ziel aan
de grond verhangen blijven. De bedienden in Ik ben een bediende (1937) en Agnes
(1946) zijn proletariërs met witte boord. De ik-figuur in de laatste roman vindt op
het einde zijn ware bestemming op de magere heigrond waar zijn ‘wezen is gegroeid’.
Agnes eindigt met de woorden: ‘Andere namen, verscheiden gestalten, anders van
snit, maar één grote familie, één alomvattend gezin. Ik kom, ik kom.’ Deze woorden
zijn ook toepasselijk op het slot van de mijnwerkersroman Land van Belofte (1948),
als Lena terugkeert naar de Kempen. De mensen uit de betere of intellectuele stand
zoals de molenaar, de brouwer, de onderwijzer en de onderpastoor, staan niet buiten
de dorpsgemeenschap, maar er midden in of zijn er zelfs de spil van. De ambachtslui
en kleine middenstanders spelen slechts een bijrolletje, de anonieme fabrieksdirecteur
en de landheren treden enkel op als antipoden en geven gelegenheid tot voorzichtige
sociale kritiek.
Het toneel van de meest typische van deze landelijke romans is het dorp Vosselaar
en de ontelbare keren dichterlijk beschreven Konijnenberg vóór de Tweede
Wereldoorlog. Dorp in de Hei begint met het huwelijk van de twee hoofdpersonages
op 12 juni 1890; het vervolg Moeder Greta eindigt na de Eerste Wereldoorlog. Maar
ook in de romans die later spelen, wordt een in de realiteit amper nog bestaande
volksgemeenschap voorgesteld in haar traditionele en onbedorven staat. In feite
beschrijft van Hemeldonck veel meer het leven van de vorige generaties dan zijn
eigen tijd.
In de eerste plaats wordt dus het preindustriële rurale leven opgeroepen, toen de
boer nog met de blote handen en eenvoudige werktuigen het land moest bewerken.
Een wereld die in de Kempen blijkbaar langer heeft standgehouden dan elders omdat
de bewoners te arm of te conservatief waren om hun bedrijfje te mechaniseren of
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van werkwijze te veranderen. Aan de hand van de landelijke verhalen kan men het
beroeps- en dagelijkse
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Emiel van Hemeldonck als lid van de Vosselaarse Sint-Sebastiaansgilde.

leven van de Kempische keuterboer enigszins reconstrueren. Hoe en met welk alaam
hij werkte, hoe hij woonde, at en sliep, en waarmee hij zich bezighield, in zijn weinige
vrije uren.
Op de tweede plaats beschrijft van Hemeldonck de volksgebruiken, die het
samenhorigheidsgevoel en de onderlinge sociale afhankelijkheid van mensen in een
gesloten gemeenschap helpen in stand houden. Van de gebruiken die de mens van
de wieg tot het graf begeleiden, worden die i.v.m. dood en begrafenis herhaaldelijk
geciteerd. Weliswaar is het sterven een gebeurtenis waaraan vele tradities verbonden
waren en nog zijn, en zeker waren de levenskansen zo'n halve eeuw geleden heel
wat minder dan nu, maar tevens bevestigt de volkskundige benadering wat de literaire
kritiek reeds eerder heeft opgemerkt en illustreert ze van Hemeldoncks sentimentaliteit
en zijn geobsedeerdheid door de dood, die trouwens voor hem geen einde maar een
begin betekent en telkens weer overwonnen wordt door het leven.
Van de kalendergebruiken krijgen die rond de grote kerkelijke feestdagen de
meeste aandacht, Pasen en vooral het stemmige Kerstfeest. Zo citeert de schrijver in
meer dan één roman Kerst- en Driekoningenliederen.
In het eerder zwaarmoedige werk van van Hemeldonck ligt de nadruk op het harde
labeur. Pallieteriaanse taferelen van dolle levensvreugde ontbreken volledig in zijn
teergevoelig en van humor verstoken verhalen. Kermis- en herbergscènes worden
dan ook gewoonlijk met afkeuring beschreven en het bezoek aan danstent en café is
een bron van ellende. Het is wel eigenaardig dat van Hemeldonck, die zelf
kapitein-schrijver van de gilde was en na de oorlog het gildeleven weer tot leven
wekte, deze volkse vereniging enkel maar een paar keren vernoemt zonder haar
activiteiten of feestelijkheden te beschrijven. Het opvallendste kenmerk van van
Hemeldonck is ongetwijfeld zijn christelijk en moreel engagement. Behalve de
werklust van de Kempenaar huldigt de auteur vooral diens diepe godsdienstzin en
oprechte vroomheid. Deze karaktertrek verklaart de overvloed aan gegevens i.v.m.
de devotie van de eenvoudige volksmens, zoals ze zich uitte in handelingen en
gebruiken, die intussen zijn afgebrokkeld of totaal verdwenen. Dat geloof kreeg
gestalte in de versiering van de woning, in de doodsgebruiken, in de expliciet
godsdienstige handelingen zoals het slaan van een kruis vóór elk werk van betekenis,
het bijwonen van het lof, de versiering van de Mariakapelletjes, de bedevaart naar
Scherpenheuvel (in Vier Kameraden), de jaarlijkse dorpsprocessie. In haast elke
Kempische roman van van Hemeldonck wordt er gerefereerd naar de devotie tot het
miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vosselaar, tot wie vele vrouwenfiguren
hun toevlucht zoeken. Steeds weer opnieuw wordt het beeld en de ommegang van
half oogst met lyrisch-exuberante volzinnen bezongen, vooral dan in Maria, mijn
Kind en in Troosteres der Bedrukten, de roman die naar het beeld werd genoemd.
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In dit boek bereikt de intrige haar climax op het ogenblik dat de processie uitgaat,
een feestelijk gemeenschapsgebeuren dat in schril contrast staat tot de totale
verlatenheid en wanhoop van het meisje Maria. Nergens heeft de kunstenaar een
volkskundig gegeven zo functioneel in een verhaal geïntegreerd als hier.
Hoewel van Hemeldonck in zijn nietfictief werk het bestaan van het geloof aan
hekserij en toverij niet verzwijgt en getuigt dat het ‘nog altijd welig tiert op de
godsdienstige akker’ (Een beetje folklore, in: De Bond, 15 jan. 1950) wordt dit toch
wel zeer belangrijke aspect van het volksleven in zijn romans erg afgezwakt. Van
Hemeldonck heeft het kwaad in zijn werk steeds onderdrukt of slechts ondergronds
beschreven; het diabolische en demonische lag hem niet. De sagenfiguren waarnaar
hij verwijst en de sagen die hij sommige van zijn personages laat vertellen, komen
bijna uitsluitend uit de geestenwereld. Het ‘unheimliche’, het griezelige van de sage
komt niet erg tot zijn recht, en de verhalen hebben meer van sprookjes weg dan van
sagen. Sommige geschiedenissen waarin ‘levenloze dingen gebaar en geluid krijgen’
(Troosteres der Bedrukten, 1956, blz. 36), zijn pure fantasie. Van Hemeldoncks
lievelingsfiguren zijn ongetwijfeld de kabouters als een soort bezieling van de
Kempische zandgrond. De meest volkse verhalen vinden we in Dorp in de Hei,
waarin Janusoom een geboren verteller is, die met zijn verhalen, kwelvertelsels,
raadsels en spelletjes de kinderen amuseert. Afgezien van de verhalencyclus over de
boeren van Olen, naverteld in Schalken, Schelmen en Schavuiten (1963) is het
interessantste volkskundige gegeven in van Hemeldoncks scheppend werk het verhaal
De laatste Kristus in de bundel Al over die Heide (1951). In deze beschrijving van
een volkstype, een zonderlinge kluizenaar, die buitennatuurlijke gaven en genezende
kracht bezit en voor de mensen op bedevaart gaat, zijn er elementen uit de
verhaaltraditie, de volksgeneeskunde, het volksgeloof en de volksdevotie vermengd.
De schrijver voelt hier zeer goed de volksmentaliteit aan, maar verschuift toch weer
het accent van de magie naar de ascese en de devotie.
Het is niet te verwonderen dat de muzikale van Hemeldonck in zijn romans een
meer dan gewone belangstelling vertoont voor muziek en zang. Titels, incipits en
fragmenten van oude volksliederen, schoolliederen, kerstliederen, moordliederen en
nieuwe populaire schlagers worden meermaals geciteerd. In Dorp in de Hei wordt
het lied functioneel in de roman ingebouwd. Een van de hoofdfiguren, Geert, is
namelijk een vrolijke en charmante kerel met een goede stem. Als beste zanger van
het koor dingt hij mee in zangwedstrijden, maar zijn liefhebberij brengt hem aan de
drank en in zijn ongeluk.
Dezelfde betekenis als het volkslied in de vorige roman heeft het volkstoneel in
Kroniek, waarin dromerige Fred door zijn passie voor het theater zijn ware geluk
verspeelt. Uit de mond van de sympathieke kleermaker-toneelamateur krijgen we
menig theatraal fragment te horen.
De romans van van Hemeldonck en vooral de oudere staan vol met toponiemen,
dialectische woorden, zegswijzen en spreekwoorden, en termen uit de vaktaal. Zulks
draagt bij tot de juiste ‘couleur locale’ en verleent het werk een toon van authenticiteit.
De auteur heeft zich terzake blijkbaar goed gedocumenteerd.
Totdaar een greep uit het volkskundig materiaal dat in van Hemeldoncks scheppend
proza werd verwerkt. Het aantal gegevens over de volkscultuur in deze landelijke
romans is niet gering, zij het niet zo imposant als bij Conscience of Snieders. De
vraag is nu, wat de volkskundige er precies aan heeft. Bij nader toezien bestaat het
grootste deel van de docu-
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mentatie uit onopvallende, zelfs banale details uit het alledaagse leven van de gewone
man, details die vooral de ouderen onder ons en degenen die nog vertrouwd zijn met
het leven in een gehucht, dorp of provinciestad, weinig zullen verrassen. Natuurlijk
is ook dit leven studieobject van de volkskunde, terwijl de beschrijving ervan
ongetwijfeld als tijdsbeeld ook waarde heeft voor de toekomst. Van Hemeldonck
zelf was op zoek naar ‘de ontroerende grootsheid in de schijnbaar gewone wereld
van het geringe en alledaagse’ (Regenboog der Kempen, Dl 1., 1950, blz. 7).
Ten tweede bevat het materiaal niet zoveel concrete en werkelijk informatieve
beschrijvingen en bovendien worden bepaalde ‘items’ telkens weer herhaald.
Misschien wijst dat erop dat van Hemeldonck met bepaalde aspecten van het
volksleven minder vertrouwd was, maar het heeft zeker ook te maken met zijn bijna
monomane thematiek. De talrijke romans zijn zovele variaties op eenzelfde thema:
de verheerlijking van de menselijke, sociale en morele waarden van het verloren
gegane landleven, toen mens en natuur, individu en samenleving, kortom mens en
milieu nog in harmonie en dus geluk leefden. De spiegel die de schrijver ons van de
werkelijkheid voorhoudt, reflecteert slechts een deel van de realiteit en vertoont
daarvan bovendien slechts een wazig beeld. Dat ligt vooral aan de impressionistische
en lyrische stijl van de schrijver. Een zeker realisme is hem weliswaar niet vreemd
- bijvoorbeeld wanneer hij de tekst van een doodsprentje of huwelijksakte geeft maar dit realisme is selectief en heeft niet de bedoeling in extenso voorwerpen en
handelingen van de realiteit te copiëren. Met korte, vaak elliptische en stereotiepe
zinnetjes maar met zin voor het juiste detail duidt hij een bezigheid aan, alludeert hij
op een volkskundig gegeven, schetst hij een milieu, schept hij een atmosfeer. Hij
schrijft meer vanuit de herinnering en de droom dan vanuit de directe observatie.
Het is hem trouwens niet om de oppervlakkige externe werkelijkheid te doen, evenmin
als om de pittoreske ‘folkloristische’ charme van het gebruik en van de zeg maar
exotische charme die er voor de stedeling van de zogenaamde landelijke traditie kan
uitgaan. Het gaat hem om die andere, niet zichtbare werkelijkheid.
De cruciale vraag bij een onderzoek zoals het onze is die naar de authenticiteit en
betrouwbaarheid van de volkskundige gegevens in het scheppend en dus fictief werk
van een romancier. Om die vraag te kunnen beantwoorden zou men alle gegevens
moeten natrekken in de wetenschappelijke volkskundige literatuur, indien voorhanden.
Alleen voor het volksverhaal konden we dit makkelijk doen. En inderdaad horen
buiten een paar hardnekkige vermeldingen van witte wijven de sagenfiguren waarover
sommige personages het

Te Waalre bij de onthulling van het Antoon-Coolenmonumentje: toespraak bij oude Brabantse
schuttersgilde, 12 september 1968.

hebben, in de Kempen thuis. Toch vonden we de langer uitgesponnen sagen in die
vorm en voor die streek in de sagenbundels niet terug. De interpretatie (in: De Bond,
15 jan. 1950) die van Hemeldonck geeft in enkele korte artikeltjes en waarin hij een
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aanhanger blijkt te zijn van de al lang opgegeven Germaanse mythologische school,
doet ons vermoeden dat hij geen materiaal uit de volksmond maar uit zijn lectuur
heeft gebruikt. De letterlijke citaten van liederen, versjes, spreekwoorden e.d. zijn
voor zover we dat konden nagaan betrouwbaarder. Toch zou het hier ook af en toe
kunnen gaan om imitaties. Maar dat moet verder onderzoek uitwijzen. De concrete
details, met name degene die vaak herhaald worden in verband met het materiële en
het gemeenschapsleven op het platteland doen de werkelijkheid geen geweld aan.
Ze stemmen in ieder geval overeen met de inlichtingen in Regenboog der Kempen
(1950, 1951, 1950), een soort poëtische reportage over de Kempen, dat in bepaalde
passages dezelfde lyrische zwier vertoont als de romans. Dit verzamelwerk, waarvoor
van Hemeldonck opzoekingen deed tijdens de oorlog, bevat veel bijkomende
volkskundige informatie vooral i.v.m. ambachten, verdwenen beroepen, volksgeloof,
volksdevotie, miraculeuze beelden, kapelletjes, enz. Spijtig genoeg heeft dit werk
geen echt wetenschappelijke waarde omdat elke bronvermelding ontbreekt. In ieder
geval berusten bepaalde inlichtingen op eigen waarneming. In zijn diep geëngageerde
schildering van een gemeenschap ‘in de kering’ stemt het creatieve werk van van
Hemeldonck wondergoed overeen met de veranderende wereld die aan de hand van
getuigenissen wordt beschreven in het historisch werk van K. van Isacker (Mijn land
in de Kering. Dl. II. 1830-1914. Antwerpen-Amsterdam 1978), al eindigt dit boek
waar van Hemeldoncks romans beginnen.
In zijn laatste landelijke roman Het hoogste Gebod (1965) betreurt van Hemeldonck
de ondergang van de traditie. Bij monde van de onderpastoor looft hij de boer als
het stabiele element van de samenleving en betreurt hij de discontinuïteit in de
overlevering, de nieuwe en lege levensgewoonten, de uithuizigheid op zondag.
Dezelfde man houdt zich bezig met het optekenen van ‘vertelsels, sagen, legenden’
en klaagt erover dat hij op zoek naar volksliedjes en toponiemen slechts ‘schlagers’
en de karakteristieken van de kadastrale legger te horen krijgt. Van Hemeldonck
heeft deze activiteit van de onderpastoor blijkbaar niet helemaal tot de zijne gemaakt.
Om het met de woorden van een van zijn helden te zeggen: hij had ‘een andere akker
te bewerken’, namelijk die van de kunst. Zijn belangstelling gaat niet naar het
volkskundig object als dusdanig, maar naar de waarde van de traditie zelf voor de
kwaliteit van het leven. Ook de hedendaagse volkskunde wordt zich als
menswetenschap meer van haar maatschappelijke functie bewust. Zij heeft haar
vroeger ideaal, het ontdekken van de eigen aard van een bepaalde volksgemeenschap,
laten varen en wil nu doordringen in de meest fundamentele kentrekken van het
volksleven. Ze idealiseert het verleden niet maar beseft dat de consumptiemaatschappij
uit louter materialisme en geldzucht een aantal menselijke waarden heeft overboord
gegooid.
Ook bij van Hemeldonck gaat het om veel meer dan om zijn geliefde landstreek.
De Kempen zijn maar een exempel, de steeds wisselende en toch steeds eendere
natuur omheen de Konijnenberg is een symbool van het blijvende. Het is hem te
doen om diepere waarden, die in de afgelegen Kempen langer hebben standgehouden
dan elders en waarvan hij hoopt dat ze - hoewel ook deze streek is geïnfecteerd - niet
zullen verdwijnen. Met zijn kunst heeft van Hemeldonck het volksleven geevoceerd
en de essentie van de volkscultuur tastbaar gemaakt. In deze optiek heeft ook de
volkskundige aan de grote Kempische schrijver nog een boodschap.
Marcel van den Berg
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Waarom waren en zijn de reptilia parnassi zo fel gebeten op de
streekroman?
Het ‘Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ van Van Dale geeft als verklaring
voor het woord roman: ‘een in prozastijl geschreven verdicht verhaal van betr. grote
omvang, waarin lotgevallen en meest ook karakter, resp. karakterontwikkeling van
een of meer personen beschreven worden, vaak in verband met bepaalde milieus’.
Waarschijnlijk om hun vaak ingebeelde eruditie te etaleren en om de veelal
zelfingenomen intellectualistische critici naar de mond te praten, leggen nogal wat
hedendaagse romanschrijvers de klemtoon op die ‘karakterontwikkeling’, waarbij
ze de ‘lotgevallen’ (het verhaal!) en de ‘milieus’ (de streek!) plegen te
veronachtzamen. Gevolg: hoogdravende recensies, beate bijval van dubieus politiek
en ideologisch samengebrachte ivorentoren-jury's... maar geen lezers! En om die
lezers - je mag het draaien en keren zoals je wil - gaat het uiteindelijk. Sommige
auteurs gaan nog een stap verder en specialiseren zich in de ‘navelkijkerij’ of in een
narcistisch ‘taalcreatief’ en ‘taalkritisch’ experiment, dat ze dan trots een opus
noemen. Het meervoua van opus is opera... En het zijn alleen de ‘congeniale’ vrienden,
die voor dergelijke opera belangstelling veinzen. Dat dergelijke opera, nadat ze over
onze grenzen reeds jaren geleden in de vergeethoek belandden, bij ons nog steeds
met veel tromgeroffel van de pers komen heeft m.i. twee oorzaken... Een eerste
oorzaak ligt in het feit dat een aantal van onze jongere strebers-critici pure
intellectualisten zijn. Aan de vertelkunst als dusdanig hebben zij geen boodschap,
die is hun te min.
Een tweede oorzaak ligt een beetje dieper. Bijna een halve eeuw geleden reeds
begonnen enkele linke jongens van de daken te schreeuwen dat het talent in
Vlaanderen links lag. Links betekende voor hen progressief, experimenteel... kortom:
zeker anders dan traditioneel. Voeg daar nog bij dat wij decenniënlang opgescheept
zaten en zitten met een Ministerie van Cultuur dat scheef en schots en dus
hoofdzakelijk links ineengeflanst werd... en de gevolgen voor wat de subsidieverlening
betreft laten zich overduidelijk raden.
Onlangs legde André Demedts in ‘Dietsche Warande en Belfort’ de vinger nog
op een andere weke plek: ‘Opvallend daarbij is dat gelijkgezinden over de
staatsgrenzen heen het onder elkaar beter kunnen stellen dan met andersdenkenden
in eigen land, wat het vermoeden wekt dat er, om niet-literaire motieven, in de
literatuurbeschouwing een breuk met het verleden bestaat. Het begrip literatuur

Tweede Limburgvaart Vlaamsche Schrijvers, 8 juli 1962. Bovenaan rechts midden: Emiel van
Hemeldonck. Bij deze foto schreef hij: ‘De Limburgse Schrijvers, die alles grandioos doen, nodigden
voor de tweede maal de Vlaamse Schrijvers uit op een letterkundige, kunsthistorische rondvaart. De
weg liep langs Hasselt, Alden-Biesen, het noorden, om te eindigen te Bokrijk’ (Foto Bartok, Hasselt).
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zou herdacht en op zijn minst van ongewenste aankieofsels bevrijd moeten worden.’
Of wat wij al jarenlang weten: de linksen waken er angstvallig over dat geen Vlaamse
schrijver van de traditionele vertellersschool in Holland een voet aan de grond krijgt.
Alle middelen worden daartoe aangewend: verdachtmaking, leugen, verdraaiing van
de feiten, doodzwijgen... Gelukkig is Nederland véél groter dan Holland, én Holland
veel groter dan Amsterdam.
Een uitgever die al vijftien jaar met Vlaamse literatuur zijn brood verdient, ziet
het zo: ‘Ten slotte beschouw ik ook het schrijven van een roman als een stiel, een
stiel zoals het timmeren, het smeden, het haarknippen... Jonge timmerlieden, smeden
en kappers moeten hun stiel leren van geroutineerde vaklieden. En wat gebeurt er in
de romanschrijverij? De jonge beunhazen beginnen ermee hun voorbeelden, hun
leermeesters van de tafel te vegen en op de vuilnisbelt te gooien. Leermeesters
notabene - ik denk hier aan Claes, Timmermans, van Hemeldonck - die massa's lezers
hadden. In de jaren vijftig hebben de atonalen en tutti quanti de poëzie zo zwaar in
diskrediet gebracht dat het misschien nog een eeuw duurt voordat een normaal mens
weer een dichtbundel durft kopen. In de jaren zestig hebben de jongens van de
nouveau roman de roman naar de bliksem geholpen. Hoe, denk je, dat een fervent
lezer die zich zo een onleesbare roman laat aansmeren door de publiciteit, reageert?
Juist! Die kijkt voortaan naar een rechtlijnige film op de televisie! En wat zal een
leerling die op school “Het Boek Alfa” van Ivo Michiels moest slikken, in zijn verdere
leven nog lezen? Aan jezelf ken je toch de halve wereld zeker!’ (J. Lombaerts)
Begin augustus kreeg ik een telefoontje van een andere uitgever (of uitgeefster):
Of ik mijn medewerking niet wilde verlenen aan een reeks streekromans? Geen
literatuur, neen hoor... ontspanningslectuur. Ik zei nogal botweg dat ik geen tijd had.
‘Kom nou,’ werd me geantwoord, ‘zoiets schrijf je toch in, pak weg, een goede twee
maand’. Diezelfde avond schreef ik een paar bedenkingen in mijn dagboek: ‘Zijn
“The old Man and the Sea” van E. Hemingway, “The Pearl” van J. Steinbeck, “Dorp
aan de rivier” van A. Coolen, “De Witte” van E. Claes, “Pallieter” van F.
Timmermans, “Maria, mijn Kind” van E. van Hemeldonck en “Le Sagouin” van F.
Mauriac geen streekromans? Heeft iemand die werken ooit bij de ontspanningslectuur
gecatalogeerd? Hebben ze het bij die uitgeverij eindelijk door, dat er nog wèl een
groot lezerspubliek is voor authentieke verhalen geplukt uit een authentiek milieu?
Hebben ze het eindelijk begrepen, dat de would be kosmopolitische problematiek
van hun zogenaamde bestsellers hele generaties van lezers een onoverkomelijke
weerzin voor de roman heeft bezorgd?’ Natuurlijk hebben ze dat niet begrepen; zij
denken dat de oorzaak van de
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malaise in de economische crisis moet gezocht worden én bij de domme lezer... Die
domme lezer zullen ze nu pogen te vermurwen door op zijn niveau af te dalen en
hem het ontspanningsvoer voor te zetten waarnaar hij hunkert.
In feite beleven wij op onze dagen de toppunten van een typisch Vlaamse
verdwazing, zitten we in de zandstorm van winden die wellicht reeds meer dan een
halve eeuw geleden gezaaid werden... in het grootoosten. Een ‘lichtend’ peterschap
- en dat geldt niet alleen voor de literatuur! - is hier veel belangrijker dan talent.
Onlangs vond ik in ‘Uit de Dagboeken van Ernest Claes’ (Davidsfonds - Leuven)
het volgende in verband met kritiek die hij als ‘onrechtvaardig’ beschouwde:
‘15-12-1933: Zo is het in deze tijd zowat mode, te spreken en te schrijven over de
auteurs, die in hun werk folkloristische gegevens verwerken. Met lof spreken ze dan
over Walschap, Zielens, Roelants, terwijl ze Felix Timmermans wel niet helemaal
overboord durven gooien, maar toch duidelijk laten horen dat hij een knul is. Het is
vooral Marnix Gijsen (J.A. Goris) die daarmee voor de dag komt. Als hij mij er
minder bij noemt dan is het, meen ik, omdat hij met mij persoonlijk meer bevriend
is. Och here toch! Alle boeken, alle genres zijn goed, als ze maar “goed” zijn.’ Er is
dus niets nieuws onder de zon. In 1933 trouwens kreeg ook Antoon Coolen het zwaar
te verduren. H. Marsman gaf toen af op het regionalisme in de Noordnederlandse
literatuur. Aan de gewestelijke of provinciale romans ontbrak Europees peil, Coolens
werken misten plan en zouden reeds in Purmerend niet meer leesbaar zijn. Vooral
die laatste bewering wordt lachwekkend, als men weet dat die romans van Coolen
toen al in verzorgde vertalingen verschenen te Leipzig en te Parijs. Een van de
drijfveren van Marsmans wrevel heette beslist jaloersheid. Claes en Coolen hebben
zich gelukkig weinig aangetrokken van de aanvallen op hun vestingen. Anders verliep
het met T. Gulbranssen, auteur van ‘Het Geslacht Björndal’. Verbitterd door de
hautaine kritiek op zijn meesterwerk, liet die man de vertelstof (die wellicht nog
overvloedig in hem aanwezig was) gewoon over aan de gieren.
Een tijdje geleden las ik in het magazine ‘Knack’ een soort van interview met een
uit de Kempen afkomstige ‘jongere’. Hij heeft enkele boekjes (rococoliteratuur noem
ik die dingen) gepubliceerd, die door geen zinnig mens uitgelezen worden.
Doodgemoedereerd verklaart deze man in dat interview dat hij de ballon van de
Kempense heimatliteratuur wil doorprikken. Dat demaskeren moeten we dan beleven
in ‘De Weg naar Kralingen’: met behulp van een foto uit de jaren dertig zal de auteur
ons eens een écht beeld ophangen van de oude Kempen... Jezus! Alsof niet elke
Kempenaar weet dat zovele foto's uit de oude doos toppunten zijn van truukfotografie,
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‘Bij het vijvertje in de tuin, oord van rust en verpozing, bij de weelderig gegroeide thuya en de slanke
ceder. Wij zaten er menige keer met ons tweetjes’, schreef Emiel van Hemeldonck bij deze foto uit
1968. (Copyright AMVC, opname A. Hardy.)

effectbejag en pose! Niet toevallig kom ik nu terecht bij Aster Berkhof, ook afkomstig
uit Rijkevorsel. Berkhof heeft inderdaad een groot aantal ontspanningsromans
geschreven - en of hij dat kon! - én jeugdromans, én detektiveromans, én reisverhalen,
maak ook probleemromans, die ik jongens als de geïnterviewde in geen duizend jaar
zie schrijven, én streekromans, die een beeld van de Kempen ophangen, waartegenover
het werk van die ‘jongere’ inderdaad slechts een onduidelijk vergeeld fotootje blijft.
En evenmin als wij dat nog doen voor het werk van M. Roelants, V. Toussaint van
Boelaere, U. van de Voorde enz., zal de toekomst haar hand nog omdraaien voor
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het werk van heel wat staatsprijzen uit de jongste jaren en, wie weet, uit de komende!
Toen in de herfst van 1972 Leo op de Beeck overleed, verscheen in ‘Gazet van
Antwerpen’ een in-memoriam door Emiel van Hemeldonck. Op een bepaald ogenblik
luidde het zo: ‘Waar hij de jeugd door en door kende, ontsnapte hem niets bij de
volwassenen en in enkele van zijn volksromans peilt hij, - die door de officiële kritiek
als “heimatschrijver” werd afgemaakt, - diep naar de uiteindelijke vragen omtrent
lijden en dood, liefde en geluk.’ In een brief aan Hubert Lampo schreef ik toen: ‘Voel
je die bitterheid in de parentesis? Een man als Emiel van Hemeldonck kàn niet bitter,
noch pessimistisch, noch rancuneus van nature zijn... Alleen de pijn om het onrecht,
de weemoed om de verdwazing en de zieligheid van het huidige literaire establishment
kunnen hem tot zulke woorden drijven.’ Wat heeft die ‘officiële kritiek’ hier al niet
verprutst? Mochten Paul Hardy, André Demedts, Remi van de Moortel, Piet van
Aken er niet geweest zijn, wat zou de Zuidnederlandse literatuur op dit ogenblik nog
zijn? Wat heeft bijvoorbeeld de B.R.T. ooit gedaan voor onze heimatschrijvers? Ze
doodgezwegen, ja, en er dan schaamteloos van geprofiteerd (in de feuilletons)
wanneerze er niet meer waren.
In 1955 hoorde en zag ik E. van Hemeldonck voor het eerst spreken. Dat gebeurde
bij het graf van inspecteur Kempenaers, de vader van een retoricagenoot van mij.
Toen had ik van hem ‘Dorp in de Hei’, ‘Moeder Greta’, ‘Berk en Brem’, ‘Maria,
mijn Kind’, ‘Land van Belofte’, ‘Agnes’ en ‘Ik ben een Bediende’ gelezen. Ik herinner
mij nog dat wij toen enorm veel respect voor de man hadden. Later, in 1968 geloof
ik, kon ik hem uitnodigen voor het houden van een voordracht in het kader van een
culturele week in het Scheppersinstituut te Herentals. Ik herinner me dat hij toen
voornamelijk uitweidde over het ontstaan van zijn historische romans... en dat ik dat
jammer vond. Het lijdt niet de minste twijfel, dat E. van Hemeldonck (naast Armand
Boni) ten onzent mede van de beste historische romans heeft geschreven; in mijn
ogen echter was de échte van Hemeldonck de auteur van de streekromans die mijn
jeugd verblijdden en die nog steeds een ereplaats bekleden in ontelbare niet-officiële
bibliotheken. Een volk dat zijn groten niet eert, is een klein volk. Ik heb niet veel
respect voor het officiële Vlaanderen, en ik ben niet de enige.
Robin Hannelore

Met Albert Poels te Wechelderzande, 1960.
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Op de Grootkempische Kultuurdagen te Hilvarenbeek 1956: Emiel van Hemeldonck en Anton van
Duinkeren geïnterviewd door twee KRO-reporters.

Op de Grootkempische Kultuurdagen te Hilvarenbeek 1956: een babbeltje met Maria Rosseels.
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Emiel van Hemeldonck, auteur van historische romans
Emiel van Hemeldonck (o1897) is een tijdgenoot van Gerard Walschap (o1898).
Beiden vestigden rond de jaren dertig definitief de aandacht van het lezerspubliek
op hun scheppend werk. Nadat ze als het ware een gelijktijdige en gelijkaardige
activiteit hadden ontplooid door hun redactionele medewerking aan periodieken van
de Goede Pers te Averbode en aldus hun eerste publikaties hadden geboekt, bracht
Emiel van Hemeldonck zijn romans Opgang (1927) en Ik ben een bediende (1937),
en publiceerde Gerard Walschap na twee verzenbundels en een viertal toneelwerken
de expressionistische romans Waldo (1928), de volksverhalen Volk (1930) en De
Dood in het Dorp (1930), en vooral de opzienbarende roman Adelaïde (1929), die
nadien met Eric (1931) en Carla (1933) een trilogie zal vormen.
Waar Emiel van Hemeldonck de traditionele verhaaltrant getrouw blijft, werpt
Gerard Walschap zich almeteen op als de vernieuwer van de romankunst in
Vlaanderen. In de decennia die volgden ontwikkelden zich zowel Emiel van
Hemeldonck als Gerard Walschap tot gewaardeerde, gezagvolle en veelgelezen
auteurs, al bestond er geen affiniteit tussen beiden en getuigden hun werken van een
verschillende geaardheid en gerichtheid.
Met opzet hebben wij vooraf de aandacht op Gerard Walschap gevestigd, om bij
vergelijking scherper de eigenschappen van zijn tijdgenoot in het licht te stellen.
Voor Walschap is het zakelijk verhaal primordiaal. Hij vertelt de feiten, de
gebeurtenissen zonder onderbreking, zonder verpozing, in een overrompelend, gejaagd
ritme. Emiel van Hemeldonck daarentegen is een rustige verteller: de verwikkelingen
van zijn verhaal liggen omkaderd door impressies van de natuur of van de menselijke
gemoedsbeweging. Daardoor verloopt zijn verhaal langzamer, al blijft hij zijn lezers
boeien door een verrassend detail. De beschrijving is voor Gerard Walschap bijzaak:
de lezer ziet de gebeurtenissen van het verhaal voldoende vóór zijn geest, omdat hij
ze situeert in een bepaalde toestand overeenstemmend met zijn ervaring van
gelijkaardige omstandigheden. Men herleze ter illustratie alleen maar een fragment
uit een roman van Gerard Walschap en vervolgens een van Emiel van Hemeldonck,
bij voorkeur het slot van een hoofdstuk. Meteen wordt duidelijk hoe Walschap tot
het einde toe met een zenuwachtige ademhaling voortrent in treffende korte zinnen,
soms slechts met een woord of een paar woorden, zonder oversprong naar een nieuwe
alinea, tot eensklaps haastig het hoogtepunt is bereikt, de plot zich opdringt en het
eindpunt wordt gezet. Bij van Hemeldonck verloopt het verhaal gezapiger, met minder
drift en jacht, emotioneler wellicht, met ingehouden beheerste stem zich uitend in
een sobere zinsbouw, die niettemin nog behoefte heeft aan enkele descriptieve
adjectieven, aan een geregelde rustpauze en de onderbreking in korte alinea's.
Beide auteurs hebben naar eigen gedrevenheid in hun leven veel geschreven, en
elk werk draagt de kenmerken van hun eigen stijl. Steeds bleven zij met uiterste zorg
bekommerd om inhoud en vorm van elk boek. Dat blijft hun ware en grote verdienste.
En hun lezerspubliek is hun trouw gebleven.
Het werd al vaker geschreven dat Emiel van Hemeldonck als Kempisch schrijver de
literaire traditie voortzette van Hendrik Conscience en de gebroeders Renier en
August Snieders, hoewel er merkbare verschillen zijn aan te wijzen tussen de romans
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van deze auteurs uit de negentiende eeuw en de literatuur uit onze tijd. Het is echter
geen oneer in het spoor te treden van die Kempische vertellers, al werden hun
verdiensten door sommigen wel eens afgezwakt of in twijfel getrokken en werden
ze schamperweg als ‘heimatschrijvers’ beoordeeld.
Zou het dan beschamend zijn voor een auteur dat hij schrijft over zijn ‘heimat’,
zijn geboortestreek, over land en volk waar en waaruit hij is opgegroeid, dat hij
schrijft over de vertrouwde omgeving, uit eigen belevenis en ervaring? Heeft Stijn
Streuvels zijn Vlaschaard niet gesitueerd in de eigen Westvlaamse ‘heimat’, evenals
Cyriel Buysse zijn Leiestreek, Gerard Walschap zijn Brabant, Felix Timmermans
zijn Neteland hebben beschreven? Is Charles Dickens een minderwaardig auteur
omdat hij zijn populaire Christmas Carols geschreven heeft als een weerspiegeling
van de eigen, beleefde Engelse ‘heimat’? Men kan dezelfde vraag herhalen ten
oprzichte van Knut Hamsun, Alphonse Daudet, Sigrid Undset, Dostojewsky en
Tolstoï, en de vele topfiguren uit de wereldliteratuur - zijn zij allen niet in de zuiverste
zin ‘heimatschrijvers’, omdat zij hun originele verhalen hebben geput uit de specifieke
eigenheid en veelzijdigheid van hun volk, en juist hierdoor een lezerskring tot buiten
de taalgrenzen hebben veroverd?
Laten wij dus bij de betiteling van een auteur als ‘heimatschrijver’ er niet zo maar
een pejoratieve betekenis aan hechten. Gedreven door de kennis van het Kempische
volk en land, en mede door de gehechtheid die eruit voortvloeide, heeft Emiel van
Hemeldonck zijn romans geschreven, zodat hij terecht wordt beschouwd als de
voornaamste vertegenwoordiger van de Kempen uit de jaren 1930-1960.
Emiel Janssen heeft de heimatschrijver Emiel van Hemeldonck ooit getypeerd
onder het dubbel aspect van een ‘honkvast zwerver’, die geestelijk en lichamelijk
land en volk - en de omgevende werkelijkheid - geleidelijk in steeds wijder en
diepergaande concentrische cirkels verkende, doch telkens verrijkt aan inzicht en
ervaring, aan levenshouding, terugkeerde naar de eigen haard en werkkring.
‘Beschouw zijn boeken, en zie de plaats van het gebeuren. Het is Vosselaar en
Turnhout; maar van het begin af ligt Antwerpen in het verschiet. Het wordt weldra
de verre stad zelf, en het noorderlijk polderland. Dan vloeit de Schelde in het midden:
de stroom van zijn streek; de stroom ook met de haven: nu kan de honkvaste verteller
ook kosmopoliet worden. Hij wordt het des te meer, daar hij zo dikwijls zakenlieden
in zijn grote intriges betrekt. Zo ligt de gehele wereld open: aan de eigen plek getrouw,
kan de heimatschrijver ook zwerven.’
‘Van Hemeldonck vertoont zich als gehecht met hart en vezels aan een plek, een
tehuis, een streek, een overtuiging, een wijze van schrijven en componeren, een
doenwijze, een levenswijze. Intussen verkent en doorloopt hij landen en tijden: een
hunkerende, een steeds overvloediger gevende, een vorderend veroveraar en de drager
van een geleidelijk zich wijzigende boodschap. Het is een man die grote tochten
onderneemt, telkens van huis uit en naar huis terug. Telkens voert hij buit mee; maar
telkens smacht hij méér naar kostbaarder schatten. En het leven gaat verder’ (De
Linie, 13 sept. 1957).
Zijn kennis en gehechtheid verbreidden en verdiepten zich nog voortdurend
naarmate hij ook speurde naar het verleden van dit volk en land, naar vroegere
toestanden, gestalten en gebeurtenissen, waardoor bepaalde littekens vandaag nog
te verklaren zijn. Dank zij die voorliefde voor de geschiedenis van zijn streek
ontstonden de specifiek historische (heimat)-romans, die in het gehele oeuvre van
Emiel van Hemeldonck een afzonderlijke plaats innemen: in dit genre heeft hij zijn
volle ontplooiing bereikt. Immers, vergeleken met zijn voorgangers is hij erin geslaagd
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de actie van zijn personages bewust te plaatsen in een socio-economisch milieu,
zodat hij aan de historische roman een nieuw elan heeft gegeven.
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De drie frontispices van de drie delen van De Groene Swaen (Tielt, Lannoo, 1946), getekend door
Jos. Speybrouck.

Onder rechts
Dit is de echte ‘Groene Swaen’ in witte steen boven de voordeur van de hoeve der Janssones (Janssens)
dagtekenend van 1654 en die de auteur inspireerde tot het schrijven van de trilogie van die naam.
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Van de zowat dertig romans van Emiel van Hemeldonck kan ruim een derde onder
de algemene hoofding ‘historische romans’ gerangschikt worden. De eerste - Johan
van der Heyden magister (1941), De cleyne Keyser (1943), De harde Weg (1945) waren gewijd aan of althans gesitueerd in het verleden - de zestiende en de achttiende
eeuw - van de Kempen, bepaaldelijk van Turnhout en omgeving. Daarna, met De
Groene Swaen (1946) bood de polderstreek, mét de Scheldestroom, de stof; ook dat
verhaal speelde zich af in de zestiende eeuw. Hiermee was van Hemeldonck in de
onmiddellijke nabijheid gekomen van de Scheldestad zelf, die trouwens van bij den
beginne

Eerste bladzijde uit Johan van der Heyden magister (Leuven, Davidsfonds, 1941), verluchting naar
pentekeningen van Jan Waterschoot.

reeds mee in zijn historische romans was betrokken, zij het nog op de achtergrond.
Dan riep de auteur de geschiedenis op van de bewogen zestiende en de verwante
achttiende eeuw ook voor Antwerpen, tot ten slotte nog de negentiende eeuw de tijd
werd waarin het verhaal zich afspeelde: Soet Antwerpen adieu (1953), Voghelensanck
(1956), Schelde, snelle vliet (1956), Gekluisterde Stroom (1958), De Giftmenger van
Antwerpen (1962), Ebbe en Vloed (1965). Met Niet in de Winter (1964) kwam van
Hemeldonck op een derde terrein: een vluchtelingengeschiedenis, van Tirol naar
Zeeland.
In een andere bijdrage werden die historische romans reeds behandeld, met
bijzondere aandacht voor de inbreng van het landelijke element. En al werd De
Groene Swaen weleens beschouwd als het hoogtepunt van van Hemeldoncks evolutie
en vakmanschap, de uiteindelijke voorkeur gaat toch algemeen naar het iets eerder
verschenen werk De cleyne Keyser, eveneens een - zij het merkelijk minder
uitgebreide - roman in drie delen: De roekeloze sprong, Het diepe water, Afrekening.
Niet echter om de dubbele ‘officiële’ bekroning (in 1948 de interprovinciale prijs
der Vlaamse provinciën voor het verhalend proza, in 1949 de Karel Barbierprijs voor
1947-1948 vanwege de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde),
maar om zijn intrinsieke ver-
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diensten, om beeld en boodschap van de inhoud, om de evocatie van het verleden
mag De cleyne Keyser als van Hemeldoncks best-geslaagde werk in het genre van
de historische roman beschouwd worden. Laten we dus dit werk vooropstellen als
de modelvorm van zijn historische romans en hieraan speciaal onze volle aandacht
schenken. Trouwens, de eigenschappen betreffende taal en structuur van De cleyne
Keyser tekenen grotendeels ook zijn overige historische romans.
Plaats en tijd: het gegeven speelt zich af in de handels- en bestuurswereld van de
provinciestad Turnhout in de achttiende eeuw. Het verhaal neemt een aanvang met
de jaarvergadering van de tijkgilde op Sint-Niklaasdag van het jaar 1743 onder de
regering van de ‘Souvereyne Keyserinne en Koninginne Maria-Theresia’. In deze
‘aanhoudend rustige tijden (...) bloeide de gilde van de tijk (...) die de roem van de
Turnhoutse tijk ver over de grenzen zouden helpen dragen’ (blz. 12; de citaten komen
uit de eerste druk; alleen werd de spelling aangepast).
De bewuste jaarvergadering van 1743 wordt voor de laatste maal voorgezeten
door de oude en zieke gildedeken Anthoni Le Roy, die enkele dagen nadien overlijdt.
Tot zijn opvolger wordt Adriaan Thoenemans verkozen, een jonge man uit het volk,
de zoon van een ‘armoelijder’, een wever.
Terloops merken we reeds op hoe de namen van deze twee personages wijzen op
een verschillende ingesteldheid: Thoenemans, dit is (mogen we 't symbolisch
interpreteren?) de man van toen; - de auteur omschrijft de naam, die wel zal bestaan
hebben, niet nader, maar de eigen volksaard is duidelijk aangewezen. Daartegenover
staat de Franse naam Le Roy, de oude deken, in wiens huiskring de dochters hoofs
en voornaam freules worden geheten, in het Frans dialogeren en gepast en natuurlijk
spreken van ‘ma tante’ en ‘ma chère’, van het ‘grand salon’ en het ‘petit souper’...
Het ligt voor de hand dat Emiel van Hemeldonck, als gepassioneerd kenner van
de toestanden in de achttiende eeuw, zijn verbeelding hier de volle assimilatie met
de historische realiteit heeft gelaten, zodat het voor ons - lezers uit de twintigste eeuw
- niet moeilijk valt het verhaal met eigen ervaring te stofferen. Ook de ouderen van
nu - daarom niet eens de oudsten! - hebben te lande en in onze tijd nog gelijkaardige
toestanden gekend, wij hoeven ons geheugen dus geen geweld aan te doen om in de
toenmalige tegenstellingen

Motiefje op de band van ‘De cleyne Keyser’ (1943).

van oud en nieuw tevens de antipoden van vreemde levensstijl en eigen volksaard
aan te voelen. Le Roy was blijkbaar nog een vertegenwoordiger - een produkt - van
het ancien régime, Adriaan Thoenemans belicht de nieuwe tijd, waarin de volkse
democraat geleidelijk naar voren treedt en het beleid in handen neemt. De auteur
hoeft ons zulks niet uitdrukkelijk te zeggen, wij hebben het al begrepen van in den
beginne.
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Veel later, halverwege de roman, typeert hij duidelijk de achttiende eeuw, de tijd
van de doorbrekende Verlichting, zo onder meer waar hij de grootgrondbezitter en
handelaar Charles Proli - een nevenfiguur - aan Adriaan Thoenemans laat verklaren
dat nieuwe tijden aanbreken: ‘Het glanstijdperk van de gilden is voorbij,’ - zo luidt
diens betoog. ‘Ze hebben hun taak vervuld en in de gegeven omstandigheden hebben
ze dat prachtig gedaan. Maar hun tijd is voorbij. De wereld heeft niet stil gestaan,
de gilden wel, en dat is hun dood’ (blz. 173). Deze realistische kijk op tijd en
gebeurtenissen heeft Thoenemans ‘in staat gesteld zich een zuiver beeld te vormen
van de nieuwe wereld, die moest geboren worden, en de oude die tot sterven gedoemd
was’ (blz. 174).
Bij de opgang van deze nieuwe wereld verruimt Thoenemans op succesvolle wijze
de handelsbetrekkingen van de Turnhoutse tijkgilde, totnogtoe hoog gewaardeerd in
Zeeland, Brabant, Zwitserland en de Groningse eilanden, tot de zuiderse landen,
vooral Spanje en Portugal, al had hij reeds een stevige vertegenwoordiging gevestigd
in Frankrijk en Italië. Dank zij zijn persoonlijke inspanningen, zijn inzicht en inzet
- ‘Geld is macht’ luidt zijn leuze - slaagt hij erin werk en welstand te brengen en te
verzekeren voor de gehele bevolking.
Ononderbroken staat het beeld van de achttiende-eeuwse samenleving duidelijk
voor ogen. Emiel van Hemeldonck kent de toenmalige levensomstandigheden tot in
details. Het is net alsof hij erin leeft. Het is niet een interpreteren of een projectie
van nù naar toèn, veeleer een doorleefde, sfeervolle weergave van dat verre verleden.
Op elke bladzijde geeft Emiel van Hemeldonck het bewijs van zijn buitengewoon
aanvoelingsvermogen en van zijn grondige kennis van de geschiedenissfeer. Soms
beperkt hij zich tot een flitsende constatatie, elders weidt hij uit en ontrolt hij een
tafereel dat niet hoeft te wijken voor het kleurig palet van een meesterschilder uit
die tijd. Die vertrouwdheid mogen b.v. blijken uit volgend citaat, waarin de auteur
de heren- en dameskledij uit die dagen beschrijft:
‘Hij (= hoofdman Lenaert Scuermans) deed dan zijn gewone morgenwandeling,
trok ze opzettelijk wat langer; zijn middagslaapje was onrustig, doorhuiverd van
vluchtige droombeelden. Na vier-uurtijd besloot hij zich om te kleden, hij wilde de
deken van de gilde met plecht en statigheid onder de ogen komen. Met enige
berekening koos hij de korte lakense broek en blauwzijden slobkousen, een zwarte
frak met gezoomde omslag en brede moiré panden; daarbij pasten dan de lage
schoenen met zilveren gespen: zo stond zijn vader zaliger als deken uitgeschilderd
in de gildekamer. Ook vrouw en dochter hadden het beste bovengehaald en in hun
glimlach lag iets van de geheime verstandhouding bij samenzweerders. Maryke trad
als Flora-in-de-lente te voorschijn, fris in dit pastelkleurig tafzijden kleed, met
overdadig kantwerk onder de collerette van tulle, die het lang uitgesneden vierkante
décolleté aftekende. Uit de halflange mouwtjes, versierd met smalle geborduurde
bloemenranden, vielen drie stroken van fijne kant even over de elleboog, bij elke
beweging golfden ze als licht schuim op het water. Van onder de lange hoepelrok
kwamen twee sierlijke lichtgroene schoentjes te voorschijn, versierd met geborduurde
bloemtakjes. Een kanten hoedje met rijke, opstaande pluim zat rustig in de gekrulde
haren, die met zwarte wrong op de blote schouder vielen. Rina daarentegen, droeg,
ofschoon de jaren haar nog niet drukten, een rustig donkerblauw manteltje met zijden
falie, wat haar goed stond en de frisse verschijning van haar dochter Maryke nog
stralender maakte.’ (blz. 131-132)
Meer dergelijke ‘historische schetsen’ zouden we kunnen aanwijzen; daarin horen
we Emiel van Hemeldonck gemoedelijk vertellen, onder meer, hoe het huwelijk van
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deken Adriaan Thoenemans met freule Anne-Thérèse Le Roy verloopt, hoe de deken
van de tijkgilde met de diligentie op handelsmissie reist, hoe deze tot schout van
Turnhout wordt verkozen, hoe in het verder verloop de gehele bevolking aan bod
komt door het bouwen van een uitgebreid complex van dertig woonhuizen
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bestemd voor dakloze wevers, èn door de gedurfde vernieuwingen die Thoenemans
doorvoert voor de werkgelegenheid van vlassers, ververs, tijkers en verzenders, en
hoe hij door de inrichting van een eigen verkoopsysteem verrassende initiatieven
neemt die de nieuwe tijden inluiden. ‘Oude dingen blijven niet jong’, zegt Thoenemans
tot de verontruste Peter de Houwere, de eerste van de hoofdlieden. ‘Als ik moet
kiezen tussen het welzijn van de gildeleden en het leven van de gilde, kies ik kordaat
het eerste. Nieuwe tijden vragen, eisen aanpassing van het oude. Wat niet soepel
genoeg is, niet meer bruikbaar geacht wordt, moet zonder heimwee over boord
geworpen...’ (blz. 227-228).
Zo heeft deze volksjongen, zoon van een doodarme wever, als deken van de
tijkgilde en nadien als schout van de stad, zich opgewerkt tot een groothandelaar met
internationale allures. Geleidelijk ontgroeit hij de verouderde socio-economische
structuur van het gildewezen en dank zij de toepassing van nieuwe inzichten staat
hij weldra aan het hoofd van een bloeiende nijverheid die welzijn en welvaart wil
verzekeren voor de gehele gemeenschap. Hij is meteen een welstellend
grootgrondbezitter geworden. Zijn leidmotief ‘Geld is macht’ leidt hem tot het toppunt
van roem en gezag, zodat hij door velen bewonderd, door anderen zelfs aanbeden
wordt. Tijdens een rel van het mindere volk tegen de nieuwe industriële organisatie
wordt een der opruiers neergeslagen; zoon Peter Thoenemans wordt van manslag en
moord beschuldigd en vader Adriaan Thoenemans moet als schout van de stad recht
spreken: rechtlijnig oordeelt hij in geweten, hoe zwaar hem dit noodlottig offer ook
valt; ten slotte gaat hij zelf ten onder aan de drang naar macht, die zijn gehele leven
heeft beheerst.
Te zamen met en naast al deze verwikkelingen van sociale en financiële aard
verloopt de geschiedenis van zijn huwelijksleven met Anne-Thérèse. Door
misverstanden en platonische idyllen van man en vrouw te wijten aan zijn soms
wekenlange afwezigheid tijdens verre buitenlandse reizen: hij met Juanita, de dochter
van zijn Spaanse leermeester Alonso Giralda, zij met de Italiaanse huzarenkolonel
della Roccavale, die te Turnhout ingekwartierd werd - ontstonden verkoeling en
verwijdering die jarenlang aansleepten. Maar gelouterd door leed en beproeving
komen zij ten slotte terug tot elkaar.
‘Adriaan Thoenemans’, oordeelt Dr. A. Keersmaekers ‘is de typische
vertegenwoordiger van de hard-zwoegende Kempische Streber, die in zijn
overmoedige greep naar de macht faalt, maar dank zij deze mislukking in extremis
komt tot een evenwichtig inzicht in de waarde van macht en mens.’ (In: Hulde-Album
Emiel van Hemeldonck. Uitg. Vereniging van Kempische Schrijvers, 1957, blz. 33).
Dat is in enkele zinnen geschetst zowat het stramien van de gehele historische
roman De cleyne Keyser. Het verhaal ontwikkelt zich geleidelijk, poco a poco, op
het rustige ritme van de verteller, geregeld even verpozend, met tussenin een blik op
hetgeen oog of oor streelt. Soms, hier en daar, is het een iets langer beschrijvend
gedeelte, dat de gewenste stemmingssfeer beoogt, als het ware in overeenstemming
met de peiselijke levenstred van een achttiende-eeuws stadje, zodat het verhaal zonder
enige jacht verloopt.
Maar juist in deze korte flitsen of iets langere ‘ontboezemingen’ herkennen wij
de gemoedelijkheid van de auteur. Wij wezen er reeds op hoe Emiel van Hemeldonck
het einde van een hoofdstuk doorgaans weet af te ronden met een stemmingsbeeld:
het schenkt een poëtische nawerking die de lezer een poosje laat verder dromen,
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zoals de afdronk van een aandachtig geproefd mondje wijn. Een paar voorbeelden
uit vele:
‘Hij rukt zich los, klimt naar het kleine zolderkamertje. Strekt zich uit, de milde
rust te gemoet. Luistert smartelijk bewogen naar verre stemmen, en is alleen in de
donkere, eindeloze nacht.’ (blz. 81)
‘Hij rukte zich los en stapte in de karos. De postiljon wierp de deur dicht.
Een ruk aan de leidsels, de vier paarden schoten vooruit, en de karos rammelde
over de marktkeien, met de begeleidende ruiters achteraan.
Anne-Thérèse staarde roerloos het rijtuig na, dat achter het stadhuis zwenkte, in
de enge Gasthuisstraat verdween. En dan was het of haar een steun wegviel, en ze
brak.’ (blz. 177)
‘Hij keek weg, zijn ogen gingen onverschillig door de tuin. Wat had hij haar nog
te zeggen? Met trage stappen ging hij.
Zij keek hem achterna en huiverde. Herfstnevel vóór de bleke zon, de koele wind
die onder de blaren jaagt, en dit verdriet, dat knaagde in de diepten van haar hart.’
(p. 250)
‘Alleen wanneer het slapenstijd was, en Thoenemans alleen met Anne-Thérèse
was, zei hij plots en het klonk alsof hij een gesprek voortzette, dat geen onderbreking
gekend had: ‘Wij zullen de koordeken vragen een schone dienst te doen, en al de
mensen uit ons huis, bedienden en

Omslagtekening van D. Acket voor De cleyne Keyser (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel,
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Omslagtekening van Jos Speybrouck voor de tweede druk van De cleyne Keyser (Tielt, Lannoo, 1947).

wevers, zullen aanwezig zijn. Voor de armen moet er brood gegeven worden.
Anne-Thérèse kende hem voldoende om te weten dat, wat hij beslist had, niet
meer kon weerroepen worden. En daarom verraste haar zijn besliste stem niet. Maar
zij verwonderde er zich over, dat hij meende haar dit te moeten zeggen. Zij was er
met de jaren aan gewoon geraakt zijn beslissingen te aanvaarden, zonder er
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naar te vragen welke redenen hem gedreven hadden. Zij antwoordde niet, en hij
drong niet aan.’ (p. 373-374)
‘Hij zag, en meende een spookbeeld te zien, dit gedrochtelijk spel van fantastische
droom. Een bleek gelaat, en een donkere bloedbaan over de grauwe keien. Was dat
hoofdman de Houwere?
Peter boog, en zijn harde ogen staarden dit levenloze aangezicht aan. Mannen
hieven voorzichtig dit lichaam op, - een arm bengelde lui. Zij gingen aan hem voorbij,
hij keek hem achterna en zag de troep openglijden, en verdwijnen.
Hij slikte moeilijk, hij was onmenselijk moe, en hij had kou. Het kon de kille
nachtlucht zijn, die hem uit de breed open poort in het klambezwete aangezicht woei.’
(blz. 427)
Opzettelijk kozen wij deze citaten uit alle gedeelten van het boek. Niettemin zal
het de lezer wel opvallen hoe ze alle nagenoeg eindigen op een beeld van de stilte,
hoewel er een gesprek, een stap, een glimlach, het geluid van een dichtglijdende
deur... aan vooraf ging en erin verweven werd. Veelal geeft een contrast waargenomen in de natuur, in de houding of de mening van de personages - aanleiding
tot het afsluiten van het verhaal. Maar het eindigt nooit abrupt. Men voelt het einde
naderen: de korte zinnen, enkele woorden soms, zijn als de laatste gevoelvolle toetsen
vóór de stilte van de droom invalt.
Dergelijke bespiegelingen - ook nog in vele andere gelijkaardige episodes - kunnen
en mogen misschien straffeloos weggelaten worden. Maar het behoort nu eenmaal
tot het goede recht van de auteur, tot zijn geplogenheden en tot de aard van zijn
karakter zulke reflecties neer te schrijven, zijn hart te laten spreken en er de
noodzakelijkheid al of niet van aan te voelen. Zij kunnen voor sommige lezers
overbodig lijken en derhalve naar hun oordeel, bij weglating, het verloop van het
verhaal weinig of niet schaden. Doch de auteur heeft gemeend - en terecht - dat
dergelijke zinnen zijn verhaal kruiden, méér zelfs er een wezenlijk bestanddeel van
vormen, erbij horen, en in dit geval dienen wij - als lezer - het verhaal te aanvaarden
zoals hij het neergeschreven heeft en ons gemoed af te stemmen op de golflengte die
hem oorspronkelijk daartoe heeft bewogen.
Emiel van Hemeldonck was als heimatschrijver niet louter een boeiend en stemmig
verteller voor zijn volk, die met klare blik voor zijn lezers de horizon van het verleden
verruimde, hij is bovendien zijn leven lang tevens een pragmatisch pedagoog gebleven
die, zonder pedanterie of aanstellerigheid, tussen zijn verhalen in een passend woordje
ter lering wist mee te geven.
Net zoals hij zijn gemoed eventjes met een sfeervol beeld weet op te luchten, legt
hij onopvallend hier en daar een wijsheidsprokkel als een teugje levenselixir in
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de mond van zijn vele personages, iets dat eveneens de aandachtige lezer tot zijn nut
kan meedragen. Soms ontleent de auteur dergelijke zinsneden aan overgeërfde
Kempische volksspiritualiteit, elders spruiten ze voort uit persoonlijke ervaring en
parate kennis.
Ter staving, één tafereeltje slechts uit de vele, waarbij we zowel de fijne verteller
als de fijnzinnige pedagoog in Emiel van Hemeldonck appreciëren:
‘Hij ademde vrijer en dieper als hij, eenmaal buiten de grachten en poorten, in het
wijde veld kwam. De zilte zeelucht woei hem in het aangezicht, hij proefde ze op de
tong. Hij kon het water nog niet zien, maar hij vermoedde het kortbij. De hoogzeilende
wolken, de trage roeivlucht van een sierlijke reiger, en ginder dit wentelend klimmen
en dalen, op de adem van de wind, van de bevallige meeuwen. Haast onmerkbaar
klom de zandweg, en Adriaan Thoenemans ontdekte plots, aan een lichte draai van
de baan, dit weidse vergezicht, dat heerlijker was dan de weelderigste verbeelding
hem had kunnen voortoveren. Hij stond op de dijk, en aan zijn voeten lag de brede
schor, een donkergroene vlakte, nauw bewogen van speelse wind, maar levend van
de trage schaduwen der hoge wolken, die rustig voorbijgleden. En verder was het
één schittering, zó dat het de ogen haast pijn deed; het bliksemend lichten van
ontelbare spiegelscherven in de schijn van de zomerzon,
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die een baan van luisterrijk licht had getrokken tot de oneindige verten van de
horizon.’ (blz. 47-48)
Ook treft men hier en daar rake gezegden als pittige aforismen aan. Soms met een
Catsiaanse klank, soms een spreekwoordvariant die geïsoleerd en losgerukt uit hun
context nog een blijvende betekenis behouden. Zo onder meer:
‘De liefde is een dartel kind, dat met een doekske staat verblind.’ (blz. 24)
‘Het woord van de wijze is zwaar van raadselen. Wat zeker is, bedroeft; wat
onzeker is, geeft zoete twijfel.’ (blz. 88)
‘De lente keert nooit weer, de zomer is voorbij en die herfst blijkt een droom
geweest te zijn, en het leven heeft mij al zo veel geleerd, dat dromen niets dan schoon
bedrog zijn. Er blijven alleen de herinneringen over.’ (blz. 180)
‘Wie doet wat hij kan, is een eerlijk man.’ (blz. 285)
‘Wetenschap is geen liefhebberij van zelfgenoegzame tijkbazen en gezette burgers.
Wetenschap kan niet uitgestrooid worden als broodkruimels aan hongerige, vechtende
mussen. Wetenschap is ernst, en wat ernst is, kan de massa nooit boeien, noch
bekoren.’ (blz. 334)
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‘Niet wat men geleerd heeft, blijft een rijkdom voor het latere leven, wel wat men
meedraagt.’ (blz. 402)
Wij zouden zo nog lang kunnen grasduinen in De cleyne Keyser en a fortiori erva-
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Emiel van hemeldonck
Naar levenslust, te vondeling gelegd
in riet dat over hem gebogen stond,
heeft hij de rust der Schelde afgedregd
en raakte wat hij haalde met de mond.
Beseffend dat geen woordenvloed bestand
zou kunnen zijn tegen de zwijgzaamheid
van lucht en wolken, is hij nooit verzand
geraakt in dorre streken van zijn tijd.
Zelfs toen de klanken niet meer door zijn handen
schoven, de taal het stramme reuma van de
armen kreeg, gleed een zachte streling uit
de ogen op de reeds verdroogde huid
als was het enige wat hem bezwaarde
dat zoveel ongeboren bleef op aarde.
Bertiven

ren dat de levenswijsheid die Emiel van Hemeldonck zo kwistig in de mond van zijn
historische personages uit de achttiende eeuw legt, aan authentische waarden nog
niets heeft ingeboet, - of stellen wij het andersom: dat de auteur zijn levenswijsheid
reflecteert vanuit de twintigste naar de achttiende eeuw, in het bewustzijn dat deze
waarden fundamenteel identiek zijn en blijven ondanks het tijdverschil.
Daaruit blijkt het gehalte van een goede historische roman: of de auteur een reële
figuur uit een vroeger tijdvak beschrijft en tot handeling ten tonele voert, ofwel of
hij een om 't even welk gefantaseerd feitenverhaal van vandaag uit zijn omgeving
overplaatst in een bepaalde periode van de geschiedenis - steeds is hij erin geslaagd
een goede historische roman te schrijven, wanneer de lezer geen onderscheid ziet
tussen de historische realiteit en de verbeelding van de auteur. Wanneer de lezer de
beschreven feiten en toestanden zó levendig vóór de geest ziet, gelooft hij in de
waarachtigheid van de historie en vraagt hij zich niet eens af of alles wel echt gebeurd
is of verzonnen. De cleyne Keyser is daarvan een treffend voorbeeld.
Bij de aanvang van onze beschouwingen hebben wij het literair werk van Emiel van
Hemeldonck vergeleken met dit van zijn tijdgenoot Gerard Walschap, vooral wat de
opbouw en de structuur van het verhaal, in casu de roman betreft. Beiden zijn geboren
vertellers, maar onderscheiden zich van temperament: waar Emiel van Hemeldonck
zich nog als neo-romanticus aandient, die steeds oog en oor heeft voor het occasioneel
detail, stapt Gerard Walschap boudweg vooruit als zakelijk realist voor wie het loutere
verhaal in se hoofdzaak blijft. Dit is in zichzelf niet een tegenstelling, veeleer een
verschuiving van natuurlijke ingesteldheid en aandacht ten opzichte van de materie.
Evenwel speelt het occasioneel detail zijn parten. Zouden wij het b.v. niet als een
licht anachronisme mogen beschouwen, een kleine zonde tegen de tijdrekening, een
uitspraak die geenszins thuishoort in de achttiende eeuw, wanneer we lezen: ‘Voor
zijn ogen gleden de beelden van landerijen, hei en bos, en de rustig gezeten hoeven,
als een kleurige film voorbij’ (blz. 351)? Dergelijke ‘vergissingen’, evenals
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slordigheden in stijl en woordgebruik, zijn echter onnauwkeurigheidjes,
schoonheidsfoutjes, die de lezer zo licht ontgaan of waardoor hij zich niet uit zijn
humeur zal laten brengen - ze doen inderdaad weinig afbreuk aan de faam van het
verdienstelijk werk dat De cleyne Keyser als historische roman is. Laten wij ze
beschouwen als de geringe stilistische onvolkomenheden van zijn niet geringe
kwaliteiten. En laten wij eerder onze grote waardering uitspreken voor de vakkundige
en artistieke prestatie die De cleyne Keyser aan historische voorstudie en
documentatie, verbeelding en verwerking, inspiratie en volhardende inspanning heeft
gevergd van de gemoedelijke, rustige, gezellige en een zeldzame keer licht
humoristische heimatverteller, die Emiel van Hemeldonck is geweest en door zijn
boeken voor ons volk zal blijven.
Stelden wij bij de aanvang van ons betoog Emiel van Hemeldonck en Gerard
Walschap ter vergelijking van hun verteltrant naast elkaar, dan deed Urbain van de
Voorde (alias Sirius) zulks met Emiel van Hemeldonck en Felix Timmermans ter
vergelijking van hun woordkunst en stilistische taal. Dit in een recensie bij het
verschijnen van een andere heimatroman van Emiel van Hemeldonck, m.n. Land
van Belofte (1948), en het laatste werk van Felix Timmermans Adriaan Brouwer,
eveneens een historische roman. Ook zij waren tijdgenoten, bovendien geworteld in
dezelfde grond, Kempische schrijvers met hart en ziel.
Het loont de moeite - tot besluit - de essentie van Van de Voordes beoordeling te
citeren. Wat hier gezegd wordt over Land van Belofte geldt mutatis mutandis evenzeer
voor alle romans van Emiel van Hemeldonck, inzonderheid voor het werk dat ons
hier bezighoudt, De cleyne Keyser.
‘Zijn expressiewijze, zuiver en eenvoudig, maar bij Timmermans vergeleken, vrij
gewoon, doet niet opkijken, maar prikkelt ook niet tot verzet, dat een gedurfde, op
en top persoonlijke taal als die van Timmermans bij menig lezer kan uitlokken. Van
Hemeldonck is geen woordkunstenaar in die zin, dat voor hem de taal middel en
tevens doel der literaire kunst op zichzelf zou zijn, het element waarin de schrijver
werkt evenzeer als ermee ter uitdrukking van zijn persoonlijkheid, m.a.w. het element
dat hij ómkneedt en boetseert, willekeurig en eigenmachtig, zodanig dat zijn stijl
zoveel is als zijn signatuur, zoals zulks ook het geval is met ieder schilder van
betekenis.
Ongetwijfeld hoeft men dit zover niet te drijven als de auteur van Pallieter veelal
deed om een stilist van waarde te zijn: als zodanig was Timmermans als een der
laatste van de woordkunstenaars sensu stricto te beschouwen. Bij Em. van
Hemeldonck echter is de taal tot haar oorspronkelijke functie teruggekeerd, nl. in
hoofdzaak een middel tot mededeling van een bepaalde inhoud te zijn. In zover volgt
deze schrijver de algemene lijn der huidige literatuur, wie het, uitzonderingen niet
te na gesproken, sinds geruime tijd meer te doen is om de inhoud dan om de
expressiewijze: deze immers had gene ongetwijfeld soms te veel op de achtergrond
gedrongen. Blijf ik de mening toegedaan dat de grootste kunst steeds daarin zal
bestaan beide, inhoud en expressie, harmonisch te combineren - kenmerk der
zogenaamde klassieke perioden - de schrijver van Land van Belofte zoekt zijn kracht
vooral in de kunst van het vertellen, in de epische ontwikkeling van zijn verhaal.
Niet dat hij daarbij stilistische effecten helemaal versmaadt, hier minder wellicht
nog dan in andere verhalen die ik van hem las. Maar meer dan met vergelijkingen,
tropen, metaphoren, waaruit speciaal de figuurlijke taal ontstaat, gaat Em. van
Hemeldonck te werk met reticenties en ellipsen, vooral dan in zijn dialogen. Dit lijkt
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in dit boek wel enigszins een stelsel te zijn, waarmee de schrijver ongetwijfeld de
zwijgzaamheid of woordkarigheid zijner Kempische personages wil tekenen’ (De
Standaard, 9 januari 1942).
Deze waardevolle appreciatie vanwege een gezaghebbend criticus versterkt ons
in onze achting en waardering die wij, die ons volk en vele lezers buiten onze grenzen,
de heimatschrijver Emiel van Hemeldonck om zijn historische romans in grote
erkentelijkheid toedragen.
Juliaan Haest
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Turnhoutse geschiedenis in de romans van Emiel van Hemeldonck
Tussen de historische romans van Emiel van Hemeldonck bevinden zich drie werken,
die elk een belangrijke periode van het verleden van Turnhout evoceren. Johan Van
der Heyden, Magister behandelt de historisch en religieus belangrijke periode van
de hervorming. De Cleyne Keyser vraagt aandacht voor de Turnhoutse tijknatie en
het revolutionaire verloop van gewoon ambacht naar gemechaniseerde manufactuur
in de 18de eeuw. De Harde Weg ten slotte schetst de zeer belangrijke overgang van
oud naar nieuw regime. In alle drie de werken komt een historisch Turnhout tot uiting
dat boeit en leeft en gevuld is met mensen van vlees en bloed. Bovendien creëert van
Hemeldonck zijn historische droomwereld op een zo realistische manier dat men
geneigd is het medegedeelde als historisch feitenmateriaal te aanvaarden en meer
bepaald de werken te bekijken als betrouwbaar voor de kennis van die drie keerpunten
in onze geschiedenis. Maar is dat ook zo? Is het mogelijk na te kijken waar de auteur
zijn bronnen haalde en hoe hij ze gebruikte? Eventueel kan het antwoord op deze
vraag, mutatis mutandis, ook een aanwijzing betekenen voor de Antwerpse historische
romans. De andere romans waarin de geschiedenis van de Kempen en van Turnhout
minder expliciet aanwezig is, alsmede het driedelig evocatief en zeer waardevol
fresco Regenboog der Kempen laten we hier onbesproken.
De historische belangstelling van Emiel van Hemeldonck is voldoende bekend.
Hij was een getrouw lid van de Raad van Beheer van Taxandria, de Kon. Geschieden
Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Door veelvuldige contacten met
de vorsers vond de romancier in dit forum ongetwijfeld een voedingsbodem voor
zijn romans. Bovendien weten wij dat van Hemeldonck veel tijd doorbracht op het
Turnhoutse Stadsarchief op het Steentje bij mijn voorgangers, de archivarissen Kan.
J.E. Jansen en Raymond Peeters. Ook voor de Antwerpse romans zocht hij
contactpersonen in de Scheldestad, we vermoeden o.a. Kan. Floris Prims, en voor
de Napoleontische tijd b.v. was wijlen gouverneur Louis Roppe een gewaardeerd
raadsman. Wij denken dat die bezoeken vooral dienden om met de beroepshistorici
een bepaalde stof door te nemen en om een aantal boeken te lezen. We geloven niet
dat het bronnenonderzoek zelf gebeurde, wat vanzelfsprekend voor een romancier
niet hoeft.
Per roman bewaarde van Hemeldonck een dossiertje, met allerhande
correspondentie.

Vlaanderen. Jaargang 31

Beginbladzijde van het handschrift van Schelde, snelle vliet...

Vlaanderen. Jaargang 31

368
Het grasduinen erin, alhoewel zeer aangenaam, leverde niet zo heel veel op voor ons
onderzoek. Het waren vooral brieven met felicitaties post factum, geschriften in de
contractuele sfeer, notities betreffende presentexemplaren, enz.... Slechts enkele
brieven wijzen op contacten met raadgevers. Eerst wat Johan Van der Heyden betreft.
Floris Prims stuurde zijn Wonderjaar op, met duidelijke suggesties om over het
onderwerp, na Van der Heyden, ook een Antwerpse roman te schrijven en zo de
valse voorstelling door Consciences Wonderjaar veroorzaakt, weg te werken. Kan.
J.E. Jansen, de reeds geciteerde Turnhoutse stadsarchivaris, K. van Nijen, historicus
uit Beerse en E. Sneyers, historicus uit Retie, werden bedankt voor het ter beschikking
stellen van materiële gegevens en van persoonlijke kennis en de laatste twee ook
voor het nalezen van het handschrift. Van beiden zijn een aantal handgeschreven
opmerkingen bewaard. Wat De Cleyne Keyser betreft vonden we één bladzijde met
historische notities van Kan. J.E. Jansen en E. Sneyers en verder een door van
Hemeldonck vermoedelijk tijdens een gesprek genoteerd steekkaartje met enkele
gegevens over de tijk- en lakengilde van Turnhout, o.a. ook over de emigratie van
Turnhoutse tijkwevers naar Rotterdam en Schiedam, niet zo onbelangrijk zoals we
verder zullen zien. Enkel in het dossiertje van De Harde Weg vonden wij enigszins
uitgebreide notities van van Hemeldonck zelf, ondermeer een tijdstafel zowel nationaal
als plaatselijk van de behandelde periode. Van Hemeldonck noteerde en bewerkte
trouwens weinig. Hij leefde zich zeer sterk in de stof in, en schreef dan zeer
geconcentreerd, bijna in één geut, zijn verhaal. Zijn handschriften zijn bijna niet
bewerkt en bevatten bijna geen doorhalingen. Het lijken wel afschriften. Van
Hemeldonck was ook in de historische verhalen de geboren verteller, eerder dan de
bewerker van de geschiedenis.
Kunnen wij achterhalen hoe van Hemeldonck zijn onderwerpen koos? Ik heb
stellig de indruk dat dit heel toevallig gebeurde. Wanneer een bepaalde figuur of
gebeurtenis indruk had gemaakt, dan bleef dit van Hemeldonck intrigeren en werd
het meermaals als kapstok gebruikt om een verhaal aan op te hangen. Laten wij de
auteur zelf aan het woord:
‘Ik geloof dat de verste aanleiding tot het schrijven van ‘Johan van der Heyden,
magister’ wel dertig jaar geleden te zoeken is. Vrees niet, de schrijver van dit boek
was geen wonderkind dat op eerstecommunieleeftijd reeds plannen koesterde om in
1941 een boek in de Davidsfondsreeks uit te geven. Maar dit kind was, op dien
ouderdom, getroffen geweest door een naam, niets dan een naam: Marten van Rossum.
Alleen de sonore dreun van dien naam, - haast kort, nijdig tromgeroffel, - in het
lange gedicht van Anna Bijns; al het overige is vergeten. De bekoring van den naam
is gebleven en al wat er zich achter begon te bewegen door het ongebreidelde spel
van de fantasie. Dan zijn de jaren gekomen en het ontdekken van de Kempen, dit
stille land van hei en bosschen, rustige en goede menschen, het stilaan doordringen
in de historie van dit gewest, - een donker lied van ramp en leed, fantastische beelden
van brandende dorpen, stroopende krijgsbenden, vluchtende menschen en de
legendarische gestalte van den Gelderschen duivel Marten van Rossum, die over al
de wegen van de Kempen zijn benden soldeniers joeg, het beleg voor Antwerpen
sloeg en levend nog, in de schrikverbeelding van de weerlooze dorpelingen tot een
legendarische figuur uitgroeide. Ik heb met stijgende belangstelling zijn spoor
gevolgd, zijn wandaden herbeleefd; ik moest mijn oogen maar sluiten om den rossen
vlammengloed van de brandende dorpen te zien, de aftrekkende benden met de
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geheven lansen, om het gekletter van de paardenhoeven te hooren en het angstgeschrei
van moeders en kinderen. - Marten van Rossum moet te Turnhout geweest zijn. Ik
heb naar zekerheid gezocht. Waarom? Niet om er een boek over te schrijven. Alleen
om het te weten. En stilaan, bij dit zoeken, is het beeld van Turnhout uit die tijden
in mij gegroeid; de huizen, de menschen, de gebeurtenissen, het geestelijk klimaat,
de eigendommelijke atmosfeer. En naar gelang dit beeld groeide, lijn en kleur kreeg,
scherper geëtst stond, werd Marten van Rossum stilaan op het achterplan geschoven.
Hij werd bijzaak, ik had hem wel heelemaal kunnen vergeten. Zijn rol was uitgespeeld,
hij had zijn plicht gedaan. Hij had den weg gewezen, hij is de wenkende hand naar
een ander doel geweest. (In: De Belleman, april 1941, blz. 11).
Wij vermoeden dat het ook met andere romans zo moet zijn gegaan. De welstand
van Turnhout tijdens het Ancien Régime werd voor een belangrijk deel gevormd
door de tijkwevers. Zij maakten indruk en in De Cleyne Keyser volgt van Hemeldonck
hen in de achttiende eeuw, toen de revolutionaire scheiding tussen woon- en
werkplaats ontstond, een evolutie die niet meer te stuiten was doch die voor heel wat
spanningen zorgde.
Kanunnik Jansen feliciteerde op 27 december 1939 van Hemeldonck voor zijn
Van der Heyden en voegde eraan toe: ‘Nu vooruit... een tweede historische roman
uit de Brabantse Omwenteling’. Op dat ogenblik was Jansen bezig aan of had net
zijn De Brabantsche Omwenteling (Patriottentijd) Turnhout-Kempen beëindigd en
daarvoor schreef van Hemeldonck een inleiding. Waarschijnlijk dus dat de kanunnik
voor een belangrijk deel de stof aanbracht voor De Harde Weg. Na lezing schreef
de kanunnik op 5 juli 1946: ‘...dat U mij ontvoerd hebt op de vleugelen van het
enthousiasme van wat uw boeiende stijl aangaat... zulke stijl is koninklijk’. Hij voegde
er een voor ons minder begrijpelijke zin aan toe: ‘Ik heb U destijds reeds gezegd dat
ik zulk begaafd en katholiek man als Ued. liever zijn pen zag gebruiken voor iets
degelijks. Ik weet wel, het volk vraagt en bemint zoo iets, maar een christelijk schrijver
moet daar boven staan en het volk op moreele wegen leiden. De deugd heeft toch
ook haar aantrekkelijkheden... (Het werk) trekt veel op den Cleyne Keyser’..
Kunnen wij ook iets vertellen over de keuze van de hoofdpersonen? Maarten van
Rossum werd dus bijzaak. Zijn doortocht en brandschatting van Turnhout in 1542
werd wel even vermeld. E. Sneyers schreef dat een dergelijke doortocht in
werkelijkheid minder goed afliep dan van Hemeldonck schetste. In de plaats van
Van Rossum ontmoeten wij de fictieve Johan uit de heide van Vosselaar, dat in de
meeste romans een rol speelt. Hij ontmoet in Turnhout een aantal mensen die later
in het boek en ook in werkelijkheid de protagonisten van de nieuwe leer en de
beeldenstorm werden, m.n. Clemens Ackermans, kloosterling te Korsendonk,
chirurgijn en organist Peeter van der Beken, apotheker Geeraard Sanegreyn en
natuurlijk de rederijker Joris de Hoze. Deze laatste lijkt in het boek door de
vasthoudendheid aan zijn principes een sterkere figuur dan Johan. Zij bewegen zich
in een Turnhout dat feest bij de bezoeken van Karel V aan de stad in 1541 en 1549
- ook in 1545 en 1547 was Karel V in Turnhout, doch dat blijft onvermeld - en bij
het verblijf van Maria van Hongarije, waar de rederijkerskamer Sint-Apollonia bloeit,
de pest vele slachtoffers maakt, enz... Een bijrol in het verhaal wordt gespeeld door
Niklaas Janszoon van Weelde, de H. Nicolaus Poppelius, martelaar van Gorcum.
Deze historische figuren brengt van Hemeldonck tot leven in het zestiendeeuwse
Turnhout.
Komen wij bij Adriaan Thoenemans, die in

Vlaanderen. Jaargang 31

369
De Cleyne Keyser de opgang meemaakte van uit het kleine volk tot deken van de
tijknatie en tot schout. Door zijn bemoeiingen dringt de Turnhoutse tijk tot de
voornaamste Europese machten door. In een periode van opkomend liberalistisch
kapitalisme streefde hij naar de bundeling van de tijkbedrijven tot één samenwerkende
gemeenschap. Met dergelijke problemen hadden de Turnhoutse tijkwevers te maken
en Thoenemans was een Turnhouts tijkwever. Hij leefde in werkelijkheid echter rond
1600 en was tussen de 35 Turnhoutse tijkwevers die in de Tachtigjarige Oorlog
uitweken naar Rotterdam een reus onder de broederen. In Rotterdam werkte hij
immers met 9 getouwen, had een ruime voorraad garen en tijken, verkooprelaties in.
o.a. Middelburg, Rouen, Parijs, Bordeaux... en was tevens wijnhandelaar. (Zie
hiervoor: Z.W. Sneller, Rotterdams bedrijfsleven in het verleden. Amsterdam 1940,
blz. 256-257 en ID., De Tijkweverij te Rotterdam en te Schiedam in de eerste helft
van de 17e eeuw, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, XLV (1930), blz. 52-53).
Thoenemans maakte indruk op van Hemeldonck die hem samen met zijn Rotterdamse
wijnhandel van Rotterdam in de 17de eeuw naar Turnhout in de 18de eeuw
transfereerde. Terloops weze gezegd dat van Hemeldonck ook Wouter van Stiphout
in het 18de eeuwse Turnhout adopteerde als rector van de Latijnse school; die was
in werkelijkheid de eerste rector van die school van 1637-1645, nadat hij van 1610
tot 1614 meester van Joannes Berchmans te Diest was geweest. Hierdoor weze
aangetoond dat ondanks de charme en de historische informatie die de werken van
van Hemeldonck ons verschaffen, voor de historische details en informatie
voorzichtigheid geboden is. De hoofdfiguur in De Harde Weg is de fictieve Michaël
de Velthoven van het kasteel van Vosselaar, die in Postel zijn opleiding kreeg.
Ondanks zijn intellectuele vorming raakte hij verwikkeld bij de Brabantse
Omwenteling (De Slag van Turnhout) en de Boerenkrijg. Deze historische feiten
blijven echter op de achtergrond en worden niet uitgewerkt. Wel speelt de voor de
Turnhoutse geschiedenis belangrijke Pieter Corbeels een grote rol in het boek. Ook
P.J. Brepols en opnieuw Thoenemans worden ten tonele gevoerd. Vrij gedetailleerd
wordt het oude Turnhout in de romans opgeroepen met o.a. de afspanningen (De
Roode Schild, De Eenhoorn, De Keyser, Den Engel, Den Moriaan), de oude galg,
de kleistekers op Meirgoren, de deelname aan het Haagspel te Antwerpen in 1561,
het aanbod van Karel de V (dixit Grammaye) om Turnhout stadsmuren te geven, het
water dat voor de fonteinen van het kasteel uit de Hessie werd geleid in elzenhouten
buizen, de kapittelschool, de pest, de beek in de Otterstraat, de tijkgilde, de blekerijen,
de kaarten van de tijkwevers, de afzet van de tijk in Antwerpen en Bergen-op-Zoom,
de kantwerksters, de
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echelkwekerijen, het leven op het Turnhouts kasteel, de valkeniers, het Consistorie
van den Hoorn, het garen uit Wuppertal, de verkoop van Turnhout aan Maria Theresia
(1753) en de afstand van Sylva Tarouca, Jacobus Bosch, de primus uit Leuven, het
begijnhof, de opheffing van Korsendonk in 1784 en de pogingen tot restauratie, enz...
enz... Algemeen kan gezegd worden dat heel wat historische feiten kloppen. Wat de
details betreft moet men dus oppassen. Voorbeelden zijn legio, dus vernoemen wij
er maar enkele: Jacques Le Breucq, de bekende beeldhouwer uit Bergen, die door
Maria van Hongarije naar Turnhout werd uitgenodigd om in de Warande en het
kasteel te komen beeldhouwen, wordt door van Hemeldonck kasteelbouwer genoemd.
Van Hemeldonck vermeldt de Sint-Ambrosiusgilde reeds in 1543, waar de oudste
vermelding pas uit 1713 dateert. Het drieluik van de HH. Agatha en Apollonia, het
belangrijkste schilderstuk van de Sint-Pieterskerk dat zo pas deskundig door het
Kunstpatrimonium is gerestaureerd, wordt in het werk van van Hemeldonck door de
rederijkers besteld bij meester Franken van Herentals, als een soort antwoord op het
altaarstuk dat door de tijkwevers werd besteld bij Frans Floris. Vanzelfsprekend wist
ook van Hemeldonck dat dit laatste nooit bestaan heeft. Hij fantaseerde verder op
het feit dat voor de schilder van het drieluik van Agatha en Apollonia toendertijd
gedacht werd aan Frans Floris of één der Frankens, een niet meer te handhaven
toeschrijving.
Deze gegevens delen wij slechts mee omdat ze belangrijk zijn vanuit onze
specifieke invalshoek: het nakijken hoe van Hemeldonck historische bronnen
gebruikte en om aan te tonen dat fiction en nonfiction in de werken van van
Hemeldonck verstrengeld zijn. Trouwens, de auteur deed dit met opzet. Laten wij
hem tot slot nog even aan het woord: ‘Ik kan mij zo goed voorstellen dat talloze
pittoreske gegevens, die spontaan opdoken uit voorwerpen en dokumenten, geestelijke
kapstokken geworden zijn waaraan warme ontroeringen zijn opgehangen... Wat
benijd ik de archivaris... zijn kapstokken zijn ontelbaar, van alle terreinen, uit alle
tijden... En ik beklaag hem... Mij gewone sterveling, wordt het nooit kwalijk genomen
de fantasie te laten losvlerken in de meest wilde en onbeheerste vlucht’ (Wat een
archivaris lijden (verblijden) kan. In: Taxandria, XLIII (1976), Liber amicorum
Raymond Peeters, blz. 15).
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Ervaring, getuigenis
Er wordt mij al eens gevraagd waarom ik me zo laat, tweeëntwintig jaar na mijn
debuut in de literatuur, in 1959 aan een historische roman heb gewaagd. Het is niet
gemakkelijk daarop te antwoorden. Ik heb immers zo vaak gesproken en geschreven
over de ‘zekerheden’ die mij bij het schrijven hebben ‘bezield’, dat het bijna gênant
is te moeten bekennen hoe twijfel en kleinmoedigheid mij weerhielden ‘Het brandoffer
dat wij dragen’ te schrijven. Plot en stof voor deze geuzenroman bezat ik al lang en
toch is het een ‘moeilijk’ boek geweest. Ik besefte vlug dat er meer van te maken
was, personages en gebeurtenissen hield ik opzettelijk te ‘beperkt’, in een ‘breder’
verhaal zouden Jacob Blommaert, zijn geuzen en zijn vijanden meer reliëf hebben
gekregen, zou hun doen en laten meer verantwoord zijn geweest. Ik durfde het niet
aan, ik was me bewust van mijn eigen beperktheid.
Er gingen daarna weer veertien jaren voorbij voor ik ‘Op weg naar Montségur’
schreef, een magisch-realistische roman, met evenwel een aanwijsbare historische
achtergrond. In het spoor van deze romans schreef ik een jaar later ‘Troubadour
tussen kruis en vuur’, dat ik een volledig historisch verhaal durf noemen, eveneens
beperkt in tijd en ruimte, maar hier wordt die beperktheid kwaliteit in plaats van
gemis. Deze twee boeken hadden mij naar de dertiende eeuw gevoerd met haar
Kataren en troubadours, en die waren mij al lang bekend. In mijn jeugd had ik over
hen alles gelezen wat ik maar vastkreeg, zij wekten onweerstaanbaar meevoelen en
bewondering op, en ik had niets vergeten. ‘On revient toujours à ses premières
amours’ is bij mij een constante geweest - ik doel natuurlijk op lezen en schrijven.
In 1979, na nog een magischrealistische roman en een novelle over een religieuze
van onze tijd, keerde ik terug naar de dertiende eeuw met ‘Bijwijlen lief bijwijlen
leed’ en ‘Ik ben zo wijd’, de eerste delen van een trilogie, ik schrijf nu het derde deel.
Het gebeuren speelt zich af in Henegouwen en Waals-Brabant, mij, als man van de
taalgrens, welbekend én dierbaar omdat dit gewest ooit Diets is geweest van aard en
taal.
Eigenlijk mag ik mij gelukkig prijzen omdat ik zo laat historische romans heb
geschreven. Elk literair genre biedt zijn mogelijkheden en levert zijn moeilijkheden
op. Naar mijn gevoel - maar dat zullen weinigen geloven - is het humoristische genre
het moeilijkst; er worden dan ook heel, héél weinig humoristische verhalen op
behoorlijk niveau geschreven. Het historische genre is, altijd naar mijn gevoel, bijna
even moeilijk. Waarom?
Omdat alles wat nodig is om een verhaal naar behoren te schrijven ook in een
historische roman onontbeerlijk is. Met andere woorden: het historische is een
moeilijkheid méér. Zo ervaar ik het althans en telkens is het een uitdaging: zal ik
erin slagen de personages waarachtig te maken in omstandigheden en in gesteltenissen
waar ik weinig of niets van weet? Hoe reageerden die mensen in nood? In twijfel?
Hoe ondergingen zij liefde en haat? Kenden zij wroeging om hun soms afschuwelijke
wreedheid? Hoe ‘leefden’ zij? Want in het verhaal moeten ze leven, intens, de lezer
van deze tijd moet zich met hen kunnen identificeren, hun blijdschap en hun ellende
delen, hun weten en hun twijfel ervaren.
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In de loop van meer dan vijftig jaren heb ik heel wat historische verhalen gelezen
en ook in dit genre heb ik het meest geleerd van Franstalige auteurs (én van André
Demedts, wàt een greep heeft hij op de te verwerken stof!).
Het moeilijkste heb ik echter zelf moeten achterhalen: hoe bij het schrijven van
zo'n verhaal de ‘spreekbarrière’ - ik vind geen beter woord - moet worden
overschreden wanneer men ver in het verleden grijpt. Deze belemmering laat zich
nog veel meer gelden wanneer de roman een ik-verhaal is, want de lezer leest niet
meer, hij luistert naar Sibyllie van Gaege - de ‘ik’ in mijn trilogie - die haar wonderlijk
avontuur vertelt in de taal van nù. Ze weet niet, ze kàn niet weten wat wij allemaal
weten, ze kent dan ook de woorden niet om uit te drukken wat wij in de loop van de
eeuwen hebben ontdekt (of kwijtgespeeld), niet alleen op het materiële vlak, maar
ook op het geestelijke, filosofische, agnostische, psychologische, parapsychologische,
magisch-realistische en noem maar op, zoals de politici zeggen wanneer zij, zoals
ik nu, aan het einde zijn van hun Latijn.
Schrijvend van uit het denken van de ikpersoon ben ik mij telkens zeer bewust
van mijn tekort om de lezer-luisteraar begrippen mee te delen, waarvoor moderne
wetenschapsmensen of auteurs woorden hebben gevonden, die ik niet mág gebruiken.
Heel wat schrijvers zullen dit tekort in mindere of meerdere mate hebben gekend
en hebben een eigen techniek uitgedacht en aangewend. Anton van de Velde,
bijvoorbeeld, in zijn boek ‘Nele van Ingedal’, dat door sommigen een beetje smalend
‘de katholieke Uilenspiegel’ werd genoemd. Op mij heeft dit werk, zowat dertig jaar
geleden, een zeer goede indruk gemaakt. Ik heb het zelfs herlezen, misschien één
keertje te veel, want ik kwam tot de bevinding dat het archaïserend woordgebruik te
sterk was, te ‘gewild’ overkwam, zodat het verhaal zelf eronder leed.
Tegenpolen van de gewetensvolle auteur die van de Velde altijd is geweest zijn
de schrijvers die zich inzake woordgebruik alles permitteren, hun excentriciteiten
als een eigenschap gaan beschouwen, buitenissige uitdrukkingen, adjectieven, beelden,
vergelijkingen gebruiken, woorden zelfs die dertig of tien jaar geleden uit Amerika
of Honolulu overwaaiden. Ik heb ooit een middeleeuwse roman ‘stripverhaal’
aangetroffen en het werd door de ‘ik’ in alle ernst gebruikt als beeld voor zijn
innerlijke gevoelens of iets in die aard.
Waarom doen die schrijvers dat? Schrijven zij dan zo haastig dat zij er de tijd niet
voor nemen om het juiste of het meest benaderende woord te zoeken? Dat vergt
inderdaad geduld en zorg. Het woord moet immers op een zodanige manier worden
gebruikt dat wat voor de middeleeuwse verteller ‘onuitspreekbaar’ is toch bij de
hedendaagse lezer overkomt. Voor de schrijver de moeilijkste opdracht.
Sybillie van Gaege, zeer gevoelig en zeer verstandig - de verstandigste vrouw van
haar tijd, noemt Thomas van Bellingen haar - krijgt vreemde boodschappen, voelt
raadselachtige bindingen. ‘Ik geloof dat er in de mens krachten kunnen loskomen
wanneer hij met heel zijn wezen naar iets toeleeft. Ze zijn nog onbekend, niet alleen
omdat ze geen naam hebben, maar ook omdat men ze niet wil kennen, men is er bang
voor.’ Zelf is ze niet bang, want ze weet dat zulke krachten niet van de Boze kunnen
zijn en ze stelt de vraag: ‘Schonk God de mens, samen met het verstand, ook de
gaven die toelaten om te ontvangen en over te dragen, om aan te voelen en uit te
drukken, om anders te horen en anders te zien?’ In het derde boek gaat ze nog verder:
die gaven zouden ook toelaten ‘om buiten de vertrouwde zintuigen waar te nemen
en daarin op te gaan, het zodanig te beleven dat het lichaam erdoor wordt geslagen
en getekend.’ En van de abdis krijgt ze te horen dat er mensen voor minder op de
brandstapel werden gebracht.
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Eeuwenlang is men bang geweest voor die Boze tot men langzaam en moeizaam
in die gaven is gaan geloven. De namen die wetenschapsmensen eraan hebben gegeven
zijn begrippen geworden, zij rekenen niet alleen met de Boze af, vaak

Vlaanderen. Jaargang 31

371
ook met God. Maar men is banger dan ooit en men is wreder dan ooit. Wat betekent
nog voor de mens van nu de brandstapel van Montségur met mààr een paar honderd
verkoolde Kataren, vergeleken met de brandstapels van zijn eeuw? Wie daarover
schrijft heeft geen gebrek aan woorden en formuleringen, er zijn er te veel en er
komen er altijd nieuwe bij. En bijna elk nieuw woord of begrip heeft te maken met
verval, verminking, wanhoop, walg - en noem maar op.
Ik moet het ook hebben over een belangrijk aspect van de historische roman: hoe
komt de schrijver aan de stof en, daarbij aansluitend, waar vindt hij de documentatie
en hoé gebruikt hij die.
Emiel van Hemeldonck - als romancier niét naar waarde geschat - heeft enkele
historische romans geschreven naar gegevens die Floris Prims bij wetenschappelijke
opzoekingen had ontdekt en hem toespeelde. Het mooiste was het authentieke relaas
van een Antwerpse zondaar - een zwaar geval blijkbaar - die als boete een bedevaart
naar Compostella moest ondernemen, belast en beladen met een groot houten kruis.
Onderweg, op bepaalde pleisterplaatsen, mocht er een stuk van het kruis worden
afgezaagd, de dwarsbalk moest in de kerk van Compostella worden opgehangen, hij
is er nog altijd te zien. ‘Gesneden brood,’ zei ik tegen Emiel. ‘Ik kreeg het te laat,’
zei hij met een weemoedige glimlach, ik kan het niet meer aan.’ Hij heeft het boek
niet geschreven. Hij heeft ook geen ander boek meer geschreven.
De verhalen na mijn debuutjaren heb ik meestal op de een of andere manier
‘gekregen’. Ook het meest tragische ‘kreeg’ ik, het werd me opgedragen toen mijn
geliefde vriend en meester Leo Vindevogel werd gefusilleerd - ook dàt is historie en ik schreef ‘De dood met de kogel’.
De trilogie van Sibyllie, Lutgardis en Hadewijch werd me gegeven door Jef de
Prince die over de middeleeuwse geschiedenis van onze gewesten heel wat weet
waarvan wij, Vlamingen, geen weet hadden. Hij ontdekte dat de Waalse non Sybille
de Gages, die Lutgardis hielp en verzorgde, van oorsprong, aard en taal een Dietse
was. Ik kreeg zijn waardevolle documentatie, hij vertelde mij waar ik wellicht nog
meer aan de weet zou komen - en toen begon mijn mooiste letterkundig avontuur.
Al drie jaar leef ik en schrijf ik in een gesteltenis waarin ik vaak niet meer kan
onderscheiden wat nog werkelijkheid is en wat verbeelding is geworden - ik gebruik
hoogstzelden het woord ‘inspiratie’,

Bij het jubileum van de Normaalschool te Mechelen, 19 april 1960.

het wordt bijna altijd te onpas gebruikt. En ik hoop dat ik het werk in die gesteltenis
mag voltooien.
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Een gegeven kan zich ook op een irreële wijze manifesteren, dat heb ik al drie
keren ervaren en het werden drie magischrealistische verhalen. Een ervan is tevens
historisch: ‘Op weg naar Montségur’. Herlezend wat ik hoger heb geschreven,
namelijk dat het ‘historische’ een moeilijkheid méér is, stel ik vast dat het in dit boek
niet heeft doorgewogen. Omwille van het magisch-realisme? Ik ben bijna zeker dat
de verklaring daar is te zoeken, maar ik kan er nu niet meer over doordenken. Bij
het schrijven speelden zoveel gevoelens mee, ook het nooit vergeten heimwee in
mijn jeugd naar het toen onbereikbare land van mijn geliefde troubadours en mijn
tragische Kataren.
Ik kwam er eindelijk. Door een samenloop van omstandigheden was ik bekend
geworden met een Vlaming, eigenaar van een domein in de Languedoc. Met mijn
familie verbleef ik er een paar weken. Ik hoorde dat ‘Gary’ ten tijde van de kruistocht
een toevluchtsoord voor de Kataren was geweest. De eeuwenoude gebouwen, het
Kataars kruis in de haardsteen, de versteende bomen her en der, de bron op de heuvel,
de tochten in het land met de vele ruïnes en de tragische namen, het werkte allemaal
mee. Op de vooravond van de terugkeer had ik plotseling het verhaal. Een jonge
leraar uit Vlaanderen, door geheimzinnige krachten

Bij de bekroning van Bernard Kemp, Hasselt, 18 maart 1962: Emiel van Hemeldonck met Mevr. J.
Tulkens en wijlen gouverneur L. Roppe (Kopijrecht Nestor Gerard, Aartselaar).

naar hier gedreven, volgt doorheen de eeuwen het spoor van de verre voorvader,
ontmoet hem en ‘beleeft’ hem in een soort van reïncarnatie. Hoe onmogelijk dat ook
was, ik wist dat ik het aankon. Ik kwam thuis. Ik schreef ‘Op weg naar Montségur’.
Het was niet eens zo moeilijk.
En om te besluiten, een gekke gedachte, maar een gekke gedachte kan ook een
boek worden, ik heb er zo drie geschreven, neen: vier. En er komt misschien nog
een vijfde bij.
Ik had het over de hyper-moderne uitdrukkingen en beelden waarvan sommige
schrijvers zich bedienen in een verhaal dat zich in het verre verleden afspeelt, en dat
slaat soms als een tang op een varken. Maar als een schrijver die weet hoe een
historische roman moet worden geschreven en in het gekke ook al iets heeft
gepresteerd - ik, bijvoorbeeld - een historische parodie zou schrijven... Evenwel niet
al te ver in het verleden gezocht, 1830 zou voor zo'n kolder uitstekend zijn geschikt.
Doen?
Als ik er nog de tijd voor krijg...
Valère Depauw
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Emiel van Hemeldonck
Voorzitter van de Vereniging van Kempische schrijvers
Over Emiel van Hemeldonck, mijn Voorzitter van 1947 (voorlopig) tot 1973, mag
en wil ik getuigen. Van 1956 af was ik zijn Ondervoorzitter: we hadden daarbij
dezelfde leeftijd, met soortgelijke ervaringen - en wanneer ik hem later bezocht, dan
praatten we over dat precies gelijklopend verleden, over dezelfde uitkomst die niet
ver meer kon zijn. Inderdaad!
Vooreerst wil ik hem schetsen zoals ik hem voor mij zie. De rustiglevende
Inspecteur of gepensioneerde, Voorzitter of vriend, met de zilveren stem die u
fijnhelder tegemoet kwam. De nooit rustende schrijver, roman na roman en schets
na schets, van wie ik me niet kan voorstellen hoe hij zonder dat schrijven zou geweest
zijn. Hij zou niet zo gestadig boven zich uitgegroeid zijn, niet even volhardend
zichzelf geworden. Belangstelling en kennis zouden zo niet verruimd en gestoffeerd
geweest zijn; het hart niet zozeer gekneed en doorkneed. Hij kende heel veel, heel
precies, en wist het mee te delen; hij had veel ervaring, en deze werd steun voor
velen. Hij kende wel eerzucht, wanneer hij aan een ruimer publiek steeds betere
dingen wilde aanreiken... Indien sommigen hem dan voorstellen als een schuchter
en angstvallig schrijver, een braaf dienaar met brave boeken: dan kennen zij hem
niet, praten anderen na of verwarren talent met temperament. Van temperament was
hij ongewoon mild, in alles tot gunst en goed geneigd, rustig observerend zonder
veel schokken. Zijn creatief talent, daardoor wel geconditioneerd, kende en doorleefde
nochtans een diepe en veelvuldige, een krachtige en waarachtige-menselijke
werkelijkheid. De schrijver van Hemeldonck stond gequoteerd beneden zijn waarde!
Daarvan uitgaande, kan ik ook zijn voorkomen benaderen. Zijn hartelijkheid die
u begroette, zijn spontane en soms durvende aanhankelijkheid bij groepen en
gewoonten, zijn soepele trouw, eerbiedig tot in de keuze der woorden, zijn lichtelijk
merkbare beslotenheid, wanneer hij zich zwijgend en spontaan inzette voor zijn
ziekelijke vrouw... Zijn bereisdheid nochtans en nóg reizen, zijn belezenheid en nóg
lezen, zijn zo wat prinselijke verschijning, toch genaakbaar... Zo'n laudatie kon nog
doorgaan; maar ik moet handelen over de Voorzitter van de Kempische Schrijvers.
Toch blijkt het al: hij moet de geschikte, de haast onvervangbare Voorzitter geweest
zijn!
Als Voorzitter had hij zijn zilveren jubileum kunnen vieren. Hij werd voorafgegaan
door Juul Grietens (1934-1936) en

Portret van Emiel van Hemeldonck door Gerard Baksteen. Het werd aangeboden ter gelegenheid
van de zestigste verjaardag van de auteur op de grootse hulde, hem gebracht te Turnhout op zondag,
15 september 1957.
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door Jozef Simons (1936-1948). Doch reeds in 1947, wanneer de zieke Jozef Simons
niet meer mee kon, trad hij als vanzelfsprekend in dienst. Vóór 1973 had hij al jaren
willen aftreden; de Vereniging luisterde niet, want wie kon hem vervangen?
De Vereniging ontstond (einde 1934), dank zij Ernest Claes en Remi Sterkens.
De eerste kern bestond uit Juul Grietens, Remi Lens, Karel Peeters, Floris Prims,

In Memoriam Emiel van Hemeldonck
Ik denk dat hem hetzelfde dreef
Is er dan niemand die deze pracht ziet
Iets dat God met zandzegge schreef
Tussen de heiduinen en het veenriet
Ik denk dat hij even eenzaam was
Want Kempenaars overdrijven niet
Met hun lof en alleluja's
Schrijven is voor hen zo vaak sanskriet
Ik zie hem nog steeds als een berk
Zilvergrijs en tevens als brem
Even deemoedig bezoek ik de kerk
En ik hoor zijn hooggele stem
Rond Kerstmis herlees ik zijn werk
Dan denk ik: ik heb iets van hem.
Robin Hannelore

Jozef Simons, Felix Timmermans, maar onmiddellijk sloten velen zich daarbij aan:
schrijvers, schilders en grafische kunstenaars, musici. Men zette in met een plechtige
Servaas-Daems-hulde te Tongerloo; in 1936, na het overlijden van Grietens en met
Simons nu, kwamen de eerste statuten klaar. In 1937 werden Jozef De Voght en
Emiel Fleerackers gehuldigd; in 1938 kreeg Jozef van Mierlo zijn beurt. In dat jaar
werd van Hemeldonck penningmeester. In de lente van 1939 had de Vereniging nog
een Kempische Kunstdag ingericht; toen brak de oorlog uit.
Tijdens de bezetting werkte men hard in het ène jaar 1941-1942, en in geheel eigen
omstandigheden. Daar omheen was er stilte tot in 1946, en sindsdien hield de
bedrijvigheid niet meer op: hoofdzakelijk het werk van van Hemeldonck met zijn
Raad. Wat heeft hij gedaan? Vooreerst vestigde hij, voor de tot dan toe wisselende
Vereniging, vorm, verschijning, werkwijze. De Vereniging werd provinciaal, ook
onder dezelfde benaming; want provinciaal waren de similaire verenigingen
Oost-Vlaanderen en Limburg. Daarbij zijn de Kempen, zonder Antwerpen, de Kempen
niet meer. Antwerpen werd dus de hoofdstad, het centrum; vanzelf verruimde dat de
kring, gaf aan alles een andere allure, draagkracht, waarde. Men voelde zich
belangrijker en was gelukkig omdat men kunstenaars-met-naam mocht ontmoeten.
Men ademde dieper en verbroederde niet minder, men werd fierder, durfde meer
aan. Het was als hoorde men bij enige noblesse; de vriendschap, de Kempische
eenvoud daarin, bewoog zich ruimer en hoger. Dat alles weer, zonder volkomen van
Hemeldonck te mogen heten, werd hem vooral toegeschreven, aan hem met zijn
secure medewerkers, vooral Remi Sterkens en Fernand Bilcke.
Wat deed hij daarvoor? We zetten alles op een rijtje.
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1. Samen met zijn raad ordende hij de vergaderingen, en legde de data vast. Weldra
kwam men tot twee jaarlijkse vergaderingen, die van de winter en die van de zomer.
Die van de zomer, in samenwerking met de ‘Stichting voor de Kempen’, kenden een
wisselvallig verloop, altijd moeizaam ingelast bij de altijd volle zomerweekends.
Die van de winter kreeg een vaste datum, 11 november, en verenigde telkens
academische ernst en Kempische gezelligheid.
2. Hun academisch verloop kreeg zijn vast programma: herdenking van ieder
overledene, soms korter door de Voorzitter zelf, soms langer en door een speciaal
gedelegeerde. - Na de herdenking de huldiging,
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bij iedere onderscheiding; en weer door de Voorzitter of door een gedelegeerde.
Ergens lag daarin de materie voor een langere conferentie; soms zocht men elders
materie en redenaar.
3. Niemand van ons heeft zo'n zittingen ooit onderschat. In die eigen sfeer, met
veel dat opgeroepen werd, medegedeeld, ook familiaal afgewogen, herkende een
ieder, mag men zeggen, het eigen verruimde tehuis.
4. In die vergaderingen stond van Hemeldonck centraal. Door zijn soepele
minzaamheid die iedereen kende en herkende, door zijn vriend-zijn van alle vrienden.
Door de bescheiden vastheid waarmee hij elke spreekbeurt inleidde en besloot. Door
zijn indringend voorstellen van spreker en materie, door zijn woord-van-dank. Dat
laatste was nooit lang, altijd gevat en bescheiden; meestal vertolkte het precies onze
gevoelens en reacties.
5. Dit is de lijst van de belangrijke overledenen die herdacht werden (enkelen van
hen werden vroeger ook gehuldigd): Dirk en Gerard Baksteen, Aloïs Blommaert,
Fred Bogaerts, Vital Celen, Jozef De Voght, Kallist Fimmers, Emiel Fleerackers,
Jan Huet, Renaat Joostens (Albe), Victor Leemans, Broeder Maximinus, Jozef Muis,
Leo Op de Beeck, Floris Prims, Jozef Simons, Felix Timmermans, Anton van
Duinkerken, Jan van Gorp, Jozef van Mierlo, Alfons Verbist, Arthur Verhoeven,
Jozef Verschueren, Jozef Weyns, Ernest Claes, Karel Cruysberghs, Paul Hardy, Luc
Debaene, Constant van Gestel, Paul Lebeau, René Verbeeck, Rose Gronon, Jozef
De Belder, Oscar van der Hallen...
Daar is ook een (sterk ingekorte) lijst van gehuldigden en andere belangrijke leden:
Jozef Boets, Jet De Cat-Jorssen, Valère Depauw, Gaston Durnez, Aster Berkhof,
August Keersmaekers, Hubert Lampo, Flor Peeters, Leo Mets, Maria Rosseels, Ludo
en Leentje Simons-Vandemeulebroecke, Jules Vijverman, Karel Vertommen, Robin
Hannelore, Luc Vancampenhout, Gaston van Camp, Jan Veulemans... Veruit de
meesten van hen kenden van Hemeldonck nog, waren met hem bevriend, herdenken
hem met weemoed.
6. Reeds vóór van Hemeldonck en herhaaldelijk dóór hem werden contacten met
Nederlanders gelegd, vooral met Brabanders. Blijvende vriendschap ontstond wel,
occasionele samenkomsten; het geschikte moment moet nog komen. Toch waren er,
door ons mede gesticht, de ‘Groot-Kempische Cultuurdagen’ te Hilvarenbeek,
waarvan Essen de opvolging op zich nam.
7. Maar hier komt het belangrijke: van Hemeldonck bewaarde of stichtte vrede;
zijn lang voorzitterschap kende alleen eensgezindheid en saamhorigheid; bijna bij
niemand hield de vriendschap van het begin op. Met van Hemeldonck erbij leek men
geen ruzie te kunnen maken. Telkens luisterde men aandachtig, dineerde rustig en
lustig, en bijna telkens overtrof de uitgesproken
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Met zijn vrouw op het familiefeest bij zijn zestigste verjaardag.

Embleem van de ‘Vereniging van Kempische Schrijvers’, ontworpen door Gerard Baksteen.

Zo leidde Emiel van Hemeldonck de vergaderingen van de ‘Vereniging van Kempische Schrijvers’
(1964).

tevredenheid de verwachting. Wij weten overigens hoeveel waarachtig en kostbaar
dienstbetoon daaruit voortkwam, onvoorzien of verwacht, voor kortere of langere
tijd. Dat alles is onafscheidbaar van de zachte en voorname van Hemeldonck, die
domineerde zonder zich ooit te imponeren. Aanzien en gezag kwamen van hoger en
gingen dieper.
Wie kan nu die onvervangbare vervangen? Al jaren was August Keersmaekers lid
van het bestuur, en dus ingewerkt; nu bezet hij de stoel, en handelt met een eigen
stijl. Hij kent ieder van de leden al even goed, weet al even discreet en beslist op te
treden; hij bewaart de oude doenwijzen en geest, en heeft voor zijn deel de kaders
al verjongd. Hij is geen tweede van Hemeldonck; hij is een eerste Keersmaekers.
Mag ik de twee dan bijeenbrengen, met de ‘Scheepspraat’ van de zeventiende-eeuwse
Constantijn Huygens, die zo de prinsen Maurits en Frederik-Hendrik bijeenbracht?
Mouring, die de vrije schepen
van de zevenlandse buurt
achttien jaren onbegrepen,
onbekropen had bestuurd...
...Mouring was te kooi gekropen...
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Dat was Van Hemeldonck; Keersmaekers nu:
...Dutten, sprak mooi Heintje, dutten,
stilte, maats, een toontje min...
...Heintje peurde strak aan 't stuur, en
haalde 't anker uit de grond.
't Scheepje ging door 't zeesop schuren
of er Mouring nog aan stond.
Em. Janssen
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Boven links ‘Berk en Brem’, waar Emiel van Hemeldonck woonde.

Boven rechts ‘Berk en Brem’, waar Emiel van Hemeldonck woonde.

Rechts midden - Rechts onder De schrijver in de veranda van huize ‘Berk en Brem’ (1965).
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Een herinnering als afscheid: een bezoek (1966) aan Emiel van
Hemeldonck
De auteur woonde sedert 1932 te Vosselaar in zijn landhuis ‘Berk en Brem’. Het is
er rustig en stil en bezijden zijn woning houden de traditionele Kempische bomen:
de eik, de beuk en de berk als onverstoorbare reuzen de wacht.
Emiel van Hemeldonck had de deur reeds geopend nog voordat we aanbelden, want
inspecteurs zijn op stiptheid gesteld. Gemoedelijk leidde hij ons zijn werkkamer
binnen vanwaar hij door het brede raam een heerlijk uitzicht heeft over zijn uitgestrekt
landgoed, aan de voet van de Konijnenberg, al doet dit zandhoopje eerder aan vergane
grootheid denken en is er van konijnen geen sprake meer.
In de diepte van dat nog ongerepte landschap met zijn wuivende mastentoppen en
hier en daar een huisje in al zijn schamelheid tegen de grond gehurkt, heeft van
Hemeldonck de schoonheid van de Kempen leren ontdekken en de grootheid van dit
met natuur en grond vergroeide volk.
Eens kon men kilometers ver wandelen zonder een mens te ontmoeten, maar sedert
enkele jaren is ook daarin verandering gekomen. Dit verlaten gebied met de eindeloze
dennenbossen onderging een grondige wijziging. De tijd is voorbij toen de paters
van de abdij van Postel en de kasteelheren als machtige grondbezitters over de kleine
‘keuterboertjes’ regeerden. De jonge generatie verzoende zich niet met de
ontnuchterende realiteit hard te moeten werken om een ‘mager kostje’ te verdienen
en vele jongeren gingen in de mijnen werken of aan de dokken te Antwerpen.
Heeft dit aan de gaafheid van de Kempische volksaard geschaad?
Er is wel een breuk tussen de jonge en oude generatie, maar in werkelijkheid blijft
een Kempenaar altijd wat hij is geweest, d.i. zeer arbeidzaam, wat aan de zuinige
kant en vol bijgelovige vroomheid. De natuur heeft in al haar grootheid altijd het lot
van de mens van ‘te lande’ bepaald en de Kempenaar weet zich één met de natuur,
waarvoor hij soms een onuitgesproken angst gevoelt, maar waarvan hij ook
onweerstaanbaar houdt. Zijn hoogste streven was altijd eigenaar te kunnen worden
van een grond, die door eeuwen labeur een magere oogst schonk.
Dit is nu toch mogelijk geworden?
Koning Leopold III gaf het goede voorbeeld. Hij verkocht grote oppervlakten van
zijn bezit in Retie en vele mensen zijn hem zo dankbaar, dat ze zijn portret tussen
twee kandelaars op de schoorsteenmantel bijna vereren als dat van een heilige. Na
hem verkocht prins Karel zijn domein bij Postel.
Van Hemeldonck duidde het ons niet euvel dat wij bruusk overstapten naar het gebied
van de literatuur.
Hoe zijt ge tot de literatuur gekomen?
Toen ik onderwijzer was vroeg kanunnik Dils, witheer van Averbode, enige
verhaaltjes te schrijven voor zijn kinderweekblaadje ‘Zonneland’. Zo kwam de
‘appetijt’ en - al ben ik een wiskundige geest - het schrijven heeft me niet meer
losgelaten. In 1923 verscheen ‘Op de Grindershoeve’ in de Duimpjes-uitgaven van
Delille te Maldegem, waar ook Streuvels' ‘Lenteleven’ werd uitgegeven.
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Dit werk werd het debuut van een groot aantal verhalen en romans, maar hebt ge
u nooit gekrenkt gevoeld omdat men u rangschikte bij de ‘heimatschrijvers’?
Integendeel, ik ben fier op deze kwalificatie.
Dan beschouwt ge dit niet als een miskenning van de literaire waarde van uw
werk?
Wanneer men over de streek schrijft louter met folkloristische bedoeling is zo'n
werk inderdaad on-literair, maar elke goede roman moet een ‘heimatroman’ zijn,
daar een mens niet los te denken is van zijn milieu en omgekeerd. Is dit niet het geval
met Stijn Streuvels, Gorki, Tolstoi? Het milieu is bepalend voor hun oeuvre.
Men maakt u soms het verwijt dat ge veel publiceert. Onlangs lazen we dat ge
dagelijks schrijft.
Als men iets te zeggen heeft, komt het er niet op aan of er veel wordt gepubliceerd.
En ik schrijf inderdaad dagelijks, liefst 's avonds ongeveer twee uur.
Laat de inspiratie u dan nooit in de steek? Emiel van Hemeldonck antwoordde
met de bijna spottende wedervraag of wij dan wel in de inspiratie geloofden?
Inspiratie is een groot woord maar die is vaak het meest aanwezig bij degenen,
die het meest werken. Een roman schrijven eist van een auteur een grote inspanning
en zovele andere elementen bepalen de waarde van een werk.
Wat zoal?
De evenwichtigheid van de bouw, de logische en psychologisch verantwoorde
ontwikkeling van het gebeuren, de objectiviteit van de schrijver tegenover zijn verhaal.
En de stijlvaardigheid, daarover hebt ge nog niets gezegd?
Men moet natuurlijk over voldoende verwoordingskracht beschikken, maar stilistiek
wordt zo vaak verward met schoonschrijverij.
Schrijft ge uit innerlijke drang, om een boodschap te brengen?
Ik schrijf omdat ik het graag doe, omdat het bouwen, het groeien van roman mij
vooral boeit.
Meent ge ook, zoals Walschap, dat een roman een verhaal moet zijn?
Onbetwistbaar.
Wanneer wij u lezen hebben we altijd de indruk dat alles zo gemakkelijk uit uw
pen komt gevloeid. Schrijft ge inderdaad zo vlot?
Voordat ik een roman begin, heb ik het stramien in mijn hoofd zodat ik alles maar
op papier moet zetten. Mijn manuscripten worden zelden gecorrigeerd.
Hoeveel romans en verhalen Emiel van Hemeldonck reeds heeft gepubliceerd
hebben wij niet nageteld, maar het aantal is indrukwekkend. Er is daaronder een
werk dat ons diep heeft gegrepen en dat we persoonlijk beschouwen als een van zijn
gaafste literaire scheppingen: ‘Maria, mijn kind’, waarmee de auteur in 1944 de
belangrijke Gottmerprijs won.
Is deze bestseller niet een van uw mooiste werken?
Eigenlijk vind ik mijn laatst gepubliceerd boek altijd het beste, maar ‘Maria, mijn
kind’ heeft inderdaad heel wat succes gekend. Ik houd bepaald van dit boek omdat
ik er vooral de mens in beschrijf in al zijn desolaatheid en miserie, waardoor hij naar
de deemoed wordt gedreven. Mijn Kempisch volk blijft steeds de zuiverste
voedingsbodem voor mijn inspiratie. Dit verhaal stond zo klaar in mijn geest, dat
het in amper twee maanden tijd was voltooid.
En ‘De Cleyne Keyser’, waarmee ge de Vijfjaarlijkse prijs van de Vlaamse
Provincies wont?
De geschiedkundige opzoekingen boeiden mij en aan het schrijven beleefde ik
veel genoegen.
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Aan welke normen moet een historische roman beantwoorden? Want u liet zich
herhaaldelijk door het verleden inspireren, zoals in ‘Soet Antwerpen, Adieu’ en
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‘Gekluisterde Stroom’.
Bij de eerbiediging van de historische basis, moet de schrijver over voldoende
fantasie beschikken om een roman te scheppen. Geen enkel van mijn hoofdfiguren
is historisch maar wel laat ik mijn personages in het geschiedkundige kader evolueren.
We beginnen over de jonge rebellen in onze Nederlandse letteren en de verhouding
links-rechts.
Ik ben gelukkig dat links en rechts elkander hebben gevonden. Sommigen uit het
vrijzinnige kamp schijnen hun antiklerikalisme nog niet te kunnen afleggen. Wat de
jonge snaken betreft, die de ouderen verguizen, ik noem ze de nozems van onze
literatuur. Ze zoeken alleen van zich te doen spreken. Er is maar één maatstaf om
een werk te beoordelen, die van de menselijke eerlijkheid.
Hebben bepaalde jonge talenten op u indruk gemaakt?
Ik zetel sedert jaren in de jury voor de toekenning van de Hilvarenbeekse
literatuurprijs en we ontdekten Ward Ruyslinck, Carla Walschap en Geert van Beek.
Schrijven ze beter dan de oudere generatie?
Hun mogelijkheden zijn verruimd. De jongeren mogen langer naar school en
kunnen beter hun taal leren. Er is onderling contact tussen de literatoren en door de
beter uitgeruste bibliotheken maken ze gemakkelijker kennis met de wereldliteratuur.

Te Averbode, op het abdijfeest 1967, met o.a. Renaat Veremans en Pater De Kesel (Nonkel Fons).

In Memoriam Emiel van Hemeldonck
Bij ‘Berk en Brem’
klem-vast
met volk en land verbonden.
Zo werdt gij
balsem op de wonden
alom rond U geslagen.
Want in het knagen van de tijd
wist gij Uw Kempen
zwaar geschonden.
Tot gij de vrede hebt gevonden
in 't Eeuwig Leven na de dood
waar ‘Berk en Brem’
bij morgenrood
bestendig op de heide bloeien
en alle aardse duisternis
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volmaakt ontgroeien...
Bert Peleman

In onze tijd was zelfs een Streuvels niet toegankelijk, om er dan nog niet aan te
herinneren, dat zijn werk tot de verboden literatuur werd gerekend. Er is nu radio,
TV.
Voor het heengaan betraden we de stemmige woonkamer, waar aan de wanden
tekeningen hangen van Ost, Fred Bogaerts, een portret van de auteur door Gerard
Baksteen, naast schilderijen met Kempische

In 1952 ging de reis naar Congo; hier op bezoek bij de familie A. Coulier te Usumbura (31 juli 1952).

landschappen van Remi Lens en een Kempisch binnenhuis van Van Giel. Het laatst
liet van Hemeldonck ons in het nieuw Gildenboek van de St.-Sebastiaansschuttersgilde
bladeren. Daar was een foto ingeschoven, waarop de auteur staat afgebeeld, strijdlustig
met de boog in de hand en in zijn typische, Kempische kledij, te midden van zijn
juichend volk, waaraan hij zich met al de vezels van zijn wezen verbonden weet.
Fred Germonprez
(De tekst, hier enigszins ingekort, verscheen in ‘Het Volk’ en ‘De Nieuwe Gids’, 26
mei 1966).

De verteller bij het interview van Gaston Claes (1972; Copyright Gazet van Antwerpen).
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poëtisch bericht I
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C.V.K.V.-Leden én abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift
‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Bij elke inzending voegt u: adres, post- of bankrekeningnummer en - zo u uw
ingezonden gedichten terugwilt - de nodige postzegels.
De gepubliceerde gedichten dingen mee voor de Albert de Longie-poëzieprijs
1983.

naar allerzielen
Het is zoals elk jaar:
de laatste blaadjes lijden het langst.
Levenden gaan weer geliefden behangen
met stroken (wit) november.
Eerst de grote schoonmaak.
Dan, gedempt gaan hun gedachten
over dit veld van ongelijke liggers:
- Aan dat slapen voor zichzelf alleen
zit geen vrede vast... En toch,
hier is niemand cynisch
met chrysanten aan het spelen
in deze arena der uitgetelde
overwonnenen.
Hoor, met de lianen klimt mee
het charisma van de jongste dag:
‘in paradisum’ de kruinen in.
Als korrels op een zeef
het zindert om de zerken.
Je hebt zin om te smeken: ‘God,
schreeuw Jij dat marmer
maar ooit eens open
te Wakken waar de Mandel eindigt,
te Oeselgem waar de Leie werd gedoofd.’
Aureel Chanterie
De avond duurt te lang
in hetzelfde bed.
De adem van de angst
nijpt kroppend in de keel.
Op elk geluid wordt heimelijk gelet,
één woord is hopeloos teveel.
Van de verbetenheid volg ik de trage gang,
rond lakens klemt je hand verstijfd.
In wezen ben ik noemloos bang
omdat jij onvoorspelbaar blijft.
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De zware hartslag van de haat
slaat krachtig op de trom,
ik weet zijn klein waarom
maar kan geen namen noemen
en lig gepijnigd in mezelf
de diepste oorzaak te verbloemen.
Naar weekheid is de rug gekeerd
en buiten groeit een schoot vol dauw
en dat ik nog geen uur voordien
jou even teder vinden wou.
Maria Sesselle

droom
voor een vriend
vannacht
heb je je moeder begraven
toen de priester
het in paradisum aanhief
lachte je
met witte pijn
de hele ruimte vol
tot in de diepste nerven
zelfs de rozen op de kist
verbleekten even
gilbert coghe

lenteleven 2
genadeloos trotseer ik de schrille klank
en hoor de kermende rammelaar
die door het hermelijn gebeten wordt
vertekend door een koude rilling
over doodstille luister weggedreven
tegen de duizendjarige elementen
vecht ik me een weg
in de waterdampen van de velden
en voel de polsslag van de aarde
in groen dat niet te stelpen is.
onraakbaar zinderend door de drassen
vaart tot stijf en stram de droefnis
nauwelijks door kreten aangewezen
bereik ik het verzonken weiland
en vind het eerste kievitsei
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Achilles Cools

ik ben geroepen
Moet ik nog water slaan
en polder ploegen
eer de dakloze avond valt?
Ik ben geroepen
om de regen te verlaten,
geen land toe te behoren,
ik ben om sterren niet verlegen.
Fernand Florizoone

1854 meeresstrand
Ans Haff nun fliegt die Möwe,
Und Dämmrung bricht herein;
Über die feuchten Watten
Spiegelt der Abendschein.
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;
Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer.
Ich hore des garenden Schlammes
Geheimnisvolle Ton,
Einsames Vogelrufen So war es immer schon.
Noch einmal schaudert leise
Und schweiget dann der Wind;
Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind.

1854 avondvol aan het haf
Langs 't haf scheren de meeuwen,
Al minder wordt het zicht,
Boven de vochtige wadden
Weerspiegelt avondlicht.
Vogels met grauwe vleugels
Glippen langs het water heen
Als dromen liggen eilanden,
In nevelen gehuld, in zee.
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Ik hoor 't geheimzinnig schuren
Van 't gistend slik, overal
En eenzame kreten van vogels Zo was het altijd al.
Nog eenmaal laat de wind zich horen,
Dan zwijgt hij en gaat teloor.
Nu klinkt vanuit de diepten,
Een duizendstemmig koor.
Vertaling van Willem Hoffman
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dat alles is voortdurend
Najaarsregen in zijn regelrechte rafel,
novemberwolken in de wijn gedoopt.
Mijn vaste kinderplaats aan tafel,
de barst die door de witte gevel loopt.
Het winterwandelen van een trage haas,
de oude olm met gaten in zijn hoofd.
Van mei het watermerk de lichte avondwaas,
een schuwe wezel die de eieren rooft.
Balies en de plassen in de dreven,
lissen die in diepe grachten staan,
dat alles is voortdurend en gebleven.
Enkel vader, moeder zijn gegaan
langs hun parabels graan en brood.
Zij leenden mij voorgoed hun eigen dood.
Gery Florizoone
Ik heb het moeilijk met het knopen
van de dagen tot een rimpelloos bestaan
een weversknoop valt immers nooit te leggen
als de draden zich niet raken laten
's avonds huil ik met de ogen open
in het flauwe schijnsel van de rode maan
dwaal ik door de werkeloze lege hallen
onder pannen schuin en opstaand glas
bloeien schaars verlepte rozen
die in mijn aarzelig gebalde handen
snel hun weke bladeren laten vallen
de moeë maan schuift onafwendbaar schier
fataal naar het allerlaatst kwartier
in donker niets verdwijnt de sikkel
de hamer heb ik lang geleden ergens neergelegd.
Tjen Pauwels
Aan tafel spreken we enkel nog gebaren,
verdwalen in een nutteloos gepeins
en voelen elke glimlach aan als grijns,
met handen die gewichtig kruimels garen.
De bloemen op het kleed: een dode vlek.
Nooit is de dorst zo ritueel bedreven
iedere teug té duidelijk omschreven
en veel te luid rammelt het koel bestek.
We kunnen met elkaar niet blijven spotten,
we wilden nauwelijks zo bitsig zijn
maar proeven koppigheid en slikken pijn
en schuiven schichtig met de volle potten.
In een hardnekkigheid met spijt doorweven
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blijven we dwalend naar de vaat gekeerd
iedere traan met bitterheid geweerd.
Wie zal de tere tekens geven.
Maria Sesselle

van woorden die men niet schrijft
Van woorden waarin ik stilte eet
en uren waar ik pijn vergeet
Aan 't rijpen van de dagen
waar ik het kommerend leed
soms zinvol weet te dragen
En dan komen de vragen
waarop ik geen antwoord weet
Van woorden die men niet schrijft
Een tederheid die als een nevel drijft
Het zuiver lied van elke morgen
dat elk woord bevrijdt
met zachte zinnen vrij van zorgen
Dit is de schone pijn
van ons aanwezig zijn
Rachel De Smet

in memoriam lambert swerts
(21 juli 1980)
De kamer en je zetel,
je pen, je bureau en het boek
dat je las... Is het vermetel
dat ik luister en je zoek?
Soms in het slagwerk van de jaren
klinkt je stem, ver en toch nabij.
Ik raak je weerom aan... een droef ervaren
want alles is voorgoed voorbij...
Mijn vingers strek ik uit
in de leegte van de kamer
ik beluister elk geluid
maar hoor slechts de slagen
van mijn hart, een hamer
op het aambeeld van de tijd.
En aan de rand van eeuwigheid
tastend naar het antwoord
op zoveel vragen
blijft als giftig kruid
het verdriet
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in mijn darmen knagen...
Emmy Swerts

als maart
Als maart zijn stalen bogen spant,
het water schift dat naar een monding zoekt,
de wolken zetten lammeren op het gras.
Haar wang wordt weer radijs,
doorzichtig haalt zij sjalen uit de wind,
kent de sleutelbloem voor dit getij.
Aan haar vederlichte pas ik zie,
er hangt een zwaluw in de lucht.
Vader blust de kalk,
omschrijft het feilloos witte huis
waarin zij straks haar tuinen plant,
gordijnen pijpt, de ramen licht.
Zij legt haar zachte duiven
op het wijndak naar het zuiden
en tekent met haar pareloog
de kringloop van haar bruidsvlucht uit.
Gery Florizoone

aan een vriend
laten wij met lichte gewichten
de laatste normen wegen nog
die niet abrupt doen overslaan.
zwoegende voegers nog aan de diepste
en stilste rosas in de hardste muur:
de ets om in te sterven.
en rug aan rug op het dek voor
de laatste reis schoudertikkend wijzen
hoe nooit gezien in de avond goud blinkt
ons zwijgen lijk dennen opgericht.
Rik Huys
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wonen
brood en zorgen tasten
geherbergd in een kind
en slapend in een dier.
verlangen krimpt tot tuin
waarin meer wast dan buiten
omdat men wieden en begieten kan
en soms het hekken sluiten.
de stilte neemt een stoel
de droom zit in een zetel
aan tafel kringt de gedachte
en aan de wand zwijgt het vergeten.
wie spiegels wil en zonder schrik
zonder opschik voor illusie
zitte façe à façe een ogenblik
te herkennen en te wegen.
wie boven dak geen hemel weet
en achter wand geen wereld
is voor altijd wand- en dakloos.
Rik Huys

netehymne
als de oude rivier wakker wordt
uit slijk en stank herboren
op zoek naar een eldorado
verzamelt het eendekroos
wanneer door dood het leven groeit
en zingt over het heen en weer gaan
alleen het water zal weten hoe
zo gaan de dagen jaren voorbij
maar zijn er niet altijd
twee kanten aan de rivier
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de eenzaamheid zal het ons zeggen
als een zwerfsteen uit het oosten
verder altijd verder
andere stemmen andere woorden
druppelen een witte pijn
houdt steeds de spiegel achterwaarts
de dagen zijn alleen maar hier
terug naar de eeuwige roep
wanneer in stromende regen
de vlucht een genot is
vandaar dat het steeds
de eksters zijn
die goud en zilver verzamelen
Achilles Cools

zorgvuldig
Vaardig zoals zij de naald verklaart
aan vuur en splinters uit de pijn verwijdert,
zo kent zij koortsen aan hun kleur,
legt haar handrug op mijn hoofd,
geneest met woorden
en twee vegen door mijn jongenshaar.
De spijzen proevend prijst zij alle smaken,
leert te eten aan bewondering met maat
en met behagen, laat wat honger achter.
Voorkeur kent zij niet,
zij loont de naarstigheid en nette handen,
vult de borden naar de aard der feesten,
wijst aan tafel vader als een voorbeeld aan.
Gery Florizoone

brandende papavers
Je adem als een vrucht van kwelling
in de warme holte van mijn mond gelegd.
Fluweel verzwegen je verlangen
terwijl je witte hitte schaduwt om mijn huid.
Je lichaam heimelijk genoten als een bruid
in een schemering van weifelende twijfel.
Maar het tergen van de jaren
is nu plots doorbroken
en vernieuwend zijn wij voor elkaar herboren.
Toch word ik angstig, bang
om wat wij zullen worden:
verborgen minnaars, brandende papavers,
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een hete pijn in 't winterkoren.
Etienne De Ridder

december
wit
alles is wit,
zelfs de verse stap
van het pasgeboren kind
aarzelt nog even
in grootte en vorm
en toch blijft hij er
wit op wit.
Maarten Boudry

naar rogier van der weyden
uffizi, firenze
Die Kristus van het kruis gedragen heeft.
Zij die haar wreedste smart doorleeft.
De jongeling die zich verloren voelt.
De vrouw die doodsklacht doorvoelt.
Maar de engel weent
en laat de tranen leken,
langs het bleke, lopen
langs het wit gezicht.
Geen weten of begrijpen,
geen gebaar meer of geen tijden.
Zie,
en elke hemel dicht.
Frank Travers
dit landschap, opgemeten met maten
van vingers en mijlen,
dit stadsgezicht van trage adem, dit ijle zeilen
van de lichaamskomeet, voorbij voorbij,
de longritmieken,
worden weer bewonderenswaardig waardeloos,
verzieken.
hooggekleurd en heerlijk vergankelijk
verdwijnen de dingen
achter mijn horizon,
in een doosduister patrimonium.
nooit bezit ik meer dan schijnbaar schijn,
decorum,
dan de levenswarmte van de vuren,
die te vroeg vergingen.
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het heden wordt tot in het oneindige uitgelengd,
vóór en ná verliezen zich
in een heerlijke eeuwigheid,
waarin deze regen een regen wordt van élke tijd,
met romeinse herinneringen
en exotische parfums vermengd.
door de tijd uit het oog verloren,
ontsnapt aan de strik,
heb ik de wereld van de dode bladeren aanvaard,
in vrede.
met spiegels van onvergelijkelijke vreugde ga ik
de weg van de toekomst,
langs een vergezicht op het verleden.
Mark Meekers
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gedicht met vlijt
Met helderheid van stromend water
keert zij handig zaterdagen,
haar ijver doet plavuizen blozen.
Ter elfderure uit het achterhuis
zij draagt de ovenkoeken als gebakken
wolken in haar voorschoot hemelsblauw.
En naast de drempel van de middag,
hun feestneus in de lucht
haar klompen scheppen zon.
Zij weet wat weelde is en glijdt
op lichte voet de gladde kamer binnen,
kamt het laatste stuifmeel uit de haren
van de spiegel, legt de worsten in een kring
rond het plezier van vlootjes boter.
Haar huis wordt nieuw en zingt.
Gery Florizoone

sero nimis te amavi (St. Augustinus)
te laat heb ik je bemind
te vroeg heb ik je verwacht
te veel heb ik gewanhoopt
te veel heb ik de dagen
op de rug nagekeken
ik reikte mijn handen
hunkerend naar de tijd
terwijl tijd
slechts goud voor ogen is
ik wilde gouden dagen verzilveren
ijl en luchtig ben ik er doorgelopen
zodat me enkel het omzien bleef
Peter Adr. Voethoek

niet de zon, is afrika...
Niet de zon is Afrika...
doch de prauw die rustig langs de einder glijdt,
het is de Zamu die bij 't vuur roerloos zijn nachten slijt,
de stem die zingt in gonzend-stille middag
'n melopee vol heimwee, lost and gone.
Ook dàt is Afrika! 't Is niet alleen de zon.
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Het is de kleine kroeskop, die lachend ‘Jambo’ zingt,
'n schichtig dier dat naar de schaduw springt,
het knerpend monotone lied van krekels in de nacht...
De schaduw van de Biega, die op het maanlicht wacht,
De blauwe avonden met rode vuren op de flanken,
de ebbenhouten zwarten bij het meer. Vermoeide blanken...
Het is de verte! 't Is het lied der hoge blauwe luchten,
de geur van mens, van dier, van rijpe gouden vruchten,
het is de geur van 't land! het obsederend zoemen:
insekten! Duizenden! De roodvlammende bloemen:
de canna's, langalanga's, de prauwen op het meer.
't Zijn niet alleen de palmen! 't Is méér! Ach, zoveel meer!
Gil Claes Smeets

weelde
zolang zij zomers stookt met schoven,
het koren zingt van hand tot hand.
Op schelven is haar liefde lenig thuis
en leent aan kruimeldieven weelde.
Met stro bestrooid haar levenslijn,
haar lach hoedt spreuken bij dit fuiven.
Hals en haren schudden korrels goud
uit dit hoog herboren zijn.
Beneden is zij nog een boomgaard waard,
ontvouwt een vilten tafel in het gras,
versnijdt voor elk aan ham de honger,
voedt mijn dorst met koele melk.
Want wassend in haar jonge huid
haar appels blozen, zij bergt een boterbloem
en met haar neerhofstem
zij deelt de lakens uit,
strijkt de pluimen op die zij verdient.
Gery Florizoone

gemis
Dan komt de nacht mij na met
de ogen van een dier
en in zijn schaduw schuif ik
schaduw en stroomopwaarts
zijn stilte tegemoet. Ik heb gewed
met de keien en de vissen dat hij
zijn naam in mij zou kerven
- zij zegden niet, maar
de nachtuil lacht en
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vuur van cederhout brandt
op de oever van mijn wake.
Gerda Van Erkel

pianospel
heel licht een toon!
zó zacht gespeeld, dat
glas niet breken kan.
het tippen van de
vingers. als vleugelslag
de dansende notenklank.
zo zuiver als kristal:
appasionata geworden.
lia barbiers

stonehenge revisited
Midzomernacht.
In de kuilen wit water.
Veertien manen
de kring is rond.
Mond aan mond
in de langste nacht
nooit voorheen
was het hooi zo zacht.
Uit stenen tijden
het vrouwelijk getal
twee maal wendt de zon
éénmaal baart het dal.
Tien bloedloze manen
het kind is volgroeid.
Rechtop staat de Saxen.
Heksenkruid bloeit.
Aleidis Dierick
Zand, dat grond is en leven leven laat
dat stof en korrel, doorzichtig is en tijd.
Gerimpeld en verschaald als hei
toch bron van trage stilte blijft.
Als klei door vuur muurvast gevormd
betrouwbaar als een dijk, het duin.
Pad is, en betreden wordt, vertrapt
dat sporen trekt en oever voelt.
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Doorzocht, doorwoeld, nauwelijks doorgrond
als polders breed: liggend naakt met boer.
Tjen Pauwels

boodschap van de overkant
Uit hoge bossen
over heuvelen van fluweel
aan vier verloren verten
van het hemelmeer
roep ik jou
en fluister
over dingen
die niet van deze aarde zijn
je bezit
verborgen
zo rust in de nacht
het licht
van de morgen.
Mijn stem is dit licht
mijn stem ben ik
mijn stem ben jij
van een vreemde waarheid
vervuld.
Emmy Swerts
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verbondsberichten
Verbondssecretaris: Danny Van den Bussche Duinenstraat 70 - bus 3, 8400
Oostende

Eredeken Felix de Boeck 85
Onze ere-deken Felix de Boeck (85 op 12 januari 1983) werd gevierd met een
dankmis door Mgr. de Hovre in de parochiekerk op 9 januari en een officieel en druk
bijgewoond huldebetoon in de gemeentezaal van Drogenbos op 12 januari jl. Daar
werd de feestrede uitgesproken door Minister van State R. van Elslande. De
gezamelijke huldedichtbundel ‘Felix’ werd hem aangeboden en Marieke werd in de
bloemen gezet.
Het Kunstenaarsverbond met zijn ca. 1600 leden sluit zich van harte aan bij deze
huldiging. Hij blijft het boegbeeld voor onze vereniging, omdat in hem het christelijk,
Vlaams en artistiek ideaal, dat wij nastreven, wordt geïncarneerd. Op zaterdagavond
22/1 heeft heel Vlaanderen hem in het programma ‘Terloops’ in zijn eenvoud, zijn
wijsheid en zijn echte grootheid kunnen zien en horen.
Met alle eerbied en bewondering: Ad multos annos, Felix en Marieke!

Nieuwe leden
Onze Raad van Beheer aanvaardde in zijn vergadering van 16 januari te
Gent-St.-Denijs-Westrem volgende nieuwe leden, die we van harte verwelkomen in
onze grote kunstenaarsfamilie:
Antwerpen:
Bert Iven (L), Mol - Walter van Reusel (L), Boom.

Brabant:
Berthie Stas (L), Webbekom-Diest - Rafaël van Ransbeeck (P),
Hekelgem-Affligem.

Limburg:
Jozef Houbrechts (L), Tessenderlo.
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Oost-Vlaanderen:
Johan Bobelijn (P), Assenede - Huguette de Moor (P), Wetteren Etienne de Schepper (P), Haaltert (echtg. J. Bruylandt) - Geert
D'Hollander (M), Temse - Charles Rossi (L), St.-Amandsberg Jean Vercruysse (P), Destelbergen-Heusden.

West-Vlaanderen:
Jozef Bossu (L), Dentergem - Kathy de Bock (Text.), Brugge (echtg.
Phil. Govaert) - Luc Vanlerberghe (L/P), Ingelmunster - Rosa
Vanwijnsberghe-Depoortere (P), Waregem.

Buitenland:
Moniek Herreman (M), München (DBR).

Ereleden 1982
De v.z.w. CVKV geniet van de toepassing van art. 71, p. 1, 4o d van het Wetboek
der Inkomstenbelastingen, waardoor giften van minimaal 1000 BF kunnen afgetrokken
worden van het totaal belastbaar netto-inkomen van de schenker. Als een vorm van
Modern Mecenaat houden wij de totale som van deze giften beschikbaar voor
kunstenaars in een noodsituatie die op ons een beroep doen. Via deze weg zegt de
Raad van Beheer van het C.V.K.V. dan ook hartelijk dank aan alle ereleden.
Norbert Braet, Zwevegem; Karel Beeckmans, Boom; M. Boereboom, Brussel; Michel
Borremans, Lennik; Maurits Breyne, Vilvoorde; Arsene Carron, Oostende; Mevr.
Marcel Clement, Diksmuide; Felix De Boeck, Drogenbos; Ferdinand De Bondt,
St.-Niklaas; Lucien Debusser, Diest; Cyriel De Groote, Deerlijk; Paul Demoen,
Vosselaar; Paul De Dobbelaer, Ronse; Noël Derycke, Willebroek; Ignace De Sutter,
St.-Niklaas; W. De Wit, Waasmunster; Willy Dewith, Antwerpen; Eric D'Havé,
Eeklo; Antonio Diez, Bredene; H. Eyssen, Holsbeek; Emmanuel Geivaerts, Mechelen;
G. Goeseels, Heerlen-Wouw (Nederland); Edgar Heirman, Waasmunster; Jan
Heyrman, Gent; Ets. Jacobs, nv., Antwerpen; August Keersmaekers, Duffel; Willy
Martin, Kessel-Lo; Noël Matthijs, Geraardsbergen; Werner Michiels, Deurle; Mevr.
Fr. Olbrechts, Antwerpen; Lowie Peeters, Lyon (Frankrijk); Lodewijk Pintelon, Gent;
Lucien Ranson, Kortrijk; A. Raport, Tervuren; Jan Rebel, Montemar (Spanje);
Christiaan Reman, Zutendaal; W. Reynaert, Kortemark; L. Sabbe, Brugge; H.J.
Scheppers, St.-Pieters-Leeuw; Albert Smeets, Oostende; Godelieve Tysmans,
Houthalen; Hendrik A.J. Tytgat, Rumbeke; Gilbert Van Belleghem, Herent; Roger
Vanbrabant, St.-Truiden; Erik Vandekerckhove, Roeselare; André Vandenauweele,
Oostende; Andreas Van der Borght, Antwerpen; Roger Van Dessel, Hove; A.
Vandeweghe, Roeselare; Laurent Vanpoucke, Roeselare; Luc Van Nimmen, Drongen;
R. Vanhaverbeke, Brugge; A. Verbeke, Tielt; Guido Verfaillie, Ardooie; Frida
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Vleugels, Leuven; Julien Vyvey, Koksijde; Yolande Wittouck, Kluisbergen; Leo
Witters, Edegem. (Lijst afgesloten op 31 december 1982).

Christelijke lectuurbegeleiding
Het zestigjarig bestaan van het Kath. Centrum v. Lectuurinformatie en
Bibliotheekvoorziening (KCLB), dat het Lectuurrepertorium (zes delen) en de tds.
‘Boekengids’ en ‘Jeugdboekengids’ uitgeeft, werd gevierd op 6 nov. te Antwerpen.
In het Rubenianum werd een feestrede gehouden door de dichter Dr. h.c. Anton van
Wilderode.
Ook werd een persbericht uitgezonden, waarin het KCLB protesteert tegen de
situatie der bibliotheken ten gevolge van het berucht Bibliotheekdecreet. Het stelt
vast dat, vier jaar na de goedkeuring van dit decreet, dat een uiterst kostelijke
bibliotheekhervorming oplegde, er nog niets werd gerealiseerd o.m. in verband met
de definitieve financiële regeling en de concrete werkingsregeling. Minder dan ooit
lijkt de politieke wil aanwezig om hierin met een decreet te voorzien. Het argument
dat daarvoor geen middelen voorhanden zijn is een doorzichtige drogreden. De sector
van het bibliotheekwerk, die jarenlang moest leven met een aalmoes, werd erger dan
andere getroffen door een crisisbesluit dat het bibliotheekdecreet zwaar beknot nog
vooraleer het een redelijke vorm van uitvoering kreeg. Bovenmatig bezuinigen op
sociaal-cultureel beleid is slechts mogelijk als de overheid ertoe besluit een
herschikking van de uitgaven te doen vanuit een prioriteitenbeleid dat het algemeen
welzijn van de burger op de eerste plaats stelt, zodat ook de bibliotheeksector zijn
rechtmatig deel bekomt. Overbodige prestigeuitgaven kunnen we best missen. Het
KCLB eist dat de beloofde middelen voor het bibliotheekwerk beschikbaar worden.
Het eist daarbij de realisatie van het decreet voor de werking van de organisaties
voor lectuurbegeleiding. De christelijke organisatie voor begeleiding van de
bibliotheekgebruiker (CORBIB) acht dit een essentiële voorwaarde om degelijk werk
te verrichten.
Volgens het verslag van G. Durnez in DS pleitte de gevierde Waaslandse dichter
Anton van Wilderode in zijn feestrede voor een echt pluralisme dat niemand zijn
‘eigenheid’ doet verliezen. Hij haalde vooreerst, op humoristisch-melancholische
toon, jeugdherinneringen op aan zijn eerste lectuur en bibliotheekbezoek. Zijn
conclusie daaruit luidde, dat voor zijn generatie ‘lectuurvoorziening en -begeleiding
wel erg primitief waren, maar zeker niet zo eng als nu wordt gezegd’.
In het tweede deel van zijn rede relativeerde hij nog meer de bij sommigen gangbare
opinie over een bepaalde katholieke eenzijdigheid van weleer die voortwam
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uit eerlijke pedagogische bedoelingen en die niet alleen andersdenkenden kon treffen.
Als voorbeeld van de huidige slechte feitenkennis gaf Van Wilderode de reacties op
Cyriel Buysse. Men verwijst altijd naar een ongenuanceerde, naamloze uitval die
‘Boekengids’ in 1928 publiceerde, een uitval die even eenzijdig en beledigend was
als Buysses bekende franskiljonse uitspraken uit zijn vroege periode. Tegenover de
niet zo omvangrijke scheldlitanie plaatste Van Wilderode evenwel talrijke andere,
door priesters ondertekende, grotere en veel evenwichtiger teksten uit ‘Boekengids’,
waarin de meester-verteller terecht werd geprezen. Ook uit elders gepubliceerde
katholieke bijdragen uit de preconciliaire periode over Buysse, blijkt dat men sterk
moet relativeren.
Van Wilderode had het in zijn betoog verder over een bepaalde mentaliteit, die
als vanzelfsprekend aanvaardt, dat een tijdschrift zich b.v. ‘Socialistische Standpunten’
noemt en duidelijk en eerlijk vanuit zijn overtuiging oordeelt, terwijl elders het woord
‘katholiek’ naar het verdomhoekje mag verhuizen...
Voor Van Wilderode is lectuurbegeleiding géén achterhaald begrip. Niemand,
zegt hij, is nog bij machte om de lectuur zelfs maar gedeeltelijk bij te houden.
Bovendien: elke fase van de lichamelijke ontwikkeling van de mens wordt nu
toegelicht, doorgelicht en voorgelicht, waarom zou dat ook niet voor de geestelijke
ontwikkeling mogen? Een andere opmerking van hem luidde, dat men blijkbaar wèl
boeken mag (en moet) afwijzen op grond van politieke, sociale en zelfs partijdige
bezwaren terwijl onmiddellijk over censuur en onverdraagzaamheid wordt geroepen
als geestelijke normen worden aangelegd. (DS)

Kunstenaarsbelangen
• Over de Vrouw als kunstenares werd uitvoerig gehandeld in het laatste nummer
van ‘Hartslag’.
Chantal Desmet constateert dat thans bvb. van de 43% vrouwelijke studenten en
van de 57% mannelijke afgestudeerden aan de Haagse academie (1978), er 36%
mannen als beeldend kunstenaar werkzaam zijn, tegenover 12% van de vrouwen.
Vroeger beweerde men dat haar biologische creativiteit volledig haar scheppend
genie uitblies. Thans schrijft men dit toe aan de maatschappij. Immers:
- ‘Kunst’ werd vroeger als een beroep voorbehouden aan de man; de vrouw
hoefde geen beroep uit te oefenen buiten de zorg voor het gezin.
- De man staat niet voor de keuze ‘kind of kunst’, zoals de vrouw, voor wie
beide samen een dubbele inspanning betekenen.
- Het kunstenaarsberoep was verbonden met avonturen en onzeker bestaan,
waarvoor de vrouw niet geschict geacht wordt.
- De vrouw heeft weinig aan een niet direkt nuttige kunstenaarsbestaan, dat
niet in de normale produktieverhoudingen zijn plaats heeft.
Ingrid Castelein voelt zich gestimuleerd doordat de vrouw niet voldoende als
professionele kunstenares ernstig wordt opgenomen. Eveneens voelt ze zich
gestimuleerd omdat er nog zo weinig vrouwen het aandurven en zij niet naar waarde
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worden geschat. Ook omdat de ganse kunstwereld even corrupt zou zijn als alle
andere politiek (commissies, galerijen, kunstbeleid).
• Aan het Religieuze boek werd in de Doornikse Lakenhal een Biënnale gewijd van
19 tot 23/11. Aansluitend kunnen we melden dat het tds. ‘Collationes’ een
overzichtsnummer publiceerde over het Nederlandstalige religieuze boek van 1972
tot heden. Adelbert Denaux brengt er een Handreiking voor een theologische
bibliotheek, met analytisch commentaar (thematisch geordend). Frans Lefevre
behandelt 250 religieus-vormende boeken voor vijftien- tot achtienjarigen (100 fr.
op pr. 000-0418230-63, Collationes, Reep 1, 9000 Gent).
• Poëzie als dagsluiting op TV dient aangemoedigd te worden. De invoering van
een muzikaal of poëtisch ‘Coda’ als dagbesluit kan ons allen verheugen. Maar waarom
de keuze der gedichten precies toevertrouwen aan de verantwoordelijke voor de
meest betwiste en onverdraagzaam-vrijzinnige poëziebloemlezing?
• Nieuwe publikatiemogelijkheden worden aangeboden door de V.K. Houtland
(Vriendenkring Kunst Houtland, centrum voor kunstadvies); algemeen secretariaat
t.n.v. Fernand Laforce, Revinzestraat 24, 8100 Torhout. Daar zijn inlichtingen aan
te vragen.
• De Spektakelbeurs van de Nederlanden heeft plaats op 16.3.83 in het Turfschip
te Breda. Daar kunt u zich als producent presenteren aan mogelijke programmateurs
in Vlaanderen en Nederland: mime, film, cabaret, muziek, ballet, kleinkunst,
poppentoneel, muziektheater, jeugdtheater... In 1982 waren er 112 producenten en
kwamen er enorm veel contracten tot stand. Constatering: veel Nederlanders die in
Vlaanderen konden optreden en weinig Vlamingen die in Nederland konden op
tournee gaan. Trouwens er was ook te weinig aanbod uit Vlaanderen!
Secretariaat voor inschrijving en inlichtingen: Johan Benneker, Marselaan 30,
4907 LG Oosterhout, tel. 01620-56235.
• De Vlaamse Dramaturgie en de praktische bezwaren ervan was het thema van
een panelgesprek bij de presentatie van het 16e Teaterboek (88 blz., 230 fr., tel.
03/293.33.60). Roger van Ransbeek, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse
Toneelauteurs, verwijt de theaters niet hun onwil maar hun te afwachtende houding:
zij wachten op initiatieven van de auteurs i.p.v. opdrachten en vragen te richten tot
hen. Het is immers vals te beweren dat er geen goede Vlaamse toneelauteurs zijn,
maar zij hebben veelal te weinig kans om toneelervaring op te doen. Bob Elsen,
adviseur bij Cultuur, meende dat er wel betrekkelijk veel Vlaams toneelwerk wordt
gespeeld, maar dat een aantal grote gezelschappen opzien tegen het daaraan verbonden
risico publiek te verliezen. Redant onderlijnde dat het publiek het beste wenst te
krijgen zowel van binnen- als van buitenland.
• Een Colloquium over muzikale creatie en culturele bedrijven had plaats in het
debatcentrum van de Europese Raad te Straatsburg op 26/11. Men ging uit van het
feit dat de muziek heden het voornaamste communicatiemiddel is voor de massa's
in de wereld, zodat de muzikale industrie uiterst belangrijk is, ook economisch, met
een groei in Europa van 10 tot 35% van 1950 tot 1978 voor platen en cassettes.
Evenwel stelt men vast:
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- aftapping op grote schaal met enorm verlies aan auteursrechten voor de musici;
- veel zwaarder B.T.W. in vergelijking met het boek;
- sterke daling in aantal der beroepsmusici (75% in de BRD van 1950 tot 1980,
in Frankrijk - 35% van 1974 tot 1981).
Daarom is het nodig op Europees plan zowel de regeringen als het mecenaat over
die toestand te sensibiliseren en tevens tot onderlinge samenwerking te brengen,
spijts de belangen en tegenstellingen. Allerlei middelen werden te berde gebracht
met benadrukking van de rol der scholen, der bedrijven en van radio en TV. Ook de
nieuwe technologieën veroorzaken problemen:
- zal het aantal componisten en vertolkers erdoor verminderen?
- gaat men naar steeds grotere uniformiteit?
- welke nieuwe wetten zullen moeten ingevoerd worden?
- moeten de bestaande radio- en TV-instellingen beschermd worden of moet
de audio-visuele industrie hervormd worden?
- moeten de eventuele taksen e.d. op muziek-kopieën van alle soorten ten bate
van de industrie of van de musici aangewend worden?

• Een lid van de Vlaamse Raad vroeg de minister het Procent Nederlandsgezongen
teksten bij BRT-1. De minister antwoordde: De cijfers waarover de BRT momenteel
beschikt slaan op tellingen van de jaren '79 en '80. Zij betreffen de procentuele
verhouding van diverse talen binnen het pakket vocale muziek volgens de opsplitsing:
Vlaams, Nederlands (d.i. van het Koninkrijk der Nederlanden), Frans, Duits, Engels
en ‘andere’. Het omvangrijke tellingswerk van de jaren '79 en '80 is destijds geklaard
door een groep stagiairs die daarvoor speciaal waren aangetrokken. Deze gegevens
zijn hierbij. Alles wat Nederlandstalige vocale muziek is werd samengeteld. Een
opsplitsing per gewestelijke omroep werd niet gemaakt. Sedert het verdwijnen van
de groep stagiairs werd, ingevolge de desbetreffende resolutie van de Vlaamse Raad,
slechts nagegaan welke het aandeel was van het werk behorend tot de ‘eigen
muziekcultuur’ in de uitzendingen van de BRT.

1979
1980

BRT 1

NederlandsFrans
Duits
30,14% 10,91% 2,67%

Engels Andere
49,94% 6,34%

Totaal
100%

BRT 2

18,99%

10,13%

4,48%

62,71%

3,69%

100%

BRT 1

37,68%

10,88%

2,28%

44,20%

4,96%

100%

BRT 2

26,69%

12,80%

11,56%

41,95%

6%

100%

N.B.: Het is spijtig dat bij de ‘Nederlandse’ ook de ‘Vlaamse’ samengeteld werden.
Zo verbergt men hoe weinig ‘Vlaams’ er op de BRT gezongen werd.
• De grote Belgische orkesten, aldus de voorzitter van de muziekraad der Franse
Gemeenschap Wangermée, zijn zo talrijk en zo duur en ze kunnen zo weinig optreden
dat er een rationalisatie nodig is. Zij hangen af van de Gemeenschappen of de
nationale overheid. Dat vergemakkelijkt de toestand niet. De Franse Muziekraad
stelt de oprichting van twee grote orkesten met ongeveer honderd musici voor: het
Luiks Symfonisch Orkest versterkt met de leden van het Waals Kamerorkest en een
tweede orkest met musici van het RTBF-orkest en de Franstalige musici van het
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Nationaal Orkest van België (NOB). De andere helft van het NOB moet bij het
BRT-orkest worden gevoegd of bij het orkest van de Nationale Opera (NMS). Het
eerstgenoemde zou worden gefinancierd door de Franstalige Gemeenschap en de
stad Luik, het tweede door de Franse Gemeenschap en de RTBF. Stagedoende jonge
musici zouden moeten in beide grote orkesten optreden voor een kleinere wedde. Er
kan geen pensioenleeftijd worden bepaald voor musici en daarom moeten maatregelen
worden uitgewerkt, om niet langer opgescheept te zitten in alle orkesten met een
tiental musici die fysiek niet in staat zijn op te treden. Wangermée gaf toe dat de
herschikking van de Belgische orkesten moeilijk haalbaar is zonder verlies van
arbeidsplaatsen, maar beklemtoonde dat ze onvermijdelijk is om het voortbestaan
zelf van die orkesten te waarborgen. Deze voorstelling der zaken verwekte hevige
verontwaardiging, o.m. vanwege de directie van het Nat. Orkest van België, dat staat
onder de nationale regering, zodat de Franse Gemeenschap er niets mee te maken
heeft. Bo-
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vendien, verklaart de directie, is het Nationaal Orkest verre van onderbenut; het kan
zelfs niet ingaan op alle concertaanvragen. Om de problemen van twee andere orkesten
op te lossen, zaaien sommigen verwarring bij de musici van het orkest, waarvan het
beheer door de voogdij-instanties steeds onberispelijk werd geacht. Zij veroordeeldt
dit maneuver en is vastbesloten de activiteiten verder te zetten en zelfs uit te breiden.
• ‘Kerkmuziek in het Kerkgebouw. De architectonische ruimte van de
Kerkmuziek’ is het thema van de drie Kerkgebouw-dagen, die plaats vinden in de
Trierse Katholische Akademie (diocesaan vormingsinstituut gelegen ‘Auf der Jüngt’
1) van maandag 11 tot 14 april in de tweede week na Pasen. Inlichtingen en
inschrijving bij de organiserende Keulse vereniging: K.U.K.-Sekretariat, Burgmauer
3, 5500 Köln 1.
• De 30ste internationale Dirigentencursus van de Nederlandse Omroep Stichting
(NOS) zal van 1 tot 27/8 plaatshebben in Hilversum. Inschrijving op 15 mei
afgesloten. Prospectus en aanmeldingsformulier: NOS, Internationale
Dirigentencursus, Postbus 10, 1200 JB Hilversum.
• Subsidieregeling voor de film: Bij een eerste film kan men een tussenkomst tot
maximum 80 t.h. bekomen. Maxima voor een scenario: 300.000 fr., voor opstarten
van een produktie: 500.000 fr. Bij een gewone Nederlandse produktie worden die
bedragen resp. 500.000 en één miljoen fr. Daarbij komt een startgeld tot maximum
vijf miljoen. Dat geld is een voorschot op de betoelaging van 66 t.h. Bij een
co-produktie kan het ministerie tot maximum 33 t.h. tussenkomen. De
ontwikkelingstoelagen (scenario-produktie) zijn dezelfde als bij een Nederlandstalig
project.
Bij de kortfilm wordt een onderscheid gemaakt tussen fictie, documentaire en film
gewijd aan beeldende kunst. De tussenkomst kan tot 80 t.h. oplopen. Animatiefilmen:
kortfilm kan tot 80 t.h. worden gesubsidieerd. Een avondvullende film wordt voor
één derde gesteund en men kan als startgeld maximum drie miljoen vragen. Er zal
worden uitgekeken naar mogelijkheden om een produktiefonds op te richten en er
wordt gepoogd in Brussel een bioscoop te vinden waar men de Vlaamse film kan
propageren. Voor marktonderzoek, publiciteit, prospectie en marktproduktie zal een
grotere inspanning worden opgebracht.

Zij rusten in vrede bij de heer
† Ons redactielid Jozef Droogmans (o26.1.1895) overleed op 26 januari te Bilzen.
Zijn literair werk stond volledig in dienst van de Limburgse literatuur. Hij werd
de ambassadeur van Limburg geheten.
† Poppenspeler, kunstschilder en restaurateur Constant van Campen (oAntwerpen,
28.8.1907) overleed op 1.12.1982 en zal bekend blijven o.m. als de
medeoprichter van het befaamde Poppentheater van Campen.
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† Letterkundige en criticus Wim Doevenspeck (oBorgerhout 23.5.1904) overleed
op 21.12.1982 te Deurne. Hij was o.m. bekend om zijn veel gespeelde vertaling
der ‘Beeldekens van St.-Franciscus’ (M. de Ghelderode).
† Letterkundige Cyriel Verleyen (oBaasrode 4.11.1914) overleed op 13.1 te Lier.
Voornamelijk jeugdschrijver en promotor van het Vlaamse jeugd- en kinderboek
met opvoedkundige waarde. Staatsprijs van het Jeugdboek.
† Musicus Antoon Eeckhout (oMenen 23.11.1927) Norbertijn van Averbode,
overleed op 30.8.1982. Laureaat orgel Lemmensinstituut. Stichter van de
Jeugdmuziekschool en het koor te Testelt en van Concertino te Brasschaat.
† Auteur, regisseur en kunstschilder Remi Lens (oArendonk 14.4.1902) overleed
begin januari in Turnhout, waarvoor hij de ‘Maria-Ommegang’ maakte, zoals
zijn ‘Kerstspel’ voor Vosselaar.

Kunstenaarsverbond en tijdschrift bieden aan de naastbestaanden van onze
overleden collega's CVKV-leden hun christelijke deelneming aan.

[Korte golf en Prijskampen en onderscheidingen, Uit het leven van
kunsten en letteren, Bibliotheek]
[Redactie: de stukjes ‘Korte golf’, ‘Prijskampen en onderscheidingen’, ‘Uit het leven
van kunsten en letteren’ en ‘Bibliotheek’ staan in het origineel steeds naast elkaar,
maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

korte golf
Activiteitenrubriek van CVKV-leden in nabije verleden en/of toekomst.
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende.

I. Plastische kunsten
Retrospectieve wijlen Ernest Albert, de Tinne Pot Brussel tot 12/12. - Een
vierkleurenprent van Ben Baerten is een geschenksupplement voor ‘Renaissance’
1983 van gal. Esschius-Diest, genummerd en gesigneerd (40×50, ingelijst 1.000 fr.).
Hij exposeerde er tot 31/1. - Tweejaarlijkse tentoonstelling van Leon Beel
Hondiuspark Wakken tot 26/12. - Werken van Hugo Besard, C.C. Strombeek-Bever
tot 24/12. - Veertig jaar André Bogaert, tot 7/2 in gal. de Vuyst te Lokeren. - Werken
van Roger Bonduel en Walter Brems, gal. Aksent Tielt tot 30/1. - ‘Ut Lutgartleven’
bestaat uit 8 teksten in Dietse taal v. Broeder Geraert, gedrukt op eigen pers door
J.A.M. Bossaert, met 8 lino's van hemzelf. Eenhoornpapier, 30 × 43, 25 ex.
genummerd en gesigneerd. Bestellen: Open Atelier, Sophiaweg 4, 6523 NJ Nijmegen
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(f 500). - Van J.A.M. Bossaert, Renaat en Jo de Smedt, Albert de Vree, Jan
Flameng en Frank-Ivo van Damme verscheen een K.V.J.-Kunstmap met een grafiek
van elk (1.500 fr.). - Graficus Renaat Bosschaert bracht als eindejaarsuitgave: map
‘Vier geneeskundige kruiden’, bruikbaar als eindejaarsgeschenk; 4 etsen, 300 gen.
en gesign. ex.; 30×41. Bestellen door storting van 2.000 fr. (ingelijst 6.000 fr.) op
pr. 000-0694434-11 Grabo R. Bosschaert, St.-Annakerkstr. 6, Brugge. - Werk van
Willy Bosschem, gal. An Hyp Wapenplein Oostende tot 31/12. In gal. Amaryllis
Brussel tot 13/2. - Werken van Fernand Bouckaert, gal. da Vinci Waregem 8 tot
26/1. - Grafiek van Marie-Jeanne Bouduin, Masereelcentrum Kasterlee,
opendeurdagen vanaf 27/12. - Pentekeningen van Jos Bruggen, ‘Mini’ te Bilzen
12/12 tot 4/1. - Kunstschilder Robert Bruyninckx, Avantgarde Gallery Antwer-

prijskampen en onderscheidingen
Berichten tijdig insturen: Kunstecho's van ‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12
bus 3, 8400 Oostende

A. Literatuur
AALST - De Dirk Martensprijs 1982 van de stad werd toegekend aan de bundel
‘Voorbij de populieren’ van W. Spillebeen.
ANTWERPEN - Jeugdschrijver Leopold Vermeiren (o7.4.1914) werd op 24/11
ll. gevierd in het Rockoxhuis n.a.v. zijn 50e ‘Rode Ridder’. Dit werk ‘De
onzichtbare’ werd voorgesteld door Jo Briels en zijn echtgenote. Hij kreeg het
‘Gouden boek’ van zijn uitgever en ‘Een prijs van de dankbaarheid van zijn
oud-leerlingen’.
AVERBODE - Onder auspiciën van het ministerie van Nederlandse Kultuur
wordt in 1983 door GP-uitgaven Averbode de Elfde John Flandersprijs voor
Vlaamse Filmpjes uitgeschreven: 20.000 fr. zal toegekend worden voor een
onuitgegeven boeiend verhaal voor lezers van 12 tot 15 jaar. Uiterste termijn 1
mei 1983. Inlichtingen: Vlaamse Filmpjes, GP-uitgaven Averbode, 3281
Scherpenheuvel-Zichem.
BERINGEN - Voor de Poëzieprijs van Beringen 1983 zijn er naast de hoofdprijs
(10.000 fr.) drie Literaonderscheidingen, telkens een kunstwerk. Gedichten
dienden in vijfvoud getypt vóór 15/2 ingediend aan Litera, p.a. Edith Oeyen,
Hanebergstraat 75. Dit bericht bereikte ons laattijdig. De ingestuurde gedichten
komen ook in aanmerking voor eventuele bundeling in ‘Versalia 83’, een
thematische bloemlezing over ‘Onmacht’ uitgegeven door Litera. Presentatie
op de ‘Poëtische Nachtwake Beringen’ van 26 en 27/2 in het Beringse C.
Centrum Casino.
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BERLIJN (DDR) - Voor bevordering van de Duitse taal en germanistiek werd
de J. en W. Grimm-prijs van de DDR toegekend voor 1982 aan zes geleerden
uit zes landen o.m. Willem Pee.
BRUGGE - De Prov. Letterk. Prijs voor dramat. kunst voor niet gepubliceerd
werk werd niet toegekend. Premies kregen Eddy Couvreur uit Rekkem
(‘Suzanne’), Roger Pieters uit Westende (‘Omtrent Jeanne-Panne’) en Lucien
vanden Briele uit Mechelen (‘Borelle 3000’). Voor het gepubliceerd werk ging
de prijs naar ‘Een-en-twintigen’ van Rudy Geldof (Brugge). Bovendien kreeg
Bart Dejaegher (Zillebeke) de bijzondere premie voor het jeugdtoneelwerk
‘Dank je wel, zei het broebelbeest’.
- De Prov. Literaire prijs voor poëzie verdeelt: a. voor
niet-gepubliceerd werk 40.000 fr., waarvan 30.000 fr. voor de prijs
- b. voor werk gepubliceerd tussen 1.1.77 en 1.1.83 idem. Insturen
op 5 ex. (onder kenspreuk met identificatie-enveloppe voor
niet-gepubliceerd werk) vóór 15 juni: Prov. Cult. Dienst, Kon.
Leopold III-laan 41, 8200 Brugge 2, tel. (050) 31 29 01.
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[Prijskampen]
BRUSSEL - De Koopal-beurs voor vertalingen werd toegekend voor 1980-1981
aan Theo Hermans voor zijn vertalingen van Latijns-Amerikaanse werken in
het Nederlands. Jury: R. Elsen, R. van den Broeck, H. Servotte, H.J. Jespers en
(eens te meer) W.M. Roggeman.
- We vermeldden reeds de prijswinnaars 1e Cat. (boven 21 j.) in de
Poëzieprijs Vlaamse Club. In de 2e Cat. (17 tot 21): 1e Pr. Hans de
Greve (Assenede, met ‘Fuimus Troes’), 2e Pr. Sabine Mertens
(Wetteren, met ‘Mocht jij mij zijn’), 3e Pr. Koen Verbeeck
(Kapelle-op-den-Bos, met ‘Ik word geleefd’). In de Cat. 13 tot 16
j. won Thea Branders (Averbode) en in de Cat. tot 12 j. Erwin
Jansegers (Bornem). Juryverslaggevers waren Julia Tulkens, Armand
van Assche, Willem Roggeman en P.G. Buckinx.
- De Kon. Ac. v. België bekroonde op 11 december '82 de laureaten
van de prijsvragen in de klasse der Letteren 1982: G. de Brabander,
W. de Smedt, L. Haegeman, E. Put en W. Verleyen. Deze laatste
werd bekroond om zijn ‘Benedictus van Haeften’, die verschijnt
m.m.v. de K.U.L. Van hem verschijnt ook dit jaar een ‘Geschiedenis
van Affligem’, n.a.v. het jubeljaar der abdij (900 j.), waaraan ook
een tentoonstelling wordt gewijd ‘Affligem 1083-1983’.
- De dichter A.G. Christiaens werd op 27/11 gehuldigd in de UFSAL
n.a.v. zijn Prijs Scriptores Catholici 81.
- Het A.N.V. en C. organiseert zijn jaarlijkse Journalistieke wedstrijd.
Jongeren van 12 tot en met 20 jaar kunnen meedoen met artikels
die passen in de ‘Topkrant’, waarin de bekroonde werken zullen
verschijnen. Inlichtingen: A.N.V., Mieke Knaepkens, Gallaitstraat
80, 1030 Brussel.
- De medaille en het ere-diploma van Sabam werden toegekend aan
Gaston Bogaerts, Jozef van Hoeck, Prof. Dr. Frans van Isacker en
Alfons Verlackt.
- De Vlaamse Literaire Prijs van de Stad van 60.000 fr. werd
toegekend aan Piet van Aken (62) voor de verhalenbundel ‘De
Goddemaers’.
- De OBE-onderscheiding (Officer of the Most Excellent Order of
the British Empire) werd door ambassadeur Jackson uitgereikt aan
Prof. Herman Servotte, J.E. Dutry en J. Huisman. Freddy Moreels
werd Member BE.
- De Nederlandse Ambassadeur van der Louw reikte aan Jozef Deleu
de insignes van Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit.
- De Staatsprijs voor essay 1979-1982 gaat naar het vrij onbekend
essay ‘Glazuur op niets’ (1981) van Willy Roggeman. Jury: H.
Bousset, P. de Wispelaere, H.F. Jespers, Jo Verbrugghen en A.
Westerlinck.
- ‘Anderland’ en ‘Koreander’ schrijven een gezamenlijke wedstrijd
voor het Kort verhaal uit. Tema: ‘De vrouw en haar duizend
gezichten’. De inzendingen (3 tot 10 getikte blz. van elk 30 regels)
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worden vóór 15 februari ingewacht: Anderlandprijs, t.n.v. Monika
Lo Cascio, Generaal Wahislaan 18-20, bus 13, 1030 Brussel; tel.
(02) 216 96 86. Prijzen: 5.000, 2.000 en 1.000 fr.

GENK - De prijs van de Gulle Lach ging naar de auteur P. Sangers Kruisheer,
die vooral geschied- en kunstgeschiedkundig werk publiceerde.
GENK-GENT - Dichter en kunstrecensent Remi de Cnodder werd hulde
gebracht door de ver. ‘Indian World’ op het Genkse stadhuis en door de ver.
‘Open Kring’ te Gent.
GENT - ‘Bocari. Literair Jaarboek 1982’ is een nieuw initiatief van Uitg. Dirk
Bocklandt. Het gaat uit van het principe dat de uitgave van teksten niet door
lektoren maar door de lezers moet beslist worden. Daarom biedt het jaarboek
een - noodgedwongen - selectie, hoofdzakelijk uit de inzendingen voor de
Bocklandtwedstrijd 1982. Daarin ging de 1e Bocariprijs-poëzie naar ‘Leven
met en door God’ van Anny Cornelis (Kortrijk) en de 1e Bocariprijs-proza naar
‘Lieve Claudine’, een kortverhaal van Francine Verschaeren (Brasschaat).
Unieke spreidingswijze van het Jaarboek: de eerste 5.000 ex. worden gratis
verspreid: te bekomen à 50 fr. (verzendingskosten), in gesloten omslag of als
cheque op naam te versturen, t.n.v. Dirk Bocklandt, Groendreef 107.
- Uitgeverij Dirk Bocklandt (Groendreef 107, Gent) organiseert in
de eerste helft van 1983 opnieuw een Literatuurwedstrijd. Deze
staat open voor alle literaires genres, o.m. poëzie, romans, korte
verhalen, cursiefjes, aforismen, novellen, essays, toneel, kritieken
en reisreportages. Het aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt.
In principe wordt per genre een werk bekroond. Geen geldprijzen
aan verbonden. Werken (+ een selectie van de niet bekroonde)
worden op een zo groot mogelijke schaal verspreid, door een speciale
publicatie. Getypte manuscripten (in enkelvoud) samen met een
korte levensbeschrijving van de auteur tot 31 maart 1983 insturen.
- Voor de 2e Neruda-prijs dienen 5 onuitgegeven gedichten in
vijfvoud vóór 30/6 ingestuurd op adres: Masereelfonds,
Tweebruggenstraat 13.

HASSELT - De 20e Persprijs Frans Theelen van het Belang van Limburg
(15.000 fr.) kreeg Luk van Onsem (Halle) voor zijn thesis over ‘Belang en
betekenissen van de lezersbrief met toepassing op de weekbladpers in
Vlaanderen’. Aanmoedigingen voor Bart Sturtewagen uit Gent en Pieter Crombez
uit Kessel-Lo (deze laatste voor de groep niet-universitair onderwijs). Er waren
41 inzendingen, waarvan 22 in aanmerking kwamen.
- De Associacion Espanola de Escriptores de Turismo (A.E.D.E.T.)
kende haar Zilveren eremetaal toe aan Leo Caerts en Leo
Rozenstraten. Bovendien kregen zij van de stad Madrid de eretitel
‘Amigo de Madrid’ en van de Spaanse vereniging voor
Auteursrechten een aandenken. De Spaanse minister voor Toerisme
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schonk hem het Zilveren ereteken voor Toerisme, met betreffend
diploma.
De Oostendse Persklub schonk aan Gery Florizoone een
aanmoedigingsprijs voor ‘Adinkerke, zijn geschiedenis en
volksleven’. De Oostendse Persklub loofde een prijs voor
geschiedenis uit op de publikatie van bijdragen over de historie van
Oostende en de kuststreek te stimuleren. Te bestellen: Dorpsraad
Adinkerke (300 fr.).

TIELT - Uitgeverij Lannoo verheugt zich in de bekroning in 1982 van acht
boeken die zij uitgaf, nl. van Jessy Marijn, Henri van Daele, Gaston van Camp,
Diane Broeckhoven, Joris Baers, Ernest Henau, Piet van Breemen en Gwij
Mandelinck.
- Ter aanmoediging van goede jeugdliteratuur voor de leeftijd tussen
8 en 12 jaar schreven het stadsbestuur en de culturele raad van Tielt
met Uitgeverij Lannoo een wedstrijd uit. Jury: Rita Marichael, Tilly
Stuckens, Gie Laenen en Arseen Verbeke. In totaal 30 inzendingen
waaronder 10 uit Nederland. De prijs werd unaniem toegekend aan
Jaak Dreesen voor het manuscript ‘En boven het dorp de zilveren
vogels’ met de ondertitel ‘De oorlog van Janwillem’.
- De poëzieprijs ‘Dichter bij jeugd’ van het Gents Poëziecentrum
werd toegekend aan een onuitgegeven poëziebundel (70 gedichten)
van Hugo Brems (docent KUL).

KG 2 Plastische kunsten
pen 20/11 tot 20/12. In het I.C.C. (Meir Antwerpen) van 15/1 tot 20/2. - Schilderijen
van Harry Buyck, de Garf St.-Lenaarts tot 28/11. - Kunstschilders Ronald
Bruynoghe en Jos Depypere, gal. Depypere Kuurne, tot 24/12. - Werk van Livia
Canestraro, gal. Aksent Tielt, tot 31/1. - Batik- en Sertischilderijen van Lily
Casselman gal. ASLK Turnhout tot 29/12. - Een bas-reliëf van May Claerhout was
de prijs aangeboden voor de winnaar van de 2e Wedstrijd voor het Religieuze boek.
- Werk van Jan Cobbaert en Lea Decaestecker, in het Brabants Provinciehuis te
Den Bosch in januari. - Schilderijen van Francis Coussée (Pacas) en Tuur de Rijbel,
gal. de Bosgalm Deurle 3/12 tot 3/1. - Keramiek van Denise Cromheecke, gal. Desko
Kortemark tot 31/12. - Werk van Horst de Blaere, Huidevettershuis Brugge tot
28/11. - Tentoonstelling Geert de Geyter, BBL-galerij Carnotstraat 71, Antwerpen
17/2 tot 18/3 (9 tot 12.20 en 13.30 tot 16 u op werkdagen). - Schilderijen en
tekeningen van Regnier de Herde, gal. René Steens Brussel, 9/10 tot 4/11. - Werken
van Joz en Diena de Loose tot 3/1 in gal. H., Knokke-Heist. - Gregie de Maeyer
illustreerde de nieuwe Lannoo-uitgave ‘Boerenjongens’ gewijd aan de boom
(24,5×15,5 cm), 104 blz., 60 tekeningen, 750 fr. - Schilderijen van Robert de Man,
gal. Tempo Roeselare tot 31/1. - De tentoonstelling ‘Het geloof in de kunst’ met
werken van Romain De Saetgher e.a. in gal. Niké te Zemst-Elewijt werd verlengd
tot 23/1. - Werken van Roger Deschrijver, tot 30/12 in VTB-gal. Jan van Eyck Gent.
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- Yves de Smet schreef over de Franse affiche-ontwerper A.M. Cassandre in het tds.
‘Interbellum’ 1983 nr. 1. - Yves de Smet, kunstschilder, en Marc Dubois, architect
spraken over leven en werk van respectievelijk Marcel Baugniet en Louis de Koninck
voor de vereniging ‘Interbellum’ op 17/11 te Gent. - De ‘School van Marthe de
Spiegeleir’, Stadsschouwburg (Rookzaal) Kortrijk 22 tot 31/1. - Kunstschilder
Etienne de Vis, Cult. Centrum St.-Niklaaskerk Neder-over-Heembeek van 14/1 tot
13/2. - Schilderijen en tekeningen van Paul Deweerdt Villa Salomé Zulte 31/9 tot
14/11. - Werken van Paul D'Haese, gal. Colifae St.-Niklaas tot 30/11. - Marjet
Dooremont maakte de cyclus ‘Biddende handen’ geïnspireerd door een periode van
geestelijke verdieping. Alle werken handelen over de verhouding van de mens met
Christus. Haar atelier is Beekstraat 20, 9451 Kerksken waar de werken zijn vertoond
en een brochure met gecommentarieerde reproducties is te krijgen. - Werken van
Herwig Driesschaert, gal. Aksent Tielt, tot 30/1. - Pentekeningen en aquarels over
Oud-Antwerpen van Leo Dutoy, gal. Tinko Antwerpen 10/12 tot 10/1. - Schilderijen,
tekeningen en grafiek van Jacky Duyck in eigen atelier, 11 tot 20/12 (Dilbeek,
Roelandsveldstraat 70). - Werken van Alex Eggermont, gal. da Vinci Waregem 8
tot 26/1. - Werken van Leon Engelen, Marmer Design Diepenbeek tot 2/1. Schilderijen van Felix Eyskens, C.C. Ter Dilft Bornem en De Casteleyn Hingene,
3 tot 19/12. Een film over het werk van Felix Eyskens werd op 5/12 in Ter Dilft
vertoond. - Kunstschilderes Marieke Faignaert, gal. De Zwalmmolen, Munkzwalm
tot 31/12. - Schilderijen van Lieve Gelders, Cult. C. Heusden-Zolder tot 6/2. - Werken
van Jacques Gorus, tot 28/11 in gal. van Hoorebeke te Brugge. - ‘Het Vrije Westerse
Ikoon van Margriet Goossens’ in Museum v. Religieuze Kunst Oostende, tot 3/1.
Presentatie deed Dom Michel Coune, abt Zeverkerken. - Werken van Lisette Heeffer,
gal. Atelier Wilrijk, tot 19/12. - Kunstschilder Edgar Heirman, gal. de Bres
Ruisbroek vanaf 3/12. - Werken van wijlen Jos Hendrickx, Singidutum Berchem
tot 12/12. - Kunstschilder en beeldhouwer Lode Herreman in Vossaert Interieur
Oudenaarde van 3 tot 12/12. - Galerij Malpertuis Kluisbergen-Kwaremont, Herman
Hertogs, 4 tot 27/12. - Kunstschilder José Galmache tot 20/12, Art Gallery Goya
Nieuwpoort-Bad. - Werken van Roger Gilis, gal. Aphrodite Reimenam tot 29/11. Grafiek van Hugo Heyens, Huidevettershuis Brugge 14/4 tot 8/5. - Werken van Luc
Hoenraet en Frans Minnaert, Brabants Provinciehuis Den Bosch, januari. Schilderijen en grafiek van Emiel Hoorne tot 30/11, De Kunstgalerij Roeselare. Schilderijen van
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KG 3 Plastische kunsten
Albert Hulstaert, gal. BP-Belgium Antwerpen tot 26/1. - Tekeningen en schilderijen
van Theo Humblet, ‘Kunstgalerij’ Roeselare tot 4/1. Gal. Mylène, Heist-op-de-Berg
tot 13/1. - Keramieken en batik van Jimmy Huys, Graafschapstraat 15 Rumbeke,
18 tot 21/12. - Werken van Josette Janssens in reizende tentoonstelling tds. Knack
tot 31/12 en in ‘Kunstwerken verworven door de staat’, Gal. Hellemans Edegem tot
28/11. - Werken van Jozef Janssens tot 9/11 in Cult. C. Schoten. - Schilderijen van
Jeannine Laenen, P.C.C. Casino Beringen, 11/12 tot 31/12. - ‘Constant Lambrecht’
is een nieuwe kunstmonografie, verschenen bij Lannoo Tielt, 1.980 fr. Werken in
de Posterij Roeselare van 19 tot 27/2. - Werken van Lut Lambrecht en Jozef
Locquet, gal. da Vinci Weregem 8 tot 26/1. - Schilderijen van Gaby Landuyt,
Palfijn-ziekenhuis Merksem tot 31/12. - Schilderijen van René Lannoy, Stedelijk
Museum tot 13/2 te St.-Niklaas. - Piet en Els Lemahieu, keramiek en kunstjuwelen,
HBK Roeselare tot 10/12. - Papier- en Zijde-kunst van Lut Lenoir van 26/3 tot 1/5
in het Antwerps I.C.C. - Beeldhouwer Vic Mahieu, gal. Den Artiest, Oostende tot
31/1. - Structuurschilderijen en kleurmontages van Marcase, gal. William Wauters
Oost-Eeklo van 1 tot 30/1. - Schilderijen van Danny Matthys, gal. ADG Gent tot
9/1. - Cartoons van Dré (Matthys) in Sted. Openb. Bibliotheek Runkst-Hasselt tot
9/1. - Beeldhouwwerk van Jef Meuldermans, Vleeshalle Lier van 19 tot 27/1. Kunstjuwelen van Hubert Minnebo, ‘Kunstgalerij’ Roeselare tot 4/1. Gal. Amaryllis
Brussel tot 13/2. - Kunstschilder Piet Moerman, Kunstcentrum CD Gent, van 17/12
tot 18/1. - Roland Monteyne, retrospectief in Gents Museum v. Schone Kunsten tot
5/12. - Schilderijen van Ana-Maria Moreno, met ‘Asikan 2240’ in Cult. C.
Maasmechelen tot 31/3. - Werken van Urbain Mulkers, gal. Avantgarde Antwerpen
tot 9/2. - Werken van Hendrik Nachtegaele, Alpha de Keyser hotel tot 30/11. Anton en Eduard Najlepsy, Vormingscentrum Hasselt tot 28/11. - Lieven Neirinck,
fototentoonstelling van 6 tot 31/1, Cult. C. Luchtbal Antwerpen; Cult. C.
Strombeek-Beker tot 24/12. - Werken van Ella Nicolaï, gal. Courtois, Hasselt tot
28/3. - Schilderijen van Paul Noldus, Cult. Centrum Zolder-Heusden tot 9/1. Werken van Piet Peere, gal. Aksent Tielt tot 30/1. - Werken van Frank Peeters,
gal. 't Papiertje Diepenbeek tot 19/1. - Keramiek van Wies Peleman en Hugo Rabaey,
gal. Desko Kortemark tot 31/12. - Op 28/11 werd in een Parijse boulevard het
reuzetapijt (20×30 m) uitgehangen dat door de bewoonsters van Rollegem werd
uitgevoerd o.l.v. kunstschilder Achiel Platteau, voor het TV-programma ‘Incroyable
mais vrai’ van Jacques Martin (A2). Hij exposeert tot 5/1 in gal. Da Vinci Waregem.
- Werken van Marc Plettinck, gal. An Hyp, Wapenplein Oostende tot 31/12. Werken van Frans Put, 't Galerijtje Hoeselt tot 3/1. - Schilderijen van Jan Quintens
tot 28/3 in gal. Courtois Hasselt. - Over kunstschilder-graficus Karel Roelants
verschijnt een kunstmonografie door W. Meewis: 112 blz., 75 ill., 30×24 cm, in vier
talen, gesign. en genummerd. Bestellen bij Uitg. Esco, Lange Brilstr. 11, 2000
Antwerpen (20.000 fr. met originele tekening 45×63, 6.000 fr. met orig. tekening
19×28, 4.500 fr. met litho, 2.000 fr. het boek alleen). - Schilderijen van Sabine
Rommens, gal. Ladeuze Etikhove v. 18 tot 30/11. Stadsschouwburg Kortrijk v. 24
tot 31/1. - Kunstschilder Jan Rongé van 18/12/82 in atelier Rolway Rolwagenstraat
Antwerpen. - Werken van Albert Rubens, gal. Jeanne Buytaert Antwerpen tot 29/1.
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- Drie belangrijke werken van wijlen Gustaaf Sorel werden geschonken aan het
Stedelijk Museum van Oostende op 27/11 door zijn weduwe op een
herdenkingsceremonie met gelegenheidstentoonstelling. - Grafiek van Jan Tack, in
de Maanvogel te Berchem tot 25/11. - Werk van Luc Tack en Harold van de Perre,
gal. Aksent Tielt tot 30/1. - Werken van Freddy Theys, H. de Braeckeleerstudio
Antwerpen tot 26/11. - Werken van Raf Temmerman gal. da Vinci Waregem tot
5/1. - Werken van Tonet Timmermans in gal. Esschius te Diest tot 31/1. - Werken
van Roger van Akelijen tot 30/1 in gal. de Zwarte Panter Antwerpen. - Retrospectieve
Ro-

[Prijskampen]
WESTMEERBEEK - Aan de vijfde poëziewedstrijd ingericht door de
Kofschipkring kan iedereen meedingen met één gedicht (in zesvoud getikt),
handelend over ‘Gevangenschap en/of vrijheidsberoving’. Inzenden vóór 15
april 1983. De prijs van Blankenberge bedraagt 20.000 fr. Een selektie verzen
wordt opgenomen in een bloemlezing: ‘Een cel is maar twee meter lang’. Elke
geselekteerde auteur bestelt ten minste twee exemplaren. Inlichtingen: Albert
Middendorp, Stationsstraat 43, 3171 Westmeerbeek.
WILRIJK - Voor de Prof. Jul. Persynprijs (50.000 fr.) wordt gevraagd een
verhandeling over een literair, historisch of cultuur-filosofisch onderwerp of
over de Vlaamse Beweging. Mogen deelnemen: de auteurs niet ouder dan 35
jaar in 1983. Voor inzending is de uiterste datum 30 april 1983, op adres: mevr.
A. Debaene-Persyn, secretaris van de Prof. Jul. Persynprijs, Pius X-plein 8, bus
9 - 2610 Wilrijk. Tel. (03) 449 3639.

B. Plastische kunsten
AARTSELAAR - De Prijs Kunstenaars voor de Jeugd '81 voor Schilderkunst
bekroonde Guido van Damme (1e pr., ‘Sneeuwlandschap’) en Karin Verhelst
(2e pr., ‘Onverschilligheid’). Eerv. Vermeld.: Gonda Aelst, Jozef Janssens en
Leo van Hullebusch. Geselekteerd voor tentoonstelling: Gonda Aelst
(Borgerhout), Jozef Bossaert (Nijmegen), Herman Hertogs (Kortrijk), Hubert
de Paepe (Sint-Amandsberg), Leo van Hullebusch (Ekeren), Louisa van Woensel
(Kessel), Dorie Langendonck (Nijmegen), Huguette Vereecken (Ekeren), Guido
van Damme (Massemen), Eric Correwijn (Merksem), Door Tirry (Asse), Jozef
Janssens (Brasschaat), Erik Balbaert (Kapellen), Karin Verhelst (Antwerpen)
en Lucie Pauwels.
ANTWERPEN - De Jury van de Prov. Pr. v. Schilderkunst 1982, voorgezeten
door V. van Eetvelt en M. van Santvoort, bestond uit Flor Bex, Wim Van
Mulders, Frans Boenders, Remi de Cnodder, Fr.N. Van Loock en Jan Walgrave
beoordeelde 59 kunstenaars tot 40 jaar met 260 werken. De prijs werd toegekend
aan ‘Chloor’ van Jan Bosschaert uit Berchem. Ontvingen een premie: Paul
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Vereecke (Antwerpen) 30.000 fr. en André Saelmaekers (Herentals) 10.000 fr.
Geselecteerd: M. Hermans (Kasterlee), J. Taeymans (Mol), Fr. Wagemans, H.
Marchand, Br. Van Dijck (Antwerpen), L. Reypens (Tongerlo), Lieve Ulburghs
(Berchem), R. Bruyninckx (Kapellen), C. Benitit (Mechelen), R. Szapinksi
(Puurs), Fr. van Herck. Van 10 tot 27 februari in De Warande te Turnhout.
- In de Prov. Prijs voor Fotografie (zwart-wit) waren 560 inzendingen
van 84 fotografen. De provinciale prijs werd niet toegekend, wel
zes premies van 10.000 fr.: Luc Pauwels, Frieda Ryckaert, Marjan
Theuns, Colette Vanderstricht, Chris Walraed en Rudi Wouters. In
de categorie kleurfoto's (294 werken van 52 fotografen) provinciale
prijs: Ludo Geysels, Mortsel, portfolio ‘Hypokrietelijk’. Twee
premies van 10.000 fr.: Frank Croes en Luk Gees. Voor de
provinciale prijs Toegepaste kunst 1982, voorbehouden aan
textielkunst (38 kunstenaars met 89 inzendingen) was er geen
hoofdprijs. Premie (40.000 fr.): Nicole Vandevelde uit Vorselaar
voor ‘Wozzeck’ en 20.000 fr. aan Magda Vander Brocht uit Berchem
voor ‘Mikado’.
- De vzw ‘E. Van Mieghem’ (1875-1930) zal in december de eerste
Driejaarlijkse prijs ‘E. Van Mieghem’ toekennen. De wedstrijd,
open voor alle beeldende kunstenaars, heeft als thema: ‘De
Antwerpse haven en de mens’. De 15 beste inzendingen zullen
tentoongesteld worden. Naast een eerste prijs (20.000 B.F.) zijn er
drie eervolle vermeldingen. Deelnemingsformulieren en reglement:
Galerij P.J. Verswijver, Schuttershofstraat 32.
- De 6e Joris Minne tekenprijskamp (50.000 fr.) is voorbehouden
voor kunstenaars tussen de 25 en de 35 jaar. Drie tekeningen of als
grafiek uitgewerkte stukken rond het tema ‘Angst’ (formaat 50 ×
65 cm max.) worden gevraagd, plus drie met vrij onderwerp
(100×100 cm max.). Inzenden uiterlijk 8 april Kon. Academie,
Mutsaertstr. 31. Formulieren en inlichtingen: Secr. Minnefonds,
Eikenstr. 11 (Meir 85), tel. (03) 231 49 60, toestel 20.
- Voor de Jaarlijkse Artex-prijs voor beeldende kunsten zijn er drie
kategorieën: beeldhouwwerk, grafiek, figuratieve schilderkunst.
Inzenden (voor 15 maart '83) en meer inlichtingen: Violetstraat 17,
2000 Antwerpen. De vzw Artex wil volgend voorjaar ook een
uitleendienst organizeren. Bedrijven en partikulieren die
kunstwerken willen lenen betalen een kleine vergoeding; kunstenaars
die werken ter beschikking willen stellen ontvangen inlichtingen
op hetzelfde adres.
- Aan kunstschilder Walter Vaes wordt een herdenkingstentoonstelling
gewijd in het K. Museum v. Schone Kunsten in maart en april.
- De Diamond Award 82 had als laureaten: Laurent de Cock voor
Cat. Solitair Juwelen voor haar, Fernand en Peter Quijo voor Cat.
Pavé Juwelen voor haar. Bovendien werd de Grote Prijs in speciën
(30.000 fr.) toegekend aan Laurent de Cock en een
aanmoedigingsprijs aan Omer Craenen.
- De in Frankrijk gevestigde Antwerpse kunstschilder Bill Orix
(Guillaume Hooricks) werd officier in de Kroonorde, n.a.v. zijn
schenkingen aan de ministeries van Ned. en Fr. Cultuur (2 × 45
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doeken). Hij kreeg ook het ereplaket van de provincie, die in het
Arenbergcentrum een tentoonstelling aan hem wijdt.

BRUGGE - Een wedstrijd voor een Embleem van het Europese Jaar van het
Kunstambacht 1983 bekroonde, uit meer dan honderd inzendingen, het ontwerp
van Jaak van Damme, drukker en graficus uit Brugge.
BRUSSEL - De Vlaamse Prijs van Rome 1983 werd geschonken aan de etser
Mark Severin, de fotograaf Filip Tas, de keramist José Vermeersch en de schilder
Pierre Vlerick. Elk krijgt een prijs van 100.000 fr. uit de ongebruikte
begrotingskredieten voor de nationale Prijs van Rome. Die kon al twee jaar niet
meer toegekend worden, omdat de Franstalige Gemeenschapsministers steeds
weigeren hun kandidaten voor de unitaire commissie aan te duiden (om
begrijpelijke redenen).
- Voor de Architectuurprijs R. Maskens '82 waren er 22 inzendingen.
Eerste prijs: Jean-Marie Dethier (Fléron) voor een basisschool te
Fléron. Tweede prijs: Jan Bruggeman voor zijn woning te Neerijse.
- De 22e Bert Leysen-Prijs voor televisie (periode 1981-1982) is
toegekend aan Ludo Bekkers, voor zijn programma ‘Roel D'Haese,
een portret’. In deze door Mark De Geest gerealizeerde film wordt
‘de dialoog tussen de beeldhouwer en de materie via een direkte
beeldtaal en een spontaan gesprek tot een boeiend geheel dat de
kijker betrekt bij de vele facetten van het kreatief proces’, aldus de
jury (Alice Leysen, Jaak Claes, Herman Liebaers, Paul
Vandenbussche en Herman Verdin).
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[Prijskampen]
-

-

-

-

-

In de Wedstrijd ‘Twaalf werken van Herakles’ en ‘De Odyssee’ van
Homeros, georganizeerd door Europalia ging voor Herakles de
eerste prijs naar de Tekenakademie van Menen; de tweede en derde
prijs was voor het Jeugdatelier Kon. Musea K. en Gesch. Brussel.
Voor de Odyssee zijn de eerste en de derde prijs toegekend aan Sito
Leuven, de tweede prijs aan het St.-Vincentiuskollege Ieper. Prijs
van het publiek (Gemeentekrediet): Institut St.-Joseph, Saint-Hubert.
De Toetenelprijs voor schilderkunst wordt toegekend op 5 maart.
De wedstrijd wordt georganizeerd door de kunstkring Eugène
Simonis en staat open voor kunstenaars tot 35 jaar. Reglement te
verkrijgen bij het Stepmanhuis, Leopold II-laan 250 of Menuetstraat
1 te 1080 Brussel, tel. (02) 426 70 24 en 523 98 55.
De Prijs Atelier 340 voor Beeldhouwk. bekroonde met de 1e pr.
Jean Coenen (‘Le grand manteau’), 2e pr. Michèle Englert en 3e
pr. Rainer Schlütter.
Aan kunstschilder Remi Vanhoutte (Deerlijk) werd door minister
Coens v. Nat. Opv. en Ned. Cult. de Zilveren Medaille der Orde
van Leopold II toegekend.
Dunhill Distinction voor restauratie van kunstwerken werd
toegekend aan Jozef Grosemans (i.v.m. Rubens en Van Eyck) en
Etienne van Vijver (i.v.m. Servranckx). Elk ontving 100.000 fr.

CADAQUÉS (Catalonië) - Voor deelname aan de Third Mini Print
International (augustus 1983) is er $ 15,00 inschrijvingsgeld; vóór 30 mei drie
recente werken insturen. Er worden prijzen toegekend. Inlichtingen: Taller
Galeria Fort, Major de Gracia, n. 7, Barcelona-12, Spanje. In 1982 waren er
323 deelnemers uit 37 landen.
CELJE (Joegoslavië) - De reeds vaak bekroonde juweelontwerper Jos Bikkems
uit Aalst, won op de 16e Internationale Juwelententoonstelling een gouden
medaille voor de creatie van een hanger van geel goud, bezet met ebbehout en
briljanten. Aan deze tentoonstelling nemen jaarlijks juwelenontwerpers uit de
hele wereld deel.
CHARLEROI - De ‘Prix Photographie ouverte/reportage’ is internationaal
geworden en sluit aan bij de tentoonstelling ‘Au-delà du reportage’ in het Palais
des Beaux-Arts (22/4-22/5/83). Men kan 6 à 12 foto's insturen, minimum 18×24
cm, vóór 11/3 op adres ‘Photographie ouverte’, rue Huart-Chapel 6000 Charleroi,
waar reglement kan gevraagd worden. De ‘Grand Prix’ bedraagt 50.000 fr.
DEURNE - Met vertraging wordt Karel Roelants 60 beklemtoond door een
retrospectieve in het Sted. Museum Oostende in maart, samen met het
verschijnen van een drietalige kunstmonografie van dr. Wim Meewis, Uitg.
Esco, Lange Brilstr. 11, 2000 Antwerpen (112 blz., 30×24, 75 zw.-w.-illustraties,
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linnen band). Inschrijven op dat adres: 20.000 fr. (+ orig. tekening 45×63),
6.000 fr. (+ orig. tekening 19 × 28), 4.500 fr. (+ litho 56×76), 2.000 fr. (zonder
inleg). Beperkte genummerde en gesigneerde uitgave.
DIEST - Aan Maurits Verbist 70 wordt een hulde-tentoonstelling gewijd van
5 tot 22/2 in galerij Esschius, op initiatief van de ‘Vrienden van M. Verbist’.
Hij werd geboren te Neerijse in 1913.
DROGENBOS - De Felix de Boeckprijs van de Marnixring ging naar het
textiel-drieluik ‘Druipend raam’ van Christine Steel (Brugge), gecombineerd
met schilderwerk en plexiglas. Onderscheidingen voor Ingrid Six (Oostkamp)
voor borduurkunst en Marc Geysen (Gent) voor vervloeiing van textiel en hout.
GENK - Retrospectieve ter huldiging van de Genkse kunstschilders Emiel van
Doren, Armand Maclot en Willy Minders tot 30/1 in het Gemeentehuis.
HASSELT - De Provinciale Prijs Plastische Kunsten van Limburg werd
toegekend aan Vincent van den Meersch, kunstschilder en professor aan het
Prov. Hoger Kunstinstituut te Hasselt.
JETTE - Het Atelier 340 (W. Majewski) organiseert van 17/6 tot 25/9 een
tentoonstelling ‘10 jaar Steensculptuur’. Inlichtingen voor deelname: De
Rivierendreef 340, 1090 Jette, tel. (02) 424 24 12. Dossiersindiening tot 15/2.
KNOKKE-HEIST - In de Intern. Humorfoto-wedstrijd ging de prijs van het
publiek naar Francis Dusselier (Moorslede), de 2e prijs voor amateurs naar Jean
Put (Beringen), de 4e prijs voor beroepsfotografen naar Louis Slootmans
(Deurne), de 6e naar Marc Cels (Antwerpen) en de 7e naar Paul Bolsius
(Hoeilaart). De overige naar Oostlanders, behalve de 1e Prijs beroeps, die niet
toegekend werd.
LEUVEN - Het Eremetaal Plast. Kunsten van de stad werd toegekend aan
Marcel Kockaerts, Hubert Jacobs, Marcel Janssens en André Thomas.
LOENHOUT - De Lions Club Antwerpen-Voorkempen organiseert de 8e
wedstrijd ‘Akwarel’, waaraan alle kunstenaars met twee werken kunnen
deelnemen (25.000 fr. en 2×10.000 fr.). Tijdens een tentoonstelling van de
geselecteerde werken in de Kredietbank te Antwerpen (26/2 tot 8/3) wordt door
de bezoekers een prijs van het publiek (15.000 fr.) toegekend. Jury: L. Theo
van Looy, Remi de Cnodder, Paul Smolders, Piet Sterckx en Hugo Heus.
Uitreiking van de prijzen te Schilde op 11 maart. Reglement: secretariaat p/a
Walter Schevelenbos, Tienpondstraat 2, 2171 Loenhout, tel. (03) 669 64 24.
MILANO - De afdeling binnenhuisarchitektuur van het Hoger Architektuur
Instituut van de stad Gent kreeg één groepsvermelding en vijf individuele (voor
de studenten Luc Stryckman, Nora de Rudder, Inge Declercq, Xavier
Zwaenepoel, Hohn Jansoone) op een internationale wedstrijd over het thema
‘Een meubel en zijn ruimte - het buffet’. De wedstrijd werd georganiseerd door
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o.m. het tijdschrift ‘Domus’. Uit 2.100 inzendingen koos men slechts 31
onderscheidingen.
OOSTDUINKERKE - De Oostduinkerkse kunstschilder Freddy Vansteenkiste
verwierf met zijn marines de Prijs Lecesne (Salon d'Art de Blois 1982) en de
Bronzen Medaille van het internat. salon van Brussel 1982. Hij werd geselecteerd
voor het Salon d'Art van Marseille, eveneens in 1982, zodat hij ook nog aan zes
andere Franse salons kon deelnemen.
OOSTENDE - Ons redactielid kunstschilder Willy Bosschem werd door de
journalisten uitgeroepen tot de meest verdienstelijke Oostendenaar van 1982
en kreeg daarom de Gouden Mathille, wegens zijn activiteit als artistiek directeur
van het Kursaal en bestuurder van de Sted. Academie.
PARIJS - In 1983 zal door de Académie des Beaux-Arts in Parijs wederom
een wedstrijd worden georganiseerd om de Prix de Portrait Paul-Louis Weiller,
ditmaal voor een geschilderd portret. Inlichtingen en deelnemingsformulieren:
secretariaat van de Académie des Beaux-Arts, 23 Quai de Conti, Paris Vl.

KG 4 Literatuur
ger van Belleghem, hallen stadhuis St.-Truiden, 12 tot 26/12; m.m.v. Stadsbestuur
en Kunstkring v. St.-Truiden. - Schilderijen van Julien Vandebril, gal. de Bosgalm
Deurle, 3/12 tot 3/1. - Werken van Armand Vandeghinste, Limelight,
Stadsschouwburg Kortrijk 12 tot 22/10. - Atelierbezoek en tentoonstelling A. van
de Graaf: Oeverstraat 19, Rupelmonde, 18/12 tot 9/1. - Werken van Renée van den
Berghe, gal. De Punt Perk, tot 30/11. - Expressionistisch werk van Piet van den
Buys, Elkerlyc Mariakerke-Oostende van 3 tot 31/12/82. Gasthof de Arend Ardooie
tot 30/3. - Op 3/10 diavoordracht ‘Bronsgieten’ door Robert Vandereycken in
Hasseltse Academie. - Werken van Lea Vanderstraeten, gal. Bogaerd Mechelen
4/12 tot 16/1. - Werken van Johan van Geert en Patrick van Hoeydonck, gal.
Desko Kortemark tot 31/12. - Johan van Geluwe opent op 14/1 de tentoonstelling
‘Man is the Museum of All Thing’ in galerij Siegfried de Buck te Gent. Retrospectieve wijlen José van Gucht, van 4 tot 26/12, Gal. Aksent, Tielt. Schilderijen, tekeningen, aquarellen en pastels van An van Lierde, gemeentel.
tentoonstellingszaal Borgerhout 13 tot 25/11. - Werken van Wim van Remortel,
gal. Herman Wauters, Oost-Eeklo tot 28/11. - Op initiatief van de Raad van Beheer
van kunstcentrum Pro Arte Christiana, werd als aandenken aan het Franciscusjaar
1982 een bronzen medaille geslagen, ontworpen door Pater Rik Van Schil.
Verkrijgbaar in het kunstcentrum aan 2.000 fr. in een juwelendoosje, 8 cm doorsnede.
Hij exposeerde in januari in het Brabants Provinciehuis te Den Bosch. Tentoonstelling Marcel Veldeman van 14/1 tot 6/2 in Hof de Bist, Ekeren. Keramiek van José Vermeersch, gal. Amaryllis St.-Agatha Berchem tot 22/12;
galerij Aksent Tielt tot 30/1. - Werken van Rik Vermeersch, gal. Depypere Kuurne
tot 24/12. - Werk van Arthur Vermeire, gal. Desko Kortemark tot 31/12. - Werken
van Jan Verschoore tot 28/11, Huidevettershuis Brugge tot 28/11. - Werken van
Godfried Vervisch, gal. Aksent Tielt tot 30/1. - Werken van Rik Wegge, Gemeentel.
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tentoonstellingszaal Borgerhout tot 21/12. - Werken van Johan Werbroeck, Studio
Gaselwest Kortrijk van 7 tot 24/1. - Werken van Maurits Wittouck, gal. Aksent
Tielt, tot 30/1. - Het monumentaal werk uit 1954 ‘Strand’ van wijlen H.V. Wolvens
werd door de sted. musea aangekocht, volgend op de aankoop van zijn kleiner doek
‘De Handelskom te Brugge’ (1937).

II. Literatuur
Prof. José Aerts hield half december een huldelezing in de Vlaamse Academie te
Gent n.a.v. het Elsschot-jaar over de polen, vrijheid en schuld in zijn werk. - Van
Paul Baekeland verscheen in november 11. de derde roman ‘ 't Spuigat’ bij het
Davidsfonds, waar hij een oplage kreeg van 12.000 ex. Het gaat over misdadigheid
in de medische wereld, een confrontatie van een oudere man met de nieuwe wereld.
- Zondag 7/11 heeft de burgemeester van Geldrop (N) de expositie geopend van het
‘Eijcken-Swane's Archief’, gevormd uit de nalatenschap van wijlen schrijfster Mathea
Ballings. Mathea Ballings' moeder was een Eijcken. De schrijfster heeft overigens
menige schets onder het pseudoniem Ballings-Eijcken gepubliceerd. - Kris Barrezeele
was samensteller van het lustrumboek ‘Jongeren in de Vlaamse Beweging’ (450 fr.
+ 40 fr port br. 001-1270055-13 De Nederlanden). - Guido Gezelles ‘Verzameld
dichtwerk, IV Rijmsnoer’ uitgegeven door Jozef Boets verscheen bij de Ned.
Boekhandel te Antwerpen met een toelichting van hemzelf. De inleiding van Anton
van Wilderode is opgevat als een gids door de bundel, die de innerlijke samenhang
weergeeft (433 blz., 1.290 fr.). Van J. Boets verscheen in het tds. Eertijds 1982 nr.
2 (Klein Seminarie Roeselare) een uitvoerige studie over een der oudste
Gezellegedichten uit zijn Roeselaarse tijd ‘Welzalig is de sterveling’. - Van
letterkundige Marc Boey verscheen de dichtbundel ‘Wollestraat’, geïnspireerd door
de repressie (150 fr., 48 blz., Uitg. De Nederlanden, A.
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KG 5 Literatuur
Coolstraat 2020 Antw.). - Het volks Kerstspel ‘Kerstdag zonder Bilden’ van Fernand
Bonneure werd op 24 en 31/12 opgevoerd in het Brugse Zilverpand m.m.v. Vagantes
Morborum, Kamere van Rhetorike v. St.-Michiels en Jeugdkoor Xaverianen. - F.R.
Boschvogel brengt dit jaar bij het Davidsfonds ‘Italië van top tot teen’ een reisgids.
- In de Roeselaarse St.-Jozefskerk werd als Kerstwens een gedicht van Johan Bovyn
aangewend. Evenzo in verscheidene periodieken. - De roman ‘Zo maar een mens’
van Ant. Buckinx-Luykx verscheen in het najaar '82 bij Uitg. De Roerdomp Brecht.
- De Limburgse Brusselaar P.G. Buckinx kwam voor de Vl. TV op 8/11 n.a.v. de
presentatie op de BB-Antw. van zijn ‘Verzamelde Gedichten’ (Reeks ‘De Gulden
Veder’ bij Orion/Orbis Belsele). Het bevat ook een aantal nog niet verschenen
gedichten. - Van letterkundige Edward Buysse verscheen ‘Tasten naar de kern’
(Uitg. Altiora Averbode 1982, 95 blz., 275 fr.). Voorwoord van Abt Michel Coune.
- Van Patricia Carson krijgt ‘The Fair Face of Flanders’ een 3e uitg. bij Uitg.
Story-Scientia. Intussen is er eveneens een Duitse vertaling ‘Flandern-Zauber und
Schicksal’ (306 blz., 1.240 fr.) ook met tekeningen van Herman Verbaere. - ‘Lieve
Francis’ van wijlen Jo Ceulemans werd o.m. uitgevoerd door toneelgroep Pol Stas
van St.-Truiden. - Het werk van Marcel de Backer en Roni Ranke werd op 16/1
gepresenteerd door Lisette de Backer in de alg. vergadering van de Ver. V. Kath.
Oostvl. Schrijvers. - Ter herdenking van de betreurde dichter wordt een Jozef L. de
Belder-Stichting opgericht die over hem een kunst- en vriendenboek voorbereidt.
- Letterkundige Steven Debroey publiceerde de monografie ‘Zuid-Afrika. Naar de
bronnen van de apartheid’ (Uitg. De Vroente, Kasterlee). - ‘Koleuren van
Timmermans’ een diamontage van Leo de Prinse werd gemaakt op tekst van José
de Ceulaer. Vertoond op de viering van 10 j. Timmermansgenootschap, dat hij
voorzit, over Timmermans als schilder. ‘Timmermans ten tonele’ wordt door hem
behandeld in het jaarboek dat onder die titel kan verkregen door storting van 400 fr.
op br. 405-102850-41 FIG, Lier. - Kunstrecensent Remi de Cnodder introduceerde
de tentoonstellingen Mya Struyf (Deurne), A. Dekkers en J. Schoonhoven
(Antwerpen), ‘Naïeve kunst’ (Brussel), ‘Aquarellen’ (Antw.), Lardinois (Antw.) en
Eugène Peters (Halle-Zoersel). Hij publiceerde een Ned.-Fr. kunstmonografie over
L. Fieux, een studie over het Arenbergcentrum en een herdruk van zijn dichtbundel
‘Weerspiegeling’. Van hem verscheen ook de gedichtenmap ‘Oase’ (Uitg. Oranjehuis)
met etsen van W. Cremers, bij wie te bestellen op adres Duinbergenlaan 86, Knokke.
Hij was jurylid voor de Provinciale Prijs Schilderkunst. - Criticus Luc de Corte over
Willem Elsschot op 25/11 in de Brugse ‘Middagen voor de Poëzie’, met voordracht
door Herman Bogaert. De Corte presenteerde ook ons Anthonis de Rooverenummer
voor de Brugse Gidsenbond. - Ons redactielid Karel de Decker werd opgenomen
in de Prov. Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde van Antwerpen. Hij heeft
heel wat activiteiten en publicaties op zijn naam i.v.m. vooral Willebroek en was 8
j. redactiesecretaris van het tds. Heemkundige Kring Vaartland. Hij was verder ook
inleider der tentoonstelling Louis Moeyersons (Tisselt), Edgar Heirman (Ruisbroek).
- Van Paul de Haes verschijnt in de Keurreeks van het Davidsfonds: ‘Volstaat het
een goed mens te zijn?’ - Van André de Ké verscheen de ontroerende roman ‘Koen’
bij Uitg. Snoeck Gent (160 blz., 190 fr. br. 440-0045382-58 Uitg. D. Backlandt Gent).
- Letterkundige Joris Denoo presenteerde op 29/12 de essayistische bundel
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‘Bronwaarts afdwalen’ van Marcel de Smet. - ‘Ik ben zo wijd’ is het 2e deel van
Valère Depauws roman-trilogie over Sibyllie van Gaede en speelt in de 13e eeuw
ten tijde van St.-Ludgardis. - De dichter Raoul Maria de Puydt publiceerde
‘Liefdessprokkels’, een map met liefdegedichten waar Norbert Declercq negen
litografieën bij maakte. Met voorwoord van Willy Juwet, bibliofiel uitgegeven door
de vzw Kofschip-Kring als nr. 6, ‘Cantilene-reeks’, 15 ex. (Vinkenlaan 11, 1730
Zellik). - Letterkundige Etienne Desaever bezorgde een mooie brochure n.a.v. de
poëzieprijs van Nieuwpoort

[Prijskampen]
ROESELARE - Een huldetentoonstelling Constant Lambrecht 65 wordt
gehouden van 12 febr. af in de zaal Ter Potterie; opening op 11/2 door Willy
Juwet en presentatie van de kunstmonografie die door Dr. Marcel Duchateau
aan hem werd gewijd (Uitg. Lannoo Tielt, 120 blz., 27×23, 30 kleur- en tientallen
zw.-w.-illustraties, vollinnen band; 1.500 fr. en met originele tekening 12.500
fr.).- De Grote Prijs Alfons Blomme voor Schilderkunst (100.000 fr.) staat open
voor nederlandstaligen uit België en Zeeland (minimum 18 j. op 1/1). Gevraagd:
schilderijen v. max. 1,20 op 1,80 m en min. 0,20 op 0,30 - niet achter glas omlijst - ongetekend. Inschrijvingsgeld 200 fr. per schilderij. In te leveren op
2 of 9 april in Museum A. Blomme, Ooststraat 84 (15 tot 19 u). Daar volledig
reglement aanvragen. Formulieren t.n.v. Julien Vangroenweghe, Gentseheerweg
117, 8700 Izegem.
RONSE - De Nat. Tekenprijs van Ronse (75.000 fr.) werd gewonnen door Nico
Lannoo (Brugge) met een serie van vijftien tekeningen over het motief ‘De
Hond’. Er werden 103 werken ingezonden en 69 geselecteerd voor
tentoonstelling. Willy Van Sompel (34) uit Gent bekwam de 2de prijs. William
Ploegaert (23) uit St.-Amandsberg de 3de prijs. Peter Naessens (28) uit Kortrijk
de 4de prijs en Alain Marlier (23) uit Gent, de 5de prijs.
SALSOMAGGIORE (Italië) - De ‘Santoro d'Or’ met de titel van ‘Maestro
d'Arte moderna e contemporana’ werd toegekend aan kunstschilder André
Coffyn (Koksijde).
SCHELDERODE - In het kader van de 2de Internationale Miniatuur Biënnale
die eind van dit jaar in Kunstforum te Schelderode wordt gehouden is een
Wedstrijd voor miniaturen voorzien. Speciale prijzen worden toegekend aan
schilderijen, tekeningen, grafiek en sculpturen. Volledig reglement: Kunstforum,
B-9241 Schelderode, België.
ST.-NIKLAAS - Met als thema ‘Science Fiction’ organiseert het Exlibriscentrum
van de stad een Exlibrisprijskamp. Een vrij aantal exlibris moest men op 2 ex.
insturen vóór 14/1; juryzitting op 31/1.
ST.-TRUIDEN - Retrospectieve Kunstschilder Roger van Belleghem 60 (o
Beernem 1922) in het stadhuis van 12 tot 21/12. Verleden jaar werd hij Ridder
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in de Orde van Leopold II wegens artistieke verdiensten. Hem werd hulde
gebracht door Staatssecretaris F. Aerts en burgemeester J. Cleeren.
VICHTE - Aansluitend bij de tentoonstelling ‘Textielstrukturen’, ingericht door
vzw Vehta i.s.m. de Dienst Kreatief Ambacht (min. v. Middenstand) werd een
Vehtaprijs toegekend. Hij ging naar Ana Lupas (Roemenië) voor ‘Identity Shirts
- Preliminaries for a common Grave’.
WEZEMBEEK-OPPEM - De ‘Prijs voor de Belgische Meubelskulptuur’ werd
uitgereikt. Eén van de voor die prijs geselekteerde inzendingen is het
schaakspelmeubel van de architekten Christian Kieckens en Jos Vanderperren.
Ze ontwierpen dit in overleg met expressie-terapeut Peter Massart en psycholoog
Leo Vanderleyden.
WILLEBROEK - Ons redactielid Karel de Decker 50 wordt o.m. gevierd door
de Kartoenistenvereniging ‘Kever’, waarvan hij ere-lid is; de leden sturen een
persoonlijke tekening in ter zijner ere.
ZOLDER - De vzw Kartoenistenvereniging ‘Kever’ vraagt de deelneming van
haar leden aan de volgende Kartoenales in 1983, waar zij medewerking aan
toezegde: 1. Beringse Lente-kartoenale van Danny's Club - 2. Intern. Kartoenale
Pr. C.C. Casino Beringen - 3. Euro-kartoenale van Kruishoutem - 4. Eerste Ned.
Kartoenale van Amsterdam. De vereniging organiseert van 29/4 tot 15/5 te
Tienen een Grote Tentoonstelling onder motto ‘Zoet & Licht Tienen’ (allusie
op de Tiense suiker en Sylvanialampen), waar leden kunnen aan deelnemen
(600 fr., br. 235-0315370-35; vermelden ‘Lid Kever '83’).

C. Muziek, Toneel, Film
ANTWERPEN - De Hippoliet van Peene-Virg. Miryprijs van de VTB werd
toegekend aan de Toneelgroep Pol Stas van St.-Truiden voor het spelen van
drie theaterstukken van eigen bodem in één seizoen.
- Het Vriendenboek Rik Jacobs werd in de Bristolzaal aan de bekende
regisseur aangeboden. Het werd samengesteld door Karel van
Deuren die getuigenissen verzamelde van tientallen personaliteiten
i.v.m. Jacobs 50 j. toneel, naast teksten van Rik Jacobs zelf en
artikels over het Reizend Volkstoneel dat hij stichtte en leidde.
Thans ook in de boekhandel (550 fr.).
- De prijs van het Antwerpse radio- en tv-salon 1982 werd toegekend.
Het programma ‘Parkeerschijf’ van Rita Jaenen (omroep Limburg)
kreeg de prijs voor het beste radioprogramma. Voor de televisie
werd ‘Verover de aarde’ van Jan Bauwens gekozen.
- Wegens zijn uitzonderlijke prestaties heeft pianist Jozef De
Beenhouwer (Antwerpen) de ‘Prijs Alex De Vries’ ontvangen, n.a.v.
onder meer zijn vertolking op plaat van Schumann en Ravel. Vier
muzikanten kregen de Prijs De Vries-Tolkowsky voor pianisten die
in België hebben gestudeerd: Peter Ritzen (Gent), Yuko Nomura
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(Japan), Johan Schmidt (Brussel) en Leonardus Bak (Nederland).
Dit n.a.v. de internationale pianowedstrijd voor jonge virtuozen,
ingericht door de Antwerpse Lions Club. Het Fonds Alex De Vries
organizeert per laureaat een concert en blijft de onderscheidenen
ook later steunen.

BELGRADO (Youg.) - Aan de 13e Internationale Wedstrijd van Jeugd en
Muziek - Piano en Strijkkwartet mogen deelnemen: pianisten van elke
nationaliteit jonger dan 30 jaar op 22 september 1983. Ook voor de
strijkkwartetten mogen de kandidaten niet ouder zijn. Inschrijven tot 1 juli 1983.
Inlichtingen: Secrét. du Concours International de Jeunesses Musicales Terazijde
26/11 - Yu - 11000 Belgrado.
BESANÇON - ‘Brugge, die stille’, de film van Roland Verhavert, werd op het
1e Int. Festival van de Muzikale en Choreogr. Film bekroond met de prijs van
het Publiek. Uitgereikt te Parijs op 7/12.
BERLIJN - De BRT-Radio-inzending voor de Prix Futura 1983 is een
radio-documentaire van Gie Laenen over het bezoek van twee twaalfjarigen
aan het Achterhuis van Anne Frank, n.a.v. het 25-jarig bestaan van de A. Frank
Stichting.
BRUGGE - Jury van de 7e Intern. Clavecimbelwedstrijden het 1e
Mozartconcours op pianoforte (29/7-6/8): K. Gilbert, C. Hogwood, Johan Huys,
G. Leonhardt, T. Pinnock, J. Sonnleitner, H. Tachezi.
- Het Prov. Bestuur organiseert het Prov. Tornooi voor
zangverenigingen op 20 en 27/2 en 6/3 respec-
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tievelijk te Tielt (C.C. Gildhof), Waregem (C.C. de Schakel) en
Blankenberge (C.C. Duinse Polders). In totaal 28 koren.

BRUSSEL - Aan de schiftingen voor de Nausica-koorwedstrijd namen 33 koren
deel. Uit de 11 finalisten werden bekroond met de Nausica-prijs ex aequo: de
jeugdgroep van ‘Fa-mi-la’ Berchem o.l.v. Marie-Louise Moerenhout en ‘In
Dulci Jubilo’ Herk-de-Stad o.l.v. Ria van Wing, die ook de persprijs kreeg.
Voor de wedstrijd componeerden: Vic Nees ‘April’, Peter Cabus ‘Remedie om
goede kinderen te hebben’, Raymond Schroyens ‘Inzicht’ en Lode Dieltiens
‘De hond’. Het Nausikaä-Koorfestival bekroonde met de eerste prijs de koren
‘De Krekeltjes’ Edegem o.l.v. H. Poppe (cat. kinderkoren), ‘De Dageraad’
Turnhout o.l.v. W. van Mechelen (gemengde koren), ‘Familia Berchem’ o.l.v.
W. Moerenhout (gelijkstemmige koren cat. A), ‘Euryanthe’ Turnhout o.l.v. H.
Janssens (id. cat. B) en ‘Cantemus’ Tielen o.l.v. P. van Looy (id. cat. C). Persprijs
voor ‘In Dulci Jubilo’ Herk-de-Stad o.l.v. R. van Wing.
- De Kon. Acad. v. België, Klasse der Schone Kunsten, bekroonde
als laureaat voor een prijsvraag 1982 W. Meewis.
- De Unie van Belgische Componisten, op initiatief van Sabam en de
Kredietbank, heeft haar vier trofeeën Fuga uitgereikt aan promotors
van nationale muziek. ‘Autochtoon’, van BRT-3, verzorgd door
Raymond Schroyens en Hendrik Willaert, heeft drie jaar lang een
uur per week, een of twee Belgische componisten aan de luisteraars
voorgesteld. ‘Jeugd en Muziek Vlaanderen’ o.l.v. Luc Leytens, heeft
in 7 jaar 3.594 uitvoeringen van 315 Belgische componisten
geprogrammeerd. Georges Teirlinck was, voor de stad Brussel,
organisator van 300 concerten, waarop meer dan 200 Belgische
werken uitgevoerd werden. De ‘Club du Mélomane’, (Roger Dessart,
RTBF Namen) bracht in 6 jaar 324 uitzendingen, waarin tientallen
musici aan het woord kwamen. Voorzitter Max Vandermaesbrugge
wees op de malaise bij de musici in verband met de besnoeiingen.
- Onze ere-deken voor de muziek baron Flor Peeters 80 wordt
gevierd! Op 28/1 werd in het KB-auditorium een uitvoerig
feestconcertenprogramma medegedeeld door Johan Fleerackers,
Clem de Ridder en Guido Peeters. Het DF geeft een ‘Platenalbum
Flor Peeters’ uit met twee elpees (Eufoda 1078/1079, ledenprijs 510
fr.). Vertolking op het orgel door Kamiel D'Hooge, Chris Dubois,
Kristiaan van Ingelgem, Louis Toebosch, Albert de Klerk en Bryan
Hesford op 6 verschillende orgels (Veurne, Roeselare, Lier, Breda,
Haarlem, Mechelen).
- Een internationale jury bekroonde vijf Belgische korte films op het
Brusselse filmfestival. ‘Dortoir’, animatiefilm van Jan Bultheel, Carl
Van Isacker en Geert Clarisse (Gentse Academie) kreeg de speciale
prijs van de jury, en 100.000 fr. aangeboden door het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap plus een ‘Sabam’ prijs van 25.000 fr.

Vlaanderen. Jaargang 31

-

-

-

De BRT-RTBF-wedstrijd Tenuto voor jonge virtuozen kreeg 45
inschrijvingen, waarvan 9 (het maximum) gelauwerd werden:
waarvan vier Vlaamstaligen en een Japanner. Het zijn: Nico
Baltussen (Antw.), viool, Lemmensinstituut Leuven; Michel
Debroeyer (Brussel), klarinet, muziekconservatorium Luik. Marc
Degrauwe (Mechelen), viool, muziekconservatorium Brussel; Alain
De Rijckere (Brussel), fagot, muziekconservatorium Brussel;
Philippe Descamps (Brussel), viool, muziekconservatorium Brussel;
Rudy Hamers (Zemst), saxofoon, Lemmensinstituut Leuven; Yuko
Nomura (Japan), piano, muziekconservatorium Brussel; Stephan
Poelmans (Hasselt), piano, muziekconservatorium Brussel; Ricci
Massimo (Goutroux) klarinet.
Intern. Vioolprijs ter bevordering van het Amerikaans muzikaal
oeuvre. Prijzen: 10.000 (+ supplementen), 5.000 en 3.000 dollar.
Nietbekroonde half-finalisten: 1.500 dollar. Schiftingen in juni 1983
in Europese en Amerikaanse steden, waarna de 12 beste violisten
op 25 sept. een recital houden van 70 minuten klassieke en
20e-eeuwse Amerik. muziek. Inschrijvingen tot 15/2/83. Info:
Amerikaanse Bibliotheek, Bolwerkqsuare 1c.
De eerste prijs voor het beste Nederlandstalige filmscenario 1982
is toegekend aan Walter Goetmaeckers (Gent), voor zijn scenario
‘Vrij voor altijd’ (150.000 fr.). Eerste vermelding (100.000 fr.): Pol
Bottelberghs, uit Gent, voor zijn scenario ‘Het verhaal van Anja’.
Tweede vermelding (50.000 fr.) Jacques Servaes-Marc De Geest,
resp. uit Merksem en Antwerpen, voor hun scenario ‘Zwart geld’.

DEN BOSCH - HENGELO - MECHELEN - Geert D'Hollander, zoon van
Jos D'Hollander, behaalde in 1982 - als jongste uit de geschiedenis van de
beiaardschool - zijn einddiploma en wel met grote onderscheiding. Verder
verwierf hij nog dit jaar: de ‘Wisseltrofee De Gouden Beiaard’ van de stad
Hengelo, de Eerste Prijs van de Intern. Beiaardwedstrijd van Den Bosch voor
interpretatie en virtuositeit en de ‘Prijs Henry’ van Mechelen voor interpretatie.
Bovendien schonk Rotary-Mechelen hem de Rotaryprijs 1982. Hij werd
aangesteld tot stadsbeiaardier van St.-Niklaas.
DEN HAAG (NL) - Het Eenaktersfestival België-Holland ging door op 7 en
8/1 in het Kongresgebouw in het teken van ‘Herkenbaarheid’. De deelnemende
gezelschappen waren: ‘Theater’ uit Gent met ‘Moaney's jongen huilt niet’ van
T. Williams; de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer ‘De Violieren’ uit Wilrijk
met ‘Het bezoek’ van Clem du Four; de Koninklijke Toneelkring ‘Iever en
Eendracht’ uit Menen met ‘Pech in Praag’ van Pavel Kohout; ‘Facet’ uit Den
Haag met ‘In volle zee’ van Slawormir Mrozek; ‘Arno’ uit Den Bosch met
‘Oorlog op driehoog’ van Pavel Kohout en ‘Punt’ uit Deventer met ‘De
grootvizier’ van René d'Obaldia.
EKEREN - Onder het motto ‘Lied van mijn Land’ organizeert de vzw Vlaamse
Kulturele Produkties een wedstrijd voor tekstschrijvers en componisten van het
‘goede Nederlandstalige lied’ (80.000 fr., en een ‘Gouden Brabo’). Uitgesloten
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zijn ‘commerciële’ liederen, kleinkunst, hekel- en dialektteksten. Alle andere
genres komen in aanmerking: gelegenheids- en stemmingsliederen, wandel- en
stapliederen, studenten-, heimat-, strijd- en liefdesliederen en ook godsdienstig
werk. Deelnemingsformulieren zijn te bekomen op het sekretariaat,
Kapelsesteenweg 852 te 2070 Ekeren. Inzenden voor 15 mei. Er werd ook felle
kritiek geleverd op de BRT, die het Vlaamse lied stelselmatig zou boycotten.
Vlaamse Kulturele Produkties stelde ‘schoolzangfeesten’ voor vanaf dit jaar;
een aantal scholen zegden al toe. Bundel met basisrepertoire tegen 60 fr.; ook
cassettes; tel. (03) 664 26 00.
ESLOO (Ned.) - Voor het 31e Tornooi der Lage Landen voor amateurs gaf de
jury met slechts één Vlaming (de Antwerpenaar Roger de Paepe) de eerste prijs
(92% pp.) aan het Zwevegems Teater dat ‘De man in kwestie’ (F. Marceau)
speelde in regie van Raf Lesage. Het Kon. Toneelgezelschap Knokke-Heist
kwam als laatste uit met het slecht gemaakt stuk ‘Tot nut van 't algemeen’ (W.
v.d. Broek) en Broedermin van Antwerpen kreeg de voorlaatste plaats met ‘Geen
sex in Sussex’ (60 en 59 pp.).

KG 6 Literatuur
voor de plaatselijke jeugd. Voordien verzorgde hij er de 10e culturele veertiendaagse
van 30.10 tot 13.11. - ‘Bronwaarts afdwalen’, bundel literaire kritieken en
beschouwingen van Marc de Smet werd uitgegeven door ‘Noordrem’ (365 fr. br.
460-0300221-46 Noodrem-Bronwaarts). Het boek werd gepresenteerd op 29/12 in
de Oude Dekenij door de inleider Joris Denoo. - Marita de Sterck debuteerde met
het jeugdboek ‘Hakim de kleine ezeldrijver’, een kinderboek (8 à 10 j.) met zeven
verhalen over kinderen in ontwikkelingslanden (Zuidnederlandse Uitg., Aartselaar
185 fr.). - De Catalogus v. schilderijen uit de Brugse musea (15e-16e eeuw) van
conservator Dirk de Vos krijgt een Franse vertaling (285 blz., kleur- en
zw.-w.-illustraties, 500 fr.). - Het nieuwe kunstboek ‘Emile Claus’ van Jan D'Haese
bedraagt 192 blz., 29 × 25 cm., 77 kleur- en 150 zw.-w.-illustraties, vollinnenband,
3.000 fr., Uitg. Lannoo Tielt/Bussum. Hij was inleider van de tentoonstelling Eline
Rausenberger (Deurle). - ‘Brief aan mijn vader’ en ‘Getijden in St.-Bernardus’ is
een nieuwe bundel proza en poëzie van Andries Dhoeve. Het eerste houdt verband
met 1944-45, een document, (250 fr. t.n.v. Johan Vercammen, Vianelaan 27, 1570
Galmaarden pc. 000-0458107-73). - Met Marcel Duchateau als medeauteur
verscheen de kunstmonografie ‘Constant Lambrecht’: 120 blz., 27 × 23 cm., 30
kleur- en tientallen zw.-wit-illustraties. Uitg. Lannoo Tielt/Bussum, 1.500 fr. - Dr.
E. Duverger sprak over Hugo van der Goes voor de Brugse Gidsenbond op 16/1. Dr. Johan Fleerackers sprak op de Dagen van het Vlaamse Lied te Antwerpen over
het volkslied en sprak er de wens uit van een goede encyclopedie van het Vlaamse
Volkslied. - Bij de Reinaertuitgaven (Zele) verscheen een ‘Fred Germonprez
Omnibus’, waarin opgenomen ‘De derde hoofdzonde’, ‘Haaien op de kust’ en ‘Ik
wil leven’, een herwerking van ‘Wij Leven’ in 1939 verschenen. Dezelfde uitgeverij
bracht ook een 4e druk van ‘De Magistraat’ van Fred Germonprez. - Letterkundige
Jos Ghysen vierde op 15/1 zijn 600e ‘Te bed of niet te bed’ (Casino Middelkerke).
‘In juni roept de kwartel’ (245 fr.) is een nieuw bundeltje cursiefjes van hem (Uitg.
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Heideland). - Letterkundige Christina Guirlande hield voordrachten en/of
vertelnamiddagen in Grembergen, Waasmunster, Beveren, Oudegem en Harelbeke.
Ook was zij inleidster van concerten door het koperensemble ‘Religioso’. Kunstcriticus Gaby Gyselen introduceerde o.m. tentoonstelling J.-J. de Grave
(Brugge). Dezes illustraties bij de vertaling van Drogo's ‘Leven van Godelieve van
Gistel’ werden eveneens door hem gecommenteerd in het boek zelf en in de
presentatie ervan te Gistel. Hij leidde ook de tentoonstelling ‘Aksenten in de
Hedendaagse Figuratieve Kunst’ in te Tielt. - Door Stefaan Gyselen werd een
hoogstaande nederlandse vertaling gepubliceerd van Drogo's ‘Vita Godeliph’ (11e
Eeuw) over Godelieve van Gistel. Zij werd ingeleid door Abt Anselm Hoste, eveneens
op de presentatie ervan te Gistel bij de opening van de boekenbeurs. Veertien lino's
van Jan-Jaak de Grave (Uitg. Lannoo, luxe-uitg. 600 fr.). - Het werk van Marieken
Haegeman werd op 16/1 gepresenteerd in de Ver. V. Kath. Oostvl. Schrijvers. - ‘Het
lied van de rotzak’, roman van Robin Hannelore van 1981 over de op- en ondergang
van de Kempen, verschijnt als feuilleton in De Standaard. - Letterkundige Erik
Heidbuchel op 9/11 in de BB-Antwerpen in een panel over Muziek in de biblioteek.
- Van Dr. Paul Huys verschijnt ‘Albert Saverys’, kunstmonografie, 25×29 cm, ±
192 blz., 70 kleur- en tientallen zw.-wit-illustr., vollinnen band, 3.200 fr., Uitg.
Lannoo Tielt/Bussum. - De debuutnovelle van Hans Inne (ps. v. Hans Devroe)
verscheen bij de Clauwaert. - ‘Als in de oorlog’ van Gie Laenen werd uitgevoerd
door AKT te Kortrijk op 15/11. Zijn miniluisterspel ‘De horoscoop’ werd op 9/12
door BRT-1 uitgezonden. - ‘Contact-Lens’ is een bundeltje gelegenheidsgedichten,
die Remi Lens in eigen handschrift en met eigen tekeningen publiceerde n.a.v. zijn
80e verjaardag (Home St.-Lucia, Herentalsstraat 64, 2300 Turnhout). - ‘Een feestelijke
dood’, de debuutbundel van Pierre Lootens, verscheen in het najaar 1982.
(Velinpapier en
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Plantijnletter; 500 fr., br. 001-0481334-96 P. Lootens, Kon. Astridlaan 14, Gent). Letterkundige Gie Luyten, was inleider van de dichtbundel ‘Avondzwijgen’ van
Lieve Moesen op 29/1 in P.C.C. Casino Beringen op 29/1. Een Uitgave Litera
Beringen (250 fr. pc. 335-0028584-15 Huize L. Moesen, 3650 Dilsen). Het betreft
hier meer dan poëzie, nl. eenvoudige teksten van een diepgevoelige ziel, gelouterd
door eigen leed. Zij overleed op 28/12/1968 na acht jaar zware hospitaaljaren. De
uitgave is bestemd voor ‘Huize L. Moesen’, een inrichting voor verlamden. - Het
Letterkundige Centrum Limburg De Candelaer is gevestigd in het kasteel Oost te
Valkenburg en wordt voorgezeten door letterkundige Paul Haimon. - Dichter Gwij
Mandelinck leest uit eigen werk op 10/2 in de Brugse Middagen voor de Poëzie
evenals op 3/3 in de Gentse Middagen van de Poëzie in de Academische Raadzaal.
Ook op 6/11 was hij te horen bij de BRT met gecommentarieerde lezing uit eigen
werk over stilte en innerlijkheid (cassette aanvragen bij KTRC, BRT, Brussel). Op
12/12 werd hij ook nog bezocht in het kader van het bezoekprogramma ‘Vijf schrijvers
en hun landschap’ opgezet door letterkundige Herwig Verleyen met de Vriendenkring
Kunst Houtland. - Het laatste boek van Jessy Marijn is ‘Rakhi en Sebastian’ (Lannoo
Tielt 200 fr.), over twee uit Pakistan vluchtende Hindoe-kinderen. - ‘In Vlaanderens
velden’ van Dr. Eugène Mattelaer werd op 13/11 gepresenteerd in het Knokse
stadhuis. Het werd uitgegeven ten voordele van de oudstrijders en gaat over oorlog
en vrede. (280 fr. pr. 000-0506421-81, NSB-Knokke). - ‘Knijp me niet dood’, nieuwe
roman van Frans Meertens, verscheen bij Uitg. De Nederlanden, 2020 Antwerpen.
- Een bibliofiele uitgave van twee gedichten van wijlen Wies Moens verscheen bij
‘De Prentenier’ met illustraties van André Delbaere en Renaat Saey en een tekst
van Jan D'Haese. In ‘Huis aan de Berg’ te St.-Amandsberg van 13 tot 27/11. - ‘Het
zwakke verzet’ (1942) van Hendrik Prijs werd herdrukt bij Uitg. De Roerdomp te
Brecht. - Op 20/2 handelde Prof. Lieven Rens (UFSIA) over ‘Goden en Mensen in
de Renaissanceletterkunde’ in de Brusselse K.M. v. Sch. K.v. België (Regentschapstr.
3). Dit n.a.v. de aanwinst van het schilderij ‘De Bruiloft van Bacchus en Ariadne’
(Jan Brueghel en H. v. Balen). - Letterkundige Gunnar Riebs leidde de
tentoonstelling Claude Pire te Leuven in met gedichten (Van Humbeekmuseum) en
las ook uit eigen werk in de Warande te Turnhout (21/12). - De auteur Jaak
Stervelynck was inleider o.m. van de tentoonstelling Dries Putte (Kortrijk). - Van
Daan Steyaert verschenen vooreerst de roman ‘De geesten van het Paaseiland’ (Uitg.
Orion/Orbis/Belsele) en de dichtbundel ‘Hoe zere vallen ze af’ (bij uitg. 't
Kofschipkring, Dilbeek). - ‘Karavaan naar Polen’ is een Vlaams Filmpje van Emmy
Swerts dat eind december verscheen bij Altiora Averbode. - Van Joseph Swinnen
(ps. Joswin) verscheen de nieuwe verzenbundel ‘De Gouden Draad’ in een tweede
druk. Dit bericht verschijnt laattijdig omdat het naar een verkeerd adres werd
verstuurd. - ‘De Lege Cel’ van René Swartenbroekx werd uitgevoerd op 1 april
door de Truierse Pol Stas-toneelgroep. Zijn ‘Mag ik het op mijn manier’ stelt het
probleem ‘Caritas of revolutie’. - Van Prof. Piet Thomas (KULAK) verscheen ‘Uit
alle daken’, een knappe poëtische vertaling van een aantal (meegedrukte) verzen van
Rainer Maria Rilke (Uitg. Boekhandel Theoria Kortrijk). Hij sprak over Rilke in 't
Peuzelken (Wijngaardstr. Kortrijk) op 5/12 voor Mayapan-Poëzie. - Kunstrecensent
René Turkry was inleider o.m. van de tentoonstelling Jan Rongé (Antwerpen),
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Marcel Veldeman (Ekeren) en Lode van Bedaf (Antwerpen). - Voordracht over
genealogie en heemkunde door Lucien van Acker, 8/1 't Leerhuys Brugge. - Van
Prof. Jules van Ackere verschijnt in de keurreeks 1983 van het Davidsfonds
‘Kunstreizen van de Alpen tot de Main’. - Armand van Assche presenteerde,
bijgestaan door voordrachten van kindergedichten door Tine Ruysschaert, de
bloemlezing poëzie voor kinderen ‘Ma er zit een dichter in mijn boot’ door Luc van
Coillie gepubliceerd bij het Davidsfonds (395 fr. voor DF-leden). Initiatief van het
Gents Poëziecentrum van Willy Tibergien. Ar-

[Prijskampen]
GENÈVE (Schw.) - De Compositieprijs van de UER (Union Européenne de
Radiodiffusion) werd door de internationale jury te Hamburg toegekend voor
vrije compositie (3.500 Zw. fr.) aan: ‘Caribbean Flush’ (voor bastuba, tuba,
euphonium, trombone, bariton en harmonieorkest of piano) van Werner van
Cleemput uit St.-Niklaas. Dit werk is gepubliceerd door Uitg. Maurer, Brussel.
De prijs werd door de jury, voorgezeten door Roger Volet, unaniem toegekend.
GENT - De Prov. Koorzangtornooien lopen van 29/1 tot 27/2 op zat. en zond.,
achtereenvolgens te Melle, Assenede, Aalst, Zele, Ronse en Oudenaarde. In
totaal 24 deelnemende kringen.
HELSINKI (Finl.) - Eerste Internationale zangwedstrijd Miljam Helin van 14
tot 22 augustus 1984. De bedoeling is dat deze wedstrijd in de toekomst om de
vijf jaar zal worden georganiseerd. Jury: Kim Borg, Nicolai Gedda, Sena Jurinac,
James King, Matti Lethinen, Jevgeni Nesterenko, Birgit Nilsson, Aase
Nordmo-Lövberg en Anna Reynolds. Inlichtingen: Suomen Kultuurirahasto,
PL 203, SF-00121 12, Finland.
HILVERSUM - AVRO-radio besloot ook in 1983 een wedstrijd te organiseren
voor niet-professionele instrumentale ensembles, n.a.v. het 60-jarig bestaan van
de AVRO. Dit jaar is de voorbereidingstijd voor de ensembles wat langer, de
ensembles mogen wat groter zijn (minimum 8 en maximum 15) en er kunnen
meer ensembles deelnemen. Voorronden: 12, 19 en 26 maart 83, finale: 5 april.
Inschrijving: AVRO-radio, afd. Ernstige muziek, Postbus 2 - 1200 JA Hilversum.
LE HAVRE (Fr.) - De intern. jury van de 8e Compositiewedstrijd van de CISM
(Conf. Int. des Soc. Musicales) ontving 74 inzendingen; vergaderend te Hamburg
besloot hij de 1e Prijs (13.000 FF) toe te kennen aan Werner van Cleemput uit
St.-Niklaas (Prijs van Le Havre) voor zijn compositie ‘Arachné-Poème de
l'orgueil’ - 2e Pr. Junichi Nihashi (Tokio) - 3e Pr. André Waignein
(Ramegnies-Chin). Gezien het hoog gehalte der inzendingen besloot de jury
drie eervolle vermeldingen toe te kennen: Albert Fasce (Versailles) - Peter
Kofrón (Praag) - Marcel Wengler (Steinsel, Lx.). Het bekroonde werk van
Werner van Cleemput zal gecreëerd worden op 27 maart te Le Havre door de
Harmonie Municipale.
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LEUVEN - De musicoloog Prof.-Emeritus René B. Lenaerts van de K.U.L.
werd door de Paus verheven tot Ereprelaat wegens zijn verdiensten in de
muziekwetenschappen en in het pauselijk adviesorgaan voor de gewijde muziek,
‘Consociatio Internationalis Musicae Sacrae’.
MAASTRICHT - De Tweej. Paul Haimon Cultuurprijs 1982 werd toegekend
aan cultuur- en muziekpromotor Camille Swinnen.
MONTREUX - Van 5 tot 9 april 1983 worden de 20e ‘Rencontres Chorales
Internationales de Montreux’ georganiseerd. Voor uitgebreide informatie en
inschrijvingsformulier: Rencontres Chorales Internationales, Office du Tourisme
de Montreux CP 97 - CH-1820 Montreux.
NEERPELT - Tijdens het weekend van 1 mei: Europees Muziekfestival voor
de Jeugd. Dit jaar komt de instrumentale muziek aan de beurt. Vijf verschillende
reeksen volgens de samenstelling. Het kleinste bestaat uit twee personen;
uitvoeringen voor solisten in geen geval toegestaan. Reeks A: marsenensembles
- reeks B: harmonies en fanfares - reeks C: ensembles met vrije instrumentatie
- reeks D: kamerorkesten met maximum 15 spelers - reeks E de
symfonie-orkesten. Elke groep moet aan de organisatoren een keuze van
partituren opsturen die een optreden van 30 minuten vertegenwoordigen, met
een voorkeur voor componisten uit eigen land. Van de marsensembles worden
partituren van vijf marsen verwacht. De jury, bestaande uit bekende namen van
binnen- en buitenland, zal aanduiden welke werken worden uitgevoerd.
OOSTAKKER - De ‘Keurgroep Tijl’ viert zijn 20-jarig bestaan, onder de
choreografische leiding van Broeder Jos de Beule met het nieuw programma
‘Festivariante’, op teksten van Jos van der Veken. Kleren en vlaggen worden
met wondere kleurschakeringen voorzien door Br. Jos de Beuke zelf, die ook
batikkunstenaar is. De keurgroep kende ermee een ware triomf te Southampton
op de Southampton Show in juli ll., samen met de eigen drumband. De tekst
werd in het Engels vertaald en voorgedragen.
POHLHEIM (BRD) - Het mannenkoor ‘Jugendfreud 1888’ uit Pohlheim nodigt
koren uit op hun Internationaal Koorfestival dat doorgaat op 28 mei e.k. Zowel
mannen-, vrouwen-, en jeugdkoren als gemengde koren kunnen inschrijven
voor het concours. Informatie R. Seipp, Wilhelmstrasse 32, 6301 Pohlheim 1,
BRD.
ST.-HUBERT - De vijfde ‘Journées Musicales de Hurtebise’ (Saint-Hubert)
gaan door van 12 tot 15 mei 1983. Op het programma: een concours voor
blokfluit en een wedstrijd voor ensembles oude muziek (2 tot 8 leden). Leden
van de jury: H. Ganty, R. Bernolin, L. Dacremont, C. Koenig, C. Letteron en
A. Maille. Er worden verschillende seminaries gepland en er is een recital
voorzien door F. Bruggen op donderdagavond 12 mei. Voor inlichtingen +
inschrijvingsformulier (inschrijven vóór 1 maart 1983): H. Ganty, Chemin
Martin 6, 6900 Saint-Hubert, tel. (061) 61 15 24.
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TOULOUSE - Van 20 tot 25 juni 1983 is er in Toulouse de tweede ‘Concours
d'Interprétation à l'Orgue’. Thema's: Franse klassieke muziek en Franse
symfonische muziek (2 thema's naar keuze van de kandidaten). Van 26 juni tot
8 juli verschillende Zomercursussen en concerten rond Franse muziek. De
orgelen klavecimbelweken lopen respectievelijk van 12 tot 24 juli en van 12
tot 17 juli 1983. Op het programma voor de orgelwerken: 12-17 juli: X. Darasse
‘Orgelmuziek van O. Messiaen’. - 19-24 juli: J. Langlais ‘C. Franck en Ch.
Tournemire’, E. Kooiman: ‘J.S. Bach en zijn voorlopers’. Klavecimbel: 12-17
juli: Scott Ross ‘Het klassiek klavecimbel’. - E. Chojnacka ‘Het hedendaags
klavecimbel’. Inlichtingen en inschrijving: 54, rue des Sept-Troubadours, 31000
Toulouse.
TURNHOUT - Het Kamerorkest Jef Dresselaers (Lindekensstraat 2, Turnhout)
heeft opnieuw een degelijk kerstprogramma dat het o.m. bracht op 16/12 in de
Pinksterkerk te Turnhout, ten voordele van de vzw Ivo Cornelis. Het is het 15e
Kerstprogramma, waarmede het orkest zijn 25-jarig bestaan viert.
WAREGEM - In de tweejaarlijkse Gaverjuweelwedstrijd voor
amateurtoneelkringen werden bekroond: 1o ‘Jezus met der Balsemblomme’
(St.-amandsberg) - 2o ex aequo: ‘Studio James Ensor’ (Oostende, reg. Michel
Wyffels) en ‘Onder Ons’ (Geluwe).
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uit het leven van kunsten en letteren
AALST-MELLE - Koorfestival voor jeugdkoren op 27/11 in het Aalsters
Stadhuis en voor volwassenen op 4/12 in het St.-Franciscusinstituut Melle.
Organisatie: Interfederale van Muziekverbonden v. O.-Vl. m.m.v. het provinciaal
bestuur.
AFFLIGEM - ‘Hedendaags Griekse Ikonen’ van 27/3 tot 12/4 in het Cult.
Centrum.
ANTWERPEN - De jaarlijkse vergadering van de Ver. v. Kempische Schrijvers,
voorgezeten door Prof. A. Keersmaekers, had plaats in het stedelijk AMVC.
De overleden VKS-leden werden herdacht en de prijswinnaars gehuldigd. Ook
werd uit eigen werk gelezen door Sim Dockx-van Kerkhoven, Willy Copmans,
Karel de Cat, Jos van der Veken en Frans Verbiest.
- Een Jeugdboekenbeurs ging door aan de Meir (GBM) eind
november, met op de opening uitreiking der legpenningen aan de
geselecteerden van het Referendum Vlaams Jeugd- en Kinderboek.
- Vroeger werk van Vlaamse auteurs zal op initiatief van Anton van
Wilderode door de Stichting Mercator-Plantijn worden uitgegeven,
te beginnen met ‘Terugkeer’ van Lisbeth van Thillo, met in de
luxeuitgave illustraties van Walter Brems (Desguinlei 100).
- Elsschotherdenking (o 1882) met tentoonstelling 15/12 in het Sted.
Arch. en Mus. v.h. Vl. Cultuurleven, nipt voor het Elsschot-jaar
sloot. Schitterende rede van Prof. v.h. Reve, wijl schepen Geldolf
bij de lokale politiek aankleefde en de AMVC-directie fier ging op
de schitterende vondst van het tds. dat Elsschots' ‘Lijmen’ deels
inspireerde.
- Een nieuw driemaandel. tijdschrift voor literatuur en grafiek, ‘De
Brakke Grond’, is gevestigd in de Verdussenstraat 13.
- ‘Monumentenzorg in historisch perspectief’ i.v.m. De Meir wordt
vertoond in het I.C.C. van 4/3 tot 3/4, georganiseerd door de Kon.
Ver. v. Natuur- en Stedeschoon, met o.m. een discussieavond.
- Middelheimbiënnale van 12/6 tot 2/10, met Internationaal overzicht
van de ontwikkeling der beeldhouwkunst der laatste tien jaar.
- Men kan de Provinciale Collectie van Kunstwerken, die vrij
uitgebreid is, bewonderen in het Provinciehuis iedere eerste dinsdag
van de maand van 18 tot 20u30. (Elisabethlei 22, 2000; tel. (03)
237 28 00 t.n.v. dhr. Schippers). Een brochure kan aangevraagd op
hetzelfde adres t.n.v. dhr. Depoorter.
- De Vlaamse Volkskunstbeweging VVKB organiseerde onder de
auspiciën van de Vlaamse Culturele Koepel (ANZ, VTB-VAB, DF
en Noordstarfonds) op 14 november de ‘17e Dagen van het Vlaamse
Lied’ (De Singel). Het St.-Agneskoor uit Borgerhout (Maria Allard)
en het Filharmonisch Koor van Antwerpen (Michaël Scheck), soliste
L. Cauwenbergh en organist Jos Mertens verleenden hun
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medewerking. Feestrede door Johan Fleerackers. In de ochtend was
er een eucharistieviering in St.-Joriskerk (Mechelseplein) voor alle
overleden Vlaamse tekstdichters en komponisten door prof. Herman
Mertens; het koor Jubilate uit Borgerhout (Kamiel Elst) luisterde
de viering op.
‘Antwerpse Incunabelen in Antwerps bezit’ tot 31/12 in Stedelijke
Bibliotheek. Aansluitend verscheen nr. 1 van ‘Publikaties
SBA/AMVC’ met de inventaris van de 432 nog bekende Antwerpse
incunabelen en werd de vroegste Antwerpse incunabel in facsimile
gepubliceerd, met transcriptie en studies van H.D. Vervliet, E.
Cockx-Indestege en J. Andriessen: ‘Boexken van der Officien ofte
dienst der Missen’ van Simon van Venlo, (drukker Mathias van der
Goes). Aangeraden!
Het Alg. Ned. Verbond organiseert op 25/2 een Colloquium over
‘Gemeenschappelijk Ned.-Vl. Internat. Cultuurbeleid’ in het stedelijk
AMVC. Sekretariaat ANV, Gallaitstraat 80, 1030 Brussel.
De Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen publiceerde
‘Inventaris van de Culturele Centra in Vlaanderen’ (215 fr.) en
‘Inventaris van de kampeerkampen’ (365 fr.). Deze nuttige
werkinstrumenten voor het kunst- en verenigingsleven kunnen
besteld worden: I.C.V., J. van Rijswijcklaan 28 (03-237.61.70). Br.
220-0721711-67.

ASTENE - Verbouwingen aan de Henry Vande Velde-bouw uit 1932-34 (Dr.
Martens) waren aanleiding voor ons redactielid Arch. Marc Dubois (St.-Lucas
Gent) om te protesteren tegen de verwaarlozing door het centraal beleid der
belangrijke architecturale prestaties van het Interbellum. Hij publiceert in
‘Wonen’ een artikel over de situatie van de woningen van Henry van de Velde,
waarvoor hij zich reeds herhaaldelijk inzette.
BERINGEN-LEOPOLDSBURG - Het letterk. tds. ‘Litera’ heeft als stuurgroep
de letterkundigen Gie Luyten, André Smeets, Edith Oeyen en Theo Quintens;
het secretariaat wordt waargenomen door Gie Luyten, Meerhoef 1, 3971
Leopoldsburg, tel. (011) 34 29 04. In 1983 worden 4 nummers uitgegeven, naast
literaire uitgaven (Ruben-, Phaedra-, Helicon- en Literafoon-reeksen). Abonn.
op ‘Litera’: 300 fr. op br. 063-0322405-12, Litera Leopoldsburg.
BEVEREN-WAAS - Op Kasteel Cortewalle was er op 19/11 de kunstavond
‘Franciscus op het kasteel’ met deelname van Regnier de Herde, Roger Geerts,
Luc Meersman, Bert Peleman en Anton van Wilderode.
BRUGGE - 20e Festival van Vlaanderen (29/7-13/3) te Brugge, met de 20e
intern. muziekdagen hebben als hoofdthema's: 1o Clavecimbel en pianoforte
(clavecimbelwedstrijd en Mozartconcours, interpretatiecursussen, recitals,
referaten, instrumentententoonstelling) - 2o Van Bach tot Mozart (over Rococo
en Haydn, met intern. solisten, ensembles, koren en orkesten). Gedetailleerde
programmafolder, kaarten, abonnementen, logies: Dienst Toerisme, Markt 7,
tel. (050) 33 07 11.
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De Bogaerdenkapel, behorend bij de Stedelijke Akademie voor
Schone Kunsten in de Katelijnestraat, wordt momenteel ingericht
tot een polyvalente zaal, om er tentoonstellingen en andere kulturele
aktiviteiten te kunnen in laten plaats hebben.
De graveur Luc De Jaegher (o20/11/1912 Borgerhout) schonk aan
het prentenkabinet van de Stedelijke Musea 795 prenten (90% van
zijn grafisch werk). Hij ging met rust als direkteur van de Stedel.
Akademie.
Kunstambachtelijk Werk van leerlingen en leraars v.h. HRITON in
het Huidevettershuis v. 26/2 tot 13/3.
Pentafoon is een blaaskwintet van vijf jonge musici Carlos Bruneel
(fluit), Ivan Duval (hobo), Ray-
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mand van Assche nam ook deel aan het debat ‘Poëzie voor kinderen’ in de
Jeugdboekenweek-Tielt. - ‘Zeven weken zomer’ van Gerda van Cleemput is een
meisjesboek rond het Duits meisje Sabina (Uitg. Altiora Averbode, Top-reeks 220).
- Een nieuwe kunstmonografie ‘Ludo Laagland’ werd ingeleid door Jan van den
Weghe: 27×23 cm, 128 blz., 20 kleur- en 50 zw.-w.-illustraties, vollinnen band,
1.400 fr. Uitg. Lannoo Tielt/Bussum. - Letterkundige Rudolf van de Perre nam deel
aan een debat over lectuur in het onderwijs n.a.v. de viering van A.G. Christiaens
in de UFSAL. - Letterkundige Paul Vanderschaege was inleider der tentoonstelling
Debrabandere/Watty ('t Leerhuys Brugge). - Letterkundige Maurice van Vossole
was inleider van het huldeconcert Justus de Harduwijn (o1582
Oudegem/Dendermonde) in het Dendermondse stadhuis op 10/1, ingericht door het
DF. - Letterkundige Anton van Wilderode is medesamensteller van ‘Daar is maar
een land dat mijn land kan zijn’, een lees- en kijkboek (2.000 fr., br. 712-0400084-42
IJzerbedevaart, Diksmuide). Zijn teksten voor de laatste IJzerbedevaart verschenen
in ‘55e IJzerbedevaart’, dat men ontvangt na storting van 300 fr. lidgeld op hogere
Bankrekening. - ‘Straatremedies van Kobus’ van Jaak Venken verscheen bij Uitg.
Antiqua Tessenderlo (gebonden 395 fr.). - ‘Een handvol mussen in een dakgoot’
(495 fr.) van Louis Verbeeck is zijn eerste ‘Omnibus’ cursiefjes. Tevens verscheen
zijn nieuw bundeltje ‘stukjes’, betiteld ‘De droomverkoper’, Uitg. Heideland. - De
debuutroman van Koen Vermeiren ‘De kus van Selena’ verschijnt dit jaar bij het
D.F. - Van Karel Vertommen verscheen, in de Orion-reeks De Gulden Veder
‘Verzamelde gedichten’, ingeleid door Anton van Wilderode. Gewone editie 550
fr., luxe-editie in linnenband 850 fr. - ‘De eerste rijpe jaren van Karel van de
Woestijne’, over de brieven van de dichter aan L. Ontrop, wordt door Albert
Westerlinck gepubliceerd bij Orion/Beveren. - Prof. Max Wildiers hield een
voordracht ‘Diagnose van onze cultuur’ bij de uitreiking van de André Demedtsprijs
te Kortrijk.
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III. Muziek - Toneel - Film - Ballet
Het Concinite-koor o.l.v. Karel Aerts brengt op plaat en cassette koorbewerkingen
van moderne schlagers van John Lennon, Paul Mc Cartney, Paul Simon, Cat Stevens
en populaire musicals. Gepubliceerd door Eufoda (Davidsfonds) onder de titel ‘Praise
for the Singing’. Hij leidde zijn koor voor een Kerstconcerde op 26/12 voor BRT3.
- Organist Jef Anseeuw concerteert op 3/11, St.-Martinus-Oekene. - De actrices
Tine Balder en Carla Theys in ‘Richard III’ (Shakespeare) met teater Malpertuis
in Tielt, Brugge e.a. - ‘Hess’ een monoloog door Piet Balfoort wordt opgevoerd
door Teater 19 Brugge. - Het Roeselaars Kamerkoor o.l.v. Dirk Blockeel trad op in
de St.-Kwintenskerk te Oostkerke met een kerstconcert op 17/12. - Van Herman
Bogaert verscheen op LP de voordracht van een fijne selectie van 31 gedichten van
‘Vlaamse Staatsprijzen voor poëzie’: Produktie Werkgroep W3-Dilbeek, in de reeks
Eufoda nr. 1075 (Davidsfonds Leuven 1982, met teksten op dubbele hoes, 425 fr.;
gesponserd door de Kredietbank). Aansluitend houdt Herman Bogaert
poëzienamiddagen over ‘De Vlaamse poëzie na 1945’ ingeleid door een der laureaten.
Voorstelling had plaats op 7/12 in het Rockoxhuis te Antwerpen. - De keurgroep
Imago Tijl o.l.v. Alicia Borghten bereidt een nieuw programma voor om in 1983
zijn 25e verjaardag te vieren. - Fernand Boudens ontwierp de kostumering en de
dekors voor het Opera van Vlaanderen, bij de uitvoering van de opera ‘Prinses
Zonneschijn’ van P. Gilson. - ‘Sinfonia Concertante’ van Peter Cabus kwam op
BRT-3 op 4/1 in een uitvoering op clavecimbel van Raymond Schroyens. - In regie
van Rose Calmeyn ‘De zondagswan-
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deling’ (G. Michel) door de Vlaamsche Zonen van Rumbeke. - De groep ‘Sjaloom’
o.l.v. Daniel Castelein o.m. op 29/12 met kerstconcert in het Roeselaars Klein
Seminarie. - De Opera van Vlaanderen programmeert ‘Mathis der Maler’ van Paul
Hindemith o.l.v. Frits Celis, die ook op 10/2 het Nat. Orkest van België leidt in de
Singel te Antwerpen. Zijn ‘Notturna e Danza’ voor fluitkwartet kwam op 4/1 op
BRT-3. - Van componist Ivo Ceulemans werden uitgevoerd de composities;
‘Intermezzo’ voor klarinetkwartet te Ninove op 16/9, ‘Triologie I’ aan de
Muziekacademie te Hoboken op 27/10, ‘Colloque Condissonant’ voor sax-kwartet
op de Biënnale de Musique Belge van de RTBF-3 op 8/11. - ‘Sequentiae voor
strijkers’ van Vincent Christoff werd uitgezonden door BRT-3 op 24/1. - Theater
‘Thespikon’ (St.-Pieterscollege Leuven) viert zijn 10e verjaardag door de opvoering
van ‘Het belang van Ernst’ (nov. 82) en ‘Romulus de Grote’ (maart 83) in regie van
Leo Coomans. De vereniging publiceert het driemaandelijks blad ‘Thespikrant’. Nocturne voor cello en piano van Jan Decadt op 16/1 door BRT-3 uitgezonden. Kerstmis van Perosi o.l.v. Jozef Decoussemaeker door het eigen koor in
St.-Magdalena-Brugge. - De sopraan Bernadette Degelin en de tenor Louis Devos
namen deel aan de uitvoering van Haydns ‘Die Schöpfung’ op 4/12 te Brussel.
Bernadette Degelin zong werk van Norbert Rosseau op BRT-3 op 25/1. - De Brugse
‘Cantores’ o.l.v. Aimé De Haene in de Philharmonische Vereniging te Brussel op
13/1. - ‘Winter’ van Marinus de Jonghe op BRT-3 op 3/1. - ‘Sonatine op. 76 voor
klarinet en piano’ van Maurits Deroo werd uitgevoerd op BRT-3 door Hedwig
Swimberghe op 11/1. - Organist Roger Deruwe hield een orgeltournee in augustus
in Oostenrijk: Salzburg, Wenen St.-Stefans-Dom, Admont, Graz. Ook een recital op
24/8 te Blankenberge. Hij leidde zijn ‘Scola Gregoriana’ o.m. in Sénanque (10-16/7),
Villeneuve (17/7), Parijs Nôtre-Dame (18/7), Boom (4/12) en Leefdaal (18/12). - In
het programma Autochtoon over Belg. opera's werd op BRT3 gezongen door Sylvain
Deruwe o.m. op 14/1; op 18/1 zong hij er ‘Merel in de morgen’ van Lode de Vocht.
- De Vlaamse religieuze liederen-componisten Ignace de Sutter en G. Philippeth
werden uitgenodigd door zender NCRV voor het toondichten op liederteksten
aansluitend bij de Genesis. Deze zullen verschijnen in de bundel ‘Liederen van het
begin’ en in maart door NCRV-radio uitgezonden worden. - In de nieuwe bloemlezing
‘De Woorden gezongen. Liederen bij het Deuteronomium’ werden gedichten
opgenomen met melodieën van Ignace de Sutter. Hij publiceerde over ‘Kerkmuziek
en Oecumene’ in het Tds. v. Liturgie nov. '82. - ‘Missa in tempore belli’ van Joseph
Haydn o.l.v. Louis Devos met het Belg. Kamerorkest en koor ‘In Dulci Jubilo’ op
LP/cassette (425 fr. + 35 fr. verz., br. 413-9051799-10 In Dulci Jubilo St.-Niklaas).
Gezelle-liederen werden door hem gezongen voor BRT-3 op 6 en 11/1 met Luc
Devos aan het klavier. - ‘Het interview’ (Wim van Wieringen) wordt door WT
Antigone Kortrijk uitgevoerd vanaf 3/12 in regie van Bert de Wildeman. Eveneens
leidt hij het WTAK ‘Baas Gansendonck’ met o.m. Oswald Maes en Dré Vandaele.
- Het strijkersensemble o.l.v. Roel Dieltiens met een Schubert-concert op 24/4 in
O.-L.-Vrouw te Boom. - Koor Fidelitas o.l.v. Tony Dieltiens publiceerde de LP
‘Plums Pladask’ met kolderieke muziek (350 fr. + 40 fr. port, br. 416-4013861-92
Fidelitas Wijnegem). - Muziek van Telemann werd uitgezonden op hobo door Paul
Dombrecht op 12/1. - Het Pentafoon-blaaskwintet met Piet Dombrecht hoorn, trad
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op o.m. in de Gothische zaal van het Brugs stadhuis op 27/1. - Organist Stephan
Dombrecht speelde het nieuwe orgel in van Oostende-Konterdam (St.-Katarina) op
18/12. - Het Kamerorkest Dresselaers op 19/12 in de Turnhoutse Pinksterkerk. ‘Het bezoek’ van Clem du Four werd gespeeld door de Violieren uit Wilrijk op het
Eenaktersfestival van Den Haag in januari. ‘Slapende honden’ van J.B. Priestley was
eveneens een flinke prestatie (cf. ledenblad ‘De Violieren, waar ook een In Memoriam
Constant van Campen in verscheen in Jrg. '83 nr. 1, p. 3.) - De muziekkapel van
de Marine o.l.v. Guy Duijck
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mond Dils (klarinet), Iwein d'Haese (fagot) en Piet Dombrecht
(hoorn). Zij zijn werkzaam in de Munt, de Opera v. Vlaanderen en
diverse ensembles en concerteerden reeds als ‘Pentafoon’ in binnenen buitenland en voor de TV. Contactadres voor optredens: Ivan
Dudal (Pannenhuisstr. 49, 8320 Brugge, tel. (050) 35 59 49) en
Raymond Dils (G. Lekenstr. 32, 1000 Brussel, tel. (02) 521 99 51).
Zowel moderne als klassieke muziek.
Als bekroning van het Boergondisch jaar heeft na jarenlang
opzoeken en vergelijken, Marc Goetinck een belangrijke stap gezet
in de identificering van de personages op de panelen van sommige
Vlaamse primitieven en zeker van Memling met figuren uit Brugse
families en ook met Brugse schilders.
Conservator Dr. Valentin Vermeersch bracht een nieuw initiatief
ter bevordering en bekendmaking der Brugse musea: ‘kunstwerk
van de maand’ dat speciaal uitgestald wordt, met een kosteloze
commentaar-tekst.

BRUSSEL - De Vlaamse Raad keurde het decreet goed houdende bekrachtiging
over het besluit van de Vl. Executieve i.v.m. verdeling van de kosten voor
werken aan beschermde monumenten. Daarbij werd geprotesteerd door een
aantal leden omdat de gemeenten geen inspraak hebben in het
monumentenbeleid, waarvan zij de restauraties moeten betalen.
- ‘Straten en stenen’, succesvolle tentoonstelling in de G.B.M.,
Ravenstein 29 (60.000 bezoekers reeds begin januari), werd opgezet
i.s.m. G. Abeels en het St.-Lukasarchief. Aansluitend verscheen een
boek over de stadsgroei 1780-1980 met o.m. meer dan 400 originele
documenten (foto's, tekeningen, enz.): 360 blz., 250 ill., 21×24 cm;
400 fr. tijdens de tentoonstelling die verlengd werd tot 18 febr.;
nadien 650 fr.
- ‘De vrouw in de Beeldhouwkunst’ in het Museum v. Blinden, K.
Mus. v.K. en Gesch., Kennedylaan 13 en Nervierslaan 10, tot 30/6.
Schilderkunst tijdens de Meiji-dynastie van 28/1 tot 20/3 en Textiel
uit China van 25/3 tot 26/6 eveneens in het KMKG.
- ‘One World Poetry’, poëziefestival in de Beursschouwburg (Aug.
Ortsstraat 22), van 12 tot 14 nov. Elke avond een gevarieerd
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allegaartje van ± twintig dichters, in de verlenging van het
gelijknamige festival van Amsterdam. Selectie van Frank de Crits.
Tentoonstellingen ‘Michel de Ghelderode’ en ‘Het Vlaamse
Volkstoneel’ in het Brussels Paleis v. Schone Kunsten vanaf 14 dec.
De vernieuwing van het Mus. v. Oude Kunst (Regentschapstr.) zal
in 1983 in zijn tweede fase voleindigd zijn, nl. de hoofdhall, de
belendende galerijen op de verdieping (met de Rubenszaal e.a.) en
een ondergrondse doorgang naar het Mus. v. Moderne Kunst, evenals
de Koningstrap. Er wordt veel aandacht geschonken aan de
belichting en klimatisatie (cf. Conservator Henri Pauwels in: Kon.
Musea v. Sch. K.v. België, driem. tds., jan.-mrt. '83).
Het maandblad van BRT-3 ‘Muziek en Woord’ zal voortaan alle
culturele programma's van de BRT-radio en -TV verslaan (300 fr.
pc. 000-0074040-29 BRT ‘Muziek en Woord’-abonnement).
De dinsdag, donderdag en zaterdag brengt de Vlaamse TV op het
eind van het avondjournaal een rubriek Kunstnieuws. Hopen maar
dat men zich niet zal beperken tot het stelletje ‘poulains’ van de
internationale der gestroomlijnde galerijen, die de kunstmaffia
dienen.
21e Vlaamse Boekenbeurs van 23/2 tot 4/3 in Centraal Station, met
bij de 10.000 titels. In 1982 ca. 30.000 bezoekers.
Het Belgisch Glasraam 1983, 10 tot 26/2, zaal ‘3B’, Graanmarkt
61.

DENDERMONDE - ‘Sympathisanten Kon. Academie Dendermonde’, ofte de
vzw Syka, werd opgericht en zet in met een kunstmap: 4 litho's nl. v. Monica
Lenssens, W.F. Brems, R.v. Bulck en M. Baeyens, ingeleid door W. Juwet (100
ex., 45×45, velijn 220 gr.; 1.250 fr. ten voordele van Syka).
GENT - De Vlaamse Academie verkoos in het Brussels Paleis der Academiën
Ada Deprez als voorzitter en Anton van Wilderode als ondervoorzitter voor
1983.
- Voor de Ver. v. Kath. Oostvl. Schrijvers sprak mevr. de
Boodt-Maselis over ‘Anselmus-Boetius de Boodt († 1632) de
befaamde Vlaamse humanist’, een universeel wetenschapper en
kunstenaar (21/11).
- Teater Arca - dir. Jo Decaluwe - bracht de première van Tine
Ruysschaerts nieuw programma, een collage samengesteld m.m.v.
Michel van der Plas, ‘Godfried Bomans Sprookjesverteller’.
- Het Hoger Inst. St. Lucas had op zijn programma ‘Le Corbusier &
Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de woning 1919-1929’ (een
tentoonstelling m.m.v. Techn. Hogeschool Delft tot 4/2) - Architect
Jan Hoogstad over ‘Ruimte, Tijd en Beweging’ (26/1). De
coordinator is Arch. Marc. Dubois.
- Imaginair Museum Hugo van der Goes, in het Mus. v. Schone K.
bestaat uit de foto's in reële grootte van alle bekende werken van
de Gentenaar Hugo van der Goes (op 2 na). Fotograaf is Alfons
Dierick pr., die nu voor de stad Doornik eveneens het volledig
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oeuvre van Vander Weyden zal fotograferen. De collectie v.d. Goes
werd door de stad Gent aangekocht; cataloog van Erik Duverger en
Robert Hozee (100 fr.).
De actie ‘Maak uw Industrieel Verleden bekend’ van de Vl. Ver. v.
Ind. Archeologie vraagt aan eenieder alle informatie over industrieel
verleden in eigen milieu (gebouwen, machines, privé- en andere
verzamelingen, bedrijfscollecties en -archieven, foto's, tekeningen,
documenten allerlei). Alles wordt ingewacht op adres Vl. Ver. v.
Ind. Archeologie, Postbus 30, Maria-Hendrikaplein 9000 Gent 12,
tel. (091) 21 47 83. Alles wordt daar in dossiers geklasseerd, per
provincie, gemeente en onderwerp en zal consulteerbaar zijn voor
belangstellenden en onderzoekers. Daar ook inlichtingen vragen
over de 3e Vl.-Ned. Ontmoetingsdagen voor Industr. Archeologie
(29/4 tot 1/5).
‘Videotto’ opgericht door Akademie-studenten (sept. '81) Ottogracht
36, als nieuwe vrije ruimte voor actuele kunst, vooral video e.d.,
programmeert permanent een sterk gevarieerde waaier van
activiteiten (performances, video, film, ook rock). O.m. op 21/1 was
er een selectie uit het World Wide Video Festival.
‘Selectie Wereldkartoenale 1962-1982’, in Gele Zaal van Noordstar
en Boerhaave NV, Nonnemeersstraat 26, van 2 tot 31 dec. Opening
door Manu Desutter, Voorzitter van vzw Humorstad Knokke-Heist.
De nieuwe vereniging Muzikon, o.l.v. Johan Huys (Hoogpoort 54),
organiseert met het Centrum v. Concertvernieuwing een vokale
week van 21 tot 26/3, met voordrachten en recitals. Gastdocente is
de sopraan Irmgard Seefried. Daarnaast aperitiefconcerten (27/2,
27/3 en 24/4) en een concert v. hed. Vl. muziek op 31/3.
Lidmaatschap: 300 fr., br. 068-2014927-70 ‘Muzikon’; steunend
lid minimum 1.000 fr.
De Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers kwam
samen op 20/2 met op het programma een wandelvoordracht door
conservator Geert van Doorne in het hotel D'Have - Steenhuyse.
De vereni-
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ging komt andermaal bijeen op 13/3 met een artiestenmis
opgeluisterd door prof. Jan Doulliez en middagmaal in restaurant
Van Eyck.

HASSELT - ‘Hedendaagse Edelsmeedkunst. Een oriëntatie tussen Maas en
Rijn’, m.m.v. Kunstambachtcommissies van Maastricht, Hasselt, Keulen,
Koblenz, Aken, Düsseldorf en Luxemburg: Provinciaal Museum Begijnhof 3/12
tot 23/1. Belangrijke tentoonstelling.
- ‘Het boek dat blijft’: tentoonstelling over de Bijbel in de Prov.
Bibliotheek tot 4/3.

KEERBERGEN - Op ‘Een avond vol poëzie’ (4/2) werd werk voorgedragen
van o.m. Frans Cornelis, Juliaan Haest, Mia Leyssen, Gunnar Riebs, Angèle
Selschotter. Ook werd hulde gebracht aan P.G. Buckinx 80. Algemene leiding:
Frans Cornelis.
KEMMEL - Wie werk bezit van wijlen Joris Declercq, de Bachten de
Kupe-dichter Djoos Utendoale, melde dit aan VVV, Streekhuis Malegijs,
Kemmel. De bedoeling is een retrospectieve te houden in galerij Vermeersch
op de Rode Berg in het Paasvakantie.
KOEKELARE - Ons redactielid Raf Seys organiseert opnieuw de ‘Zwijgende
Voettocht door het slagveld van de Peene’, herdenking van de slag van 11/4/1677
die de inpalming van Frans-Vlaanderen door Frankrijk meebracht. Inlichtingen
(met postzegels) aanvragen op zijn adres: Ringlaan 1, 8280 Koekelare, tel. (051)
58 94 70.
KORTEMARK - Een degelijke selectie Duitse Keramiek in gal. Desko,
Hoogledestraat 92, tot 26/3. De door een specialist geselecteerde kunstenaars
mochten werken naar eigen keus vertonen.
KORTRIJK - Onder het motto ‘de stad is een ruimte om in te leven’ doet een
commissie een beroep op de Kortrijkse bevolking. Personen die gevels of
plaatsen kunnen aanduiden die voor muurschilderingen in aanmerking komen
of kunstenaars die aan het projekt wensen mee te werken, kunnen kontakt
opnemen met de Jonge Kamer-Jaycees p/a Marc Geers, Damkaai 5 bus 41 te
8500 Kortrijk, tel. (056) 21 40 44.
- Antoon vander Plaetse herdenking († 8 feb. 1978) werd
georganiseerd op 8 feb. door het Kortrijkse DF (o.l.v. Luc
Vercruysse) met deelname van o.m. Godfried Ost en Joris Sustronck.
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LEUVEN - Een Leuvense Orgelkring (vzw) werd opgericht die concerten zal
organiseren, een orgelcentrum wil uitbouwen en het orgelpatrimonium wil
verzorgen. Lidgeld 300 fr. br. 423-4070171-92 LOK, J. Lipsiusstraat 20 D23.
- Voor Haikoe-poëzie kan men ook terecht bij het tds. ‘Vuursteen’,
uitg. Karel Hellemans, Brabançonnestraat 90.

LIER - Het Timmermansgenootschap (voorz. José de Ceulaer) vierde op 27/11
zijn 10-jarig bestaan en heeft ca. 300 leden. Het 10e jaarboek heet ‘Timmermans
ten tonele’.
MERELBEKE - De nieuwe kunstkring Podium wil kontakten leggen tussen
kunst, kunstenaars en kunstminnaars (lit., beeld.k., muziek, toneel), tel. (091)
30 74 04.
MOL - Het Jakob Smitsmuseum biedt grafisch werk van An Goris te koop ten
voordele van het museum. Intekenen door storting van 3.000 of 1.500 fr. op br.
413-3057001-06 Vrienden J. Smitsmuseum.
NEERPELT - Van 13 tot 27 februari e.k. loopt in het provinciaal centrum
Dommelhof in Neerpelt het vijfde Internationale poppenfestival. In het raam
van dit festival organizeert het Vormingscentrum een cursusweek rond het
poppenspel, open voor iedereen die geïnteresseerd is in het poppenteater.
Daarnaast een ‘Poppenbeurs’ waar amateurs en professionelen uit binnen- en
buitenland zich voorstellen (19 en 20/2). Een zestigtal voorstellingen. In de 2e
week staat het Franse poppenteater centraal. Inlichtingen: Dommelhof 3580
Neerpelt, tel. (011)64 30 49.
OOSTENDE - Het Prov. Museum v. Moderne Kunst krijgt in de Romestraat
een ruimte vier maal zo groot als in de Ieperse Lakenhalle. Gelijkvloers en eerste
verdieping zullen het eigenlijke Museum herbergen, waaraan gelukkig ook
werken van James Ensor (eigendom van de stad) zullen geschonken worden.
Aanpassingswerken voor ca. 50 miljoen. Stort uw steun op Br. 091-0005483-80,
Prov. W.-Vlaanderen, met fiscale aftrek van 1.000 fr. Aanbevolen!
- Het Stedelijk Museum (Dir. Norbert Hostyn) bereidt volgende grote
tentoonstellingen voor: ‘Belgische Marineschilderkunst 1750-1914’
(realisatie i.s.m. Openbaar Kunstbezit), ‘Het kunstleven te Oostende
rond 1900’ (vervolgens ‘1920-1940’ en ‘1945-1968’); eveneens
‘Belgische Veduteschilders 1750-1914’ en ‘Belgische
Stillevenschilders 1750-1914’.
- Grafisch werk van Leon Spilliaert, samengebracht door Xavier
Tricot en van brochure voorzien, was in het Sted. Museum tot 10/1.

PEER - ‘Limburg Zingt IV’, het grote tweejaarlijkse koorfeest, wordt door het
ANZ-Limburg georganiseerd op zaterdag 14 mei 1983, in de sporthal van het
college, met de plaatselijke bijstand van het koor Harbalorifa. De ateliers
vervallen. Acht Limburgse koren krijgen de gelegenheid om elk 5 minuten te
concerteren voor publiek. Aanmelden (nu reeds): G. Gezellelaan 7, 3600 Genk.
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ROESELARE - In 1983 is het 50 j. geleden dat de Roeselaarse kunstschilder
A. Alleman te Jette is overleden. Hem wordt een herdenkingstentoonstelling
gewijd van 18/2 tot 6/3 in Museum Alfons Blomme. Een uitvoerige cataloog
wordt o.l.v. Dr. Michiel Debruyne en Walter Santens gepubliceerd.
ROTTERDAM - Aan de belangrijke architectuurbeweging ‘Het Nieuwe
Bouwen’ (1920-1960) worden 5 tentoonstellingen gewijd, achtereenvolgens te
Rotterdam (M.B.-v.B. tot 6/2, over Rotterdam), Amsterdam (Ned. Doc. C.v.
Bouwkunst, over Voorgeschiedenis, maart/juli), Den Haag (Gem. M., 31/3-17/7,
over De Stijl), Amsterdam (Sted. M., 11/3-1/5, over A'dam) en Otterlo
(R.M.K.-M., 3/4-29/6, Internationaal).
SCHELDERODE - ‘Pentekeningen, de kamermuziek van de beeldende kunsten’
in Kunstforum van 22/1 tot 27/3. Internationale tentoonstelling.
ST.-NIKLAAS - Exlibris Japan in Internationaal Exlibris-centrum tot 26/12.
SINT-TRUIDEN - Industrieel Erfgoed krijgt zijn Provinciaal Museum. Er
wordt in Tongeren (Gallo-Romeins Museum) tot en met januari een workshop
gewijd aan ‘Van Graan tot Brood’. Wie wenst mede te werken voor opzoekingen
e.a. kan zich melden op adres: Project Industrieel Erfgoed, Begijnhof 59, 3800
St.-Truiden tel. (011) 67 65 79.

KG 10 Muziek, Toneel, Ballet
kwam voor BRT-3 op 10/12. - Het Gents Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck o.m.
op 16/12 in de Gentse O.-L.-Vrouwkerk en op 18/12 in het Zwevegemse rustoord.
Eveneens te Zwijndrecht (Kruiskerk op 28/1); een Kerstconcert op 14/12 in Ter Hage
te Gent, op 16/12 in O-L-Vr.-St.-Niklaas, op 17/12 in St.-Paulus Mariakerke.
Medeleider van de Int. Koorweek v. volwassenen (VEJK) te Brugge in augustus 83.
- Kerstconcert van o.m. Rachel Fabry mezzo o.m. in St.-Elizabeths Antwerpen
20/12, Collegekerk St.-Niklaas 22/12, St.-Bavo Wilrijk 23/12. Ten bate van de vzw
‘Resonans’. - ‘Zes Clavecimbelsonates’ van Haydn, uitgevoerd door Johan Huys,
verschijnen dit jaar bij Eufoda (Davidsfonds). Hij concerteerde o.m. op 9/12 in de
Gentse Carmelietenkerk en op 27/1 in de Academieraadzaal op harmonium. - Onze
toneelvoorzitter Rik Jacobs regisseerde o.m. 368 voorstellingen van Felix
Timmermans' ‘Boerenpsalm’. Hij verhaalt erover in ‘Timmermans ten tonele’, het
Jaarboek 82 van het Timmermans Genootschap. - De Eenakter ‘De kinderkruistocht’,
eenakter van M. Schwob, wordt vertolkt door Suzanne Juchtmans, met bindteksten
van Dré Vandaele, voor het WTA Kortrijk. - Musicus Koen Kessels gaf een recital
op 28/11 in het Antwerps conservatorium voor de European String Teachers
Association. - In regie van Leo Laerenbergh speelde Tejater Konvent ‘Menuet’ in
het Deurns Ruimteteater in december. - ‘Liebesliederwalzer - Zigeunerlieder’ van
Johan Brahms, uitgevoerd door het koor Muscia Nova o.l.v. Rogers Leens verschijnen
dit jaar bij Eufoda (Davidsfonds) in LP en cassette. Het koor bracht een
Brahmsprogramma o.m. op 23/11 in het H.-Hartinstituut Heverlee. Op 24/4 brengt
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het een Schubertprogramma in de O.-L.-Vrouwkerk te Boom, als jaarconcert van
het koor, m.m.v. het strijkersensemble o.l.v. Roel Dieltiens. - Beiaardier Mathieu
Lenaerts concerteerde ook nog te Halle, Oostende en Hasselt. Zijn
licentieverhandeling Kunstgeschiedenis afd. Muziek (KUL) verscheen te Mechelen
als geschenkboek: ‘Staf Nees. Biografie, catalogus, analyses en synthese van zijn
authentieke beiaardwerken’. - ‘Glory Halleluja 2000’ (tekst van wijlen Valeer van
Kerckhove en muziek van Jan Leopold, uitgevoerd door de Schola Cantorum-Cantate
Domino) is een LP die aan gunstprijs kan besteld worden à 447 fr. voor 3 exemplaren
(i.p.v. 975 fr.) bij Licap, Guimardstr. 1, 1040 Brussel. - Het Colliemando- en
St.-Michielskoor o.l.v. Arnold Looze, kerstconcert o.m. op 23/12 in de
Seminarie-kerk te Roeselare. - ‘Baas Gansendonk’ (Jeanne Geldof) werd door WT
Antigone Kortrijk uitgevoerd vanaf 11 januari met o.m. Oswald Maes en Dré
Vandaele in regie van Bert de Wildeman. - De acteurs Oswald Maes en Piet
Balfoort in ‘Richard III’ (Shakespeare) met teater Malpertuis in Tielt, Brugge e.a.
- Violiste Marleen Maesen, laureate van de nationale tweej. Deru-prijs van Verviers,
behaalde ook het hoger diploma viool met Gr. Ond. aan het Luiks Conservatorium.
- Op 19/2 concert door het Oostendse Muziekconservatorium in het Feestpaleis, met
medewerking van de voordrachtkunstenaressen Mieke Felix en Marleen van
Remoortere. - Teater Poëzien, o.l.v. Mieke Felix gaf de 75ste voorstelling in dit
seizoen van ‘Vertel me geen sprookjes’. In totaal boekte het voor het hele seizoen
al meer dan 300 voorstellingen. Gemiddeld bereikt het circa 250 toeschouwers per
optreden, grotendeels in scholen. - Het Merksems Kamertheater bracht vanaf 2/12
in regie van Miel Geysen ‘Bedden’ (D. Frenkel Frank) in theater Runevoorthof. Het koor ‘Cantate Domino’ o.l.v. Michaël Gheys hield kerstconcerten o.m. te Haaltert
(16/12), Bambrugge (17/12), Gent (19/12) en Aalst. Het houdt een concertreis van
12 tot 18/2 in Polen n.a.v. het Festival van Poznan. Het voert de ‘Messias’ van Händel
uit op 22/4 te Aalst, op 23/4 te Brussel en op 27/4 te Gent-Destelbergen. - ‘Middag
van de Poëzie’, met door hem gekozen gedichten, door Alfons Goris op 13/1 in de
Antwerpse Stadsschouwburg. - De Instrumentale Ensembles van het Lemmensinstituut
o.l.v. Robert Groslot concerteerden in het Instituut te Leuven op 25/11 en met een
kerstconcert o.m. in St.-Pietersabdij Steenbrugge. Pianorecital van hem op
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20/1 in de Brusselse Kon. Bibliotheek en op BRT-3 op 3/1. - ‘La farce des deux
nues’ van Victor Legley werd door BRT-3 gezongen op 28/1 door de sopraan
Monique Hanoulle in het programma Autochtoon. - In het programma Autochtoon
van BRT-3, gewijd aan Belgische opera's werd op 14/1 gezongen door de alt Monique
Herreman. - De musiceergroep Pro Musica-Tielt o.l.v. Gilbert Hinnekint hield
een kerstconcert o.m. in het Roeselaarse Klein Seminarie op 23/12. - Van musicus,
kunstschilder en essayist Gilbert Huybens verscheen ‘Muziek te Leuven in de 16e
E.’, samengesteld en ingeleid door hem voor diverse Leuvense instellingen, o.m. het
gemeentebestuur en m.m.v. bekende musicologen zoals Godelieve Spiessens en
Jozef Robijns. Tevens verscheen er een gelijknamige LP, uitgegeven door het
Leuvens stadsbestuur; artist. leid. G. Huybens (450 fr., stedel. dienst public relations).
- ‘Nocturne voor piano’ van Jan Blockx werd, uitgevoerd door Abel Mathys,
uitgezonden door BRT-3 op 31/1. - Concert van Marc Matthys o.m. op 17/12 voor
de Koncertvereniging v.h. Gents Conservatorium. - Het Merksems Kamertheater
speelde o.l.v. Walter Merhottein en m.m.v. Guido van Camp e.a. ‘De Loze Vink’
als herneming wegens het succes veertien maal in januari 1953 in het Gem. Theater
Runevoorthof Merksem. - Koordag o.l.v. Vic Nees met het St.-Gregoriuskoor van
Wetteren en Oudenaarde 28/11, met in Instit. Crombeen Gent. Zijn ‘Magnificat’
werd uitgevoerd o.m. in de Edegemse St.-Antoniuskerk op 29/1. - Pianorecital van
Philip Nicolaï in de Schaarbeekse Rijksmuziekacademie op 14/12. - Orgelmuziek
van Charles Tournemire werd uitgevoerd door Flor Peeters en uitgezonden door
BRT-3 op 23/1. Zijn ‘Orgel-opus 100’ beslaat 2 LP's die dit jaar verschijnen bij
Eufoda (DF): een historisch document. - De ‘Requiemmis’ (1963) van Peter Benoit,
uitgevoerd o.l.v. Herman Roelstraete is verschenen op plaat bij Eufoda (Davidsfonds,
475 fr.). ‘Musica Flandrorum’ concerteerde o.m. op 27/11 onder zijn leiding te Vichte.
Werk van hem werd opgevoerd o.m. op het laureatenconcert van het Brugs
Conservatorium (12/12). ‘Musica Flandrorum’ (Vichte) publiceerde van hem ook
‘Preludio e Passacaglia per Organo Op. 84’, ‘Drie Sonatines voor orgel Op. 66’ en
‘Meditationes Vespertinae Op. 131’. Voor de notenleer publiceerde Roelstraete nog
bij dezelfde uitgever ‘Romantische vocalises. Veertien notenleeroefeningen Op. 120’
(boekje voor de leerling). Tevens kwam er een herdruk van ‘Ik leer muziek’ I en II
(met Handleiding van de leerkracht bij D. I), die hij met Marcel Bryon samenstelde.
- Door toondichter Herman Roelstraete en Rudi Stas werden ‘Vijf oude liederen
voor de Kersttijd’ voor gemengd koor gezet. Musica Flandrorum te Vichte publiceerde
ze (11 p.). Het gaat deels om Nederl. vertalingen van Fr. liederen. De bewerking is
gebaseerd op de harmonisatie door P. Busschaert, een priester-musicus uit Gezelles
vriendenkring. - Van voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert zijn volgend seizoen
beschikbaar de interpretaties ‘Als de ziele luistert...’ (Poëzie van Gezelle met
harpbegeleiding), ‘Liefde van A tot Z’, het ‘Marcusevangelie’ (in vastenperiode) en
een reeks schoolprogramma's: ‘Reinaert de Vos’, ‘Marcusevangelie’ en ‘Als de ziele
luistert’, ‘Poëzie van vroeger en nu’ voor 5e en 6e - ‘Spelen met woorden’ voor 3e
en 4e. Ieder programma kan besteld bij: Min. v. Nat. Opvoeding, Bestuur
Volksontwikkeling en Openbare Lectuurvoorziening, Parochiaanstraat 15-23, 1000
Brussel. Kontaktadres, Tine Ruysschaert, Fabiolalaan 23, 9720 De Pinte, tel. (091)
82 44 62. Vermelden we tenslotte: zij ontwierp een volkomen nieuw programma:
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‘Godfried Bomans, sprookjesverteller’; première in theater Arca op 9/1 en in de
stadsschouwburg in Haarlem op 14/1. Michel van der Plas adviseerde dit programma
en er komt ook een Bomans LP! - ‘Nocturne Opus 93’ van Jos Ryelandt werd als
dagsluiting uitgezonden door de Vl. TV op 13/1. ‘Ego Flos’, zijn compositie op tekst
van Gezelle was op BRT-3 op 6/1 en ‘'k En hoore u nog niet’ evenals ‘De ballade
van Tijlen Soetkin’ van Lode de Vocht werden te Antwerpen op 14/11 gezongen
door Lode Devos. - ‘De filosoof van Hagem’ van wijlen Jef Scheirs wordt o.m.

[Kunsten en letteren]
TONGEREN - De Afdeling Schrijverskring van de Tongerse Kunstkring is na
drie jaar herrezen nl. door de publicatie van de bundel ‘Wedergeboorte’ (250
fr. op pc. 000-0411583-12 Tongerse Kunstkring). De twaalf medewerkende
auteurs zijn: Alain Berckx, Jos Bruggen, Mevrouw De Wit, Jo Gilissen, Jef
Houbrechts, René Lemmens, Rik Meesen, Hugo Moens, Edith Oyen, Guido
Vrolix, Henri West(hoven) en Bert Willems. Wij wensen hen een voorspoedige
vaart. Voorzitter is Jo Gilissen, Bosweg 223723 Kortessem.
WAASMUNSTER - De zeer actieve Academie presenteert geregeld
merkwaardige programma's, o.m. tentoonstellingen met allure in haar galerij
(G.A.), zoals over Afrikaanse beeldhouwkunst (15-23/1), en voordrachten zoals
die van Marc Verstockt over ‘De Genesis van de vorm’ (11/1). Steun op br.
444-0609031-53 Vrienden v. de Academie.
ZEMST-ELEWIJT - Aansluitend bij de bestaande galerij Niké werd de
culturele en artistieke kring Niké II onder de vorm van een v.z.w. gesticht als
ontmoetingscentrum voor belanghebbenden en liefhebbers van kunst en kultuur,
met de bedoeling de verspreiding ervan te bevorderen. Tevens stelt zij de galerij
ter beschikking van verdienstelijke kunstenaars en helpt bij de promotie van
hun werken. Directie: Jean A. Beague, Hofstraat 8.
ZICHEM - Oprichter en conservator Van Hemelrijck van het Museum ‘Huize
Ernest Claes’ werd uit zijn functie ontzet op een gemene manier door politieke
intriganten. Een nieuw geval van vrijzinnige onverdraagzaamheid.

bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.

Nieuw werk van/over leden
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JESSY MARIJN, Vogels voor de kat, Lannoo's Junior Boeken, Lannoo-Tielt/Bussum,
1981, 123 × 210 mm, 224 blz., 220 fr. - Wie ‘Vogels voor de kat’ van Jessie Marijn
leest - werk dat terecht onlangs bekroond werd - zal misschien de overweging maken
dat de toestand geschetst in 1840-47 in onze Vlaamse gewesten overdreven is en te
somber voorgesteld. En toch is het harde realiteit want 150 jaar geleden bestond de
kinderarbeid en moesten jongeren die zelfs de leeftijd van acht jaar niet hadden
bereikt in de katoenspinnerijen werken en dit toen een arbeidsdag te 5 uur 's morgens
begon om te eindigen te 20 uur. Hoofdpersonage in het verhaal is de familie Toere
met zoon Michiel en Antje en de goed getekende moederfiguur. Het beeld van de
sociale wantoestanden toen de arbeider slechts plichten en geen rechten bezat, is zeer
realistisch en aangrijpend geschetst. Aangewezen lectuur voor de leeftijd van 12 tot
16 en waaruit de jongeren even de huidige toestanden kunnen toetsen met wat vroeger
het lot van zo velen was, die van armoede, uitbuiting en ellende verkommerden.
Een zeer boeiend en vlot geschreven verhaal.
Fr.G.
KAREL J. VERLEYE, Brugfiguren voor een verdeeld Europa. Cyrillus en Methodius.
Uitgaven ‘Christenen voor Europa’, 4-8, Brugge, 1982, 176 p., 300 fr. - Op 31
december 1980 riep paus Johannes-Paulus II de heiligen Cyrillus en Methodius uit
tot patronen voor Europa. Dit vormde voor de auteur de aanleiding om zich te
verdiepen in het leven van deze twee eminente, doch weinig gekende heiligen uit de
negende eeuw. Het is de grote verdienste van de auteur dat hij zich niet heeft willen
beperken tot het vertalen en synthetiseren van buitenlandse biografische studies.
Integendeel, vanuit een diepe Europese en oecumenische bewogenheid stelt K.
Verleye zich de vraag naar de betekenis van Cyrillus en Methodius voor het Europa
en de Europeanen van onze tijd.
Het eerste deel behandelt eerder algemeen de religieuze en specifiek-christelijke
dimensie van de Europese gedachte. In het tweede deel wordt op boeiende wijze de
leefwereld en het optreden van Cyrillis en Methodius geschetst. In het derde deel
slaat de auteur de brug naar onze tijd. Hij vergelijkt de ‘Cyrillomethodiaanse’ visie
op de eenheid in de Kerk met de visie van paus Johannes-Paulus II. Vervolgens wordt
deze kijk ingekaderd in de Oostdiplomatie die het Vatikaan in de jongste decennia
voerde. Een selectieve bibliografie en een handig namenregister besluiten dit tot
nadenken stemmend boek: de ‘moed tot utopie’ van Cyrillus en Methodius blijkt een
grote uitdaging te zijn voor de huidige Europese problemen.
Jan Lerouge
F.R. BOSCHVOGEL, Italië van top tot teen, Davidsfonds-Leuven, 1983, 175 blz.,
145 × 215 mm, geïllustreerd met drie kaartjes, gebonden, 295 fr. (ledenprijs). - Qua
reisliteratuur is Boschvogel niet aan zijn proefstuk: ‘Van Toontje die naar Rome
ging’ (1926, samen met Emiel Van Hemeldonck), ‘Ons schoon West-Vlaanderen’
(1938), ‘Waar Maas en Schelde vloeien’ (1946), en daarnaast de ontelbare missieen reisverhalen en verhandelingen, historisch en actueel, in de P.M.K.-tijdschriften
Tam-Tam en Horizon, die hij hielp stichten in 1948. En 15 jaar geleden, zijn ‘Gouden
dagen in Italië’. Na bijna 20 reizen naar Italië krijgen we nu Italië van top tot teen.
In drie beurten bereizen we heel de laars aan de hand van dit reisverhaal, dat meteen
ook een reisgids is. In de eerste bladzijden al tunnelen we Italië binnen en zitten mee
gewikkeld in het kijken en vertellen: Piëmont, Hannibal en zijn olifanten, Asti
Spumante en Savooise hooioppers, om wat verder het prachtige Italiaanse wegennet
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te vergelijken met de Romeinse heirwegen. Boschvogel kent zijn publiek, weet dat
het geen encyclopedie vraagt. Wel het typische, het mooiste en merkwaardigste. En
dat biedt hij ons ook aan in de boeiende en bevattelijke stijl, hem zo eigen. Er is
meer. Dit boek maakt ons, Vlamingen, gelukkig. Niet alleen omdat we onze grote
Vlamingen van eeuw tot eeuw ontmoeten: Van der Goes, Memling, Breughel, Rubens,
Van Dijck ..., maar ook omdat de Italiaan van nu nog altijd wat applaus over heeft
voor de Fiamminghi. Dat ben je niet gewoon. Zelfs in je eigen land niet, zegt
Boschvogel. Boschvogel haalt graag de mens naar voor. Ook de pausen en heiligen,
die in de gidsen al te vaak in de schaduw worden geschoven. Ik denk aan Jan Bosco
(Turijn), Antoon Van Dijck (Genua), Van der Goes (Uffizi, Florence), Katharina
van Siena, Margareta van Cortona, Antonius van Padua, Frans van Assisi, Paus Jan
(Bergamo), Sint-Januarius van Napels, Benedictus van Monte Cassino, San Nicola
(Bari) en wat uitvoeriger over paus Jan-Paul II! Kortom, in dit boek leeft en herleeft
Italië. Oud en jong zullen het graag lezen. En de jeugd, die nu in groten getale naar
het klassieke Italië trekt, vindt hier een gulle inleiding en een bestendige wegwijzer.
De drie kaartjes achteraan en het register zijn onmisbaar bij het reisplan en de
reisbelevenis.
A.M

Vlaanderen. Jaargang 31

395

[Bibliotheek]
CHRISTINA GUIRLANDE, Testament, De Bladen voor de poëzie, 1982, nr. 8,
Orbis & Orion, Beveren-Melsele, 115 × 225 mm, 16 blz., 560 fr. (10 nummers) per
jaar. - Een suite van tien ontroerende gedichten over het leven, het lijden en het
sterven van een ernstig gehandicapt kind en het weerbeeld daarvan in zijn ouders.
Christina Guirlande is ook in deze kleine cyclus een grote dichteres. Het is allicht
geen kritische norm maar ik schaam mij niet te getuigen dat ik heb geweend bij het
lezen van dit aangrijpend poëtisch menselijk document.
R.J.
LEO DEVLOO, Zoals een hert verlangt naar stromend water. Priester Daniël Billiet
(1916-1954), Uitg. Ceres Maarkedaal, 1982, 170 blz., ca. 20 ill. - Deze biografie
werd ingeleid door Mgr. M. Fraeyman, klasgenoot van Priester D. Billiet, en
geschreven door Leo Devloo, zijn directeur in het Tieltse college waaraan hij als
leraar was verbonden. Het is het levensverhaal van een jongen uit een
landbouwersgezin van Kanegem, gevormd o.m. door Meester Danneels (vader van
de huidige aartsbisschop), opgeleid tot diepe godsdienstigheid en idealisme aan het
Tieltse college en in de KSA, gerijpt door de strenge priestervorming en door
uitzonderlijk zware mobilisatie- en oorlogservaringen, uit krijgsgevangenschap als
invalide teruggekeerd. Een voorbeeldig priesterleraar (4e Lat.) en KSA-proost te
Tielt, die zich totaal inzette voor zijn leerlingen (o.m. Godfried Danneels) tot hij
enkel nog het offer van ziekte en dood kon brengen, nadat de steeds verder schrijdende
Multiple sclerose hem geleidelijk totaal had afgetakeld.
‘Bij het lezen van het boek ben ik gaandeweg geboeid geworden door de figuur
van Daniël Billiet, een totaal onbekende voor mij. Voor mensen uit een andere tijd
is het wel even wennen om je in te leven in de gedachtenwereld van enkele generaties
terug. Maar dat doet er niet toe. Het boek neemt je mee en opent op een aangrijpende
manier het leven van een priester die voelt dat zijn lichaam ongeneeslijk is aangetast.
En dan begint het pas. Wat gebeurt er in zo een mens? We maken de worsteling mee
tegen de ziekte en het langzaam ‘aanvaarden’. Zo gaat het boek biografisch vooruit,
vooral aan de hand van persoonlijke geschriften van Daniël Billiet. Daardoor wordt
het ook levensecht. Dan kijk je heen over de religieuze stijl van indertijd. Hier is
iemand aan het woord die het allemaal heeft doorgemaakt. De fijne commentaar van
Leo Devloo doet daarbij de persoonlijke nota's van priester Billiet volledig tot hun
recht komen.
Het laatste deel van het boek (blz. 139-170) is een meesterlijk stuk proza over de
lijdensweg van Daniël Billiet. Zelden heb ik een schrijver zich zo sterk weten
identificeren met zijn hoofdfiguur. Daarbij is het geschreven met een litteraire kracht
waar auteurs met klinkende namen wel iets kunnen van leren.
Ik heb het boek graag gelezen, precies omdat het op een zo doorleefde manier laat
kennis nemen met de levensstrijd van een mens. Geen abstracte taal, maar de kracht
van het persoonlijk getuigenis geeft ons een zoekend antwoord op de grote vraag
naar de zin van menselijk leed en lijden. Daarom is het boek zo waardevol voor
iedereen die wil binnentreden in de ziel van de lijdende mens.
(J. Allegaert)
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ANTOON VIAENE, Vlaamse Pelgrimstochten. Een verzameling opstellen over
bedevaarten en bedevaarders vanuit Vlaanderen in de late middeleeuwen. Uitg. Kon.
Gidsenbond-Brugge & West-Vlaanderen. Gebundeld door Lori van Biervliet en
ingeleid door Prof. dr. R. de Keyser; geïllustreerd, 150 × 225 mm, 316 blz., 400 fr.
- Drie jaar geleden stierf de Brugse historicus Antoon Viaene. Hij was gedurende 50
jaar hoofdredacteur van het tijdschrift Biekorf. In de loop van die 50 jaar schreef hij
o.a. talrijke bijdragen over bedevaarders en bedevaarten. Zorgvuldig verzamelde hij
materiaal over het ceremonieel, de symboliek en de iconografie van het onderwerp.
Hij tekende het fenomeen van de pelgrim in de felle kleuren van het middeleeuwse
dagelijks leven, in een context van het culturele, het sociale en het juridische aspect.
Hij schetste een boeiend portret van tientallen Vlamingen die op pelgrimage trokken
uit devotie, om te smeken of om te danken, maar ook uit verplichting, om het uitvoeren
van een opgelegde straf door een wereldlijke of kerkelijke rechtbank. Eeuwenoude
heiligdommen in Jeruzalem, Compostella, Rocamadour, Le Puy, Rome, Bari, Keulen,
Lübeck en talloze andere plaatsen, gelden nu nog als uitverkoren trekpleisters voor
de moderne toerist. Oorspronkelijk over verschillende tijdschriften verspreid, zijn
de bijdragen van Antoon Viaene nu gebundeld en vormen een rijke bloemlezing met
een schat aan gegevens over populaire pelgrimages, de motieven die de pelgrim naar
een bepaald oord voerden, de uitrusting, de reisroutes en reiservaringen. Een brok
levende geschiedenis die zowel de historicus, de volkskundige als de gewone lezer
zal boeien. Tevens een postume hulde aan Antoon Viaene, wordt de bundel
voorafgegaan door een biografische schets over de auteur.
Vriendenboek RIK JACOBS. Getuigenissen - Herinneringen - Documenten. Lannoo,
Tielt, 1982, 240 × 170 mm, 16 blz. zwart-wit illustr., 160 blz., genaaid, 550 fr. - Het
Huldecomité Rik Jacobs met Lieve Adams, Rudolf Boumans, Maggie Cantens, Piet
Dekelver, Juul Goossens, Jos Loyens, Rie Vanderheyden en Karel van Deuren die
bijaldien instond voor de redactionele coördinatie is erin geslaagd een Vriendenboek
Rik Jacobs te realiseren dat ontegensprekelijk HET orgelpunt is op de besloten viering
van Vlaanderens geniale theaterman welke plaats had op 13 december te Antwerpen.
Een boek dat in geen enkele bibliotheek zo private als openbare zou mogen ontbreken.
Een huldeblijk aan 50 jaar toneelarbeid van de leider en bezieler van wat na 't Nieuwe
Getij uitgroeide tot het overbekende en gewaardeerde Reizend Volkstheater. En wie
in Vlaanderen kan daaraan zomaar attentieloos voorbijgaan? Met bijdragen van wie
ook maar enigszins naam had of heeft in ons zo rijk en sprankelend theatergebeuren.
Met een schat aan inspiratie voor wie actief met toneel te maken heeft. Met een zalig
opbeurende herinnering voor wie het allemaal mocht meemaken. Met als
hoofdpersonage de drievoudige jeugdidealist: trekker, toneelspeler en volksdienstbare
Rik Jacobs. Alles financieel mogelijk gemaakt dank zij de steun van VEV,
Kredietbank, Noordstarfonds, A.S.L.K., de Gen. Bankmaatschappij en GB-INNO-BM.
Wie een stuk Vlaamse toneelgeschiedenis her wil meemaken doe zulks samen met
de oprichter, regisseur en eredirecteur van het Reizend Volkstheater.
Hector Deylgat
JAN VEULEMANS, Nu en eeuwig - gedichten, Lannoo-Tielt, reeks ‘De Golfbreker’,
1982, 140 × 223 mm, 72 blz., 298 fr. - Er zijn weinig dichters met een zo positieve
instelling tegenover het leven als Jan Veulemans. Niet toevallig wellicht vangen de
titels van de cycli in deze nieuwe bundel aan met een G: Gezien, Gezegd, Gezongen,
Gedacht, Gereisd, Geloofd. Zij voeren a.h.w. vanzelf naar het laatste gedicht, dat
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‘God’ heet. God is immers begin en einde van zijn wereldbeeld, de zin van het leven
‘nu’, begrensd door ruimte en tijd, en de uiteindelijke vervulling in een ‘eeuwig’,
dat geen beperktheid meer kent. Vanuit deze optiek tast Veulemans zijn leefwereld
af en verheldert hij de dingen die gelukkig maken (o.a. de eigen woonruimte, het
landschap, de vrouw, de liefde, het kind). Zij ‘verwijzen honderdvoudig / naar
eeuwigheid’, zij beveiligen ‘de wetten van het evenwicht / de voorwaarden voor
vrede...’ Van de andere kant spaart hij zijn kritiek niet voor wat deze vrede (een
sleutelwoord in zijn werk) en de vrede in de wereld

KG 12 Muziek, Toneel, Ballet
gespeeld door de Leuvense toneelkring Levet Scone op 26/2 te Wilsele. - Kerstconcert
van vocaal en instrumentale ensembles van het Lemmesinstituut o.l.v. Paul Schollaert
o.m. op 17/12 in het Instituut te Leuven en op 16/12 in de Abdij Steenbrugge. Op
4-5/12 hield hij een Koorweekend in Male voor de V.F.J.K. Paasconcert met koor
en orkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Paul Schollaert en Edmond Saveniers,
10 maart 17 u en 20u30 in het Lemmensinstituut Leuven, in de O.-L.-Vrouw-Kerk
te Kortrijk op 8 maart 20 u en in de parochiekerk O.-L.-Vrouw te Eeklo op 9 maart.
Bachcantates: ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ (BWV 68), ‘Ich hab in Gottes Herz
und Sinn’ (92), ‘Erhalt uns, Herre, bei deinem Wort’ (126) en ‘Du wahrer Gott und
Davids Sohn’ (23). - Het Antwerps Kathedraalkoor o.l.v. Jan Schrooten gaf een
kerstconcert op 20/12 (St.-Lambertus Antw.) en 26/12 (Christus Koning). Kerstnachten -dagmis in de Kathedraal. In juli naar Ierland. - De piano-virtuose Maria Sprimont
concerteerde o.m. op 13/1 in de Gentse Academieraadzaal. - Gitarist Yves Storms
o.m. op 6/2 in het Gemeentehuis te Zele. - In regie van Joris Sustronck speelt
Volksveredeling Roeselare in jan./febr. ‘Zwijg kleine’ van F. Kusz. - Piano-recital
van Sylvia Traey in Astoria-hotel op 28/11. - ‘Het vocale oeuvre van Johannes
Brahms’ een reeks van twintig uitzendingen, met commentaar van Prof. Jules van
Ackere, wordt heruitgezonden door BRT-3 vanaf 2/1. - Het koorensemble ‘Religioso’
o.l.v. Luc Vanden Brouck concerteerde o.m. te Dendermonde en met een
kerstprogramma te Moerzeke. - Het Gents Orkest van de Opera voor Vlaanderen
o.l.v. Silveer van den Broeck met een operettenprogramma op 22 (Gent) en 23/12
(Antwerpen). - ‘Refereynen en Liedekens’ van Prof. Ernest van der Eycken werd
uitgezonden door BRT-3 op 16/1. - Op poëtische teksten van woordkunstenaar Jos
van der Veken heeft keurgroep Tijl uit Oostakker o.l.v. Br. Jos de Beule zijn 20-jarig
bestaan gevierd met het nieuwe programma ‘Festi-variante’, dat ook in Engeland
werd uitgevoerd. - Het meisjeskoor ‘Gaudeamus’ uit Gent o.l.v. Dirk van Doorne
nam deel aan het VFJK-tornooi. Concerteerde op 15/12 in de Gentse Dominkanerkerk
en op 18/12 in Bachte-Maria-Leerne. - Het bestuur van de Menense Jeugdgroep
Scapino zag zich verplicht om financiële redenen zijn activiteit te stoppen. Onder
deskundige leiding van de stichter Roland van Hecke, heeft het koor in binnen- en
buitenland grote successen gekend. Een beperkter Jeugdtoneel Menen zal materiaal
en activiteiten in beperkte mate overnemen. - Het nieuwe orgel van de St.-Jozefskerk
te Deurne werd op 7/12 ingespeeld door Jos van Immerseel, met barokmuziek. Hij
speelde muziek van John Bulle voor BRT-3 op 31/1. - Vokaal ensemble Currende
o.l.v. Erik Van Nevel o.m. op 19/12 in kerk St.-A. en Gh. Belsele met kerstconcert.
Hij leidde het BRT-koor voor de Vl. TV-uitzending ‘Tussen hemel en afgrond’ op
21/1. - Het Collegium Cantorum o.l.v. Leo van Nevel zong voor BRT-3 op 31/12
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uit ‘Stimmen der Zeit’ van Herder een aantal ‘Hochzeitlieder’. - Gaby van Riet fluit
hield met Yves Storms gitaar een recital op kasteel Ham, dat door BRT-3 werd
uitgezonden op Kerstdag. - Het Westvlaams Orkest concerteerde o.l.v. Dirk
Varendonck o.m. op 19/11 te Heist-op-de-Berg. - Het koor ‘Singhet Vro’ o.l.v.
Michel Vekeman nam deel aan het VFJK-tornooi. - Uit Belgische orkesten werden
stukken gezongen door Renaat Verbruggen uitgezonden door BRT-3 op 7/1. Herman Verschelde speelt een der hoofdrollen in ‘Richard III’ (Shakespeare) met
Malpertuis-Tielt. - ‘Concerto voor saxofoon en strijkorkest’ van Gabriel
Verschraegen op 17/11 door het Belg. Kamerorkest op 17/12 in het Conservatorium.
- Orgelconcert door Herman Verschraegen op 10/12 in de St.-Jozefskerk Antwerpen.
- ‘Ahasverus’ naar Vermeylens ‘Wandelende Jood’ gecomponeerd door Peter
Welffens werd op 19/12 uitgezonden door BRT-3. Zijn ‘Tafelmuziek’ voor gitaar
op 9/12. - De Oostendse Bacchanten speelden ‘Suiker’ in regie en met in de hoofdrol
Michel Wyffels.
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KG 13 Periodieken
Periodieken
• 25e Jaarverslag Prov. Culturele Dienst, Red. o.l.v. Gaby Gyselen, Directeur van
de Dienst; Beheer, Prov. Dienst v. Cultuur, Prov. Administratief Centrum, Leopold
I-laan, St.-Andries. - Bij het ter perse gaan van deze rubriek werd vastgesteld dat
deze belangrijke uitgave, ten gevolge van een misverstand, nog niet werd besproken
in ons tijdschrift. Wij hebben reeds herhaaldelijk de lof gemaakt van deze Jaarboeken
en aan de activiteiten van de Cult. Dienst van West-Vlaanderen hebben we pas een
nummer van ‘Vlaanderen’ gewijd. Wij mogen daarom volstaan met de best mogelijke
presentatie: de inleiding van het Jaarverslag door de heer Gouverneur O. Vanneste:
‘Het is intussen een kwarteeuw geleden dat het 1ste Jaarverslag van de Provinciale
Dienst voor Cultuur als afzonderlijke publikatie verscheen. In het woord vooraf van
die eersteling schreef Baron Pierre van Outryve d'Ydewalle, toen gouverneur van
West-Vlaanderen: “Wat gepresteerd werd, is niet alleen verheugend en merkwaardig
te noemen, zowel naar zijn kwantiteit als naar de kwaliteit...”. Een uitspraak die naar mijn mening - nog altijd geldt en die des te meer reliëf krijgt wanneer men het
oudste en het jongste jaarverslag naast elkaar legt.
De culturele materies waarin de Provincie West-Vlaanderen thans enerzijds zelf
actief is en waaraan anderzijds medewerking verleend wordt, zijn enorm toegenomen.
Daarover verslag uitbrengen is belangrijk maar deze optie kan slechts uitgevoerd
worden nadat het werk gedaan is, nadat de dossiers gesloten zijn. Het feit dat op dat
ogenblik aan de toekomst prioriteit gegeven wordt, heeft uiteraard een vertragende
invloed op de verslaggeving. Het is een vrij algemeen verschijnsel en het hoeft geen
verwondering te wekken.
Het 25ste Jaarverslag van de Provinciale Dienst voor Cultuur wil, zoals al zijn
voorgangers, een duidelijk beeld geven van de initiatieven die de Provinciale Overheid
in 1979 op cultureel vlak heeft genomen. Om overtuigd te zijn van het belang ervan
is een blik in deze publikatie reeds voldoende, al hoop ik dat het daar niet bij zal
blijven. In het tweede deel volgt een summiere opsomming van de Provinciale steun
aan culturele initiatieven, die door derden ondernomen werden. Omstandig verslag
over dit deel van het cultureel werk zou het jaarverslag een onverteerbaar volume
bezorgen.’
• Kunstenaars voor de jeugd, Red. M.-J. Dehaene, Vanhollestraat 33, Deurne,
Jaargeld 150 fr. Br. 001-0279272-85 KVJ Kapelsesteenweg 72, Brasschaat. - Nr.
Okt. '82: O.m. Keurgroep Tijl (J. v.d. Veken), Vrouwen aan het front (Jet Jorssen),
Schilderprijs '81 van KVJ, Gedichten (Chr. Guirlande). Volledig gewijd aan de eigen
KVJ-leden overeenkomstig het doel van het tds.
• Belgisch Kreatief Ambacht, Red. Dienst Kr. Amb. ESIM, Congresstraat 33,
1000 Brussel. Abon. 250 fr., zes nummers, pr. 000-0383764-32 Belg. Kr. Amb. Nr. 5/1982 hoofdzakelijk over juweelkunst. O.m. ‘Gesprek met juweelontwerpers’:
Hendrik Bijl/Antwerpen, Luuk Christiaens, Pia Clauwaert/Antwerpen, Siegfried de
Buck/Gent, Octave Landuyt/Gent, Jan Lemmens/Berchem, Paul van
Hoeydonck/Antwerpen (Interviewer J. Valcke stelde aan ieder dezelfde rake vragen;
maar waarom zitten er commerciële amateurs bij zijn zeven ontwerpers en ontbreekt
bvb. Bikkems?). - ‘Het Nederlandse sieraad sinds de zestiger jaren’ (ontwerper Paul
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Derrez over Emmy van Leersum, Gijs Bakker, Françoise van den Bosch, Karel
Niehorster, Marion Herbst, Julia Manheim, Carol Broadhead, Suz. Heron, Maria
Hees, Onno Boekhoudt, R. Peters, Lam de Wolf e.a.; vooral veel illustraties). - ‘Het
gebruik van niet-edel materiaal in het hedendaagse juweel internationaal bevestigd’
(J. Valcke). - ‘Vlaamse Sculpturale Keramiek. Europese top bestendigd of bedreigd’
(toespraak van Dirk Pruuost v. O.C. Scharpoord Knokke op de confrontatiedag, met
goede probleemstelling en situatiebeeld). Dit zeer goede nummer eindigt met actualia.

[Bibliotheek]
komt bedreigen. Ook het dichterlijke woord kan ze helpen beveiligen. Zoals
gewoonlijk schrijft Veulemans een zeer leesbaar vers, dat binnen een toegestane
vrijheid ook zekere wetten erkent. Het geeft aan zijn poëzie een tegelijk klassieke
en steeds nieuw aandoende bekoorlijkheid.
rvdp

Laatste berichten
I. PLASTISCHE KUNSTEN: Werken van Stan Baele, Kunstcentrum de Bist
Ekeren van 11/2 tot 6/3. - De naïeve kunstenaars Ben Baerten en Tonet
Timmermans vertegenwoordigen België in de tentoonstelling ‘Prominente naïeven’
het Salon van Galerie Adriana in Thorn. - Werk van wijlen Gerard Baksteen, gal.
Forty One Antwerpen tot 24/2. - Kunstschilder Leon Beel, Stadsschouwburg Kortrijk
18 tot 28/2. - Schilderijen van Hugo Besard, tot 8/2 in gal. Belfort Aalst. Schilderijen van Gustaaf Blommaert, gal. Jan van Eyck Gent, 5 tot 17/2. Schilderijen en tekeningen van Geert de Geyter, BBL-Galerij Antwerpen 18/2 tot
18/3. - Kunstschilder Jos De Mey 26/2 tot 13/3, den Beiaard Mol onder motto ‘Jos
de Mey een nieuwe Escher?’ - ‘Hulde aan de Vlaamse kantwerkster’, tentoonstelling
Marjet Dooremont, salon des Nations 1983, 21 tot 27/1, in Centre Int. d'Art
Contemporains Parijs. - Graficus André Gastmans is op 25/2 inleider van de
tentoonstelling Frans van Immerseel te Galmaarden. - Schilderijen en grafiek van
Yvonne Guns, VTB-de Braekeleergalerij Antwerpen 5 tot 17/3. - Schilderijen en
literaire werken van Paul Haimon in de Heerlense Stadsschouwburg op 6/3. - Werken
van René Heyvaert, gal. Drieghe Wetteren tot 12/2. - Werken van Jef Janssens gal.
da Vinci Waregem 29/1 tot 16/2. - Recent werk van Jan Leenknegt, De Kunstgalerij
Roeselare 5/2 tot 1/3. - Werken van Lut Lenoir, Int. Cult. C., Antwerpen 25/3 tot
15/5. - Beeldhouwer Vic Mahieu, gal. Den Artiest Oostende tot 31/1. - Schilderijen
van Marcase I.C.C. Antwerpen 6/5 tot 5/6. - Werken van Wilhelm Mechnig, gal.
Campo Antwerpen tot 14/2. - Werk van Marleen Raeymakers, Vredegerecht
Merksem tot 28/2. - Kunstschilder Victor Renty Gemeentel. tentoonstellingszaal
Borgerhout van 29/4 tot 10/5. - Grafiek van Wilfried Renty van 4 tot 15/2 Gemeentel.
tentoonstellingszaal van 4 tot 15/2. - Werken van Niki van der Eecken, gal. Foncke
Gent tot 6/2. - Schilderijen van Toon van Mechelen, gal. C.C. de Bogaard St.-Truiden
van 23 tot 28/2. - Tentoonstelling Jozef van Ruyssevelt Buchmann Art Gallery
Kapellen van 11 tot 26/2. - Recent werk van Roger Vansevenant gal. Athena Menen
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29/1 tot 20/2. - Werken van Jan Karel Verbeke, gal. JL Oostende 28/1 tot 28/2. Schilderijen van Cecile Verplancke, gal. da Vinci Waregem 29/1 tot 16/2.
II. LITERATUUR: De poëtische suite ‘Licht waar ik deel van was’ van Willy
Balyon, met illustraties, verscheen in derde druk (f 19,50, uitg. Wedrego, Postbus
2648, 6401 Heerlen). - Wim Balyon, Paul Haimon en Maurice Trippas nemen
deel aan een ‘Limburgs Cultureel Samenspel’ op 6/3 in de Heerlense
Stadsschouwburg. - Van letterkundige Leo Charita verscheen de dichtbundel ‘Zon
en Schaduw’, uitg. Academie Derde Leeftijd, Koningstraat 192, bus 24, 1000 Brussel,
tel. 02/219.65.45. Prijs: 65 fr. (port inkl.). - Kunstcriticus Remi de Cnodder was
inleider o.m. van de tentoonstelling Yvonne Guns (Antwerpen). - De auteur Michiel
de Bruyne was inleider van de tentoonstelling Jan Leenknegt (Roeselare). - ‘Een
houten kroon’, de 4de roman uit de familiecyclus van André Demedts, verschijnt
als feuilleton in DS vanaf 3/2. - ‘Oidipus koning’, bewerkt door Jan Depovere naar
Sofokles, in de Roeselaarse zaal Pax 29/1, 4 en 11/2. - Letterkundige Fernand
Etienne sprak over Alexis Carrel op 4/2 te Brugge. - Kunstrecensent Roger Geerts
leidde de tentoonstelling in van Stan Baele (Ekeren). - Letterkundige Jos Ghysen
te Roeselare op 26/2 in het St.-Lutgardisinstituut. - De nieuwe revue van Jos Ghysen
en Louis Verbeeck ‘'n Stad be'n chapeau-buse’, geïnspireerd door het 750-jarig
bestaan van Hasselt werd er opgevoerd op 9/9 in het Cult. Centrum. - ‘De vloedlijn’,
mini-luisterspel van Hans Inne (ps. v. Hans Devroe) op BRT1, 10/2, 22.15 u. - ‘Het
water van de Heilige Xonoxiutus’ van Pieter Pas werd gecreëerd op 20/11 te
Averbode door de St.-Janskring. - Leesclub BGJG te Roeselare op 9/2 met Gerda
van Cleemput over haar roman ‘De bloeiende mimosa’. - Het nieuw toneelstuk ‘De
bekoring’ van Gaston van der Gucht werd gecreëerd op 6/9 te Wetteren door de
Toneelbond ‘Zucht naar Kunst’. - Het toneelstuk ‘Een dag voor Margaretha’ van
Paul Vanderschaeghe werd op 12/9 gecreëerd door de toneelkring ‘Male waar wij
wonen’. - Het nieuwe toneelstuk ‘Wij... simpele mensen’ van André Velghe werd
op 20/11 gecreëerd te Stasegem door de Toneelkring Hoger Op. - Prof. Dr. Frans
Vyncke hield een voordracht op 25/9 in de Amsterdamse ‘Brakke Grond’.
III. MUZIEK, TONEEL, BALLET: Er wordt een First Meeting gewijd aan de
hoboïst Dirk Boehme op 23/3 in de raadszaal van het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel. Hij wordt begeleid door de pianist Johan Duijck. Het wordt uitgezonden
door de BRT-radio. - Het Kon. Ballet van Vlaanderen bracht o.m. op 7/2 ‘Grand
Hotel’ met filmmuziek van Jeanne Brabants in het Gents Dubbelconcert van 7/2
(opera). - Van componist Ivo Ceulemans werd ‘Adagio e Marcia’ voor hoornkwartet
door BRT-3 uitgezonden op 23/1 in ‘Da Capo’. Mej. Christine Achten behaalde
haar licentiaat met onderscheiding aan de K.U.L. met de lijvige dissertatie ‘Ivo
Ceulemans (o1905). Inleiding tot zijn oeuvre’. Promotor was Prof. Dr. J. Robijns.
- Arca-NET-directeur Jo Decaluwe vertegenwoordigde het Vlaamse teater met
vertegenwoordigers van de Vlaamse socio-culturele sector op 1/12/82 op een lunch
aangeboden door de Koning in het Paleis van Laken. - Op zaterdag 18/12/82 werd
de gerestaureerde beiaard van de St.-Hiloniuskerk te Izegem ingespeeld door Frank
Deleu. Restauratie door de firma Clock-ô-Matic uit Herent. - Orgelconcert van Chris
Dubois op 8/4 in St.-Pietersabdij te Steenbrugge. - Conservatoriumdirecteur Johan
Huys richtte Muzikon op (Stichting van Muziek en Kulturele ontwikkeling), gevestigd
in het Gentse conservatorium. Het programmeert in 1983 o.m. zes concerten van
hedendaagse muziek; naast jazz, voordrachten, aperitiefconcerten e.a. - De actrice

Vlaanderen. Jaargang 31

Rita Lommée speelde een hoofdrol in ‘Die Ouwe Tijd’ (D. Storey) in de Brugse
Korre vanaf februari. Zij bracht haar poëzie-akt ‘Eendje ga je mee’ op 1/3 in den
Hazelt te Rumbeke, in het kader van het Cultuurfestival. - Aan het oeuvre van Vic
Nees werd door de Vok. en Instrum. Ensembles van het Brussels Conservatorium
een concert gewijd in de Concertzaal (Regentschapstraat). Dit n.a.v. de publicatie
van zijn eerste compositie 25 jaar geleden. - ‘Boeren-charleston’ van de componist
Werner van Cleemput werd gecreëerd op 13/11 te Neeroeteren. - ‘Concertino voor
hobo en strijkers’ van Jo van Eetvelde werd op 14/11 gecreëerd te Lokeren. - Het
BRT-koor o.l.v. Eric van Nevel op de Vlaamse TV op 4/2. - Het Westvlaams Orkest
o.l.v. Dirk Varendonck o.m. op 12/2 in de Brugse Stadsschouwburg, met werk van
Jozef Ryelandt e.a. - ‘Pavanne - Antienne - Tombeau’ van Christian Ad. Wauters
werd gecreëerd op 26/9 te Oostende.
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Inhoud jaargang XXXI
Artikels gerangschikt volgens onderwerp
inleidingen
Keersmaekers August: Emiel van
Hemeldonck

337

Otte Willy: Het paard in literatuur en
beeldende kunst

65

Roose Lode: Anthonis de Roovere

129

Van Ackere Jules: Muziek van onze eeuw 1
Vens Werner: In Memoriam Jozef
Storme. Aspecten van het na-oorlogse
Cultuur- en Kunstbeleid van de Prov.
W.-Vlaanderen

203

Verbeke Luc: Frans-Vlaanderen

273

plastische kunsten
A.D.: Georgette Goris Arnoudt

175

A.S.: Plastisch kunstenaar André Mathys
(42), De ontwikkeling van de actuele
beeldende kunst (109)
Augustyns Mon: Kunstschilder Alfons
Jan Paredis 70

177

Bouckhuyt Luc: Jos Vancraeyenest

245

Buyl Bertien: Glazenier Michiel
Leenkneght 70

176

Carton Johan: André Gastmans

175

Coune Michel: Kunstschilderes Margriet 243
Goossens 60
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Daems Luc: In memoriam beeldhouwer 313
Willy Kreitz
De Backer Lisette:
Kunstschilder-aquarellist Gaston De
Meyer

99

Debaveye André: Kunstschilder Marcel 311
Callaert 60
De Decker Karel: In memoriam
kunstschilder-graficus Frans Magriet (44),
Kartoenist Bob Vincke (181)
Desaegher Kris: Striptekenaar Jean-Pol 175
Dessers Jan: Kunstschilder Jos Geboers 242
70
De Taeye Walter: Beeldhouwer Jos De
Decker 70

98

Duchateau Marcel: Theo Humblet

101

Egbers Henk: Hugo Besard

97

Fortunati Marisa: Marino Marini, een
hedendaags Italiaans beeldhouwer

81

Geerts Roger: In memoriam
dichter-kunstschilder Jos Coveliers

103

Ingels Paul V.: Domien Ingels
(1881-1846), de paarden-beeldhouwer

87

Janssens Dries: Letterkundige en
kunstschilderes Gil Smeets 60

244

Keersmaekers August: In memoriam Jan 45
Meulepas
Leekens Luk: Kunstschilder Gilbert Gh. 174
Froyen 60
Otte Willy: Nils Edward Krueger (79),
Edgar Degas (79), Blaue Reiter (80), Ingo
Koblischek, paardenportrettist bij uitstek
(83), Rien Poortvliet, Het Brieschend
Paard (84), Alfred Ost of ...niet al goud
wat blinkt! (87), Enkele Vlaamse
beeldende kunstenaars: Suzanne Bomhals
(88), Karel De Bauw (89), Regnier De
Herde (89), Anto Diez (90), Koenraad
(91), Paule Lonneville (92), Pol Mara
(92), Mia Moreaux (93), Clem Peltier
(94), Lea Vanderstraeten (95), Alfons
Van Meirvenne (95), Eric Van Soens (96)
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Rabau E.: Jules-Leon Montigny

85

Schoonbaert Lydia M.A.: De
(W.-Vlaamse) Provinciale Musea voor
beeldende kunst

219

Steenwinckel H.: Kunstschilder Simon
Hendrickx 60

100

Turkry René: Kunstschilder Karel-Jan
Melis 80 (43), Jan Rongé (179), Graficus
Freddy Theys (244)
Van Looij Theo L.:
Kunstschilder-beeldhouwer Antoon
Luyckx 60

102

Van Remoortere Julien: De (W.-Vlaamse) 210
Provinciale Kunstprijzen
Van Yvezele Ivo: Kunstschilder Remi
Vanhoutte 70

44

Verbroeckhoven W.: Beeldhouwer Jef
Mouton

102

Verrept Staf: In memoriam Jeanne
Davenne

182

X: Kunstschilder Rik Bourguignon 80

39

X: Kunstschilder René de Lannoy 70

40

X: Jan Calmeyn

98

X: Laurent Reypens

178

X: Schilder-dichteres Alice Meirvenne
70

180

X: Kunstschilder Jozef Lucas

243

architectuur
Despriet Philippe: De architectuur in de 302
Franse Nederlanden
Kubach Hans Erich: Inventarisatie van
de (W.-Vlaamse) kunstmonumenten

224

Van Remoortere Julien: De (W.-Vlaamse) 210
Provinciale Kunstprijzen
L.V.O.: Architect Erik van Biervliet

245
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letterkunde
Bijdragen over proza, poëzie en
auteurs
A.v.d.M.: Karel de Busschere 70

97

Braeckevelt Remi: F.R. Boschvogel 80

39

Brauns Marcel: Letterkundige Frans De 240
Vleeschouwer 80
Claes Gaston: Het landelijke element als 348
dominante in het werk van Emiel van
Hemeldonck
Coigneau Dirk: Anthonis de Roovere als 158
wereldlijk dichter
Daalman Eric: Joris Denoo

174

Decorte Luc: In memoriam Jan de Cuyper
(104), In memoriam Hervé Stalpaert
(104)
De Kok Harry: Turnhoutse geschiedenis 367
in de romans van Emiel van Hemeldonck
Depauw Valère: Ervaring, getuigenis
(i.v.m. Emiel van Hemeldonck)

370
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Demedts André: Lof van het paard (66),
Realisatie van het museum ‘Het
Lijsternest’ (215), André Demedts (240),
Rond Michel de Swaen (284),
Streekliteratuur (344)
De Puydt Raoul M.: Christina Guirlande 100
d'Haese Maurice: Het paard

69

F.F.: In memoriam dichteres Angèle de
Bremaeker

103

Fontier Jaak: Robert Devriendt

99

F.T.: Fernand Florizoone

242

Geerts Roger: Letterkundige Leo Mets
(43), In memoriam dichter-kunstschilder
Jos Coveliers (103)
Geirnaert Dirk: De Roovere
gedocumenteerd: feiten rond leven en
werk

145

Geirnaert Noël: Kunst- en geestesleven 133
te Brugge in de schaduw van de
Bourgondische hertogen ca. 1450-1482
Germonprez Fred: Een herinnering als
afscheid: een bezoek aan E. van
Hemeldonck (1966)

374

Ghysen Jos: Hengst

69

Gijsen Marnix: Het paard Ugo

72

Guirlande Christina: Hektor van Gijsel

43

Haest Juliaan: E. van Hemeldonck, auteur 360
van historische romans
Hannelore Robin: Waarom waren en zijn 357
de reptilia parnassi zo fel gebeten op de
streekroman?
Hoewaer Trudo: In memoriam Matthea 181
Ballings
H.S.: Vraaggesprek met Prof. J. van
Ackere

36

Jacobs Rik: Over Colijn van Ryssele, de 280
mysterieuze
Janssen Dries: Letterkundige en
kunstschilderes Gil Smeets 60

244
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Janssen Em.: Emiel van Hemeldonck,
voorzitter van de Vereniging van
Kempische Schrijvers

372

Lambin Jan: Jeugdschrijver Yvonne
Waegemans

247

Leenders Herman: Paul (m) Rigolle

244

Lemaire-De Vaere Claudine: Nederlandse 140
wereldlijke literatuur in de
laat-Bourgondische tijd
Leynse Gaby: Dichter Gery Florizoone 312
Lievens R.: De Blijde Inkomst van
Margaretha van York

171

Maertens Guido: Prof. Dr. Gerard
Verbeke

180

Mandelinck Gwij: Letterkundige Johan 304
Ducheyne (100), De poëzie van het
Zuidvlaamse landschap
Moeyaert Cyriel: Onze taal in
Frans-Vlaanderen in het verleden en nu
(276), Recente uitingen van
Nederlandstalig literair leven in
Frans-Vlaanderen, 1850 tot nu (287)
Nachtergaele Vic: De Franse literatuur in 291
Frans-Vlaanderen
O'Toole Walter: Dichteres Aleidis Dierick 241
Otto Willy: Equus

68

Peleman Bert: Remi Lens 80

176

Raymaekers Joris: Letterkundige Herman 313
Vos
Rens Lieven: Dr. Karel Porteman (178),
Irina van Goeree (246)
Roose Lode: Dramatiek bij De Roovere 167
Struelens R.: Letterkundige H. de Kesel 312
(Nonkel Fons)
Van Baelen Jacques: In memoriam Louis 182
Roppe
Vanden Berg Marcel: Het volksleven in 354
het landelijk werk van E. van
Hemeldonck
Van de Perre Rudolf: Letterkundige
Juliaan Haest 70

42
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Vander Heyden Gil: Gerda van Cleemput 98
Vangansbeke Julien: Hans de Greve

249

Van Hoecke Willy: De vroegste uitingen 279
van Nederlandstalig literair leven in de
Franse Nederlanden
Vanlandschoot Romain: Jozef Deleu

40

Van Remoortere Julien: Josiane
Forster-Huys (174), De (W.-Vlaamse)
Provinciale Kunstprijzen (210)
Van Vinckenroye Flor: De religieuze
poëzie van A. de Roovere

154

Van Wilderode Anton: Letterkundige
Remi van de Moortel 70

246

Veevaete Emiel: Letterkundige Zr. Maria 247
Christina 60
Verleyen Cyriel: Emiel van Hemeldonck, 339
schrijver voor de jeugd
Vermeiren Leopold: Letterkundige
Gaston Claes

311

Verschaetse W.: In memoriam
letterkundige Albert Speekaert

250

Verstreken Frans: Publicist Jos Philippen 177
70

Gedichten
Anderus S.: De kinkhoorn (48), Jarig
(107), ‘In de palm van Gods hand’ (108)
Barbiers Lia: Haikoe (108), Pianospel
(380)
Bertiven: Emiel van Hemeldonck

366

Boudry Maarten: December

379

Chanterie Aureel: Naar Allerzielen

377

Claes-Smeets Gil: Niet de zon, is Afrika... 380
Claus Hugo: Caligula

73

Coghe Gilbert: Als (108), Herfst 1 (190),
Herfst 2 (190), Droom (377)
Cools Achilles: Lenteleven 2 (377),
Netehymne (379)
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Coomans René: Vakantie

190

Declercq Joris: Nee'w me gaen nuus
Vlaemsch nie laeten!

277

De Cnodder Remi: Drenkplaats van
Geluk

74

d'Haese Jan: Het blauwe paard met de
witte staart

73

Demedts André: Gelegenheidsvers

74

De Poortere José: Verrijzenis

47

De Puydt Raoul M.: With the hairs of my 74
memory
De Ridder Etienne: Brandende papavers 379
Desmaryl Dirk: Koblenz

255

De Smet Rachel: Van woorden die men 378
niet schrijft
Devriendt Roger: Schemer

47

Dhoeve Andries: Bleek, mager en
verkouden...

189

Dierick Aleidis: Stonehenge revisited

380

Florizoone Fernand: De Broeder (190),
Zelfportret I (190), Zelfportret (255), Ik
ben geroepen (377)
Florizoone Gery: Pinkstertijd (47), Zieke
stad (107), Keerpunt (189), Zondag (190),
Haar tuin (255), Dat alles is voortdurend
(378), Als maart (378), Zorgvuldig (379),
Gedicht met vlijt (380), Weelde (380)
Guirlande Christina: Bezoek (189),
Springtij (190), Zomer (255), Morgen in
maart (256)
Haegeman Marieken: De avond valt

255

Halsberghe Jean-Marie: Nu moet het niet 46
meer...
Hannelore Robin: In memoriam Emiel
van Hemeldonck

372

Herberghs Leo: Paard in weiland

75

Heylen Hugo: Omdat ik weet hoe zacht 106
ik je mis...
Heynens Lou: Bedwelmende
vraagtekens...

47
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Hoffman Willem: Schemering (256),
Avondval aan het haf (377)
Huylebroeck Lieve Maria: Geboorte (46),
Het gesprek (256)
Huys Rik: De akker (190), Menuet (256),
Aan de vriend (378), Wonen (379)
Jacobs Rik: Alsof er geen God is en men 280
niet moet sterven (bewerking)
Keppens Pieter: In de kering (46),
Kortstondige ontmoeting (189)
Keyers Frans: Zwarter dan zwart

75

Kinnaer Juul: Ik kijk altijd aan ruiten die 107
beslagen
Laurent: Wat doet gij dezen avond...

190

Leenders Herman: Mijn landschap is mijn 189
vrouw...
Lens Remi: Adieu, mijn huis...

338

Looten E.: Mon Pays

293

Meekers Mark: Een mistige morgen...
(48), Onder de deur schuift (108), In het
woord... (256), Dit landschap... (379)
Owen Wilfred: Music

27

Pauwels Tjen: Ik heb het moeilijk... (378), 380
Zand, dat grond is...
Peleman Bert: Tot het paard der
jeugdjaren (76), Afscheid van Golfe-Juan
(294), Tot St.-Winoks-Bergen en zijn
‘Groenberg’ (299), In memoriam Emiel
van Hemeldonck (375)
Scheer Lieve: Afscheid

106

Schrijen Silvia: Introspectie

256

Sesselle Maria: Vader (76), Priester
(189), De avond duurt te lang... (377),
Aan tafel spreken we... (378)
Spillebeen Willy: Mijn land

293

Suenaert Amedé: De kei der beklimming
(47), Vaders paarden (78), Dit blote
landschap (106)
Travers Frank: Michel Thiery-museum,
Gent (107), Naar Rogier van der Weyden
(379)
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Swert Emmy: In memoriam patris (78),
In memoriam Lambert Swerts (378),
Boodschap van de overkant (380)
Tulkens Julia: Hoe vreedzaam 't oude
paard

77

Turkry René: Roussillo

106

Van Ackere Jules: Muziek

27

Vanbrussel Joost: Kathedraalbezoek (47),
In extremis (256)
Van der Bracht Johan: Een veulen in de 77
prang
Vanderplaetse Herman: Ruiter

255

Van Erkel Gerda: Jij bent wat ik... (47),
Je handen roepen... (255), Gemis (380)
Van Laere Hugo: Zinnen

255

Van Ryssele Colijn: Alsof er geen God
is en men niet moet sterven

282

Vanslembrouck Marcel: Voortdurend
graast mijn huis...

47

Van Wilderode Anton: Het oude land.
Denkend aan Emiel van Hemeldonck

344

Veilders Bert: Het had geijzeld in
Zoetermeer...

106

Veulemans Jan: Van Hemeldonck
indachtig

353

Verschaetse Willy: Handen (46),
Seizoenen zoet verdriet (108)
Voeten Bert: Het paard en ik zijn
vrienden...

77

Voethoek Peter Adr.: Sero nimis te amavi 380
Willem Wim: Regenmorgen

46

muziek
Aerts Karel: De kunstenaar en de hogere 49
waarden (uit een interview)
Bosquet Armand: In memoriam Jan
Rouwet

250

Cornelis Irène: Musicus Wies Pée 70

177
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De Groote Gust: In memoriam Pros
Goethals

249

Dejonghe Huib: Interview met Karel
Aerts

49

Deleu Frank: Provinciaal muzikaal beleid
(in W.-Vlaanren) (255), Verplichte
werken bij het provinciaal Muziektornooi
van West-Vlaanderen (355)
De Ridder Clem: Musicus Karel Aerts 60 39
Deylgat Hector: Musicus Antoon
Vercruysse 70

246

Germonprez Fred: In memoriam musicus 103
Eugeen Beeckman
Sabbe Herman: Het gaat slecht met de
nieuwe muziek

110

Van Ackere Jules: Panorama op de
20e-eeuwse muziek (2), Figuren en
stromingen (6), Een overgangsfiguur.
Gustav Mahlers latere periode (13), Twee
laatromantici (16), Le sacre du Printemps
(18), Sensibiliteit en structuur bij Berg
(21), Ravel, de moderne classicus (of
omgekeerd) (23), Uit de Franse
liederenschat (25), Folklore, al dan niet
(29), Religieus of (en) sociaal (33), Een
sociale opera: Luigi Dallapiccola ‘Il
prigioniero’ (34)
Van der Eyken Ernest: In memoriam
Renaat Verbruggen

45

Van Hoof Leo: Peter Cabus

40

Van Remoortere Julien: De (W.-Vlaamse) 210
provinciale kunstprijzen
Waegeman Omar: Musicus Wies Pée 70 177
X: Lode Devos

41

X: Toondichter Victor van Frachen

180

toneel - dans
Bastiaenen Etienne: Evolutieschets van 109
het moderne theater
Demedts André: In memoriam Joris
Declercq (Djoos Utendoale)

44
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Jacobs Rik: Theaterkrabbel 16 (64),
Theaterkrabbel 17 (128), Theaterkrabbel
18 (335)
Loyens J.: Rik Jacobs

101

Van Brugghe Jan: Choreografe Olivia
Geerolf

242

Van Houtte Jules: Bert de Wildeman

41

Van Remoortere Julien: De (W.-Vlaamse) 210
provinciale kunstprijzen

fotografie
Van Deuren Karel: Klein lexicon van de 185
actuele fotografie

geschiedenis - archeologie - volkskunde
De Bruyne Michiel: Het (W.-Vlaams)
230
provinciaal beleid inzake studie van
geschiedenis, volkskunde en archeologie
Demedts André: De culturele betekenis 274
van de Franse Nederlanden
Durnez André: De Provinciale Commissie 206
voor Cultuur (in West-Vl.)
Fleerackers Johan: Jozef Storme en de
Cultuurraad voor Vlaanderen

238

Geirnaert Noël: Kunst- en geestesleven 133
te Brugge in de schaduw van de
Bourgondische hertogen ca. 1450-1482
Gillon Leopold: Jozef Storme als
gedeputeerde

204

Lievens R.: De Blijde Inkomst van
Margaretha van York

171

Moortgat-Keukelinck M.J.: Guido
Demerre

240

Nuyttens Michiel: Camille Looten
(1855-1941): spilfiguur van de
regionalistische beweging in de Franse
Nederlanden

306

Peleman Bert: René Duyck 70

241

Platelle H.: Culturele uitstralingen van de 295
abdijen in de Nederlanden in Frankrijk
tijdens de middeleeuwen
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Van den Berg Marcel: Het volksleven in 354
het landelijk werk van E. van
Hemeldonck
Van den Heuvel Jozef: De (W.-Vlaamse) 234
Provinciale bibliotheek en het
Cultuurarchief (PBC)
Van Houtte J.A.: Welvaart en politiek te 130
Brugge ca. 1430-1482

kunst en geest
Demedts André: Kwantiteit maar te
weinig kwaliteit (in de literatuur)

251

De Ridder Clem: Economische crisis /
Cultuurcrisis / Religieuze crisis

110
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399

Van de Perre Rudolf: Het religieuze
element in de hedendaagse Vlaamse
poëzie

252

Van Deuren Karel: Klein lexicon van de 185
actuele fotografie
Van Wilderode Anton: Ethiek en Kunst 314
Veulemans Jan: Omtrent het
schrijverschap

253

X: Crisis of herleving van het
modernisme in de kunst

109

X: Wat met de literatuur?

251

wij huldigen / wij gedenken
39, 67, 174, 240, 311

verbondsberichten
Jaarvergadering van het C.V.K.V.

49

De kunstenaar en de hogere waarden

49

Zij rusten in vrede bij de Heer

51, 113, 193, 257, 320, 384

Nieuwe Leden

111, 191, 257, 318, 382

Ereleden 1982

382

Prijs Jozef Storme

111, 191

Int. SIAC-congres 1982

111

Nog het Centraal Kunstbeleid

111

Statutaire Jaarvergadering van het
C.V.K.V.

191

Denkend met onze Nederlandse vrienden 193
omtrent kunst
Viering Dertig jaar C.V.K.V. en
‘Vlaanderen’

257, 317

De niet-openbare (vrije) radio's

51, 257

Ere-deken Felix De Boeck 85

382

Christelijke lectuurbegeleiding

382
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kunstenaarsbelangen
Vlaams-Hollands boekenkartel

49

Statutaire vergadering van de
Sabam-vennoten

50

Subsidiëring door de provincie

50

Amateuristische kunstbeoefening

50

Besparingen op BRT-3-uitzendingen en 50, 192, 258
op het TV-programma ‘Lied van mijn
land’
Vlaamse literatuurprijs

50

The ABC of copyright

50

Amarant

50, 51, 112

Als kunstenaars het woord krijgen

50

Poëzie in het voortgezet onderwijs

51

TV-serie ‘Willem van Oranje’

51

Teater Poëzien

51

Scriptores Christiani

51

Nederland en de Vlaamse literatuur

51

Schenkingen (Prov. Museum v. Moderne 51
kunst, Ieper)
Advies aan kunstenaars

51

De vzw Belg. Associatie van Scenografen 112
en Teatertechnici
Internationaal Seminarie voor koorleiding 112
Pro Arte Christiana

112

Sint-Lutgart, patrones der Dietse taal en 112
letteren
Moraal en het theater

112

Promotiecentrum van Vlaamse
Dramaturgie

112

KADOC

113

Colloquium over het boek

113

Statuut van de beeldende kunstenaar

113

Ballet

113

Intern. Vereniging van Auteursrechten

13

Creatiepremies

113

Vlaanderen. Jaargang 31

Vrijwaring der auteursrechten tgo. de
reproduktie door Video

113

Bestuur van Volksontwikkeling en
Bibliotheekwezen

113

Dietsche Warande en Belfort

113

Frans Roggenstichting

191

Vereniging van Vlaamse Letterkundigen 191, 259
Centrum voor kreatieve fotografie

192

Groeiende onverdraagzaamheid

192

Culturele instellingen

192

Gevolgen op cultureel gebied van de
na-oorlogse repressie

192

Literaire rel

192

Internationale Culturele samenwerking

258

Sabam

258

Verenigingen van toneelauteurs

252

Drastische inkrimping der kredieten voor 258
jeugdmuziekscholen
Festival van Vlaanderen

258

Theatercumul van acteurs

258

Mini-plays Festival

258

Beroepsbescherming en
beroepsorganisaties in de filmsector

258

Verfilming ‘De Vlaschaard’

258

Provinciaal Comité van Kunstambachten 258
van West-Vlaanderen
Vierde Europees Poëziefestival

259

Keuzelijst van naslagwerken over
jeugdliteratuur en jeugdbibliotheek

259

Nationale Muziekraad

259

Intern. Colloquium Neerlandicum

259

Vereniging van Limburgse Auteurs

259

Kunst in Huis

259

Vervalst beeld van de Vlaamse Literatuur 318
Pluralisme

318

Onrechtvaardige bejegening der literaire 319
tijdschriften door de Staat
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Toneelstukken van Vlaamse auteurs

319

Materie en Mysterie

319

Congres van Cambridge

319

Cultuurbeleid van Poma

319

Het Algemeen Nederlands Congres

319

Dag van de literatuur

319

Uitgaven in eigen beheer

319

Type-contract voor literaire werken

319

Vernieuwing in het Kunstambacht

320

Oude ontwerptekeningen en mallen voor 320
meubelen en binnenhuisdecoratie
Gentse en Oostvlaamse theaters

320

Middagconcerten in Oost- en
West-Vlaanderen

320

Fonds Jonge Musici

320

Pianoleraars

320

Werken over muziek door de Centrale
Bibliotheek verworven sinds 1970

320

Vrouw als kunstenares

383

Religieuze boek

383

Poëzie als dagsluiting op TV

383

Publikatiemogelijkheden

383

Spektakelbeurs van de Nederlanden

383

Vlaamse Dramaturgie en de praktische
bezwaren ervan

383

Colloquium over muzikale creatie en
culturele bedrijven

383

Procent Nederlands-gezongen teksten bij 383
BRT-1
Belgische Orkesten

383

Kerkmuziek in het Kerkgebouw. De
architectonische ruimte van de
Kerkmuziek

384

Dirigentencursus

384

Subsidieregeling voor de film

384
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korte golf
52, 114, 194, 260, 320, 384

prijskampen en onderscheidingen
52, 114, 194, 260, 320, 384

uit het leven van kunst en letteren
55, 118, 196, 264, 327, 391

bibliotheek
Werk van/over leden
58, 121, 199, 267, 331, 394
Boeken over kunst
125, 271, 333
Vlaamse Discotheek
128, 336
Catalogen
60, 200, 332
Periodieken
63, 122, 198, 270, 329, 396

vrije tribune
64, 127, 199, 271, 335

zoekertjes
64, 128, 336

laatste berichten
269, 396

errata
128, 249, 272
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Register op de illustraties
kaftontwerpen
Setola Bruno: 186, 187, 188, 189, 190, 191

portretten
Aerts Karel

39

Ballings Matthea

181

Boschvogel F.R.

39

Bourguignon Rik

40

Cabus Peter

40

Claes Gaston

311

Coveliers Jos

103

Dallapiccola Luigi

34

Dathenus Petrus

274

De Boeck Felix

382

De Bremaeker Angèle

103

De Busschere Karel

97

Declercq Joris

44

De Coussemaker Edmond

284

De Cuyper Jan

104

De Decker Jos

99

De Greve Hans

249

De Kesel H.

312

Deleu Jozef

40

Demedts André

240

Demerre Guido

240

Denoo Joris

174

De Swaen Michiel

284

De Vleeschouwer Frans

241

Devos Lode

41

De Wildeman Bert

41

Dierick Aleidis

241

Ducheyne Johan

100

Duclos Ad.

236

Vlaanderen. Jaargang 31

Duyck René

241

English Michel

236

Florizoone Fernand

242

Florizoone Gery

312

Forster-Huys Josiane

174

Gantois J.M.

308

Gastmans André

175

Geboers Jos

242

Geerolf Olivia

242

Goethals Pros

249

Goris-Arnoudt Georgette

175

Guirlande Christina

100

Haest Juliaan

42

Hendrickx Simon

101

Jacobs Rik

101

Janácek Leos

29

Kreitz Willy

313

Lens Remi

176

Lescroart Antoine

309

Looten Camille

306

Looten Emmanuel

294

Luyckx Antoon

102

Margriet Frans

45

Mathys André

42

Messiaen Olivier

11

Mets Leo

43

Meulepas Jan

45

Nono Luigi

12

Paredis Alfons Jan

177

Pée Wies

177

Philippen Jos

178

Poels Albert

359

Porteman Karel

180, 249

Rigolle Paul (m)

244

Rongé Jan

179
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Roppe Louis

182

Rouwet Jan

250

Smeets Gil

244

Speekaert Albert

250

Storme Jozef

201, 203, 204, 205, 206, 207

Stalpaert Hervé

104

Van Biervliet Erik

245

Van Cleemput Gerda

98

Vancraeynest Jos

245

Van der Donck Emiel

179

Van Frachen Victor

178, 249

Van Gijsel Hektor

44

Van Goeree Irina

246

Van Hemeldonck Emiel

338 343, 344, 345, 346, 352, 358, 359,
371, 373, 374, 376

Van Meirvenne Alice

180

Van Steenkiste Eugeen

237

Verbeke Gerard

180

Verbruggen Renaat

45

Vercruysse Anton

246

Vincke Bob

181

Vos Herman

313

Waegemans Yvonne

247

schilderijen - tekeningen - beeldhouwwerken - keramiek - houtsneden enz.
Almaga: Hengst

69

Baksteen Gerard: Portret van E. van
Hemeldonck (372), Embleem van de
Vereniging van Kempische Schrijvers
Barbé-Van Gucht Wilhelmina: De ruiter 78
(brons)
Beel Leon: Twee ruiters

76

Besard Hugo: grafiek

97

Blockhuyse: gravure ‘Abdij van
St.-Winoksbergen’

301
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Blondeel Lancelot: Schouw in Prov.
Museum ‘Het Brugse Vrije’

219

Bomhals Suzanne: Het wachten

88

Callaert Marcel: schilderij

311

Calmeyn Jan: Brons-sculpteur

98

Cleiren René: Portret

74

Cocteau Jean: Karikatuur (De Groep der
zes) (7), Stravinsky speelt ‘Le sacre du
Printemps’ (18)
Colpaert Pros: Tweespan

71

Cornelissen Remi: Paard en ruiter
(chroomstaal)

Kaft nr. 187

Crombé Luc-Peter: Merrie

74

Davenne Jeanne: ‘Displaced Persons’

182

De Bauw Karel: Driespan

89

De Decker Jos: Speels veulen (brons)

73

Degas Edgard: Jockeys

80

De Herde Regnier: Koets voor de Beurs 90
te Brussel
De Lannoy René: De dood van een
rechtvaardig man (sculptuur)

40

De Leenheer Paul: Tweespan

76

De Meyer Gaston: Klein Meisje

99

De Weerdt Paul: Jockey

77

Diez Anto: Circusgedoe

91

Ergo Ronald: Potloodtekening

77

Froyen G. Gh.: Ecce Homo

174

Goossens Margriet: ‘Elkanders last
dragen’

243

Guitry Sacha: Claude Debussy

26

Hartman Adolf: Hommage à Debussy

2

Herenthals Maurice: Abdijhoeve
Clairmarais

298

Humblet Theo: Compositie

101

Huûghe Donald: Arabische hengst
(houtskool)

73

Ingels Domien: Moederliefde

86
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Janssens Jos: Twee paarden

78

Jean-Pol: striptekening

175

Jennard Marc: Joris Denoo (portret)

174

Klimt Gustav: De muziek (detail)

17

Koblischek Ingo: Jonge volbloed

83

Koenraad: Strauf-hein

91

Kreuger Nils: Huiswaarts

79

Kumar Sampad: Geweld

75

Lationov Michel: karikatuur

4

Leenkneght Michiel: glasraam ‘De
Schepping’

176

Lonneville Paule: With the hairs of my
memory

92

Lucas Jozef: ‘Galmaarden’

244

Luyckx Antoon: De kunstenaar aan het 102
werk
Mara Pol: Attacher des carrés

93

Marc Franz: De blauwe paarden

81

Marini Marino: De componist Igor
Stravinsky (21), Cavallo (81), Cavaliere
(82), Cavallo (82)
Martin Ch.: Erik Satie: Bain de Mer (tek.) 7
Massys Cornelis: Blinden door blinde in 163
de gracht geleid
Matisse: Sergei Prokofiev

5

Melis Karel-Jan: Ludmilla

43
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400

Memling Hans: Laatste Oordeel (132),
Madonna met Heiligen

(155)

Milhaud jr.: Darius Milhaud (tek.)

8

Minne Joris: houtsnede

70

Montigny Jules-Leon: Paarden na het
onweer

85

Moreau Mia: Strandwandeling

93

Mouton Jef: Sculptuur

102

Notebaert Marcel: compositie

72

Ost Alfred: Willebroek op de achtergrond 87
Peltier Clem: Paarden

94

Picasso Pablo: tekeningen: Stravinsky
(2), Manuel de Falla (28), Paul Eluard
(28)
Poortvliet Rien: Het Brieschend Paard

84

Reypens Laurent: Ars Medici

179

Rodin: Gustav Mahler (14), Burgers van
Kales (277)
Roman: Ode aan Marguerite Yourcenar
(292), Abdijruïne Waten (299)
Sanderus A.: Het Prinsenhof in Brugge 135
Schönberg Arnold: Zelfportret

3

Setola Bruno: tekeningen: 46, 47, 48, 106,
107, 108
Sleen Marc: portret van Emiel van
Hemeldonck

347

Teugels Georges: Olie op doek

75

Theys Freddy: ‘Dit Huijs genaemt De
Waecksaemheijt’ (ets)

245

Vanderstraeten Lea: Boer met paard

95

Van Eyck Jan: O.-L.-Vrouw met kann.
Joris van der Paele

135

Vanhoutte Remi: Stilleven

44

Van Laethem Lieven: Portret van
Lodewijk van Gruuthuse

136

Van Meirvenne Alfons: Paard

96
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Van Sevenant R.: tekeningen

305

Van Soens Eric: compositie

96

Vuylsteke Jul: tekening (74), Veulen (77)
X: Brugse binnenhaven (frag. van plan
van Brugge, 15e eeuw

131

X: Schets van de activiteiten aan de
131
Brugse Dampoort (detail kaart ca. 1460)
X: Stadszegel van Brugge (15e eeuw)

133

X: Archiefkast van de Spaanse Natie
(1441)

133

X: Tempel van de godin Pallas in Troje 141
(houtsnede)
X: Houtsnede uit ‘Den Camp vander
doot’

141, 281

X: Houtsnede uit ‘'t Dal sonder
wederkeren...’

144

X: Maximiliaan van Oostenrijk tot
Vliesridder geslagen

144

X: Houtsnede (laat-middeleeuwse
147
bouwwerf) uit Colard Mansions ‘Ovide
Moralisé’
X: Zegel van het Brugse
metselaarsambacht (1357)

147

X: Boekband met Sint-Joris en de draak 148
X: Tekening van het graf van Jan de
Baenst († 1486)

148

X: Embleem van de rederijkerskamer van 149
de H. Geest (16e eeuw)
X: Koperen grafplaat van Pieter van
149
Muelenbeke met tekst toegeschreven aan
A. de Roovere (1480)
X: Toernooi van de Gouden Boom te
Brugge (houtsnede, 1468)

150

X: Geboorte van Maria van Bourgondië 150
(houtsnede, 1457)
X: Drukkersmerk van Jan van Ghelen

153

X: Voorstelling van Retorica in Malthijs 160
de Casteleins ‘Const van Rhetoriken’
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X: Verliefd paar (houtsnede uit de
prozaroman ‘Historie van Floris ende
Blancheflour’)

161

X: Verliefde jonge man (houtsnede uit
‘Tghevecht van Minnen’)

161

X: Klagende vrouw (houtsnede uit
‘Tghevecht van Minnen’)
X: Levensgang van geboorte naar dood 166
(houtsnede uit Pierre Michaults ‘Vanden
drie blinden Danssen’)
X: Dansende dood met de burgers
(houtsnede uit Colijn Caillieu's ‘'t Dal
sonder wederkeeren’)

167

X: Islamiet als aanbidder van Satan
(houtsnede uit 16e eeuw kroniek)

171

X: Houtsnede bij verslag over huwelijk 172
van Margaretha van York in ‘Die
Chonijcke van Vlaenderen’
X: Grafschildering ‘De Kruisiging’
(O.-L.-Vrouwekerk, Kortrijk)

231

X: Ex-libris van Emiel van Hemeldonck 337
X: Gevelsteen ‘Groene Swaen’ (1654)

361

miniaturen
Wauquelin Jean: Doop van Grimbault en 135
zijn dochter
X: Miniatuur uit het Cartularium van de 139
rederijkerskamer der ‘Drie Sanctinnen’
X: Met joden disputerende bisschoppen 170
(uit Frans handschrift, 13e eeuw)
X: Miniatuur uit ‘Vie et miracles de Saint 296
Amand’
X: Reproduktie van een miniatuur uit
handschrift uit Anchin

297

architectuur
X: Voorgevel van natiehuis van de
Genuezen

132

X: Jeruzalemkerk in Brugge

137

X: Hof Bladelin, Brugge

138
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X: Schets St.-Salvatorskathedraal, Brugge 224
X: Kaften van de boekenreeks
‘Kunstpatrimonium van
West-Vlaanderen’

224

X: Archeologische opgravingen in de
Duinenabdij in Koksijde

231

X: Het oude Atrecht

274

X: Detail van de Grote Markt van Atrecht 275
X: Wapenschild in de gotische zaal van 275
het Stadhuis van Dowaai
X: St.-Bertijnsabdij in 1756

298

X: De St.-Bertijnsruïne in St.-Omaars

300

X: Abdij van St.-Winoksbergen (gravure) 301
X: Abdijruïne van St.-Winoksbergen

301

X: Kerk van Noord-Elseke

302

X: Gevel met zgn. ‘runetekens’ in
Rubroek

303

X: Witstenen woning in Blaringhem

304

X: Vakwoning in Stapel

304

foto's allerlei
Bartok: Tweede Limburgvaart Vlaamsche 357
Schrijvers (1962)
Cartier-Bresson Henri: ‘Valencia. Spanje’ 186
Denis Henri: Karel Aerts

39

Gerard Nestor: Remi Lens (176),
Groepsfoto met o.a. E. van Hemeldonck
en Julia Tulkens (371)
Hardy A.: Emiel van Hemeldonck

343, 344, 345, 346, 348

Holderbeke P.: Fanfare

227

Jennard Marc: Joris Denoo

174

Leerman: Visserijmuseum in
Oostduinkerke

232, 233

Ludwig Pit: Olivier Messiaen (11), Luigi
Nono (12)
Maertens Hugo: Leeszaal in Prov.
Administratief Centrum, St.Andries-Brugge

235
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Mischkind R.: Emmanuel Looten

294

Peach Robinson Henry: ‘Dawn and
sunset’

187

Ray Man: ‘Rayograph’

185

Remery Gaston: E. van Hemeldonck op 350
de Antoon Coolen-herdenking
Renger-Patzch Albert: ‘Essen,
Bahndamm am Hauptbahnhof’

187

Sander August: Bauernkapelle,
Westerwals (1913)

185

Steinert Otto: ‘Ein-füss-gänger’

188

Valcke: J.M. Gantois

308

Van den Abeele Paul: Irina van Goeree
(246), Grote Markt van Atrecht (275), De
St.-Bertijnsruïne in St.-Omaars (300)
Van den Broeck Tony: groepsfoto met
o.m. mevr. Claes-Vetter, Lode
Baekelmans, Ernest Claes en E. Van
Hemeldonck

350

Van der Haegen Jean: Jan Meulepas

45

Vandermotte: Peter Cabus

40

Vandevelde Juul: ‘Paard en ruiter’ door 68
het N.T.G.
Vanhalewijn H.: Het Westvlaams Orkest 226
Van Rafelghem Lue: Beeld van de Eerste 222
Triënnale voor Plastische Kunst in België,
1968
X: Adolf Loos, Arnold Schönberg, Oskar 3
Kokoschka
X: Alban Berg

22

X: Het huis van Ravel in
Montfort-L'Amaury

24

X: Paul Hindemith en Bela Bartók

30

X: Stravinsky op bezoek in de
Sovjet-Unie

32

X: De mannelijke vertegenwoordigers
van de familie Ch.-L. De Meester

67

X: Huldiging van ere-gedeputeerde Jozef 204
Storme
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X: Ere-gedeputeerde Jozef Storme in
koninklijk gezelschap

205

X: Tentoonstelling activiteiten
W.-Vlaamse Provinciale Dienst voor
Cultuur

206

X: Kaften van Jaarverslagen van
W.-Vlaamse Culturele Dienst

209

X: Tentoonstelling ‘Prov. Prijs
Beeldhouwkunst 1978’

211

X: Ridder P. van Outryve d'Ydewalle aan 212
het woord
X: Geprimeerde werken uit de ‘Prijs voor 213
Beeldende Kunst-Beeldhouwkunst, 1978
X: Gouverneur Leo van Ackere met
premiewinnaars van de Prov. Prijs
Grafiek, 1979

214

X: Huldiging André Demedts, laureaat 214
van de Prijs van de Vlaamse Provinciën
X: Provinciaal Museum ‘Het Lijsternest’ 216, 217
X: Provinciaal Museum Constant
Permeke in Jabbele

220

X: Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst in Ieper

221

X: Tweede Triënnale voor Beeldende
Kunst, Brugge, 1971

222

X: Prov. Dienst voor Cultuur in de
Zilverstraat in Brugge

235

X: De oude vlag van de rederijkerskamer 286
‘Verblijders in 't Kruys’, Eke
X: Narrenpak van de rederijkerskamer
‘Verblijders in 't Kruys’, Eke

286

X: ‘Van Toontje die naar Rome ging’

339

X: Groepsfoto's met o.m. E. van
Hemeldonck

342, 355, 356

X: Emiel van Hemeldonck en Anton van 359
Duinkerken
X: Emiel van Hemeldonck en Maria
Rosseels

359

X: Huis ‘Berk en Brem’ van E. van
Hemeldonck

374
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X: Groepsfoto met o.a. E. van
Hemeldonck, Renaat Veremans en
‘Nonkel Fons’

376

X: Emiel van Hemeldonck op Congoreis 376

literair-historische tekstfragmenten, titelpagina's, handschriften
Acket D.: Omslagtekening van
‘Konijnenberg’ van E. van Hemeldonck
(348), Motiefje op de band van ‘De
cleyne Keyser’ van E. van Hemeldonck
(363), Omslagtekening van ‘De Cleyne
Keyser’ (364)
Bortoen Jan: Dodenklacht op de dood van 146
Ant. de Roovere
De Baenst Jan: Cité des dames
(middelned. vertaling)

136

De Coussemaker Edmond: titelbladzijde 284
‘Chants Populaires des Flamands de
France’
De Dene Edward: Devies en anagram van 146
A. de Roovere uit de uitgave van de
‘Rethoricale Werken’
De Pisan Christine: Cité des Dames

136

De Roovere Anthonis: Titelbladzijde van
‘Dits die excellente Cronike van
Vlaenderen’ (142), Titelbladzijde
‘Rethoricale Wercken’ (153), ‘Lof van
den heyligen Sacramente’ (156),
Titelbladzijde van ‘Thuys der Fortunen’
(163), Titelbladzijde van ‘Van pays en
oorloghe’ (168), Bladzijde uit ‘Van Pays
en Oorloghe’ (169), Slotbladzijde uit zgn.
autograaf van ‘De Blijde Inkomste’ (173)
De Smet Andries & De Roovere Ant.:
Titelbladzijde van ‘Dits die excellente
Cronicke van Vlaenderen’

142

De Swaen Michiel: Kaft van ‘Werken
van Michiel de Swaen I’

284

Dezitter J.: Bladzijde uit ‘Les maisons
rustiques en Flandre’

290

Ghijsens Piet: Omslagtekening voor ‘De 365
Giftmenger van Antwerpen’ van E. van
Hemeldonck
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Lens Remi: Omslagtekening voor ‘Dorp
in de hei’ van E. van Hemeldonck (348),
Bandstempel voor ‘Kijkverdriet’ (349)
Ruusbroec Jan: Bladzijde uit ‘Spieghel
der eeuwigher salicheit’

156

Shaffer Peter: Equus (door N.T.G.)

68

Speybrouck Jos: Frontispices van ‘De
Groene Swaen’ (361), Omslagtekening
van ‘De Cleyne Keyser’ (364)
Steven Andries: ‘Nieuwe Nederlandschen 276
Voorschriftboek’ (1793)
Streuvel Stijn: doodsprentje

218

Van Hemeldonck Emiel: Beginbladzijde
van handschrift van ‘Schelde, snelle
vliet...’ (367), Laatste bladzijde van
hetzelfde handschrift (369)
Verkest Ernest: Omslagtekening voor
‘Gekluisterde Stroom’ van E. van
Hemeldonck

365

Waterschoot Jan: Pentekening op
titelpagina van ‘Johan van der Heyden
magister’ van E. van Hemeldonck

362

X: Inschrijving van H. Memling in Brugs 137
poorterboek
X: Treurgedicht op de dood van Karel de 143
Stoute
X: La Deffence de Mgr. le Duc et de
Madame la Duchesse de Bourgogne

138

X: Beginpagina van een handschrift met 139
Cicero's ‘De Officiis’ (1474)
X: Proloog uit ‘Eerste bliscap van Maria’ 142
X: Laatste rekeningpost (1482)
betreffende het jaargeld van Ant. de
Roovere (Brugse Stadsrekeningen)

146

X: Cantilène de Sainte Eulalie en het
Ludwigslied

279

X: Kaft van ‘Tisje Tasje's Almanak’
(1924)

287

X: Titelblad ‘De Vlaemsche Stemme in 288
Vrankryk’ (oct. 1925)
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X: Titelblad ‘De Torrewachter’ (juni
1929)

289

X: Titelblad van het tijdschrift ‘Le Lion 306
de Flandre’
X: Bulletin van het ‘Comité flamand de 307
France’
X: Gedachteninsprentje van Kan. Ant.
Lescroart

309

X: Kaft van ‘Het Gulden Zwaard’ van E. 340
van Hemeldonck
X: Kaft van ‘De Twee Vluchtelingen’
van E. van Hemeldonck

340

X: Kaft van ‘Wolken über der Schelde’ 353
van E. van Hemeldonck
X: Motiefje van ‘De Cleyne Keyser’ van 363
E. van Hemeldonck

geografische kaarten
Frans-Vlaanderen

273

Bisdommen in Frans-Vlaanderen in de
middeleeuwen

296

partituurfragmenten
Dallapiccola Luigi: Il prigioniero

35

Stravinsky Igor: Le sacre du Printemps
Robert Declerck
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