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[nummer 214]
Ter inleiding
Tussen de 13de en de 18de eeuw heeft het gilde der edelsmeden op stille, doch daarom
niet minder indringende wijze, de geschiedenis van het Brugse gildeleven helpen
bepalen.
Hoewel diezelfde geschiedenis niet bepaald kwistig is geweest met informatie,
doemt in deze vijf eeuwen toch het beeld op van een aparte wereld van vormen,
technieken en realisaties die Brugge in het toenmalige Europa bijna net zoveel
aanzien hebben verleend als de lakennijverheid of het bankwezen. Dat de Brugse
edelsmeedkunst nadrukkelijker tussen de plooien van de geschiedenis is weggeëbd,
lijkt dan ook minder goed verklaarbaar, tenzij gebrek aan gildedocumenten, het
besloten karakter van de edelsmidwereld en de opeising en vernietiging van zoveel
werkstukken als afdoende redenen zouden kunnen gelden.
De documentaire en materiële overblijfselen van dit rijke en indrukwekkende gilde
laten evenwel nog steeds toe deze wereld van uitzonderlijke schoonheid en al even
uitzonderlijk vakmanschap te reconstrueren. Vandaar deze poging tot
terreinverkenning die als enige pretentie heeft dit aparte stuk Vlaamse
cultuurgeschiedenis opnieuw in de publieke belangstelling te willen brengen.
C.A. Wauters

Misschien het meest kostbare stuk Brugs edelsmeedkunst: de zgn. ‘Katte van Beversluys’, Brugge,
O.-L.-Vrouwekerk. (Foto: K.I.K., Brussel)
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Het gilde der edelsmeden
Sommige kunsthistorische onderwerpen hebben dit met elkaar gemeen dat de sleutel
tot hun betekenis soms in één enkele tekst vervat ligt. Met betrekking tot het gilde
der edelsmeden, een der oudste en tevens rijkste Brugse gilden, bezitten wij een in
pittige taal gestelde tekst van de 19de eeuwse auteur J. Gaillard, die, zoniet als sleutel,
dan toch als een onmogelijk te negeren uitgangspunt voor de studie van de Brugse
edelsmeedkunst kan worden beschouwd:
- De zilversmeden eerden voor patroon den H. Eligius. Hunne diensten werden
geoeffend in de kapel van St. Eloi, later bedienden zy zich van de kapel van St. Amand,
die zy in het begin der XVIIIe eeuw verlaten hebben, om in gebruik te treden van
eene kapel gelegen in de zuidbeuk van O.L. Vrouwe. Hun ambachtshuis en de
woonsten van hunne armen, bevonden zich in het Calis-straetje. Elke zilversmid
betaelde van pointingen(1), 2 schellingen 's jaers, en bovendien 10 ponden grooten(2)
over zyn inkomstregt.
De zilveren voorwerpen werden eerst met den stempel van den zilversmid
getekend(3), vervolgens werden zy goedgekeurd, en het poinchoen(4) van de stad werd
er op geslegen, waerna zij weder door de onderzoekers van het ambacht met den
stempel van goedkeuring(5) getekend werden.
Het poinchoen werd door het magistraet aan den deken toevertrouwd, het berustte
te zynen huize in een kofferken met dry verschillende sloten gesloten, waarvan hy en
twee vinders elk eenen sleutel hadden. Het zilver betaelde over maekelaersregt 4
ponden parisis op 100 marken(6). Het zilver, in staven, werd ons toegezonden van
Bohemen, Hongarien en Polen. De gouden draden kwamen het meest van Italië,
Spanje en Portugael(7). Brugge bezit nog verscheidene kunstryke gedenkstukken, door
Brugsche zilversmeden vervaerdigd, en die door hunne bewerking voor geene vreemde
voortbrengselen moeten wyken. (...) Iedere zilversmid was gehouden een byzonder
merk te hebben om de door hem gemaekte voorwerpen te teekenen. By zyne intrede
werd dit merk op eene koperen plaet geslegen en vervolgens zynen naem neffens het
zelve geschreven. Vele dezer tekens waren zinspelende op den naem van den meester
(armoiries parlantes) en konden by gevolg zyn werk by het eerste opzicht doen kennen.
Een dezer platen berustte in de tresorie, de andere in het ambachtshuis. Een deser
is het eigendom van de Heer J. Desan die de goedheid heeft gehad ons dezelve mee
te deelen. Op dezelve vinden wy de merken van honderd en zeventig volgende
meesters: (...) Onder de zilversmeden schuilden de goudslagers; deze ambachtslieden
betaelden maer den helft van de pointingen van den zilversmid. Zy vermochten geene
voortbrengselen, het zy geslegen of gesponnen goud, dubbel gesneden goud, waarvan
men koorden maeckte, te verkopen zonder dat zy gewarandeerd en met het
ambachtsteken gestempeld waren(8). De steenen, die zy gebruikten tot het slaen van
goud, moesten tegen de op straet gevende vensters staen, en het was hun streng
verboden dezelve op andere plaetsen te zetten. Tydens de geuzerie is het ambacht
der goudendraedmakers(9) zeer vervallen door dat meest al deze bewerkers onze stad
verlieten om zich te Francfort, Augsburg en Wezel te vestigen. -(10)
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Net als Gaillard is de geschiedenis niet bepaald kwistig geweest op het punt van
informatie over het gilde der edelsmeden. De oorzaak voor het ontbreken van het
overgrote deel van de voor de studie van de Brugse edelsmeedkunst onontbeerlijke
archiefstukken ligt niet eens diep in de geschiedenis. Toen, tengevolge van het
afschaffen van de gilden onder het Franse revolutionaire bewind (ca. 1792) bevolen
werd dat alle gildepapieren bij de overheid moesten worden ingediend, werd dit order
om uiteenlopende redenen met verregaande slordigheid beantwoord. De op dat punt
vrij lakse en ongeïnteresseerde houding van de bezetter is hierbij eveneens
vermeldenswaard. Gebruik makend van de verwarde toestand hielden de laatste
bestuursleden van het gilde der edelsmeden de documenten persoonlijk bij. Na hun
dood raakten de stukken in handen van erfgenamen en verscheidene burgers. Enkele
generaties verder waren de meeste stukken reeds onherroepelijk door de vergetelheid
opgeslokt.
Een voor de historiograaf uiterst pijnlijk gevolg van dit verdwijnen is het verlies
van de koperen platen waarop de merken van de aangesloten meesters werden
ingestempeld. Een aantal van deze platen over de periode 1484-1795 werd op 25
november 1817 te Brugge geveild. Eén exemplaar werd aangekocht door een zekere
Jozef Frans de San (of Desan) en werd vrij slordig door Gaillard gekopieerd. Kort
daarop raakte ook deze plaat zoek. De plaat met 186 meestermerken die thans nog
in het Gruuthusemuseum bewaard wordt, is in het genre vooralsnog het enige
consulteerbare archiefstuk. De plaat werd in 1980 heruitgegeven door Valentin
Vermeersch in zijn catalogus over Zilver en Wandtapijten van het Brugse
Gruuthusemuseum. De gegevens van het plaket werden in 1913 aangevuld door
rijksarchivaris C. Van den Haute, die hierbij 41 onbekende merken aan de lijst wist
toe te voegen. Toen raakte ook het door hem geconsulteerde materiaal zoek!
De meestermerken van het Gruuthuse-plaket omvatten de periode 1568-1636 wat
precies met de Desan-Gaillard-gegevens overeenkomt. Alle door Gaillard nagetekende
meestermerken komen dan ook op het Gruuthuse-plaket voor. Het volstaat om de
plaat met Gaillards kopie te vergelijken om vast te stellen hoe pijnlijk onnauwkeurig
de Brugse auteur zich van zijn kopiewerk heeft gekweten. De inexactheid van de
reproduktie is hierbij minder belangrijk dan het feit dat Gaillard, per vrijmeester,
slechts één merk heeft overgetekend, daar waar de meeste ambachtslieden met
meerdere merken signeerden. Op de motivering voor dit gebruik komen we trouwens
nog terug.
Tenslotte is Gaillard ook op het vlak van de namen erg slordig geweest. Reeds in
1880 voegde J.M.E. Feys, zich hierbij baserend op het Gruuthuse-plaket, 16 namen
aan Gaillards register toe.
We weten reeds dat Van den Haute 41 merken aan de Gruuthuse-lijst kon toevoegen
en dat, kort daarop, het door hem
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Detail van de merkenplaat van de Brugse Edelsmeden, bewaard in het Gruuthusemuseum in Brugge
(1568-1638).

geconsulteerde document verloren ging. Als bekwaam archivaris had Van den Haute
evenwel niet verzuimd een korte beschrijving te geven van het archiefstuk dat hij
als bron had aangeboord. Dit aperçu volstond voor stadsarchivaris A. Schouteet om
overeenkomst te herkennen tussen het stuk dat Van den Haute op het rijksarchief
consulteerde en een der documenten uit de verzameling van het stadsarchief, dat
bovendien voldoende gegevens bevatte om de door Van den Haute behandelde
periode (1713-1732) met bijna veertig jaar aan te vullen (1713-1770).
De dekanaatsletters werden net als de meestermerken in koperen platen gestempeld.
Hier is het repertoire evenwel nog beperkter omdat er geen enkel dergelijk plaket
bewaard is. Gelukkig bleven de jaarletters uit de periode 1655-1760 in een archiefstuk
wel bewaard. Vanaf de 16de eeuw werd elk edelsmeedwerk in de regel voorzien van
drie merktekens: de dekanaatsletter (ook wel dekenletter of jaarletter genoemd), het
stadsmerk en het meestermerk. In vroegere eeuwen was deze gewoonte niet zo
verbreid.
Globaal bezien is het stadsmerk het best herkenbaar omdat het meestal een detail
uit het stadsblazoen voorstelt. Het laatmiddeleeuwse Brugse merk vertoonde een
gekroonde leeuwekop, geprofileerd en naar links gericht. Na 1612-1613 werd dit
merk vervangen door een Fraktur-B (zgn. gotische B) met kroontje. Toch werd de
leeuwekop ook na 1613 nog sporadisch ingestempeld. Op sommige werkstukken
prijken zelfs beide types. De leeuwekop werd onder enkele variantes ingestempeld.
De 16de-eeuwse tekening valt op door haar hoekigheid en de rechtlijnige basis. Het
kroontje is sober en bloemvormig en heeft drie punten. De omtrek van het merk is
rechthoekig.
Rond 1584 valt de grootte van het leeuweoor op. Waar de stempel zo een twee
eeuwen later nog een enkele keer voorkomt, heeft de leeuw een soort arendsbek en
telt het kroontje vier punten. De Fraktur-B bleef steeds bescheiden van afmeting en
behield ook in de 17de en 18de eeuw dit lettertype.
De meestermerken waren de persoonlijke stempels of signaturen van de
edelsmeden. Zij kunnen tot drie types worden herleid. Overwegend werd de naam
van de maker ingestempeld onder de vorm van initialen. Soms werden deze
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Crabbe = een krab). In het derde geval werden symbool en initialen met elkaar
gecombineerd.
De dekanaatsletter verstrekte gegevens over het jaar waarin een bepaald werkstuk
ontstond. Sommige machthebbers gaven bij edict opdracht tot het slaan van dergelijke
merken die aanvankelijk slechts uit een letterteken bestonden dat aan de
chronologisch-alfabetische jaarorde werd aangepast. In het westelijk deel van
Vlaanderen was de dekanaatsletter reeds in de 15de eeuw in gebruik en bleef aldaar
behouden tot ca. 1750, het jaar waarin zij vervangen werd door een sprekender merk,
dat bestond uit de twee laatste cijfers van het betrokken jaartal. Het aanvankelijk bij
dit dubbelcijfer horende kroontje viel reeds rond 1760 weg. De eigenlijke jaarletters,
gekenmerkt door een sobere uitvoering, werden nooit overkroond. Tot ca. 1620
volgde de dekanaatsletter het Frakturtype, al voeren sommige 16de-eeuwse
werkstukken ook een dekanaatsletter van een gewoner type.
De omtrek van de diverse merken schijnt fel aan de tijdsgeest onderhevig te zijn
geweest. Zestiende-eeuwse stempels zijn welhaast gaaf rechthoekig, met, naar het
einde van de eeuw toe, afgeronde hoeken. Zeventiende-eeuwse merken zijn in de
regel ovaal en 18de-eeuwse volgen het lettercontour.
Bij ordonnantie van Maria-Theresia werd er vanaf 30 september 1749 een nieuwe
regeling op de verkoop van edelsmeedwerk van kracht. Om controle mogelijk te
maken op de in artikel 19 van de bij ordonnantie van 19 september 1749 vervatte
normen (van puur commerciële aard) kregen de edelsmeden opdracht om een nieuw
persoonlijk merk in te stempelen. De meeste ambachtslieden die in die periode
werkzaam waren beschikten dus minstens over twee merken. Toch zijn diverse
stempels per smid ook in vroegere eeuwen geen zeldzaamheid. Het gold hier
uitsluitend een verschijnsel van praktische aard, waarbij de meesters van stempel
veranderden al naar gelang van de grootte van het te signeren voorwerp.
Het gilde der edelsmeden was een der oudste Brugse gilden. Ter gelegenheid van
een para-militaire expeditie naar Dowaai (Douai) werd het ambacht reeds in 1302
vermeld, doch vage bronnen schijnen erop te wijzen dat het gilde reeds in de 13de
eeuw actief was.
De indeling in goud- en zilversmeden zoals we die in meerdere archiefstukken
aantreffen duidde enkel op het bestaan van twee grote secties binnen één ambacht.
Met exacte namen heeft de geschiedenis het beslist niet te nauw genomen. Volgens
Feys werd zilversmid in geschreven documenten gemeenzaam verlatijnst tot
‘aurifaber’, een vleugje potjeslatijn dat alleen maar goudsmid kan betekenen. De
Romeinen kenden overigens wel degelijk het onderscheid tussen een ‘aurarius’
(goudsmid) en een ‘argentarius’ (zilversmid). Op het punt van beroepsaanduidingen
moeten de archiefstukken dan ook omzichtig gelezen worden.
Dat het gilde enkele ondergeschikte neringen omvatte is niet meer dan logisch
voor een discipline die veel specialisatie toelaat. Vijf beroepenvelden vallen duidelijk
binnen het gilde te
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omlijnen: goudsmeden, zilversmeden, goudslagers (nering), draadwerkers (nering)
en juweliers. De eigenlijke goud- en zilversmeden stonden in voor het ontwerpen en
vervaardigen van de werkstukken, terwijl de goudslagers zich toelegden op de
fabrikatie van bladgoud. De draadwerkers waren gespecialiseerd in het verwerken
van gouddraad (vlechtwerk, sierkettingen, cordonnet).
De juweliers hielden zich uitsluitend bezig met het zetten van edelstenen. In een
volgend hoofdstuk komen we overigens uitgebreid op deze activiteiten terug.
In de door A. Viaene samengestelde lijst van edelsmeden over de periode
1320-1520 schijnen er ook namen geslopen te zijn van zogenaamde ‘onderaannemers’
van het ambacht. Deze personen werkten als kredietgevers of -nemers en stonden
veelal in dienst van de meer kapitaalkrachtige leden van het ambacht. Bij de export
van half-fabrikaten (gouddraad) die vooral in de Duitse landen gegeerd waren,
speelden zij een belangrijke rol. Het lijdt geen twijfel dat het Brugse gilde ook een
aantal bekwame emailleurs in zijn rangen telde. De Vlaamse emailleerkunst geniet
trouwens de eer in Benvenuto Cellinis ‘Trattato dell'Orificeria’ vermeld te worden.
Dat deze woelige grootmeester, met zijn gave kijk op het genie en zijn bijna ziekelijke
afkeer voor de middelmaat, deze vermelding in zijn essay opneemt, mag veelzeggend
heten voor het hoge niveau van de Vlaamse emailleerkunst. Hoogstwaarschijnlijk
mag de Brugse emailleerkunst die eer meegenieten, daar Brugs werk ook over de
Alpen gretig afname vond.
De eigenlijke juweliers begonnen zich na 1450 zeer zelfstandig te gedragen. Een
aannemelijke reactie, daar de juwelier, die tenslotte weinig uitstaande had met het
vervaardigen van de werkstukken, waarschijnlijk door het gildebestuur regels opgelegd
kreeg die hij eerder op de edelsmeden dan op zichzelf van toepassing achtte. Op
veilige gronden mag worden aangenomen dat er in de ons bekende namenlijsten van
edelsmeden ook namen voorkomen van handelaars in edelsmeedwerk, die, net als
de onderaannemers, weinig te maken hadden met het creatieve gildeleven.
De topperiodes van het reeds in de 16de eeuw machtige gilde zijn te situeren in
de 15de en in de eerste helft van de 17de eeuw. In de 15de eeuw was de reputatie
van het Brugse gilde zo groot dat een groot aantal inwijkelingen zich in de rangen
van het Brugse gilde kwam voegen.
Het afzet- en invloedsgebied van het Brugse ambacht strekte zich over het grootste
gedeelte van het huidige West-Vlaanderen (en ook wel daarbuiten) uit. Gemeenten
als Oostende, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Torhout en Tielt waren van het
Brugse gilde afhankelijk. De edelsmeden uit voornoemde centra waren als vrijmeester
te Brugge ingeschreven, ter illustratie waarvan de namen van de Oostendenaar
Martinus de Clerck en de Nieuwpoortenaar Louis Goom kunnen volstaan.
Bij het begin van de 18de eeuw werd het afzetgebied van het Brugse gilde ingedijkt
door het feit dat Ieperse meesters zich in de streek van Veurne-Ambacht kwamen
vestigen en aldaar hun invloed lieten gelden.
Vanaf 1730 spitste het Brugse gilde zijn activiteiten voornamelijk toe op het
vervaardigen van profaan werk, overwegend behorend tot de categorie van de
gebruiksvoorwerpen (kannen, schenkbladen, lepels...). De tijd van grote orders van
kerken, broederschappen en andere gilden was eens en voorgoed voorbij, zodat de
Ieperse concurrentie de zwanezang van een kwijnend ambacht alleen maar versnelde.
Op het einde van de 18de eeuw bracht het Franse revolutionaire bewind het eens zo
glorieuze ambacht de doodsteek toe.
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Het gilde der edelsmeden was een der 15 grote ambachten die ondergeschikt waren
aan het gilde der smeden. Op hun beurt ondergeschikt aan het edelsmidsgilde waren
er de neringen van de goudslagers en gouddraadmakers.
Over de interne structuur van het gilde is er vrij weinig bekend. Aan het hoofd
stond de deken die in zijn taak werd bijgestaan door de gezworenen of ‘vinders’,
maximum vijf in getal. Verdere notabelen waren de goeverneurs en suppoosten. In
een document uit 1776 worden hierbij nog twee schilddragers, twee dekens
warrandatie en een klerk vermeld. Buiten de notabelen telde het gilde overwegend
‘ghemeene’ (= gewone) leden, waartoe alleen gerekend werden die geen bijzondere
taak binnen het gilde te vervullen hadden.
Tot de afschaffing onder de Franse bezetter bezat het gilde drie grote huizen in de
Hoogstraat en vijf kleinere aanpalende woningen. Een der grote huizen werd als
ambachtshuis gebruikt, terwijl de twee andere verhuurd werden. De kleine huisjes
werden gratis bewoond door oude en behoeftige leden van het ambacht.
Van het grote aantal werkstukken dat (overwegend in opdracht) door het Brugse
gilde vervaardigd werd krijgen wij een uitstekend beeld bij het overlopen van de
enorme lijst der edelsmeedwerken die in april 1578 door de aartshertog van Oostenrijk
werden opgeëist. Vijftig ambachten, 9 broederschappen, 16 kloosters, 10 kerken en
kapellen, 1 rederijkerskamer en 3 schuttersgilden leverden bij die gelegenheid hun
bezit aan edelsmeedwerk in. De eeuwen die deze opeising van onze tijd scheiden
hebben die schat inmiddels op bijzonder aangrijpende wijze uitgedund...
C.-A. Wauters

Bibliografie
Hierbij verwijzen we naar de bibliografie opgenomen achter het artikel ‘Bouwstenen
voor de studie van de Brugse edelsmeedkunst uit de 17de en 18de eeuw’, blz. 28.

Eindnoten:
(1) Bedoeld is een vorm van jaarlijkse bijdrage.
(2) De meest gebruikelijke middeleeuwse munt was het pond groote (ook pond Vlaams genoemd).
1 pond gr. = 20 schellingen; 1 schelling = 12 denieren. Naast het pond groote werd ook het
pond parisis gebruikt. 1 pond groote = 12 pond parisis.
(3) Het meestermerk.
(4) Poinçon of ponsoen; bedoeld is hier het stadsmerk.
(5) De dekanaatsletter.
(6) De mark was een minder gebruikelijke naam voor een rekenmunt voor gemunt goud en zilver,
met uiteenlopende waarde in verschillende streken.
(7) Een Brugse nering vervaardigde half-fabrikaten uit gouddraad.
(8) Het ambachtsteken is hier de dekanaatsletter.
(9) De goudendraadmakers vormden eigenlijk een nering of kleiner, ondergeschikt ‘ambacht’.
(10) Gaillard: De Ambachten en Neringen van Brugge.
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Technische aspecten van de Brugse edelsmeedkunst
Over de door Brugse edelsmeden aangewende technieken is voldoende bekend om
een afzonderlijk hoofdstuk te rechtvaardigen. Nochtans is ook hier weinig sprake
van informatie in rechte lijn. In de middeleeuwen en de renaissance scheen bijna
niemand het nodig te achten om uitsluitsel te geven over technieken die zorgvuldig
als beroepsgeheim werden gekoesterd.
Alleen Benvenuto Cellino omschreef in 1568 in zijn reeds geciteerd traktaat de
geijkte technieken van het ambacht. Parallellen dienen dan ook vanuit dit sprankelende
essay te vertrekken. Hierbij bestaat weinig gevaar voor hypothese. Het beperkte
materieel en de technische revelaties van veel Brugse werkstukken kunnen hiervoor
borg staan. Sommige aangewende technieken waren overigens reeds in de 11de eeuw
geldig en universeel, wat voldoende blijkt uit de ‘Diversarium Artium Schedula’,
waarin de monnik Theophilus een eerste traktaat over de edelsmeedkunst opnam.
Uit Brugse archieven valt alleen secundaire informatie te halen. Een voorbeeld:
in 1465 leverde de Brugse edelsmid Bauduin Hendrickzone aan Filips de Goede twee
kommen die door de hertog werden aangekocht ter gelegenheid van het doopsel van
zijn petekind, het zoontje van Adolf van Kleve. De beschrijving van de kommen
bleef bewaard: - une paire de bacins d'argent dorez et goudronnez, et le fons a faucun
d'ung soleil grèneté à l'entour; et au milieu de chascun bachin, au fons, a ung esmail
où il figure et l'un d'un homme sauvaige et en l'autre ung lion -.
Een relevante, hoewel niet precies glasheldere tekst waaruit er verschillende
wetenswaardigheden op te diepen zijn: het bestaan van grote zilveren werkstukken,
de kennis van de filigraantechniek (grèneté) en het bestaan van de emailleerkunst.
Buiten het feit dat de paragraaf ook nog aantoont dat de meester de kunst van het
vergulden machtig was, bevat zij de duistere bepaling ‘goudronnez’. Dit is naar alle
waarschijnlijkheid een allusie op de niello-techniek waarbij zilveren motieven met
een soort zwartsel werden ingebrand. De term ‘goudron’ voor zwartsel lijkt
aannemelijk, omdat men bij het niello-werk o.m. met een soort residu van houtskool
tewerk ging. Merkwaardig is wel de combinatie van niellotechniek met vergulde
gedeelten. Hoewel niet onmogelijk (er zijn voorbeelden bekend in de Russische
edelsmeedkunst!) kunnen we hier toch van een zeldzaamheid spreken, omdat niello
een uitgesproken zilvertechniek is, die bijna uitsluitend gebruikt werd bij de
vervaardiging van grote zilveren werkstukken.
Het grootste gedeelte van de grotere edelsmeedwerken werd vervaardigd in
drijfwerk, waarbij de gewenste vormen en versieringen uit metaal gehamerd werden.
Een handig vakman kon bv. een schenkkan uit een verwarmde zilverplaat hameren,
hetgeen de grote mogelijkheden van deze ogenschijnlijk primitieve techniek bewijst.
De mooiste uiting van drijfwerk is de zgn. repoussétechniek, waarbij men langs
de achterzijde inhamerde wat vooraan in gaaf reliëf diende te verschijnen. Voor
laagverheven motieven nam men een enkele keer ook zijn toevlucht tot de techniek
van het insnijden, doch de enige ambachtslieden die deze techniek permanent
toepasten waren de emailleurs.
Het gieten van stukken werd zelden beoefend. Waar het een enkele keer toch
gebeurde, gebruikte men een ingeoliede metalen vorm voor de grote werkstukken
en werkte men voor kleinere voorwerpen (bv. juwelen) volgens het verloren
wasprocédé.
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Filigraan was reeds in de Oudheid bekend. De granules werden vervaardigd door
goud- of zilverdraad in kleine stukjes te knippen en die te vermengen met houtskool.
Dit mengsel werd verhit tot het metaal op smeltpunt kwam. Door een draaibeweging
te geven aan de smeltkroes bekwam men de granules. Nadat de houtskool was
weggewassen werden de granules op hun grootte door verschillende rasters gezeefd.
Filigraansoldeer werd bereid door een mengsel te maken van goud of zilver met
koper dat op zijn beurt in de verhouding drie op één met borax werd vermengd. Dit
mengsel werd alleen in poedervorm gebruikt. De granules werden eerst vastgezet op
een met kleefmiddel ingesmeerde draad die geplooid werd in de vorm van het
gewenste decoratie-element. Over dit gewrocht strooide men wat soldeerpoeder,
waarna het geheel verwarmd werd tot de smeltende soldeer de granules definitief op
hun plaats hield. Achteraf werd het motief in het werkstuk geïntegreerd. Vooraf werd
de schadelijke borax verwijderd. Zilveren voorwerpen werden hierbij afgekookt in
een loogoplossing en gouden stukken werden in azijn geweekt. Daar men slechts
zelden in goud werkte, maar de glans en de schoonheid van dit metaal ook in de
middeleeuwen tot de verbeelding spraken, werden grote stukken in de regel verguld.
Het hiertoe aangewende procédé was buitengewoon schadelijk voor de gezondheid.
Geïnspireerd op een alchemistische techniek maakte men immers voor het
vergulden gebruik van de chemische eigenschappen van het amalgaam. Bladgoud
werd in kleine stukken gesneden en in de verhouding één op acht gemengd met kwik.
Dit mengsel werd onder voortdurend omroeren in een gloeiende smeltkroes gestort,
gewassen en tenslotte op het te vergulden werkstuk aangebracht met het
verguldstaafje. Achteraf werd het met amalgaam bestreken werkstuk opgewarmd tot
het kwik volledig was verdampt en slechts de goudlaag op het werkstuk achterbleef.
Daar de edelsmid deze werkwijze van nabij diende te volgen zal hij rijkelijk zijn deel
van de levensgevaarlijke kwikdampen hebben ingeademd.
De emailleertechniek gold als bijzonder ingewikkeld en berustte op een zeer
omslachtige werkwijze. Eerst prepareerde men een mengsel van hars en was. Dit
werd uitgesmeerd en hierop werd het te emailleren voorwerp na verwarming gedrukt,
zodat er zich een laagje van het mengsel aan het werkstuk hechtte. Daarna sneed
men de te emailleren gedeelten in. Zij mochten slechts op zeer geringe diepte worden
ingesneden, omdat de kunst van het emailleren erin bestond, een maximaal effect te
bereiken met een minimum aan email. De laklaag moest immers een transparant
effect behouden. Het prepareren van email berustte eveneens op een aantal werkwijzen
die met zorg dienden te worden uitgevoerd. Daarbij
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Cilindermonstrans in gotische stijl uit 1465, anoniem, bewaard in de O.-L.-Vrouwekerk van
Vijvekapelle-Damme.

diende de emailleur veel inzicht te hebben in de eigenschappen van de diverse kleuren,
waarvan enkele zich bv. niet op goud lieten aanbrengen. Het emailpoeder werd in
een dunne laag op de in te kleuren vlakken uitgespreid, waarna men het werkstuk in
de oven stak. Van zodra het resultaat hem beviel nam de emailleur het werkstuk uit
het vuur en koelde hij de brandverf door erover te blazen. Viel de tint niet bevredigend
uit, dan kon hij retouches aanbrengen, maar dit veronderstelde wel het hernemen van
het volledige procédé. In de regel werden ge geëmailleerde gedeelten met de hand
gepolijst. Op enkele details na kunnen wij ons verbazen over het feit dat dergelijke
technieken als zeer subtiel werden beschouwd. Nochtans hoeft men enkel na te
denken over het feit dat men in vroegere eeuwen niet over een oven met gelijkmatige
verwarming beschikte. De ambachtsman van toen diende bijgevolg de kunst van het
vuurmaken meester te zijn. Door het manipuleren met diverse houtsoorten waarvan
hij de eigenschappen kende wist hij de onvolkomenheden van de techniek te
overwinnen en de eigenschappen van het levende vuur naar zijn hand te zetten: een
kunde die ons vandaag bijna magisch lijkt.
De juwelier beschikte over een aparte stielkennis. Zijn bijzondere zorg gold het
slijpen en zetten van edelstenen. In middeleeuwen en renaissance ging de voorkeur
uit naar gekleurde stenen zoals robijn, smaragd en saffier. De diamant was minder
gegeerd en veel goedkoper. De edelstenen werden in drie vormen geslepen: tafel,
punt en gefacetteerd. In het laatste geval waren de facetten gering in getal en beslist
niet vergelijkbaar met bv. de actuele briljant.
Vrij vroeg in de geschiedenis had men reeds de juiste gevolgtrekking gemaakt dat
een edelsteen door zijn hardheid alleen met een gelijksoortige steen kon geslepen
worden. De finale afwerking, het polijsten, gebeurde door de steen tegen een draaiend
drijfwiel te drukken dat bestreken was met met olie vermengd diamantstof, een
techniek die nauwelijks van de actuele verschilde.
Het zetten van edelstenen gold als een bijzondere kunde. Bij een ‘à jour-zetting’
bleef de achterkant van de steen onbedekt. Het was de enige vorm van zetten die
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geen bijzondere eisen stelde. Was de achterkant van de steen evenwel door de zetting
verborgen, dan deed de primitief geslepen steen zich over het algemeen minder fraai
voor. Hieraan kon men op drie manieren tegemoet komen: ofwel werd de steen
gekleurd, ofwel plaatste men er een folie achter. In het derde geval bouwde men
achter de steen een kleine reflector in.
Het kleuren was een streng beroepsgeheim. Folies werden gemaakt van goud,
zilver en koper en in het vuur gekleurd. Het inbouwen van een reflector was een
handige toepassing van de nog onbekende wetten van de optica.
Het zwart inkleuren van bv. een robijn kon de steen een diepe, warme gloed
verlenen, maar het inzetten van de al dan niet behandelde stenen verschilde weinig
van de actuele methoden.
Als besluit zou men kunnen stellen dat de meeste oude technieken eerder door
nieuwe materiaaltoepassingen dan door hun opvatting van de huidige verschillen.
Sommige technieken zijn ook eerder in onbruik geraakt door een evolutie in de smaak
dan door een bewijs van ondoelmatigheid. Dit kan als een eerbewijs gelden aan de
stille ambachtslieden uit de middeleeuwen, die door hun hoogstaand vakmanschap
die bijzondere dimensie wisten te bereiken die men als kunstenaarsschap aanduidt.
C.-A. Wauters
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Vormkenmerken van het Brugse edelsmeedwerk
Miskelken
De 15de-eeuwse miskelk kenmerkt zich door de voet met zes, acht of tien aanvankelijk
concave lobben, de geribde stam die door de nodus (= handgreep) onderbroken wordt
en de breed geopende cuppa (= kom). De nodus heeft overwegend de vorm van een
ingedrukte sfeer en is vaak versierd met al dan niet opengewerkte ruitmotieven.
Wanneer hij met ruitvormige knoppen is opgewerkt treffen we deze overwegend in
zes- of achtvoud aan.
Van de gotische miskelk werd geëist dat haar hoogte gelijk was aan het dubbele
van de diameter van de cuppa en deze regel werd aanvankelijk door de 15de- en
16de-eeuwse edelsmeden gerespecteerd. Spoedig echter schakelde men over op
miskelken van grotere omvang in die zin dat de 15de-eeuwse hoogtenormen (20 tot
22 cm) soms rijkelijk overschreden werden. De diameter van de cuppa bleef echter
binnen de 15de-eeuwse afmetingen. De ontwikkeling van de miskelk begon in de
16de eeuw met de voet die een gevulder uitzicht kreeg. Het bovenvlak van de lobben
werd afgeplat terwijl de hoogte van hun snijlijnen bepalend was voor de grootte van
de omtrek van het aangedikte voetstuk. De globaal bezien ronde voetvorm werd
veelal opgesmukt met médaillons in drijfwerk of met gegraveerde arabesken en/of
fruit- en vruchtensoorten.
In de eerste helft van de 17de eeuw werden de lobben veelvuldig ontdubbeld en
werd de opstaande boord op subtiele wijze bewerkt. Rond die periode ontstonden er
ook miskelken met vierlobbige, vierkante voet of een volkomen ronde voetvorm.
Niet zelden treffen we ook werkstukken aan met een grillige basis die eerder aan de
voet van een monument doen denken. De 18de eeuw blijkt in dit verband strenger;
hoogst zelden treffen we dan onregelmatige voetvormen aan. De basis is overwegend
rond of heeft een in accolades ingedeelde omtrek.
Bij 16de- en 17de-eeuws werk is de stam sterk geaccentueerd. Bij het begin van
de 16de eeuw is zij opengewerkt en vertoont zij sterke reminiscenties aan de
architectuur, waardoor zij eigenlijk een 15de-eeuws kenmerk behoudt. Veelvuldig
met ruitjes en rosetten in drijfwerk opgesmukt is de stam overwegend prismavormig.
Later wordt zij afgeboord. De opengewerkte boorden worden met een parelmotief
opgesmukt en in de tweede helft van de 17de eeuw bekroond met parelvormig in
elkaar gewerkte bladmotieven. Naast voornoemde stamvorm krijgen we in de 17de
eeuw ook de dubbele balusterstam die eveneens door een nodus onderbroken wordt.
Daar waar deze bij prismavormige stammen een holle of vooruitspringende
randversiering is, gotisch of vroeg-renaissancistisch van concept, draagt de nodus
van de balusterstam een uitgesproken renaissancistisch karakter.
Eivormige nodi zijn overwegend ouder dan periforme. Het ei is kenschetsend voor
de periode 1630-1650 en werd vaak opgesmukt met een eierlijst of bladmotieven
(onderaan) en engelfiguurtjes of vruchten (bovenaan). Periforme nodi zijn courant
in de tweede helft van de 17de eeuw.
Eind 17de begin 18de treffen we soms stammen aan die bestaan uit een of meerdere,
rug aan rug staande, figuren. In dit verband vinden we tamelijk veelvuldig de
voorstelling van drie halfnaakte engelen die elkaar de arm reiken. Hun onderlichaam
verliest zich vaak in de architecturale onderbouw van de stam. Van 1720 af worden

Vlaanderen. Jaargang 36

de nodi in urnevorm gemaakt. De valse cuppa is zeldzaam bij werkstukken uit de
15de en 16de eeuw. Gewoonlijk groeide zij uit een aantal palmbladmotieven en
vormde snel een groot deel van de eigenlijke kelk. Zij verdeelde zich vaak in met
cherubijnen opengewerkte geledingen. Soms vertoonde zij met arabesken omringde
medaillons in drijfwerk die overwegend een harmonisch verband hielden met de
decoratie van de kelkvoet. De eigenlijke cuppa was wijd en van een gebogen lip
voorzien.

Monstransen
Het idee om relieken in overwegend horizontaal geplaatste kristallen cilinders te
bewaren werd gebruikelijk in de 14de en 15de eeuw. Dergelijke werkstukken treffen
we aan tot diep in

Kelk van Crabbe uit 1597-1598.
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de 17de eeuw. De versiering bleek in hoofdzaak architecturaal. De cilinder werd
spoedig centraal en verticaal geplaatst en diende in de regel ter bescherming van de
hostie. Haar cilinderconcept werd ook wel tot een ring (lunula) herleid.
De monstransen met cilinder werden op het einde van de gotische periode
opengewerkt met steunberen, schraagbogen, tinnen en andere aan de bouwkunst
ontleende elementen die onderbouw met bovenbouw verbonden. In dit overdadig
geconstrueerde decorum verloor de cilinder vaak zijn waarde als centraal element.
De meest subtiele monstransen zijn die waarbij de centrale cilinder een op zichzelf
staand element is en slechts geflankeerd wordt door twee zijstukken die boven- en
onderbouw met elkaar verenigen. Dit type komt vaak voor in de 16de eeuw.
Sommige monstransen hebben een onderbouw die aan een platform doet denken.
Dit rust op de voet. De opengewerkte gedeelten dienen als basis voor het naar boven
gerichte zijwerk dat direct met de bekroning verbonden is. Op het einde van de 16de
eeuw vormt de cilinder soms een repliek van de onderbouw.
Met het verdwijnen van de gothiek vervagen de tijdsgebonden architecturale
elementen en wordt de zuil het nieuwe mode-element. De ringen waarin de eigenlijke
hostiering gevat zit vertonen met palmettes versierd lijstwerk. Bij 16de-eeuwse

Zes koffielepeltjes door Guido Verlaere II, Brugge 1725-1726.

stukken bestaat dit lijstwerk soms uit in elkaar gedraaide gouddraden (zgn. torsade).
De palmbladversieringen onderscheiden zich in die periode niet door finesse. Zij
worden echter spoedig subtieler gedreven en van nerven voorzien. Bij gotisch
geconcipieerde monstransen uit latere eeuwen zijn de zijstukken gotisch-architecturaal.
Soms laten nissen het plaatsen van kleine beeldjes toe.
Wanneer de zuilen als flankerend element gebruikt worden, zijn zij overwegend
van het Corinthische type. Te Brugge hield men zich voornamelijk aan de gegroefde
Corinthische zuil met vierkante, van gravures voorziene, voet. Veelal ontspringt er
aan het holle gedeelte van de zuilschacht een eikeof wijnrank die zich spiraalvormig
voortzet. Het benedengedeelte van de schacht is veelal met cherubijnen of arabesken
opgesmukt en verleent het geheel een indruk van weelderigheid. Veel 17de-eeuws
werk werd van een C-vormige of rijkversierde ansa (= handvat) voorzien. Het Brugse
werk uit die periode heeft veelal de S-vorm. De ansa is hier een uitgesproken
decoratief element. De zijdelen werden vaak met hangende elementen opgesmukt,
dit in alle genres, van bloem tot traan.
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Van zodra de cilindermonstrans door de stralenmonstrans vervangen werd, werden
ook de engelfiguren belangrijker. Het verdwijnen van zuilen en ansae maakte de
plaatsing van grotere figuren mogelijk. Deze aanbiddende engelen hebben
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hun architecturaal karakter verloren en staan overwegend met het gezicht naar het
H.Sacrament gekeerd. Hun houding drukt beweging, vlucht of verheerlijking uit.
Breed en rijkelijk gedrapeerd verlenen zij de werkstukken een onmiskenbare
sculpturale weelderigheid.
De bovenbouw of bekroning van de monstransen bestaat uit een bedakking van
twee of drie boven elkaar geplaatste baldakijnen. Soms staan heiligenbeeldjes,
bazuinengelen of engelen als schilddragers zijwaarts opgesteld en heeft ook de zijkant
kleinere baldakijnen met engelfiguren. De H.Maagd staat overwegend centraal en
bevindt zich in een stralennimbus. Soms zijn deze nimbi met guirlandes versierd.
De baldakijnen rusten op vier, zes of acht steunende zuilen (soms met kariatide).
Boven elkaar geplaatste baldakijnen zijn veelal van elkaar gescheiden door een ring.
Het topteken is overwegend het crucifix; in de gotische periode soms een
calvarie-scène met de H.Maagd en de H.Johannes bezijden het kruis. In de 16de
eeuw staat de Maria-figuur soms tegen de achterzijde van het kruis aangeleund. De
17de eeuw gaf dan weer de voorkeur aan een eenvoudig crucifix. De met lelies
versierde kruisuiteinden bleven ten dele in de 17de eeuw behouden. In diezelfde
eeuw ontbreekt aan het kruis soms de Christusfiguur. Aan de kruisvoet staat soms
de pelikaan.
De stralenmonstrans waarbij de lunula door stralen omringd is, is voornamelijk
een produkt uit de tweede helft van de 17de eeuw. De ‘zon’ is aanvankelijk klein
van omvang en heeft rechtlijnige stralen. Beetje bij beetje breidt de omvang zich uit
en verdringt tenslotte de zijversieringen. Bij vroege exemplaren van dit type wordt
de hostiering omringd met een wolkencirkel waarin hier en daar een engelenkopje
verschijnt. De rechtlijnige stralen groeien spoedig uit tot echte vlammen. De
engelenfiguren worden kleiner in omvang zodat wij hen soms temidden van de stralen
terugvinden. De zon zelf rust in de regel op wijnranken of hoornen van overvloed,
soms ook op een wolkenveld. Zij wordt veelal gedomineerd door een brede kroon
die door de met de stralen vervlochten engelen in de hoogte wordt getild. De kroon
toont veelal de voorstelling van de H.Geest of God de Vader.
In de regel komt de hostie minder goed tot haar recht in de stralen- dan in de
cilindermonstrans. Wat de voet van de monstransen betreft kunnen we kort opmerken
dat de kenmerken van de miskelkvoet ook hier terug te vinden zijn. Specifiek is
alleen de langwerpige 16de-eeuwse voetvorm.

Hostiekelken
De eigenlijke ciborie of hostiekelk die uit de pyxis (kleine doosvormige ciborie)
evolueerde heeft in haar middeleeuwse gedaante gewoonlijk geen voetstuk en is in
feite niets anders dan een soort gewijde vaas, waarvan de vorm nauw aansluit bij die
van de miskelk. De voornaamste ons bekende cibories zijn gewoonlijk niet ouder
dan de 17de eeuw. In de regel hebben alle cibories een brede bovenbouw. Naast de
enorme cuppa is ook de bekroning erg breed. Soms bestaat deze uit een cilindrisch
baldakijn met steunzuilen waaronder het beeldje
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Schrijn van de Brugse edelsmid N. Vyrgers uit 1571, bewaard in de Kathedraal van Doornik.

van de verlosser staat. De gotische opengewerkte spits steunt de pelikaan.
Het baldakijn kan soms de aankondigingsscène overkoepelen, doch in het midden
van de 17de eeuw is het deksel veelal sober en slechts bekroond met wereldbol,
crucifix of kroon. Bepaalde cibories zijn bestemd voor dubbel gebruik en kunnen,
zonder deksel, dienst doen als miskelk. Deze overwegend 17de-eeuwse objecten
getuigen van weinig artistieke finesse. Enkele cibories dienen voor het meedragen
van het viaticum (het laatste sacrament) naar zieken en stervenden. In dergelijke
cibories wordt ook de H.Olie meegedragen in een klein cilindervormig chrismale (=
vaatje met H. Olie) op het deksel.

Chrismales
Bij de chrismales onderscheiden we drie types. Het eerste telt drie vaatjes, bevattend
het H. Chrisma, de ziekenolie en de olie der cathecumenen. Wanneer het chrismale
slechts twee vaatjes telt dient het voor chrisma een cathecumenenolie. Werkstukken
met slechts één vaatje dienen enkel voor de ziekenolie. Het chrismale met twee of
drie recipiënten heeft overwegend het uitzicht van een gebouwtje, terwijl eenledige
chrismales veelal in torenvorm gemaakt werden.
De drieledige chrismales hebben vaak het aspect van een rechthoekig schrijn,
waarvan de dakzijden samenvallen tot een tweeledig deksel. De onderbouw toont
leeuwen of geknielde engelen waarvan de vleugels de doos steunen. Bepaalde
chrismales uit het prille begin van de 17de eeuw gelijken op koffertjes.

Schrijnen
De grote schrijnen die relieken van heiligen bevatten, zijn sterk aan de tijdsgeest
onderworpen geweest. Gotische schrij-
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nen verliezen zich vaak in overmatig gedoseerde decoratieelementen en zien er dan
ook uit als miniatuurkathedralen. Pas vanaf de 16de eeuw evolueren de schrijnen
van bouwkundige naar edelsmeedvormen. De vlakke delen worden voornamelijk in
drijfwerk uitgevoerd en verhalen episodes uit het leven van de heilige voor wiens
resten het schrijn gedacht werd of illustreren kerkelijke dogma's. Soms grijpt men
terug op de middeleeuwse traditie en worden de twaalf apostelen afgebeeld. De
figuren zijn in drijfwerk uitgevoerd of worden als beeld in een nis geplaatst.
Reliekschrijnen die ledematen voorstellen zijn ook in de renaissance nog erg in
trek. Gewoonlijk zijn zij echter niet meer dan een surrogaat van gelijkaardig
middeleeuws werk. Kleine gotische reliekschrijnen bevatten veelal een kristallen
cilinder, gesteund door engelen of architecturale elementen, een concept dat ook in
de 17de eeuw nog in gebruik was. Bij 16de- en 17de-eeuws werk wordt de cilinder
op een voetstuk geplaatst dat nauwe verwantschap vertoont met de kelkvoeten uit
dezelfde periode. Een baldakijn bekroont het geheel. Later wordt het kristal
horizontaal geplaatst zodat het schrijn de karakteristieken van de monstrans benadert.
Onder Lodewijk XV krijgt het kristallen reliekdoosje een zuiver decoratieve ombouw.

Wierookvaten
De 16de-eeuwse wierookvaten vertonen veel reminiscencies aan de gotiek. Het deksel
is overwegend architecturaal gedacht en vertoont o.m. roosvensters en pinakels. Deze
bouwkundige elementen zijn een zeer lang leven beschoren geweest zodat we de
eerste renaissancistische kenmerken niet in het deksel zien verschijnen, maar wel in
het concept van het eigenlijke

Twee ampullen van Thomas Lyns sr. uit 1666-1667, bewaard in museum Sterckshof, Antwerpen.

reukvat. In de 17de eeuw zijn de vaten halfrond en voorzien van arabesken of in
drijfwerk uitgevoerde taferelen.

Kruisen
Massief zilveren kruisen of houten, al dan niet met verguld zilver beslagen, zijn in
de middeleeuwen zeldzaam. Pas met de renaissance nemen zij in aantal toe. De met
lelies afgeboorde kruisuiteinden werden spoedig vervangen door cirkelvormige of
drielobbige uiteinden. Het vierlobbige type is zeldzaam in de 17de eeuw. De uiteinden
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van de armen vertonen vaak medaillons in drijfwerk met aan de voorzijde de
voorstelling van de vier evangelisten en op de keerzijde de kerkleraars.
De Christusfiguur is in de 17de eeuw gewoonlijk klein van omvang en mist karakter
en expressie. De beeldjes vertonen vaak anatomische fouten. De 17de-eeuwse kruisen
waren overwegend voor processies bestemd, terwijl de meeste 18de-eeuwse kruisen
altaarkruisen zijn. Deze rusten veelal op een houten, met zilver beslagen sokkel. De
versieringen beperken zich tot het uiteinde van het kruis of de sokkelvoet. Vooral
dit laatste is belangrijk. Naast versierselen in drijfwerk treffen we hier vooral
heiligenbeeldjes aan, voornamelijk de patroonheiligen van een of ander gilde. De
18de-eeuwse smaak besteedde veel aandacht aan de Christusfiguur, zodat we hier
het beste in het genre terugvinden.

Allerlei
Het spreekt vanzelf dat, naast de geciteerde eredienstvoorwerpen, we tevens een
groot aantal profane edelsmeedwerken zouden kunnen noemen, zoals gildekettingen,
tafelbelletjes, snuifdozen of juwelenkistjes.
Kandelaars en couverts zijn in wezen niet belangrijk genoeg om op een apart
hoofdstukje aanspraak te kunnen maken. In de 16de eeuw werden de meeste
kandelaars uit koper vervaardigd. Pas vanaf de 18de eeuw werd er sporadisch zilver
gebruikt. Gouden kandelaars zijn in onze gewesten welhaast uniek.
Het gebruik van de vork werd pas algemeen onder Lodewijk XIV, zodat de eerste
couverts uit het begin van de 18de eeuw dateren. Naast complete bestekken
vervaardigden de edelsmeden ook afzonderlijke sets messen, lepels en vorken. Een
goed voorbeeld vormt de reeks van zes sober uitgevoerde koffielepeltjes van Guido
Verlaere II (1725-1726), die in 1971 door de stad Brugge werden aangekocht. Bij
de 18de-eeuwse burgerlijke smaak behoorden o.m. ook koffiekannen, soepterrines
en theeoventjes om van de rijkelijk gegraveerde schenkbladen nog te zwijgen. De
18de-eeuwse Brugse edelsmeedkunst is ook op dit bourgeoisie-vlak zeer actief
geweest en droeg hierbij een marktaandeel dat vergelijkbaar is met dat van de huidige
massaproduktie.
C.-A. Wauters
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Bouwstenen voor de studie van de Brugse edelsmeedkunst uit de 17e
en 18e eeuw
In algemene overzichtswerken van de Vlaamse kunst besteedden de auteurs slechts
summiere aandacht aan de Brugse edelsmeedkunst uit de zeventiende en achttiende
eeuw. Terecht. Buiten een aantal pronkstukken bereikte die kunsttak in die periode
zelden hoogtepunten. Toch bewaren we uit die eeuwen een ruime produktie, zowel
op het gebied van liturgisch vaatwerk als van profane gebruiks- en siervoorwerpen.
Redenen hiervoor kunnen we gemakkelijk opsommen. De zestiende-eeuwse religieuze
troebelen hadden samen met regelmatige oorlogen en branden een onherstelbaar
verlies van o.a. zulke objecten veroorzaakt. De aanmaak van nieuwe voorwerpen
was gewoon een noodzaak. Een groeiende laïcisering betekende een toename van
wereldlijke produkten.

Torenmonstrans van Jacob van Nieukerke uit 1617 in renaissancestijl. Brugge, Sint-Annakerk. (Foto:
K.I.K., Brussel)
Afb. 1
Stralenmonstrans van Jesper Verhouwe uit 1679-1680 in barokstijl. Brugge, Sint-Gilliskerk. (Foto:
K.I.K., Brussel)
Afb. 2

Meer dan voordien bestelden burgers kostbaar tafelgerei en luxueus siersmeedwerk.
Ook de stijlevolutie speelde een rol. Constant probeerden kerk- en kloosterbesturen
en allerlei instanties en rijke families zich aan te passen aan de heersende smaak. Ze
bestelden en kochten geregeld produkten in de toonaangevende stijl. Dat zo
verouderde realisaties werden gesmolten om nieuwe voort te brengen, hoeft ons niet
te verwonderen. Uit heel wat bewaarde contracten blijkt dat de betaling voor een
besteld stuk edelsmeedwerk gedeeltelijk werd bekostigd door al gebruikt zilver of
goud. Zo ontving de voorname achttiende-eeuwse edelsmid Andries Petyt in 1764
oud zilver van de Brugse jezuïeten om het te verwerken in het bij hem bestelde
monumentale altaarkruis voor de toenmali-
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ge Sint-Franciscus-Xaveriuskerk. De kerkmeesters van de O.-L.-Vrouwekerk
schonken zelfs in 1690 een vergulde zilveren kelk en twee ampullen met zilveren
schaal als afbetaling voor twee kandelaars aan Adriaan Pierins de Oudere.
Vier kunststijlen hebben zich in de door ons te bespreken periode achtereenvolgens
opgevolgd: renaissance, barok, rococo en classicisme. Terwijl in Vlaanderen de barok
reeds welig tierde, stond Brugge nog duidelijk onder invloed van de renaissance. Dit
fenomeen geldt niet alleen voor de edelsmeedkunst. Ook in andere kunsttakken leefde
in de eerste helft van de zeventiende eeuw deze Italianiserende stijl. Sedert enkele
eeuwen leidde Brugge de kunstevolutie niet meer. De Zwinstad onderging ze enkel.
De voorname rol van deze

Stralenmonstrans van François Rielandt uit 1760-1761 in rococostijl. Brugge,
O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie. (Foto: O.C.M.W. - musea, Brugge)
Afb. 3
Stralenmonstrans van Jacob de Smit uit 1792 in classicistische stijl. Brugge, O.-L.-Vrouwekerk. (Foto:
K.I.K., Brussel)
Afb. 4

middeleeuwse handelsmetropool had een eindpunt bereikt. Laat ons toe dit te
illustreren aan de hand van een belangrijk liturgisch vaatwerk: de monstrans.
Het embryo van de geschiedenis van de monstrans is te situeren in de latere
middeleeuwen. Het ontstaan ervan is nauw verbonden met het feest van het H.
Sacrament, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1246. De Luikse bisschop Robert
van Thourotte voerde het Sacramentsfeest in op instigatie van Juliana van Cornillon.
Paus Urbanus IV, eertijds aartsdiaken in Luik, schreef het voor de Latijnse Kerk voor
in 1264. Pas na 1317 kende het een grote verbreiding door de stuwende kracht van
Johannes XXII. Voortaan werd het Allerheiligste plechtig uitgestald en in processies
rondgedragen.
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Stilaan ontstond de noodzaak een nieuw type van vaatwerk te ontwikkelen waarin
de H. Hostie, duidelijk zichtbaar, kon worden tentoongesteld. Het uitzicht van de
monstrans groeide uit de lantaarnvormige ostensoria. In het cilindervormige glas of
kristal bevindt zich de hostiehouder of lunula, een op de maan geïnspireerd standaardje
waarin de Hostie geklemd zat. De torenmonstrans was geboren. Allerlei elementen
uit de architectuur versierden dit liturgisch object. Het oudste bekende voorbeeld in
Vlaanderen dateert uit 1286 en behoort toe aan de Sint-Kwintenskerk in Hasselt. Pas
tijdens de barokperiode en onder invloed van de contra-reformatie onderging de
monstrans grote wijzigingen. De staande glazen cilinder geraakte in onbruik en werd
vervangen door een cirkelvormige holte met daarrond allerlei stralen en symbolen:
de zonne- of stralenmonstrans. De edelsmeden sprongen nu ook kwistig om met
paarlen en diamanten. Terwijl in heel wat streken in de eerste helft van de zeventiende
eeuw dit laatste type een eerste hoogtepunt bereikte, realiseerden de Brugse
kunstenaars nog volop torenmonstransen met renaissancistische stijlkenmerken. Het
schoolvoorbeeld daarvan wordt veilig bewaard in de Sint-Annakerk. Jacob van
Nieukerke voerde ze uit in 1617 (afb. nr. 1). Centraal staat de verticale kristallen
cilinder. Daarin prijkt de met edelstenen versierde lunula. Ze wordt als het ware
vastgehouden door twee knielende engeltjes. De torenbouw ontleent duidelijk
elementen aan de architectuur: met bladeren opgesmukte voluten, gecanneleerde
zuilen op hoge voetstukken en Corinthisch kapiteel. Ernaast staan de HH. Petrus en
Paulus, eveneens op hoge voetstukken. Ze houden hun traditionele attributen: resp.
sleutels, zwaard en boek. Ook de bekroning verwijst naar de renaissance. En niet
alleen de aangebrachte versieringen kunnen dit bewijzen. In een nis prijkt
Sint-Anna-te-Drieën of de Annatrits. Aan de ene kant staat nogmaals de H. Maagd
en aan de andere kant Johannes de Evangelist. Beiden kijken omhoog naar Christus
met in zijn linkerhand een kruis. Uit zijn hart straalt bloed. Van Nieukerke stelde de
Verlosser op in een nis met voluutvormige versieringen. Bovenaan zien we een
kruisbeeld. De cilindermonstrans rust op een zeslobbige voet die met
plantenornamentiek is opgesmukt. De platgedrukte bolvormige nodus (= handgreep)
werd versierd met het knormotief. Hier en daar hangen kostbare stenen. Het
monumentale kunstwerk vertoont een merkwaardige stilistische verwantschap met
de bekende rijve van het H. Bloed, die uit hetzelfde jaar dateert. Dezelfde Brugse
edelsmid leverde nog een aantal soortgelijke liturgische objecten, o.a. voor de
Sint-Niklaaskerk in Veurne (1616) en de Sint-Bartolomeuskerk in Nieuwmunster
(begin zeventiende eeuw). Volle barok vinden we in de zonnemonstrans van Jesper
Verhouwe in de Brugse Sint-Gilliskerk (afb. nr. 2). Het kunstwerk dateert uit
1679-1680 en behoorde eertijds toe aan de Abdij van Hemelsdale. Vermoedelijk
werd het besteld door abdis Marie Zannequin, wier wapenschild en spreuk (‘In fide
et lenitate’ - in geloof en zachtmoedigheid) de voet sieren. De monstrans heeft een
ronde voet, opgesmukt met de symbolen van de evangelisten en met een afbeelding
van de H. Bernardus. Vergeten we niet dat de monialen van Hemelsdale de
cisterciënzerregel volgden. Hij houdt de instrumenten van het lijden van Christus
vast. Ze verwijzen naar de vurige godsvrucht van die witte monnik tot 's Herens
lijden. Onderaan vinden we ook motieven uit de natuur. De stam werd opgesmukt
met een vaasvormige nodus met druiven. De stralenkrans is vrij klein. De diamanten
rond de lunula behoren tot een negentiende-eeuwse schenking. Aan elke kant een in
tuniek gedrapeerde engel met een korenschoof in de hand. Onderaan vertrekken uit
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een knoop, die opnieuw met symbolen van de evangelisten is versierd, druivetrossen
en -ranken en tarwearen. Bovenaan houden twee engeltjes een kroon vast met vlak
eronder gevleugelde engelkopjes. Een kruis en een wereldbol bekronen het geheel.
Van dezelfde kunstenaar bewaart de Sint-Amanduskerk in Hooglede een
zonnemonstrans uit 1679-1680. Een rococomonstrans van Brugse aanmaak kan de
geïnteresseerde bewonderen in de schatkamer van het museum van
O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie (afb. nr. 3). Het is een werkstuk van François Rielandt
uit 1760-1761 en het vertegenwoordigt volop de Lodewijk XVde-stijl. Het vergulde
zilveren kunstwerk werd rijkelijk met edelstenen bezet. De polygonale en
geprofileerde voet, het schelpmotief en allerlei versieringen kunnen als kenmerken
worden aangehaald. De nodus, die praktisch heel de stam beslaat, heeft de vorm van
een vaas. Op de stralen bracht de edelsmid tarwearen en druiveranken aan. Twee
dartelende engeltjes houden bovenaan een kroon met kruis vast. Uiteindelijk moeten
we nog wijzen op een classicistisch uitgevoerde monstrans. De Brugse
O.-L.-Vrouwekerk bewaart zo'n exemplaar (afb. nr. 4). Ze dateert uit 1792 en draagt
de naamstempel van Jacob de Smit. Op de hoge ovale voet prijken medaillons met
de HH. Lodewijk en Nicolaas. Meteen werd gebroken met de traditie om de
titelheiligen van de plaatselijke kerk voor te stellen. Misschien gaat het hier om de
patroonheiligen van de schenker(s). De rechte stam vertoont siermotieven van het
classicisme en schraagt de quasi ondersierde stralenkrans. Slechts een tweetal
engelenkopjes en wolken onderbreken de strakke structuur. Deze stijlevolutie van
renaissance naar classicisme kan eveneens worden toegepast op andere kunsttakken
in Brugge.
Een ander typisch kenmerk van het zeventiende-eeuwse Brugge kan aan de hand
van de edelsmeedkunst worden geïllustreerd. Een aantal niet-Bruggelingen voerden
toen enkele merkwaardige opdrachten uit. Het bisschoppelijk archief in Brugge
bewaart een document en enkele notities i.v.m. het maken en leveren van een zilveren
wijwatervat voor de voormalige Sint-Donaaskathedraal. Het werd besteld tijdens het
episcopaat van Servaes de Quinckere, zevende bisschop van Brugge (1630-1639).
Theodoor Rogiers (Théodore de Razières) (1602-ca. 1654) uit Antwerpen voerde
het object uit. Over het uitzicht tasten we in het duister. De realisatie overleefde
blijkbaar de tand des tijds niet. Dezelfde edelsmid ontving nog enkele bestellingen
voor de Brugse hoofdkerk: in 1628 een reliekschrijn van de H. Donaas - de rijve met
het hoofd van Sint-Donaas dateerde eveneens uit de zeventiende eeuw en was het
werk van Hans Joris -, in 1635 twee vergul-
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de kelken met patenen en in 1636 een zilveren ciborie. Zijn produkten vielen blijkbaar
in de smaak. Het Brugse Sint-Juliaansgasthuis schonk in 1670 aan de jubilerende
kanunnik Cornelis Hendricx een zilveren kelk. Deze liturgische beker werd eveneens
door Rogiers gesmeed, maar later in de kunsthandel aangekocht door de toenmalige
meester van hogergenoemde instelling, Pieter vanden Driessche. Dit is niet
uitzonderlijk. Het gebeurde wel meer dat een instelling in aller ijl een stuk
edelsmeedwerk aankocht om er een verdienstelijk persoon mee te vereren. Het object
werd opgepoetst, eventueel verguld of verzilverd, soms voorzien van een passend
opschrift en tijdens de feestzitting aangeboden.
Een ander voorbeeld van dit laatste pronkt in het Nijmeegs Museum Commanderie
van Sint-Jan. Het gaat over een vergulde zilveren pronkbeker uit 1636-1637 die
recentelijk op de tentoonstelling Meesterwerken in zilver in Gent stond opgesteld.
Het bestuur van de Arteveldestad kocht het kunstwerk pas in 1677 van een zekere
Louys Collaige om het te schenken aan de primus van de Artes van de Leuvense
universiteit, de Gentenaar Hubertus Raelen. Na een hele omweg kwam de beker in
de huidige verzameling terecht. Hoe interessant de pedigree en de context van dit
object is, ons boeien vooral de stijlkenmerken die duidelijk aan de renaissance
herinneren. De hoge ronde voet, de medaillons, de gegoten vrijstaande voluten op
de nodus, de vorm van de cuppa, de iconografie, het gewelfd deksel met balusterknop
en het verloren gegane beeldje bovenaan bewijzen zijn pre-barokke vormgeving.
Het geheel kan dankzij de merken met zekerheid worden toegeschreven aan de
Bruggeling Christoffel de Conynck.
Twee dergelijke pronkbekers bewonderen we nog in de verzameling van het Brugse
Sint-Janshospitaal en in het Gruuthusemuseum. De eerste dateert uit 1619. Jacob de
Cantere voerde hem uit. De vormgeving lijkt grotendeels identiek als bij het hoger
beschreven exemplaar: een ronde voet, een stam die hoofdzakelijk bestaat uit een
op een ei gelijkende nodus met voluten, een hoge cilindervormige kom met onderaan
een zwelling, een uitstaande liprand en een bekroning. De kunstenaar putte zijn
iconografische inspiratie nu echter uit de christelijke godsdienst: tussen leeuwemaskers
graveerde hij drie medaillons met de HH. Johannes de Doper, Augustinus en Elisabeth
van Hongarije. De eerste twee kunnen in verband worden gebracht met het gasthuis
zelf, de derde met overste Elisabeth Rouffelet die de beker aan die instelling schonk.
Het beeldje bovenaan stelt Sint-Jan-de-Doper voor. De drinkbeker uit het
Gruuthusemuseum heeft een opengewerkte ronde voet met kyma of bladrand en drie
leeuwekopjes. Op de balustervormige stam rust een hoge cuppa met licht welvend
deksel met kyma en volutenpatroon. Bovenaan op de bol stond vermoedelijk een
figuurtje. Later hadden de toenmalige eigenaars er een kruisje op gezet. Meteen werd
de pronkbeker een religieus object dat als een ciborie kon doorgaan. Een dergelijke
gebruikswijziging behoorde tot de geplogenheden. Ons eerste voorbeeld uit de Brugse
stedelijke verzameling dateert uit 1610-1611 en is van de hand van Loys van
Nieukerke. Jan Verplancke realiseerde eveneens zo'n
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Pronkbeker uitgevoerd door Jacob de Cantere in 1619. Brugge, Sint-Janshospitaal. (Foto: K.I.K.,
Brussel)

drinkbeker, nu evenwel zonder deksel. De vormgeving is ook lichtjes anders. Hij
wordt bewaard in een privé-verzameling en dateert uit 1624-1625. Van dezelfde
edelsmid bewaren privé-verzamelingen nog kunstwerken: een vergulde schaal op
voet en een dienblad. Zulke pronkbekers behoren tot de typische renaissance
produkten. Een resem van zestiende-eeuwse grootmeesters uit West-Europa
vervaardigden er: Ludwig Krug, Wenzel Jamnitzer, Hans Petzolt.
Een ander veel voorkomend element uit die periode is het gebruik van grillig
gevormde en zacht gekleurde schelpen. Het meest aangehaalde voorbeeld betreft de
zgn. nautilusbeker. Het kunstwerk kreeg zijn naam omdat de edelsmid tussen het
edele metaal de spiraalvormige nautillusschelp monteerde. Die objecten behoren nu
tot de pronkstukken van ettelijke musea. Voor Brugge kennen we weinig dergelijke
sierbekers.
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Cornelis van Lybeke vervaardigde er één met een schelp van het type ‘strombus
variabilis’. De beker rust op een geprofileerde ronde voet met knorrenlijst. De
versiering van de stam gebeurt door twee bladranden en vier vrijstaande voluten.
Vroeger hingen hier ook lekvormige bolletjes. De schelp zit in een zilveren montuur
met bovenaan een aapje. De vergulde zilveren beker stond eveneens opgesteld in de
tentoonstelling Meesterwerken in zilver uit privé-verzamelingen in Gent. De
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel bewaren een nautilusbeker
die aan dezelfde edelsmid wordt toegeschreven.
Tot de renaissancestijl behoren nog een aantal reliekostensoria met glazen cilinder
op voet en stam. Ze vertonen in grote lijnen dezelfde kenmerken: een rond of in
lobben verdeelde voet met welving, een nodus, een verticaal of horizontaal geplaatste
cilinder met de relikwie, voluten, een hoofdgestel in de vorm van een lantaarn of
baldakijn en bekroond met een kruisje. De opsmuk beantwoordt evenzeer aan deze
prebarokke

Het Sint-Bonifatiusschrijn uit de Brugse O.-L.-Vrouwekerk met zilveren platen uit de zeventiende
eeuw. (Foto: Jan Breyne, Oostkamp)

stijl: knorren, vruchtentrossen en -slingers, bloemen en bladeren, zuiltjes,
godroenrand... Het Sint-Janshospitaal in Brugge alleen bewaart er zes. Die met de
relieken van de apostelen dateert nog uit 1586-1587 en blijft anoniem. De overige
zijn van Jacques de Cantere junior (1619-1620 en 1620), Jan Peperseele (1630) en
Hendrik van Ockerhout (ca. 1650-1660). Nog andere instellingen conserveren
gelijkaardige exemplaren: het Gruuthusemuseum (anoniem, 1631), de
Sint-Salvatorskathedraal (Adriaan Lyns, 1631-1632; anoniem, 16de eeuw), de
Sint-Godelieveabdij (Jan Crabbe, 1604) en de Sint-Annakerk (Adriaan Lyns,
zeventiende eeuw). Onze opsomming boogt niet op volledigheid. Een merkwaardig
reliekostensorium bevindt zich in de Brugse Sint-Jacobskerk. De minder gekende
Jan Huysman realiseerde het in 1626 voor de paters augustijnen. Op een voetstuk
staan twee gevleugelde engelen die een cilindervormige reliekhouder van de H.
Barbara dragen. Relieken van de HH. Livinus en Godelieve steken in het voetstuk.
Van dezelf-
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de ambachtsman weten we dat hij een tiental jaren later de al vermelde ciborie van
Rogiers voor de Sint-Donaaskathedraal verguldde.
Uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw dateren een tweetal in situ bewaarde
schrijnen die een merkwaardig vervolg zijn op de middeleeuwse specimen. Ze
vertonen qua vorm een langwerpig gebouwtje met zadeldak. Bovenaan prijken
siermotieven of figuren. Ook op de korte en lange zijden brachten de edelsmeden
figuratieve voorstellingen aan. Het jongste exemplaar kan als een realisatie doorgaan
van de Bruggeling Melchior van Blootacker(e). Het betreft de zilveren rijve van de
H. Bonifatius in de Brugse O.-L.-Vrouwekerk. Het geheel ging tijdens de Franse
revolutie verloren. Enkel de platen uit ca. 1618-1624, die taferelen uit het leven van
de heilige uitbeelden, bleven bewaard. Ze werden in 1825 in een nieuw schrijn
verwerkt. Ze waren uitgevoerd naar voorstellingen op een ets van de Hollandse
graveur Jacob Matham (1571-1631). Het rijksarchief in Brugge bewaart in verband
met dit schrijn enkele documenten (fonds O.-L.-Vrouwekerk, nr. 1204), die ons o.a.
vertellen dat vele parochianen het zeventiende-eeuwse schrijn hielpen bekostigen.
Van dezelfde edelsmid signaleren we nog een aantal andere produkten. De Potterie
bewaart van hem een vergulde zilveren kelk uit 1609-1610. De iconografie ervan
herinnert ons aan de jezuïeten. Op de voet bevinden zich naast Christus de HH.
Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Johannes Berchmans, Aloysius van
Gonzaga en Maria. Het graveerwerk op de pateen doet ons daar eveneens aan denken:
het Lam met vaan in het midden en de naam van Jezus met het H. Hart en drie spijkers,
omringd door een stralenkrans, op de rand. Het Bellegasthuis in Ieper bezit van hem
een vergulde zilveren kelk uit 1620 en de Sint-Michielskerk in Gent een dito liturgisch
pronkstuk uit 1620-1621. Dit laatste is versierd met symbolen en taferelen uit het
Lijden van de Heer: Laatste Avondmaal, Hof van Olijven, de Geseling, de
Doornenkroning, de Kruisdraging, de Kalvarie, de Kruisafneming, de Graflegging,
de Verrijzenis en de Passiewerktuigen.
Het tweede reliekschrijn is dit van Sint-Elooi in de Sint-Salvatorskathedraal. Het
dateert uit 1610-1614. Ook die kistvormige rijve met zadeldak is renaissancistisch
opgevat: de langszijden worden verdeeld door gecanneleerde pilasters in zes vakken
met geblokte segmentboogvormige openingen waarin apostelfiguren. De pilasters
dragen een kroonlijst. Boven de kapiteeltjes zijn er telkens gevleugelde engelenkopjes.
De geajoureerdé fries die rondom het schrijn loopt, wordt onderbroken door sokkels
voorzien met symmetrisch bladwerk. De kunstenaar sierde de nok met een
opengewerkte fries met sokkels waarop o.a. de vier evangelisten. Op de smalle zijden
zijn afbeeldingen van Christus Salvator en van Sint-Elooi aangebracht.
Jan Crabbe III (1570-1651) voerde de rijve uit. Hij realiseerde tevens het
wereldvermaarde schrijn van het H. Bloed omstreeks 1614-1617. De edelsmid vatte
het kunstwerk op als een open tempel, bestaande uit een hoge basis, waarop zes
Corinthische zuiltjes een hoofdgestel dragen. Vele auteurs beschreven dit religieuze
object in lovende woorden. In dit summier overzicht van de Brugse edelsmeedkunst
verwijzen we dan ook liever naar die publikaties. Wel willen we de lezer duidelijk
attent maken op het typische renaissancistische uitzicht. Van Jan Crabbe, die behoorde
tot een vooraanstaand Brugs geslacht van edelsmeden, kennen we nog het al vermelde
reliekostensorium uit 1604 en een eenvoudig zilveren chrismatorium uit 1610, beide
in de Sint-Godelieveabdij. De naam van die kunstenaar is verder verbonden aan een
sobere kelk uit 1611 in de Sint-Niklaaskerk in Veurne, een in de Sint-Willibrorduskerk
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in Wulpen uit 1618-1619 en een in de Sint-Pieters en Sint-Catharinakerk in Wakken
uit 1638-1639. Die laatste bidplaats conserveert trouwens een zilveren Mariabeeldje
uit 1661 dat als Brugs werk doorgaat. De naam van de edelsmid verdwijnt echter in
de anonimiteit van de geschiedenis.
Uit de eerste helft van de zeventiende eeuw kennen we nog een aantal belangrijke
edelsmeden. Loys van Nieukerke bijvoorbeeld. Het Sint-Janshospitaal bezit van hem
de al opgesomde pronkbeker uit 1620-1621. Even belangrijk blijkt ook een vergulde
zilveren schotel uit 1631, bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel. De bewondering ervoor steunt niet alleen op stilistische
gronden. Het object werd namelijk aan graaf-mecenas P.H. de (la) Fontaine
geschonken door de stad Brugge omdat die gouverneur de stad verdedigde tegen het
Franse leger van F.H. van Nassau, die op 4 juni 1631, na drie dagen, de belegering
moest opgeven. Oorlogstrofeeën en de strijd zelf vormen de versiering. Meteen
melden we één van de weinig bewaarde stukken edelsmeedwerk waarop een weergave
van Brugge voorkomt. De edelsmid voerde in 1616 ook een kelk uit voor de Brugse
Sint-Jacobskerk. Op de zeslobbige voet graveerde hij de HH. Livinus,
Maria-Magdalena, Andreas, Barbara en Johannes Chrysostomus evenals een
calvariescène. Dezelfde kunstenaar stond ook in voor een kelk uit 1613-1614 in de
Brugse Sint-Gilliskerk, een torenmonstrans in renaissancestijl uit 1614 nu in de
Sint-Servaaskerk in Schaarbeek - afkomstig uit het jacobinessenklooster Engelendale
in Brugge - en een kelk uit 1620-1621 voor de Sint-Niklaaskerk in Pervijze. Loys
van Nieukerke behoorde tot een befaamde edelsmedenfamilie. Willem leverde
omstreeks 1611-1612 voor de Sint-Godelieveabdij een zilveren kelk, pateen en
lepeltje. Het Bijlokemuseum in Gent bewaart een kelk uit 1611-1612 van hem en R.
Stuyck vermeldt in zijn boek over Belgische Zilvermerken nog een kelk uit 1616 in
de kerk van Thimister in de provincie Luik. Karel van Nieukerke smeedde in
1619-1620 een plooivork en een opschuifbare lepelbak. Dit eetinstrument met foedraal
ligt tentoongesteld in het Gruuthusemuseum. Het behoort niet tot de meest
spectaculaire objecten uit die tijd. Zo'n eetgerei was volop mode voor de rijken. Tot
slot dient nog de naam van Jacob van Nieukerke te vallen. Ook hij produceerde een
resem aan religieus vaatwerk. Van hem somden we in het begin van die bijdrage een
aantal monstransen op. De namen van die kunstenaars worden geregeld door elkaar
gehaald. Ook wij putten onze gegevens uit gepu-
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bliceerde bronnen. Grondiger basisonderzoek lijkt noodzakelijk om tot een juiste
identificatie over te gaan.
Nog andere Brugse families van edelmeden uit die tijdspanne kunnen we noteren.
Adriaan Lyns de Oudere en de Jongere realiseerden een hele reeks liturgisch materiaal.
In chronologische volgorde geven we een overzicht: een berechtingspyxis in de H.
Kruisverheffingskerk in Lampernisse (1620), een reliekhouder van de HH. Laurentius
en Stefanus in de Brugse kathedraal (1631-1632), een godslamp in het gasthuis
O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie (1635-1636), een vergulde zilveren kelk in de
Koolkerkse Sint-Niklaaskerk (1650-1651), een reliekhouder

Een verzameling van enkele pronkstukken uit de edelsmeedkunst uit de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis van Brussel: het vergulde zilveren sierbekken uit 1631 van een nautilusbeker uit
1621-1622 en een Ieperse pronkbeker van omstreeks 1630. (Foto: Claerhout, Gent - bereidwillig in
bruikleen gegeven door Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Gent).

van Sint-Anna in de gelijknamige Brugse bidplaats, een missaalbeslag in de Sint-Pieter
en Pauluskerk in Rumbeke (1678-1679) - daar bevinden zich ook twee zilveren
ampullen met schotel uit 1646 van Brugse makelij -, een ciborie (1705-1706) en een
reliekhouder van Franciscus de Hieronimo (1721-1723) in de Brugse hoofdkerk, een
suikergoedschaaltje (1710-1711) en een paar kandelaars (1711-1712) in het Sterckshof
in Deurne. Die laatste zijn slechts toeschrijvingen. Thomas Lyns voerde omstreeks
1660-1662 een zonnemonstrans uit voor de Sint-Salvatorskerk in Brugge. Ze wordt
o.a. versierd met de toenmalige tweede en derde pa-
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troon van de bidplaats: de HH. Elooi en Wulfram. Dezelfde edelsmid creëerde voor
de paters jezuïeten in 1663 eveneens een monstrans. De Societas Jesu betaalde hem
ook voor een aantal kandelaren en in 1667 voor een ‘lampe’ (een godslamp?). Van
T. Lyns bezit het Sint-Janshospitaal een chrismatorium uit 1648. Het embleem van
deze liefdadigheidsinstelling werd erop gegraveerd. Jonkheer Pierre Lunden legateerde
enkele jaren geleden aan de provincie Antwerpen een unieke verzameling zilver en
porselein. Daartoe behoorden ook twee zilveren ampullen van Thomas Lyns uit
1666-1667. Vroeger waren ze het bezit van een Brugs klooster. Uit archiefdocumenten
vernemen we dat François Lyns voor het hoofdaltaar van de Brugse O.-L.-Vrouwekerk
twee zilveren kandelaren maakte. Marcus en Pauwels Lyns werkten in het begin van
de zeventiende eeuw. Van hen kunnen we geen objecten aanwijzen.
We merkten al op dat de torenmonstrans een typisch produkt was van de eerste
helft van de zeventiende eeuw in Brugge. Verschillende edelsmeden brachten er dan
ook voort: Daniël Landtsoght in 1619 (augustijnerklooster, Gent), Jacob de Cantere
in 1620 (O.-L.-Vrouwekerk, Nieuwpoort), Frans G(h)uens in 1636 (Sint-Michielskerk,
Roeselare) en in 1640-1641 (Sint-Audomaruskerk, Alveringem) en Jacob van der
Spee in 1643 (Sint-Godelieveabdij, Gistel). Deze laatste maakte bovendien nog ander
renaissancistisch geïnspireerd liturgisch vaatwerk: een kelk uit 1621-1622 in de
Sint-Audomaruskerk in Alveringem, een ciborie uit 1623-1624 in de
O.-L.-Vrouwekerk in Nieuwpoort en een dienblad uit 1631 in de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Merkwaardige cilindermonstransen bevinden
zich in de Brugse Sint-Godelieveabdij en in de Sint-Pieter en Pauluskerk in
Middelburg (België). Die laatste dateert van omstreeks 1647 en meet 69 cm.
Lauwereins Pluvier construeerde ze. De edelsmid smeedde in 1635-1636 ook de
monstrans voor de O.-L.-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk in Ruiselede. Hij herstelde
tevens de monstrans van de Brugse Sint-Walburgakerk, verkocht aan dezelfde
bidplaats een zilveren wierookvat en twee dito kandelaars ca. 1640-1642 en voerde
voor de O.-L.-Vrouwekerk aldaar omstreeks 1642-1644 herstellingen van het zilver
uit. Kenmerkend voor zijn renaissance monstransen zijn de architecturale opbouw,
de voluten, de symmetrisch uitgewerkte bladmotieven, de horizontale indeling...
Dezelfde vormgeving duikt op in het specimen van de benedictinessenabdij. Antoon
Kerckhof realiseerde ze ca. 1630. Aan weerszijden van de verticale cilinder bevindt
er zich een getorst kolommetje met druivenranken. De bekroning bestaat uit een
baldakijn, gedragen voor een zestal gedraaide zuiltjes, waarin een
O.-L.-Vrouwebeeldje met het Kindje Jezus. Helemaal bovenaan de pelikaan. Links
prijkt een beeldje van de H. Benedictus, rechts van de H. Godelieve.
Een belangrijk edelsmid uit het zeventiende-eeuwse Brugge is de reeds geciteerde
Frans G(h)uens. Naast de twee vermelde monstransen, smeedde hij ook een aantal
kelken waarvan exemplaren zich bevinden in de Sint-Pieter en Pauluskerk in Rumbeke
(1624) - dit kunstwerk werd aan deze bidplaats geschonken door de toenmalige
kasteelheer Thomas III de Thiennes -, in het begijnhof van Sint-Amandsberg nabij
Gent (1626?), in het Groot Seminarie in Brugge (1627), in de Sint-Michielskerk in
Roeselare (1633-1634), in de Sint-Salvatorskerk in Brugge (1639-1640) en in de
Sint-Laurentiuskerk in Steenkerke (1643). De vergulde zilveren kelk uit de Brugse
kathedraal bestaat uit een zeslobbige voet, terwijl de nodus en cuppahouder
afwisselend met bladwerk en engelenkopjes zijn gesierd. Dezelfde bidplaats bezit
van F. G(h)uens ook een reliekkruis opgesmukt met bergkristal en onyx uit 1624-1625.
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Enkele jaren later, 1636, smeedt hij een trekring en ketting voor het Brugse stadhuis.
De ring wordt versierd met een dubbelzijdig bekroningsmotief in verguld zilver,
bestaande uit het wapen van de stad vastgehouden door een beer en een leeuw, en
bekroond met een gotische b. Van deze kunstenaar vermelden we verder twee
O.-L.-Vrouwekroontjes uit 1625 in de O.-L.-Vrouwekerk in Lissewege, een ciborie
in de O.-L.-Vrouwekerk in Zonnebeke uit 1639, een cilindermonstrans en een
processiekruis in de Sint-Pieters-Bandenkerk in Dudzele, beide uit 1627-1628, en
een zilveren schaal met o.a. het gegraveerde wapen van Philip Crequi, militair
gouverneur van Damme, in de O.-L.-Vrouwekerk in Damme, uit 1640-1641. Uit de
rekeningen van de Brugse O.-L.-Vrouwekerk vernemen we ook dat hij in 1646-1648
wordt betaald voor het leveren van zilverwerk. Meer gegevens verklapte het archief
niet. De meester voerde trouwens geregeld werk uit voor die parochiekerk. Zo leverde
hij omstreeks 1634-1636 twee nieuwe kwispels en omstreeks 1648-1650 een kelk
en een wierookvat. Hij realiseerde in 1627 ook een reliekhouder voor de Gentse
Sint-Pietersabdij. Het is een dubbel kruis met nog duidelijke gotische reminiscenties,
wat voor Brugge als typisch mag worden beschouwd. Vooral het zeskantig stuk
waarop het kruis staat, voorzien van zes gotische nisjes met verschillende heiligen,
bewijst de laat-middeleeuwse inslag. Mogelijk tekende Balthasar van Blootacker het
ontwerp. Die laatste speelde trouwens een rol in het tot stand komen van het hoger
aangehaalde wijwatervat van Theodoor Rogiers voor de Brugse
Sint-Donaaskathedraal.
Ook Cornelis Willaeys (of Wyl(l)aeys) is het vermelden waard. Van hem kennen
we een kelk in de Gistelse O.-L.-Vrouwekerk (1618-1619), nog een in de
Sint-Martenskerk in Oekene, een ciborie in de Brugse Sint-Annakerk (1625) en een
chrismatorium in de Hoogleedse Sint-Amanduskerk (1645-1646). Ook een
torenmonstrans uit 1626 in de Sint-Niklaaskerk in Leke schrijven we hem toe. Zijn
naamgenoot, Jacob Willaeys, leverde voor het voormalige Brugse
dominikanenklooster een kelk en pateen in volle barokstijl geconcipieerd. De
pronkstukken dateren uit 1659 en worden in de huidige Sint-Walburgakerk bewaard.
Op de pateen beeldde de edelsmid op een plastische manier de Tenhemelopneming
van Maria uit. Een soortgelijke iconografie is niet uitzonderlijk. Van J. Willaeys
vermelden we verder nog twee kelken. Ze worden respectievelijk bewaard in Veurne
(Sint-Janshospitaal, 1632-1633) en Vyvekapelle (O.-L.-Vrouwekerk, 1650).
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Andere edelsmeden uit Brugge in de eerste helft van de zeventiende eeuw zijn Frans
Canneel (o.a. een zilveren cilindervormige beker uit 1632 in het Sint-Janshospitaal
in Brugge en een Hansje-in-de-kelder in verguld zilver in een privé-verzameling),
Guilla(u)me Peeremans (o.a. een Mariaal Kroontje in het gasthuis van de Potterie
uit 1646-1647), Simon Tilli (o.a. een huwelijksbeker in een privé-verzameling uit
1619-1620), Jan Blaevoet (o.a. een chrismatorium uit 1631 in het Gruuthusemuseum),
Christiaan Partille (o.a. het eedkruisje van de Brugse stoeldraaiers uit 1613 in het
Gruuthusemuseum) en Aernoudt van der Meere, die in 1656 in het Gentse ambacht
wordt ingeschreven. Deze edelsmid leverde o.a. in 1624-1625 een schotel voor de
Sint-Pieterskerk in Lo, een aantal kandelaars voor het begijnhof
O.-L.-Vrouw-ter-Hooie in Gent, in 1644 een schotel met ampullen voor de
Sint-Bertinuskerk in Bulskamp, in 1648-1649(?) zes altaarkandelaars voor de
Sint-Laurentiuskerk in Steenkerke en in het Sterckshof kunnen misschien twee
zilveren toiletdoosjes aan hem worden toegeschreven. Zijn naamgenoot, Cornelis
van der Meere, leverde wat liturgisch vaatwerk voor de Sint-Pieterskerk in Lo: een
kelk (1625) en twee ampullen met schaal (1624-1625). Jan Woukyer realiseerde voor
de kerk van Wauthier-Braine een kelk en van Mathis Erreboot bewaart de
Sint-Amatuskerk in Oostvleteren een cilindermonstrans uit 1634-1635. Het
Bijlokemuseum in Gent bezit van Claeys Robyn een pyxis op voet uit 1625-1626.
In deze opsomming mag Daniël Landtsoght niet ontbreken. Naast een
offerandeschotel uit ca. 1617-1618, stelt het gasthuis O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie
eveneens een aantal kelken van deze kunstenaar tentoon. Eén ervan is merkwaardig.
Op de voet werden taferelen uit het leven van Maria gegraveerd. De stam wordt
gevormd door twee takken, die groeien uit Joachim en Anna en die eindigen op een
bloem. Daarin wordt de H. Maagd met Jezus weergegeven. Van hem kennen we nog
een al vermelde monstrans en een chrismatorium uit 1634-1635 in de Sint-Barbarakerk
in Maldegem. Omstreeks 1636-1638 smeedt hij voor de Brugse O.-L.-Vrouwekerk
een nieuwe kelk.
Tot de voornaamse edelsmeden uit de tweede helft van de zeventiende eeuw
behoort Antoon Kerckhof. Hij overleed op 13 oktober 1666. Omstreeks 1638-1639
leverde hij een rond, licht-gewelfd schild voor de Brugse rederijkerskamer ‘De drie
Sanctinnen’. Het kunstwerk, in het Gruuthusemuseum, stelt de HH. Katharina,
Magdalena en Barbara met hun respectieve attributen voor. Het reliekschrijn van de
H. Maagd en de HH. Petrus en Paulus, in de Sint-Salvatorskerk, is eveneens van zijn
hand. Het heeft de vorm van het Huisje van Loreto. Vermelden we ook nog de al
aangehaalde vergulde zilveren cilindermonstrans in de Brugse Sint-Godelieveabdij
die aan hem wordt toegeschreven(?). Verschillende instellingen bewaren miskelken
van Antoon Kerckhof. De eenvoudigste, maar daarom niet minder aantrekkelijke
conserveert men in het Gruuthusemuseum. De kelk dateert uit 1651-1652. Dezelfde
verzameling bezit van deze edelsmid ook een rijk versierd exemplaar uit 1658-1660.
Naast enkele taferelen uit het lijden van Christus zijn ook Maria en Jozef, beiden
met het Kindje Jezus, en de H. Ursula erop afgebeeld. Een kelk uit 1650-1651 vinden
we terug in het Sint-Janshospitaal in Damme en een uit 1653-1654 in de
Sint-Salvatorskerk in Brugge. Alle twee zijn rijkelijk opgesmukt met gevleugelde
engelenkopjes en florale motieven. Ook het voormalige Sint-Juliaansgasthuis in de
Zwinstad bestelde aan hem een zilveren gedreven kelk met pateen in 1666. Voor de
Sint-Pieters-Bandenkerk in Dudzele voerde A. Kerckhof omstreeks 1658-1660 een
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zilveren schaal uit, waarop naast Maria ook de H. Paulus is gegraveerd. Interessant
te vermelden is zeker ook het ronde schild uit 1657 met het gekroonde wapen van
de Engelse koning, Karel II in het Gruuthusemuseum. Het wapen is omringd door
de Kouseband met het bekende devies ‘Honi soit qui mal y pense’, en wordt
aangeboden door een gekroonde leeuw en een gekroonde eenhoorn. Het Brugse

Kelk door Antoon Kerckhof uit 1658-1660. Brugge, Gruuthusemuseum. (Foto: K.I.K., Brussel)
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Sint-Janshospitaal bewaart van hem nog een O.-L.-Vrouwekroontje. Op Witte
Donderdag plaatsten de augustinessen het ook boven het tabernakel. Ook de tafelbel
van het Brugse kleermakersambacht werd door de kunstenaar uitgevoerd in 1650.
Dit voorwerp (Gruuthusemuseum) wordt afgebeeld op het achttiende-eeuwse schilderij
van Pieter Beuckels (1728-1815), eveneens in de stedelijke verzameling. Het doek
stelt de eed van de kleermakers voor die de fundatie van Lodewijk van Brugghe,
heer van Gruuthuse, namelijk het jaarlijks kleden van dertien arme mensen door het
ambacht, uitvoert. Op dit werk bemerken we naast de vermelde klokvormige bel ook
nog een tweetal armkandelaars, een zilveren schellekoord met trekring en een tinnen
inktstel. Terloops weze opgemerkt dat ook het beenhouwersambacht een zilveren
tafelbel bezat, waarop het wapen van het ambacht wordt vastgehouden door een
gevleugelde leeuw. Ze bevindt zich thans in een privé-verzameling.
Een typisch produkt van die periode is de stralen- of zonnemonstrans. De glazen
cilinder van de torenmonstrans geraakt stilaan in onbruik. Men gaat de H. Hostie als
het ware omsluiten door een zon gevormd door een cirkelvormig glas, en omgeven
door een krans van stralen. Daardoor wordt het accent het duidelijkst op het
Allerheiligste gelegd. Tevens wordt de lunula kwistig versierd met allerhande
edelstenen. Dikwijls vinden we er ook de voorstelling van God-de-Vader en de H.
Geest in de vorm van een duif, waardoor aldus de H. Drieëenheid wordt gesuggereerd.
Ook de rest van de versiering, bestaande uit korenaren, druiventrossen en
engelenkopjes, vormt een bewijs van de rijkdom en pracht waarmee de late barok
dergelijke voorwerpen uitvoerde.
De Sint-Salvatorskathedraal bewaart zo'n stralenmonstrans uit 1685, vermoedelijk
uitgevoerd door Adriaa(e)n Pieri(e)ns de Oudere. Het kunstwerk, dat in zijn geheel
de verheerlijking van Christus op de berg Tabor voorstelt, is afkomstig van de
parochiekerk van Jabbeke. Dezelfde kunstenaar leverde voor het hoofdaltaar van de
Brugse O.-L.-Vrouwekerk in 1690 twee zilveren kandelaars. Ze overleefden de tand
des tijds niets. Van zijn zoon Adriaa(e)n Pieri(e)ns de Jongere, kennen we vier diepe
zilveren borden in het Gruuthusemuseum, een vergulde zilveren zonnemonstrans uit
1724-1726 in de Sint-Eligiuskerk in Sint-Laureins en, vermoedelijk, een kelk in de
Sint-Pieters-Bandenkerk in Dudzele. Het Brugse Sint-Juliaansgasthuis kocht bij hem
in 1726 een zilveren schaal. Van A. Piri(e)ns junior weten we eveneens dat hij deken
was van het Brugse ambacht in 1719-1720 en enkele keren de functie van vinder
vervulde.
Het Sint-Juliaansgasthuis in Brugge verwierf in 1677 twee zilveren zoutvaatjes
bij Nicolaas Du Bloy en in 1692 twee zilveren gedreven kandelaars bij Frans de
Meyere. In 1684 leverde Hendrik van Ockerhout aan dezelfde instelling nogmaals
twee paar zoutvaatjes. De broeders en zusters van dit gasthuis kochten trouwens
geregeld edelsmeedwerk aan. Even regelmatig deden ze het van de hand om schulden
te betalen. Het grootste gedeelte werd door de Fransen in april en september 1794
opgeëist.
Andere edelsmeden uit die periode zijn: Jan Antoon Bousery (in het
Sint-Janshospitaal in Brugge wordt van hem een ronde schaal bewaard, uit
1679-1680), Charles Frans (van wie een chrismatorium uit 1685 in de
Sint-Vincentiuskerk in Ramskapelle), Maarten Lemonnier (een reliekhouder van het
H. Kruis in de Sint-Pieters en Pauluskerk in Oostende), Jan de Lein (een ciborie in
de O.-L.-Vrouwekerk in Nieuwpoort uit 1694), Loys de Tilli (een Mariakroontje in
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de parochiekerk van Damme uit 1655), Lucas Croes (twee altaarkandelaars in het
gasthuis O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie uit 1662, een ciborie in de minderbroederskerk
in Tielt uit 1667 en een reliekhouder in de Sint-Amanduskerk in Hooglede uit
hetzelfde jaar), Maximiliaan van Roy (een altaarkruis, twee altaarvaasjes en een
armkandelaar in het Sint-Janshospitaal in Brugge) en Jan Pieters(?) (het sireschild
van de Brugse Sint-Jorisgilde uit 1668 in het Gruuthusemuseum).
Hetzelfde museum bewaart ten andere van Pieter van Sychem het schild van het
brouwersgilde van de stad uit 1695. In het midden ervan bevindt zich het verguld
zilveren borstbeeld van hun patroonheilige, Arnoldus, terwijl errond verschillende
episodes uit zijn leven zijn afgebeeld. Van dit kunstwerk bezit het Steinmetzkabinet
een voorstudie. In het gasthuis O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie stelt men een misboek
uit 1696 tentoon, gedrukt op de persen van de Antwerpse grootmeesters van de
typografie Plantin-Moretus. Het zilveren boekbeslag werd door Pieter van Sychem
uitgevoerd. De stijlvol gedreven slot- en hoekplaten, evenals de medaillons met de
voorstelling van de HH. Laurentius en Augustinus zijn bewonderenswaardig. Van
deze edelsmid is er in een privé-verzameling nog een zoutvaatje, in de Sint-Jacobskerk
in Gits een zilveren kelk met vergulde cuppa uit 1724-1726 en in de gelijknamige
parochiekerk in Lichtervelde een ciborie uit 1698-1699. Twee kandelaars uit 1691
in het Brugse Sint-Janshospitaal kunnen worden toegeschreven aan Herman van
Ockerhout. Ze wijzen schuchter op de in Vlaanderen gangbare classicerende barokstijl.
Tevens moet nog gewezen worden op de vele anonieme zeventiende-eeuwse
kunstwerken uit de edelsmeedkunst die in meerdere bidplaatsen en musea worden
geconserveerd. Tussen deze voorwerpen bevinden zich eveneens ettelijke voorbeelden
van Brugse makelij.
De barok heeft in de tweede helft van de zeventiende eeuw duidelijk zijn intrede
gedaan. Verscheidene voorwerpen illustreren dit. In de achttiende eeuw zinderde die
stijl nog lang na. De zgn. ‘Katte van Beversluys’ - de naamgeving steunt
waarschijnlijk wel op een verkeerde interpretatie - kan hier wel als schoolvoorbeeld
gelden. Alleen al haar legendarische herkomst en de schittering van de honderden
juwelen maken haar vermeldenswaard. De monstrans is uitgevoerd door Jan Beaucourt
in 1724-1725 en aan de O.-L.-Vrouwekerk geschonken door de mecenas-familie
Van Beversluys-van Westvelt. De overeenkomst van deze schenking van 20 maart
1725 werd mede ondertekend door notaris Pauwels Beijts. Het document (Brugge,
rijksarchief, fonds O.-L.-Vrouwekerk, nr. 1206) bezorgt ons ook een opsomming
van de ge-
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schonken sieraden en geld. Dit monumentale pronkstuk, waarvan de materiële waarde
duidelijk hoger ligt dan de esthetische, blijft een subliem uitgevoerd gewrocht dat
op verschillende manieren aan de barok beantwoordt. Van deze Beaucourt bewaart
de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo een wierookvat met schelpje uit 1724-1726.
De achttiende eeuw kende een grondige verandering in de soort van voorwerpen.
Waar tot nu toe, wat het edelsmeedwerk betreft, een grote nadruk lag op de religieuze
voorwerpen, komt vanaf 1700 het profane zilver meer op de voorgrond. Onder invloed
van het groter wordende comfort en de materiële luxe breidde het burgerlijk zilver
zich met allerlei stukken uit. Vooral het tafelgerei verdient onze aandacht. Kunstenaars
voeren nu evenveel schotels, sauskommen, dobbelieren, bekkens, schenkgerei en
profane kandelaars uit als kelken, cibories, monstransen, wierookvaten, ampullen en
reliekostensoria. Ook de hoeveelheid neemt grote getallen aan. Het onderzoek hoewel de laatste tijd een verandering werd waargenomen dankzij enkele publikaties
en tentoonstellingen - neemt een geringe plaats in de wereld van de
kunstgeschiedschrijving in. Veel van het burgerlijk zilver bevindt zich nog in
privé-verzamelingen. Ons overzicht boogt dan ook niet op volledigheid.
Stilistisch gezien gaat de barok omstreeks het midden van de achttiende eeuw over
naar de rococo, die gevolgd wordt door het classicisme naar het einde van die eeuw.
In die zin volgt de Brugse edelsmeedkunst de traditionele gangbare evolutie. Enkele
edelsmeden uit die periode verdienen onze volle aandacht. Adriaan Pieters werd
vrijmeester op 2 oktober 1727. Een jaar later realiseerde hij al een altaarlessenaar in
opdracht van zuster Anna Veelare voor het Brugse Sint-Janshospitaal. Het medaillon
op het uitgesneden en met blad- en bloemwerk versierde draagvlak stelt de H.
Augustinus voor. Voor dezelfde liefdadigheidsinstelling leverde hij omstreeks
1726-1729 drie canonborden. En het gelijknamige gasthuis in Damme bewaart van
hem een lepel en een vork.
Laurens Beaucourt creëerde al heel wat profaan zilver. Op de herhaaldelijk
aangehaalde tentoonstelling Meesterwerken in zilver uit privé-verzamelingen in Gent
stonden een strooibus, mosterdpot, koffiekan en twee tafelkandelaars geëxposeerd.
Ze dateren uit het eerste kwart van de achttiende eeuw. De versiering erop is vrij
eenvoudig. Vooral de kandelaren, met vierkante voet en balustervormige schacht,
vallen in onze smaak. Een chrismatorium (1716-1717) uit de O.-L.-Vrouwekerk in
Damme is eveneens van zijn hand.
Het hierboven beschreven kandelaarstype vormt zeker geen uitzondering: een
nogal platte voet met afgeschuinde hoeken, balustervormige stam en een cilindrisch
kaarshuis. Een privé-verzameling bewaart er van Pieter van Hecke uit 1721-1722 en
1725-1729, het Gruuthusemuseum van Joannes van den Kerckhove uit 1734-1735
en het Sterckhof in Deurne een paar anonieme specimen uit 1711-1712.
Van Joannes Hermans, die vrijmeester werd op 21 maart 1726, kennen we een
kelk uit 1732-1733 in de Sint-Pieter en Pauluskerk in Rumbeke, een monstrans in
de Sint-Kwintenskerk in Oostkerke uit 1734-1735, een ciborie uit 1736 in de
Sint-Denijskerk in Zarren, een zilveren kelk met vergulde cuppa uit 1751 in de
Sint-Martinuskerk in Loppem en een reliekhouder uit 1752 in de O.-L.-Vrouwekerk
in Kaprijke. Hij fungeerde als deken in 1736-1737. Ook twee zoutvaten in het Brugse
Sint-Janshospitaal dragen zijn merkteken. Van Joannes de Pape bezit die
liefdadigheidsinstelling een zestal lepels met eivormige bak uit 1744, nog
vierentwintig lepels en vorken (1749) en een beker uit 1743. Die laatste bestaat uit
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een licht uitstaande wand op een geprofileerde voetring met licht verwijde boord.
De edelsmid graveerde er de beeltenis van de H. Augustinus op. Het Sint-Janshospitaal
bewaart een honderdtal dergelijke bekers. De kloosterzusters schonken namelijk bij
hun intrede zo'n specimen. Het zijn vrij eenvoudige exemplaren, versierd met de
naam van de religieuze en/of de voorstelling van de patroonheilige. Uit de zeventiende
en achttiende eeuw kwamen slechts een zestal voorbeelden tot ons. Twee ervan
blijven anoniem. De oudste werd gerealiseerd door François Canneel in 1632, één
door de vermelde Joannes de Pape, de overige twee door Martinus Logghe (1738)
en Hendrik Vincke (1792).
Het Damse Sint-Janshospitaal bezit van Joannes van de Kerckhove een zilveren
koffielepel uit het tweede kwart van de achttiende eeuw en het Sterckshof in Deurne
bewaart een theepot van Martinus De Clerck uit 1731-1732. Die laatste werd meester
op 22 december 1727 en was ook werkzaam in Oostende.
De stralenmonstrans van de al vermelde Martinus Logghe uit het Sint-Janshospitaal
beantwoordt nog volkomen aan de barokkenmerken. Het bovengedeelte rust op een
vierlobbige ingesnoerde voet. Enkele heiligen sieren dit onderstel. Op de geringde
stam met vaasvormige knoop prijkt een beeldje van Johannes de Doper. Twee voluten
ontwikkelen zich aan weerszijden van de patroonheilige. Twee engelen knielen neer
in de richting van de sterk versierde lunula. De diamanten werden er pas in de late
achttiende eeuw op geplaatst. Bovenaan bracht de kunstenaar de symbolische duif
aan en de figuur van God de Vader. Die beeltenis is geïnspireerd op het monumentale
beeld dat Artus Quellinus voor het doksaal van de Sint-Salvatorskerk schiep. Twee
fladderende engeltjes ondersteunen de beugelkroon.
Andere voorbeelden van gelijkaardige barok sacramentsmonstransen kunnen
gemakkelijk worden aangehaald. R. Stuyck vermeldt, in zijn al geciteerd boek, er
een in de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo uit 1731 van Jacobus de Langhe. Van die
laatste bezit het Sint-Janshospitaal in Damme in elk geval een zilveren lepel en vork
uit 1739-1740. Ze behoorden toe aan kloosterzuster Theresia Cools. De
zonnemonstrans uit 1709-1710 in de Sint-Martinuskerk in Koekelare en die uit
1729-1730 in de Brugse Sint-Jacobsparochie zijn andere illustraties. Beide zijn
anoniem. Hier merken we ook even op dat de hoogte van de monstransen uit de eerste
helft van de achttiende eeuw schommelt tussen 80 en 89 cm, op enkele uitzonderingen
na. Het nog aan te halen exemplaar uit de Sint-Amanduskerk van Wingene van
Andries Petyt haalt bijna
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een meter. Na 1760 krijgen we bescheidener afmetingen: tussen 70 en 76 cm.
Barok vinden we nog in een aantal werken van andere kunstenaars. Michiel van
de Kerckhove werd meester op 9 april 1719. Het Sterckshof in Deurne stelt van hem
een theebus uit ca. 1720-1723 tentoon. Merkwaardig is de versiering met vrouwelijke
hermen en de gegraveerde opsmuk met acanthusbladeren, palmetten en kwasten. Op
de antiekbeurs van Brugge in 1984 was er een zilveren wijwatervat met kruis van
Pauwels Chifflé te koop. Het dateerde uit 1725-1726. Van dezelfde kunstenaar
bewaart het Sterckshof een langwerpige toiletdoos uit 1726-1729. De ornamentiek
bleef beperkt tot de concave en convexe vormgeving en het wapen van de familie
Kerremans. Het aanbrengen van een wapenschild op edelsmeedwerk is zeker niet
uitzonderlijk. De kerk van Sint-Pieters-op-den-Dijck in Brugge bezit een zilveren
schaal uit de zeventiende eeuw met een ingegraveerd heraldisch ensemble. Van de
merktekens ontcijferden we enkel de gotische b, wat op Brugge als aanmaakcentrum
wijst. Nog dergelijke voorbeelden pronkten op de tentoonstelling in Gent: een rond
presenteerblad uit 1671-1672 en een schenkkan met bekken van Anthoine van Haecke
uit 1736-1737. De laatste voorwerpen dragen het alliantiewapen van Donat-Bernard
vanden Bogaerde en Marie-Thérèse-Joséphine-Théodore Damarin. Van Anthone
van Haecke bezit het Brugse Sint-Janshospitaal nog een ziekenlepeltje. Eugenia
Acket, abdis van Spermalie in Brugge, liet eveneens haar wapen op een zilveren
koekeschotel graveren. Vermoedelijk werd dit kunstwerk gemaakt door Jacobus van
Houtryve. De paters karmelieten gebruiken het nu als ampullenschaal. In een
privé-verzameling bevindt zich een rococo presenteerblad uit 1757 van Joannes de
Paepe met ongeïdentificeerd wapen. Ook op kerkelijk zilver prijkt geregeld een
wapenschild, soms ook de naam. Bijna steeds mogen ze in verband worden gebracht
met de schenker of opdrachtgever. Vele adellijke dames en heren stelden er prijs op
hun parochiekerk met zilverwerk te verrijken. Hun wapenschild herinnert aan de
milde schenking. Als bewijs halen we enkele voorbeelden aan. De al in lovende
woorden beschreven ‘Katte van Beversluys’ draagt op de voetboord het wapenschild
van de bekende schenkersfamilie. Het dubbelwapen van de echtgenoten François
Claesman en Barbara Catrysse prijkt op twee kelken. Eén ervan bevindt zich in de
Sint-Jacobskerk, het andere in het Sint-Janshospitaal. Beide anonieme stukken dateren
uit het tweede kwart van de achttiende eeuw.
Profaan zilver uit de eerste helft van de achttiende eeuw wordt vertegenwoordigd
door zes gelijkvormige koffielepeltjes uit 1724 van Guido Verlaere in het
Gruuthusemuseum. Vermoedelijk waren ze vroeger in het bezit van de Brugse
Duinenabdij. Van hem stelt het Sterckshof in Deurne twee zilveren doosjes uit
1739-1740 tentoon. Dit museum bezit verder een theepot uit 1731-1732 van Martinus
de Clerck, een presenteerblad uit 1744 van Joseph Saney en wat anoniem burgerlijk
zilver van Brugse makelij. Er waren zeker ook de tafelkomfoortjes. Het hierboven
vermelde museum bewaart
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Zilveren schotel van abdis Eugenia Acket van de Brugse Spermalieabdij uit 1737.
Brugge, Klooster van de ongeschoeide Karmelieten. (Foto: Jan Breyne, Oostkamp)

er twee van Anthone van Haecke uit 1744-1745. L. van Haecke vervaardigde één in
1769(?). Het object behoort nog steeds toe aan een privé-verzameling. Het specimen
in het Gruuthusemuseum vertoont reeds de volle classicistische kenmerken. Jacob
de Langhe voerde het uit in 1791.
Van Adrianus Bu(s)schop vermelden we twee wierookvaten: een in Roeselare en
een in Beveren. Beide dateren uit 1750. In de O.-L.-Vrouwekerk in Damme kan een
Mariabeeld een scepter uit 1733-1734 van Laurens Calippe vasthouden. De
merktekens op een vergulde zilveren kelk in de Sint-Bartolomeuskerk in
Nieuwmunster verwijzen naar het atelier van Augustinus van Heule. De liturgische
beker dateert uit 1738-1739. Vier accoladebogen met acanthusbladeren vormen de
voet. De stam bestaat uit een langgerekte balustervormige nodus. Deze schraagt de
fausse-coupe, die op dezelfde wijze verfraaid is als de voetwelving, namelijk met
twee cartouches met rastermotieven afgewisseld met medaillons. In die bidplaats
zou er ook nog een kelk zijn uit ca. 1740 van Willem Dominicle. Van Anthone Billiau
bewaart de Sint-Margaretakerk in Lichtervelde een wierookscheepje uit 1720.
Na de jaren dertig komen schuchter de kenmerken van de Lodewijk XVde-stijl in
de Brugse edelsmeedkunst tot uiting. Een drietal kunstenaars vallen duidelijk op en
nemen het overgrote deel van de produktie voor hun rekening: Petyt,
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Rielandt en Benninck. Zij verdienen eigenlijk een grondige studie. Het kerkelijk
zilver bereikt bij hen blijkbaar een nieuw hoogtepunt, hoewel ze ook nog wat profane
objecten vervaardigen. Daarnaast moeten we een aantal andere meesters aanhalen.
Ferdinand du Baele, die vrijmeester werd op 2 maart 1752, construeerde veertien
flambeeuwschildjes voor de Brugse Sint-Salvatorkerk in 1760, een vergulde zilveren
ciborie in 1765 voor het Sint-Juliaansgasthuis in Brugge en een koffiekan, die als
een pronkstuk van rococo kan doorgaan. Het zwaar peervormig lichaam met schelpen
en cartouches rust op drie wijd uitstaande pootjes. De sierlijk bewerkte houten
oorvormige greep en de snavelvormige afgedekte schenktuit trekken eveneens onze
aandacht. De kan prijkt in het Gruuthusemuseum. Dezelfde instelling bewaart een
paar tafelkandelaars van een anoniem meester uit Brugge. De getorste plooien van
de polygonale voet en van de balusterstam illustreren de Lodewijk XVde-stijl ten
volle. Ze dateren uit 1773. Dezelfde kenmerken kunnen we toepassen op een koffiekan
uit 1771 in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.
Rocaille-ornamenten vinden we ook terug op het beslag van een missaal van dezelfde
Du Baele. Dit liturgisch object uit het Sint-Janshospitaal situeren we omstreeks
1760-1770. Dezelfde Brugse liefdadigheidsinstelling bezit van de al vermelde Joannes
de Paepe nog een fraai specerijenstel uit 1748-1749. Kenmerkend zijn opnieuw het
getorseerde lichaam en de grillige gewelfde voet. Op de hooggewelfde deksels prijkt
een bloemknopje. In de sacristie van de Sint-Martinuskerk in Oekene kunnen we
nog een zilveren kelk met vergulde cuppa van Petrus de Thieu bewonderen. De
fausse-coupe van deze liturgische beker vertoont een rijke ornamentiek:
druiventrossen, wingerdranken, korenaren en daartussen gladde medaillons. Dit
exemplaar dateert uit 1769. Van dezelfde edelsmid bezit de Sint-Martinuskerk in
Werken eveneens een miskelk. We bewonderen er de vrij eenvoudige uitvoering.
Bij de merken prijkt het getal ‘73’, wat ons meteen het aanmaakjaar verklapt. Van
Petrus Dethieu en Ludovicus Ghuens bewaart het hospitaal in Damme een lepel en
een vork. Zo'n bestek komt nog in een privé-verzameling voor. Nog steeds in Damme
conserveert het museum er ook lepels en vorken van Pieter Frère. Van hem kennen
we verder twee ampullen in de Sint-Martenskerk van Ardooie. Profane voorwerpen
van Frère vinden we vooral in het Gruuthusemuseum: een olie- en azijnstel in
rocaillestijl en, opnieuw, vorken en lepels. Een chocoladekan van hem uit 1744-1745
is het bezit van een privé-verzameling. Nog een olie- en azijnstel met dezelfde
stijlkenmerken in Gruuthuse vertoont de merktekens van Paulus Ponchau. Van
dezelfde kunstsmid bewaart de O.-L.-Vrouwekerk in Damme een reliekhouder van
het H. Kruis. Het symmetrisch schelpmotief is typisch.
Andries Petyt behoort tot de bekendste Brugse rococokunstenaars. Mogelijk was
hij de zoon van Pieter Petyt, van wie we een kroontje op een monstrans uit 1687-1688
in de Sint-Jacobskerk in Brugge en een zilveren blaker uit 1734-1735 in het
Gruuthusemuseum kennen. Het ambacht schreef Andries Petyt op 3 april 1738 in
als vrijmeester. Naast edelsmid bekleedde hij de functie van muntkeurder. Hij woonde
trouwens in het beluik van de Munt in de Zwinstad. In 1775 wordt zijn winkel
verkocht om te kunnen voldoen aan zijn schuldeisers. Andries Petyt overleed bij een
ongeval tussen Blankenberge en Wenduine op 21 juni 1776. In zijn leven bracht hij
een groot oeuvre tot stand en bereikten zijn produkten kwalitatief een waar
hoogtepunt. De vergulde zilveren beker uit 1745-1746 in het Brugse Sint-Janshospitaal
mogen we gerust een pronkstuk noemen. Op de rijk geprofileerde en uit vier accoladen
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bestaande voet bevinden zich de plastisch uitgevoerde symbolen van de evangelisten,
afwisselend met gegraveerde medaillons in rocaille omlijsting die de borstbeelden
van de evangelisten voorstellen. De steun wordt gevormd door de
ruggelingssopgestelde figuren van de drie goddelijke deugden. De fausse-coupe van
de sierlijke misbeker vertoont tussen de wingerdranken en korenaren vier medaillons
met

Ontwerptekening van het altaarkruis voor het hoofdaltaar van de voormalige Brugse Jezuïetenkerk.
Het object werd uitgevoerd door Andries Petyt in de achttiende eeuw. (Foto: Jan Breyne, Oostkamp)
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symbolische voorstellingen. Even rijkelijk en plastisch uitgewerkt is het monumentale
altaarkruis dat Petyt voor de Brugse jezuïeten omstreeks 1764-1768 leverde. Het
kunstwerk kennen we enkel door de in het rijksarchief aldaar bewaarde
ontwerptekening (zie blz. 24). De archiefteksten vermelden dat de edelsmid moest
werken naar de tekening en naar het geboetseerde model in potaarde. Liturgisch
vaatwerk van Petyt vinden we nog in heel wat bidplaatsen: een reliekhouder van de
H. Antonius uit 1739-1740 in de gelijknamige bidplaats in Heist, een
kruiswijwatervaatje uit 1742-1743 in een privé-verzameling, een kelk uit 1745-1746
in de Sint-Salvatorskerk in Brugge, dertien flambeeuwschildjes uit 1746-1747 in de
Brugse kathedraal, een monstrans uit 1751 in de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde,
een ciborie (1751) uit het voormalige Brugse kartuizerklooster in de Sint-Sulpitiuskerk
in Diest, een kelk in de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem, een wijwatervat met
Mariavoorstelling uit 1753 in het Gruuthusemuseum, een kelk uit 1753 in de
O.-L.-Vrouwekerk in Gistel, een wierookvat uit 1754 in de Sint-Amanduskerk in
Wingene, een reliekhouder van het H. Kruis uit 1760 in de Sint-Pieterskerk in
Oostkamp, een flambeeuwschildje uit hetzelfde jaar in de Sint-Salvatorskathedraal
in Brugge, een kelk uit 1762 in de Sint-Godelieveabdij in Brugge(?), een door Thomas
de Schietere geschonken monstrans uit 1768 in de Sint-Martinuskerk in Loppem,
een chrismatorium uit 1770 in de Sint-Bartolomeuskerk in Nieuwmunster, een rijkelijk
opgesmukte kelk uit 1772 in de O.-L.-Vrouwekerk in Meetkerke, een kelk uit 1777
in de Sint-Amanduskerk in Wingene en in dezelfde bidplaats een monstrans uit 1750.
Die laatste verdient onze aandacht. Ze meet praktisch één meter. Het geheel stelt de
verheerlijking van Christus op de berg Thabor voor, iconografisch niet zo'n
uitzondering voor een monstrans. Op de ingesnoerde vierlobbige voet verrijst een
hoge heuvel. De drie apostelen, Johannes, Jacobus en Petrus, werden er plastisch op
voorgesteld op het ogenblik dat ze door het licht werden verblind. Petrus staat recht
en vormt de stam, waarop de lunula. Die laatste is omgeven door de stralen en wolken.
Hier bevinden zich ook Mozes en Elias. Bovenaan God de Vader. Twee engelen
torsen een beugelkroon met sfeer en kruisje. De Brugse edelsmid vervaardigde
mogelijk ook het zilverbeslag op een boekband in de parochiekerk van Sijsele. Profane
edelsmeedkunst van Petyt vinden we in het Damse Sint-Janshospitaal (een lepel en
een vork uit 1768) en een chocoladekan uit 1759 in een privé-verzameling.
Het Gruuthusemuseum bewaart een unieke collectie zeventiende- en
achttiende-eeuws gildezilver: eretekens, schilden en kettingen. Vooral de flambeeuw-,
arm- en borstschilden vallen op. Ook Petyt leverde een aantal fraaie specimen. Het
cartouchevormig borstschild uit 1758 van de Brugse Sint-Lucasgilde vertoont een
sierlijke symmetrische rocaillestijl. Het ambacht van de oude kleerverkopers bestelde
bij hem eveneens een aantal flambeeuwschilden. Nog dergelijke objecten komen
van het Brugse bakkersambacht. De meeste zijn anoniem en dateren van omstreeks
1760-1772. Aan een onbekende Brugse edelsmid mogen we misschien ook de
halsketting
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Kelk van A. Petyt uit de achttiende eeuw. Brugge, Sint-Godelieveabdij. (Foto: K.I.K., Brussel)

uit 1764 van de Confrerie van het H. Sacrament van Brugge toeschrijven. Een uniek
rococoschild is ook dit van de Brugse schoenmakers en lederbewerkers. De naam
van de uitvoerder werd hier eveneens nog niet ontdekt. Vermelden we nog in het
Gruuthusemuseum de grote borstschilden van de Brugse Kleerverkopers uit 1762
en van de bakkersgilde uit 1769, respectievelijk vervaardigd door F. Rielandt en C.
Benninck, die ook enkele kleine specimen voor dit ambacht realiseerde.
Carel Benninck werd in Brugge geboren op 22 juli 1733. In 1764 werd hij
vrijmeester en huwde Thérèse Basslé. Tweemaal fungeerde hij als deken van het
ambacht: in 1780-1781 en in 1788-1789. Hij overleed op 21 november 1791.
Merkwaardig is zijn mosterdpotje uit 1788 in het Brugse Sint-Janshospitaal. Het
heeft de vorm van een gelobde vrucht, terwijl de bladeren aan het takje als voetjes
dienen. Ook het lepeltje
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Groot schild van de Brugse gilde van de oude kleerverkopers, uit 1762 door François Rielandt.
Brugge, Gruuthusemuseum. (Foto: K.I.K., Brussel)

heeft een plantaardig uitzicht. Een Hollandse invloed kan niet worden weggedacht.
Ook van Benninck moeten we vooral religieuze produkten aanwijzen. We sommen
chronologisch op: een kelk uit 1769 in de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo, een kelk uit
1779 in de kerk van Sint-Pieter-op-den-Dijk in Brugge en nog een uit 1779 in de
Sint-Walburgakerk in Brugge. De laatste twee munten uit door de eenvoudige
vormgeving. Uit archiefdocumenten weten we dat hij omstreeks 1787-1789 een
vergulde ciborie en een olievaatje leverde voor de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem. Het
monumentale altaarkruis (345 cm) uit 1770, dat soms nog het hoofdaltaar van de
kapel van O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie siert, draagt de merktekens van C. Benninck.
Aan weerszijden van dit pronkstuk kunnen kandelaars staan van de al vermelde
edelsmeden Simoen Tilli uit 1660 en Lucas Croes uit 1662. De kloosterzusters kochten
bij hem in 1782 ook 78 ringen om te verkopen aan vrome pelgrims.
Het oeuvre reconstrueren van Frans Rielandt (Ryelandt) zou ettelijke pagina's
vragen. We beperken ons tot enkele voorname kunstwerken. Merken we ook op dat
hij enkele malen de functie van deken in het Brugse ambacht vervulde. Naast het al
vermelde gildezilver, stelt het Gruuthusemuseum van hem ook een pronkbeker uit
1766 tentoon. De getorste stam met dito greep vertrekt uit de hoge geprofileerde voet
en ondersteunt de eveneens gedraaide cuppa. Het sierlijke deksel vertoont tevens de
kenmerken van de Lodewijk XVde-stijl. In heel wat privé-verzamelingen bevindt er
zich nog burgerlijk zilver van hem. In het Damse Sint-Janshospitaal draagt een lepel
uit 1750 zijn merkteken. Voorbeelden van religieus vaatwerk van Rielandt worden
bewaard in vele bidplaatsen. We vermeldden al de monstrans uit het gasthuis
O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie en voegen daar nog volgende reeks aan toe: een
reliekhouder uit 1748 in de O.-L.-Vrouwekerk in Watervliet, uit hetzelfde jaar een
reliekhouder in de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo, van omstreeks 1750 een oliebusje
in de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle, uit 1752 een kelk in de O.-L.-Vrouwekerk in
Brugge, uit 1758 (of 1768?) en uit 1762 kelken in de Sint-Martinuskerk in Ardooie,
uit 1759 een monstrans in de Sint-Martinuskerk in Ardooie, uit 1762 een monstrans
bij de karmelieten in Brugge, uit 1765 een chrismatorium in de Sint-Antoniuskerk
in Heist, uit 1767 een chrismatorium in de Sint-Margaretakerk in Knokke en in 1773
een kelk in de Sint-Antoniuskerk in Heist. Het voormalige Sint-Juliaansgasthuis in
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Brugge schaft bij hem in 1771 een vergulde monstrans aan. Tot slot wijzen we op
zijn machtig tabernakel met calvarieberg van het in dezelfde rococostijl uitgevoerde
zijaltaar van de H. Bloedbasiliek in Brugge (zie blz. 27). Kunstschilder Jan Antoon
Garemijn leverde het ontwerp. In een eerste fase (1769-1770) werd het tabernakel
uitgevoerd en vervolgens (1770-1772) de calvarieberg. Het Christusbeeld van het
kruis zou pas in 1781 door C. Benninck worden geleverd. Het geheel steekt vol
symboliek. De typische gebogen lijnen, de krullende ornamenten en de onregelmatige
schelpmotieven beantwoorden volkomen aan de Lodewijk XVde-stijl. Samen met
het altaar vormt het werkelijk een ‘gesamtkunstwerk’.
Het classicisme doet pas in de latere achttiende eeuw haar intrede in de Brugse
edelsmeedkunst. De stijlkenmerken beantwoorden ten volle aan de toen heersende
normen. De twee kandelaars van Jacob Frans Ponchau in het Gruuthusemuseum zijn
kenmerkend voor de Lodewijk XVIde-stijl. De grote ronde voet is versierd met een
schroefband- en bladwerk decor. De praktisch onopgesmukte en licht verbredende
stam eindigt op een trommelvormige knoop. Een grote schaalvormige vetvanger met
randversiering bekroont de kaarsenhuls. Ook een paar kandelaars in het
Sint-Janshospitaal vertonen zuivere classicerende kenmerken. De uit Oudenaarde
afkomstige Philippe Mys realiseerde ze in 1793. Van hem kennen we ook een olieen azijnstel uit 1794 in een privé-verzameling. Die produkten behoren blijkbaar tot
het veel voorkomend tafelgerei van de latere achttiende eeuw. Onlangs verrijkte de
Brugse stedelijke verzameling zich met zo'n stel uit 1790. Misschien mogen we het
toeschrijven aan Joannes Leurs. Ook het Sint-Janshospitaal bezit zo'n produkt
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Rococo-altaar uit de Brugse H. Bloedbasiliek met zilveren tabernakel uit de achttiende eeuw. (Foto:
K.I.K., Brussel)

in classicerende stijl. Pieter Jozef Naert voerde het uit in 1797. Dezelfde edelsmid
leverde in 1815 een ‘zilver dose’ (een pyxis?) voor de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem.
Het met verguld koper bezette processiekruis anno 1787 en twee wandarmen uit
1788 behoren tot het oeuvre van Gaspard Hanicq. De kloosterzusters van het
Sint-Janshospitaal gebruiken ze bij liturgische diensten. Dezelfde religieuzen bezigen
van hem ook een wierookvat met scheepje. De versieringen van die laatste twee
alleen (lauwerslingers, ramskoppen, acanthusbladeren...) verklappen zijn liefde voor
het classicisme. Dit treft ons ook in een door hem uitgevoerde kelk in de
Sint-Martinuskerk in Ardooie. Ook Jacquemart en Van Poucke mogen we hier niet
vergeten te vermelden. Hun produkten bleven evenwel grotendeels onbekend. Slechts
het Sint-Janshospitaal van Damme bezit als enige openbare verzameling werk van
hun handen. Sommen we verder ook nog Michel Bulcke (een kelk in de
Sint-Jacobskerk in Lichtervelde), Joannes Bisschop (draagteken van de
Sint-Sebastiaansgilde uit Adinkerke in het Gruuthusemuseum), Hendrick Vincke
(een beker in het Brugse Sint-Janshospitaal en een lepel en vork in een
privé-verzameling) en Joannes Brammé op (een ciborie in de Sint-Denijskerk in
Serskamp (?)). Het Brugse Gruuthusemuseum bezit verder nog een aantal zilveren
objecten die tot het classicisme behoren, maar waarvan de naam van de kunstenaar
in de anonimiteit is verdwenen: een schenkkan van omstreeks 1798-1809 en het grote
schild van de Brugse stoeldraaiers en kistenmakers uit 1782.
Ons overzicht sluiten we af met Jacob de Smit, misschien wel de meest produktieve
edelsmid uit die periode. Hij werd in Brugge geboren op 13 maart 1765 en overleed
er op 22 oktober 1803. Het ambacht schreef hem in 1789 als vrijmeester in en een
jaar later huwde hij Theresia de Sutter. Van De Smit vermeldden we al een monstrans
in de Brugse O.-L.-Vrouwekerk. Dezelfde bidplaats bezit van hem een classicistische
kelk uit 1794. Op de voet ervan prijken drie fijn geciseleerde platen met de
voorstelling van Abrahams offer, het offer van
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Olie- en azijnstel uit 1790, vermoedelijk toe te schrijven aan Joannes Leurs. Brugge, Gruuthusemuseum.
(Foto: Hugo Maertens, Brugge)
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Melchisedech en het calvarie-offer. Tussenin bemerken we altaarbenodigdheden.
De iconografie op de cuppa verwijst naar het Lijden van Christus. Hierbij komt al
het zilver sier- of oplegwerk voor op een gouden ondergrond. Nog liturgisch vaatwerk
van Jacob de Smit vinden we in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp (een ciborie uit
1792) en in de H. Kruisverheffingskerk in Roeselare-Beveren (een kelk uit 1792).
Een mosterdpotje uit 1797 van hem staat ten toon in het Gruuthusemuseum en het
Sint-Janshospitaal in Brugge bezit een potlepel uit 1793.
Nog heel wat edelsmeden, die eveneens produkten in classicerende stijl
vervaardigden, bleven onvermeld. Daarnaast konden tot nu toe ettelijke objecten niet
aan een kunstenaar worden toegeschreven.
Het verspreidingsgebied van de Brugse edelsmeedkunst blijft beperkt tot het oude
bisdom Brugge. Dit eerder ruime afzetgebied kan gemakkelijk worden verklaard.
De Zwinstad was uiteindelijk in de zeventiende en achttiende eeuw de voornaamste
stad én de zetel van het bisdom. Hier en daar, maar eerder zeldzaam, kregen de
kunstenaars ook opdrachten van het zuiden van het huidige West-Vlaanderen of van
buiten de provincie. Het toevallig aantreffen van zilver in andere streken (zoals in
Brussel, Diest, Antwerpen...) wijst meestal niet op het geven van een opdracht. Het
bewind van keizer-koster Jozef II en de Franse overheersing lieten niet alleen veel
zilver smelten, maar bezorgden ook een grote mobiliteit van dergelijke objecten.
Samen met de kunsthandel, die in latere periodes meer en meer toenam, mogen we
ze als de voornaamste oorzaken beschouwen dat Brugs edelsmeedwerk ook in andere
streken van Vlaanderen te vinden is. De concentratie ligt evenwel in Brugge en de
onmiddellijke omgeving. De verklaring daarvoor ligt gewoon in het feit dat Brugge
het enige aanmaakcentrum voor edelsmeedwerk in die streek was.
Het hierboven beschreven overzicht van de Brugse edelsmeedkunst uit de zeventiende
en achttiende eeuw wil zoals de titel het uitdrukt slechts bouwstenen aanbrengen
voor een verdere en grondiger studie. Ons artikel boogt in elk geval niet op
volledigheid. Ook een aantal thema's kwamen onvoldoende of zelfs niet aan bod.
We hadden het noch uitvoerig over de iconografie op de voorwerpen, noch over de
vele inscripties. Hier en daar bespraken we de stijlevolutie en bij enkele voorwerpen
ook de vormverandering. Die onderwerpen konden zeker uitvoeriger aan bod komen.
Uit het geschetste beeld van deze kunsttak blijkt in elk geval dat de Brugse
edelsmeden in die eeuwen een ruime produktie tot stand brachten. Traditioneel
vervaardigden ze vooral religieuze objecten. Kwantitatief bereikte het burgerlijk
zilver in die periode nog niet het overgrote aantal. Kwalitatief mogen heel wat profane
voorwerpen als een hoogtepunt worden beschouwd. In deze bijdrage somden we
massa's produkten op, dikwijls zakelijk en eentonig beschreven. Vooral moeten we
ze gaan bewonderen. Dit is niet steeds gemakkelijk. De meeste zijn veilig opgeborgen
in de brandkoffers van praktisch ontoegankelijke sacristies of bankkluizen, andere
pronken in eveneens ontoegankelijke privé-verzamelingen. Hopelijk kunnen we er
binnenkort ruimschoots van genieten tijdens een momenteel nog te dromen
tentoonstelling over Brugse edelsmeedkunst door de eeuwen heen!
J.L. Meulemeester
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Allegorie van de edelsmeedkunst*
Schilderij van Matthias De Visch (Reningen 1702 - Brugge 1765) uit 1758,
bewaard in Gruuthusemuseum in Brugge
Een van de talrijke schilderijen, die in 1968 uit de gesaneerde reserves (en uit de
vergeethoek) van het stedelijk Groeningemuseum werd gehaald, om na een geslaagde
opfrissing in het andere grote stadsmuseum, het eveneens opgefriste
Gruuthusemuseum, tot een nieuwe museumcarrière te komen, is het hier afgebeelde
doek. Het is een allegorische voorstelling van de edelste onder de al zo edele
kunstambachten: de Edelsmeedkunst. De aanwezigheid in het Gruuthusemuseum
van dit ‘kunstambachtelijke’ schilderij moet niet verder verantwoord worden, wanneer
men weet dat een der plaatselijke oude kunstnijverheden, die in het ‘stedelijk museum
voor kunstnijverheid’ van Brugge het meest aan bod komt, precies de edelsmeedkunst
is. Het doek werd overigens in 1896 geschonken door een zekere De Hondt aan het
voormalig Oudheidkundig Genootschap, dat zoals bekend aan de basis ligt van de
Gruuthusecollecties. Voor de kennis van de juiste identiteit van deze milde schenker
komen we terecht in het wetenschappelijke dossier van het betrokken schilderij.
Volgens de oude inventarissteekkaart van het Oudheidkundig Genootschap woonde
De Hondt, raadgever bij het Hof van Verbreking, te Brussel. Zij vader was de laatste
deken van het Brugse zilversmedenambacht geweest, van waar het schilderij dus
herkomstig moet zijn.
Het laat alleszins geen twijfel dat het schilderij in een Brugse context moet geplaatst
worden. De schilder was een Bruggeling, zoals verder zal blijken, en zoals ook de
hier in allegorische vorm voorgestelde edelsmeedkunst geen andere is dan de Brugse
edelsmeedkunst. Het door het zittende putto- of engelfiguurtje aan de toeschouwer
getoonde blazoen is dat van het Brugse zilversmedenambacht; anderdeels zijn de
twee kleuren, die het veld van het schild in twee verdelen, de Brugse kleuren, te
weten rood en wit.
Veel interessanter nog is te zoeken naar de naam van de schilder, aan wie deze
allegorie mag toegeschreven worden. De inventarissteekkaart van 1896 vermeldt
‘peint par Garemijn’ en ‘18e siècle’. Dr. H. Pauwels, de auteur van de catalogus van
het Brugse Groeningemuseum, trok deze toeschrijving aan Garemijn formeel in
twijfel. Inderdaad de putti van Garemijn zijn veel eleganter. Pauwels dateerde het
schilderij omstreeks 1740 en plaatste het op naam van een Brugse, maar voorlopig
niet verder te identificeren meester, in afwachting dat een betere gelegenheid een
nog nauwkeuriger identificatie en datering mogelijk mochten maken. Deze
gelegenheid kwam een vijftal jaren geleden. Alvorens het schilderij zijn nieuwe
bestemming in het Gruuthusemuseum kon innemen, oordeelde men het nuttig dit in
een minder gunstige toestand verkerende werk eerst te laten reinigen en herstellen.
In mei 1968 werd het schilderij door restaurateur C. Leegenhoek opgefrist en verdoekt.
Op de onderkant van het geschilderde tafereel verscheen toen van onder de oude
vernislaag een niet gemakkelijk maar toch voldoende leesbare datum: 1758. Deze
ontdekking bewees dat H. Pauwels er met zijn in moeilijke omstandigheden (toen
het schilderij nog zeer vuil was) geschatte datering niet zo ver naast was. En wat nog
meer pleit voor de scherpe kunsthistorische blikken van de samensteller van de
*

Dit artikel verscheen vroeger in het boek ‘Brugges Kunstbezit’, Brugge, 1973.
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Groeninge-cataloog is dat het schilderij sinds de reiniging inderdaad hoe langer hoe
minder een werk van Garemijn, en hoe langer hoe meer een werk van een andere
Brugse schilder blijkt te zijn, een werk vermoedelijk van Matthias De Visch, die
later als directeur van de Brugse Academie precies door de tien jaar jongere Garemijn
werd opgevolgd.
Het is een louter maar gelukkig toeval dat de nieuwe bestemming van de ‘Allegorie
van de Edelsmeedkunst’ in het Gruuthusemuseum, namelijk langs de grote trap die
leidt van de hal naar de verdieping, het gerestaureerde schilderij vlak tegenover een
gesigneerd en zeker werk van Matthias De Visch heeft gebracht. Dit tweede doek,
overigens ook een allegorisch tafereel uitbeeldend, stelt ‘Karel van Lotharingen,
landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, beschermer van de kunst’ voor en is gedateerd
1762.
Bij de vergelijking van deze twee tegenover elkaar hangende schilderijen, waarvan
het ene slechts vier jaar ouder is dan het andere, komt men inderdaad geleidelijk tot
de conclusie, ook al houdt men er rekening mee dat het ene onlangs en het andere
niet gereinigd werd, dat beide doeken haast met zekerheid aan dezelfde Brugse
meester, Matthias De Visch, mogen toegeschreven worden. De nogal rakker-achtige
putti die in het ene schilderij de edelsmeedkunst, in het andere de beeldhouwkunst
aan het beoefenen zijn, schijnen ongetwijfeld dezelfde (geestelijke) vader te hebben.
Het principe overigens van het verdelen van deze speelse figuranten over vóór- en
achterplan, waarbij deze op het achterplan enigszins verdoezeld en helemaal
beschaduwd zijn, is in beide doeken een opvallend en dus identisch kenmerk.
Om het tot besluit nog alleen over de Allegorie van de Edelsmeedkunst te hebben,
de inhoud van het schilderij is een levendige reklame voor het edele ambacht en zijn
degelijkheid, hetgeen o.i. ook bewijst dat het schilderij voor het ambacht zelf bestemd
moet geweest zijn. Men ziet niet alleen de druk bezige allegorische personages, doch
ook het in zilver gedreven blazoen, alsmede enkele afgewerkte produkten, zoals 'n
prachtige zilveren schenkkan, een dito schaal, een kandelaar in Lodewijk XIV-stijl
(precies dezelfde, die in een toonkast van Gruuthuse tentoongesteld is), gespen,
kettingen, ringen en andere sieraden, en dit alles in een lommerrijk, zomers en bebost
milieu, als gold het edele Brugse ambacht een met mytologische sfeer omweven
bedrijf. Zeer antiek en mytologisch overigens lijken de drie bijna onzichtbare mannen
met hamer en aambeeld, die in een zeer wazig gehouden achtergrond in de
linkerbovenhoek een smidse- of Vulcanustafereel - als herinnering misschien aan de
grote smid van de Oudheid - opvoeren. Minder wazig, maar eveneens niet zeer scherp
op de achtergrond afgetekend, zijn de twee putti rechts die met een kennelijk genoegen
'n zilveren schaal drijven. De twee putti op de voorgrond ten slotte werken in de
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‘Allegorie van de edelsmeedkunst’ door Matthias De Visch (olieverf op doek, 140 × 153 cm.), bewaard
in de Brugse Stedelijke verzameling.

zon. Het rechtstaande knaapje, met zijn door bezigheid geconcentreerde snoet, zoals
een kind inderdaad aandacht met speelgoed kan omgaan, heeft enkel oog voor zijn
smeed-, drijf- of ciseleermateriaal.
Is het dan nog te verwonderen dat het ambacht van de Brugse edelsmeeden precies
in deze zeer produktieve 18de eeuw, van waaruit dus ook het schilderij dateert, zoveel
moois heeft tot stand gebracht? Een blik in de toonkasten van de erezaal van het
Gruuthusemuseum, niet ver van de plaats waar het hier besproken schilderij hangt,
zal de grootste leek in de geschiedenis van het Vlaamse kunstambacht onmiddellijk
overtuigen.
Ten slotte weze nog aangestipt dat zeer korteling bij de inventarisatie van de
tekeningen uit het stedelijke Steinmetzkabinet een tekenblad werd ontdekt, dat als
een voorstudie of schets van het hier besproken schilderij kan doorgaan.
Valentin Vermeersch
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Brugs tafelzilver van J. Busschop uit het bezit van Frans Beyts,
primus te Leuven in 1782*
In 1981 werden in een Brugse kunsthandel vier zilveren lepels en vier vorken
aangekocht ten behoeve van de reeds belangrijke Gruuthusecollectie(1). Het betreft
een stel waarvan de algemene vormgeving van de heften op elkaar afgestemd is. Zo
verbreedt de steel met filet op middelgraat in beide gevallen naar het uiteinde toe in
zogenaamde vioolkastvorm met puntige uitsnijdingen links en rechts. De lepel heeft
een spitsovale bak met dubbel lof je of steelaanzet, en de vork is voorzien van vier
lichtgebogen tanden. Dit bestek is voorzien van

Een lepel en een vork van het tafelzilver voor F. Beyts. (Foto: Jan Termont, Brugge)

de typische Brugse zilvermerken, die aangebracht werden na het nemen van de
keursteek. Het zijn de gotische ‘b’ en de gekroonde leeuwenkop naar links, het
meesterwerk IB en de gekroonde jaarcijfers 82 voor het jaar 1782. In tegenstelling
tot deze 18de-eeuwse merken, komt er ook een 19de-eeuws herkeuringsmerk op het
bestek voor. Het betreft de gotische ‘e’ waarin de hoorn des overvloeds en een sterretje
voorkomt. Dit herkeuringsmerk werd gebruikt als ‘recense’ of invoermerk van 1832
tot 1869. Onafgezien van de esthetische vormgeving, gaat het hier om vrij veel
voorkomend 18de-eeuws burgerlijk tafelzilver.
Op zowel de lepel als op de vork is een ovaal medaillon gegraveerd, waarin de
naam van de vorige bezitter werd aangebracht. Het opschrift luidt: ‘FRANCISCO
JOSEPHO BEYTS BRUGENSI LOVANI PRIMO’. Centraal staat verder een
weegschaal, onderaan links een bloemenvaas en rechts een mortier of vijzel met
stamper. Dit opschrift wordt tenslotte bekroond door een lauwerkrans waarin het
jaartal 1782 is ingeschreven, en onderaan is ‘CRUYDHALLE’ gegraveerd.
De oorspronkelijke bezitter is geen onbekende figuur in de Brugse geschiedenis.
Uit diepgaande studies van L. François(2) is op te maken dat F. Beyts een voornaam
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jurist was die als gevolg van zijn schitterende studies te Leuven door de Oostenrijkers
met hoge posten bedacht werd. In verband met deze door het stedelijk museum
verworven lepels en vorken, kon vastgesteld worden dat hij deze verkreeg na het
beëindigen

Opschrift en merken op de achterzijde. (Foto: Jan Termont, Brugge)
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van zijn studies aan de Leuvense universiteit in 1782. Van 25 augustus tot medio
oktober van ditzelfde jaar, hadden er te Brugge verschillende festiviteiten plaats,
waarbij F. Beyts beladen werd met talrijke geschenken. Hierbij namen zowel de
magistraat, de geestelijke overheid als andere vooraanstaanden deel. Het bestek
waarvan sprake, werd aan F. Beyts geschonken door de nering van de kruideniers
of van de kruidhalle, en de maker van dit zilverwerk is Joannes Busschop, een gekend
Brugs edelsmid.
J. Busschop ontving de som van 19 ponden, 17 schellingen en 10 groten voor het
maken van zes lepels en zes vorken, waarvan de Brugse musea er dus vier van elk
aankochten. Waar de twee andere paren bewaard zijn is niet geweten(3). De ‘primus’
F. Beyts is te Brugge in 1782 a.h.w. met zilver overladen geworden. Zo ontving hij
van de stad een kostbare koffiekan, vanwege de heelmeesters een bekken, twee
sauskommen van het Corpus Medicum en vier kandelaars van het Brugse Vrije(4).
Wie de andere zilveren voorwerpen fabriceerde is niet geweten. De mogelijkheid
bestaat dat dezelfde J. Busschop met deze taak belast werd, maar hiervan hebben wij
geen enkel afdoend bewijs(5). Wij kunnen aan de reeds bekende lijst van eerbewijzen
evenwel een kunstwerk toevoegen. Zo werd de bekende genreschilder Jan Beerblock
(Brugge 10.11.1739 - Brugge 10.10.1806) betaald voor het tekenen, schilderen en
vergulden van ‘een tempelken met het middenstuk...’ Wat dit schilderij voorstelt, en
waar het thans bewaard zou kunnen zijn is echter niet geweten(6).
S. Vandenberghe

Bijlage
Besluit van het bestuur van de nering van de kruideniers tot het geven
van een geschenk aan de primus te Leuven François Beyts, 1782.
- Stadsarchief Brugge, 370: Kruideniers, resolutieboek 1765-1795, fo 63 r-v.
Actum in camere den 17 septembre 1782 ter vergaederinge van deken en eed, oude
dekens en oude gediende.
Eodem heeft den deken voorgehouden aen dese vergaederde heeren de reden deser
extraordinaire vergaederinge te wesen, dat alsoo het gebeurd was dat de stad Brugge
nu onlanghs was vereert geworden met den primus van de philosophie in de vermaerde
universiteyt van loven door den aldergeleerdsten heer Francois Beyts, ende gemerckt
dese gebeurtenisse niet alleenelyck eene genereale vreught en hadde veroorsaeckt
maer daer en boven dit geluck vereerlyckt is niet alleen met synen intrede binnen
dese stad op het alder treffelyckste te sien gebeuren maer daer en boven heeft men
desen excellensten heer sien overlaeden met presenten aen hem opgedraegen, soo
door het magistraet deser stad, het capittel der cathedraele, de heeren van den lande
van de vrien, de cooplieden, die van het collegie der medecynen, die van het corps
van de chirurgiens, ende van de timmerlieden, ende aengesien dese soo seer gepresen
voorbeelden dienen, tot aenmoedinge der jonckheden, siende, dat den lauwertack
door neirstigheyd in de studie becomen, aldus word gecroond, soo een exempel van
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geleertheyd ende wetenschap souden trachten naerte volgen, soo heeft den deken
gevraeght van de vergaederinge ofte het niet en soude betaemen, dat dese neiringe
oock aen den primus soude opdraegen tot vereuwinge van desen glorieusen voorval,
ende tot emulatie van de brughsche jonckheden, een present van ses silver lepels en
forcetten met het waepen van de cruydhalle daer op gegraveert etc., welcken voorstel
van alle de heeren presenten is geapprobeert ende geapplaudeert, met conditie
nochtans van aen het geel corps van de neiringe daer van te verwittigen ende hunne
sentimeten dies aengaende aftevraegen, ende aldus is dese vergaederinge gesloten.

Eindnoten:
* Overname uit ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis’, gesticht onder de benaming
‘Société d'Emulation’ te Brugge, jg. 123, 1986.
(1) Lepel: inv. 81.18 (1-4).X. Lengte 21,3 - 21,5 cm.
Vork: inv. 81.19 (1-4).X. Lengte 20,5 cm.
(2) L. François, François Beyts, Brugge 17 mei 1763 - Brussel 15 febr. 1832, Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis ‘Sociétéd'Emulation’ te Brugge, dl. CVI, 1974, afl. 1-2, p.
32-55 en L. François, Beyts, Frans, magistraat en politicus, Nationaal Biografisch Woordenboek,
dl. 6, Brussel, 1974, kol. 29-33 (met volledige bibliografische referenties). Met dank aan Dr.
A. Vandewalle voor de bibliografische verwijzingen.
(3) Stadsarchief Brugge, 370: Kruideniers, rekeningboek 1724-96, fol. 175r:
Voorts Betaelt aen Sr. J. Busschop, meester silversmet, de somme van negenthien ponden,
seventhien schellingen en thien grooten wisselgeld, over maecken en leveringe van ses lepels
en forcetten, wegende vijfendertig oncen en ses Engelschen, a thien schellingen wisselgeld
d'once ten dienste van dese Neiringe, om door deken en eed, uyt den naem van geel de Neiringe
daer mede te doen een present aen den aldergeleerdsten heer Franciscus Beyts primus
geproclameert van de philosophie tot Loven, ingevolghe de resolutie van geel de generaliteyd
in daten 20e septembre 1782 staende ter ferie fo 63 et verso, dus per specificatie ende quitantie
deselve doende in cours deser 23-4.
(4) F. Van Molle, Lauweren, goud en zilver voor de primus, Onze Alma Mater. Driemaandelijks
tijdschrift van Vlaamse Leergangen te Leuven, 21e jg., 1967, nr. 3, p. 178 en E.V.N., Brugge
viert zijn ‘primus van Loven’ Franciscus-Josephus Beyts 1782, Biekorf, 65e jg., 4, 1964, p.
108-109. Volledigheidshalve verwijzen wij naar enige interessante publikaties omtrent het
huldigen van ‘primussen’ A.A.M.N. Dejong, Feestgaven voor een primus. Zilver van de
Maastrichtse edelsmid J.B. Eijmael, De Maasgouw, 81, 1962, p. 180-181; F. Van Molle, Een
Haags inktstel voor Antonius Simons van Breda, primus te Leuven in 1771, Antiek, 4, 1969-1970,
p. 73-80 en F. Van Molle, Een Brugse pronkbeker voor Hubertus Raelen van Gent, Primus te
Leuven in 1677, Antiek, 14e jg., nr. 3, oktober 1979, p. 189-196.
(5) Opzoekingen in de desbetreffende archivalia (Brugge, Stadsarchief en Rijksarchief) leverden
tot op heden niets op.
(6) Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, Rekeninghe ende Bewijs, 1781/82, fol. 103v: Aen J. Berblock
de somme van 3-6-0 lb. gr. over gheteeckent, geschildert ende vergult te hebben een tempelken
met het middelstuck gedient hebbende op het present van Loven Beyts, als per specificatie
ordonnantie ende quittantie.
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Brugse edelsmeden uit de 19e eeuw
In een overzicht van de edelsmeedkunst te Brugge mag de 19de eeuw zeker niet
onvermeld blijven, al was het maar omwille van de realisatie van een pronkstuk als
het Karel de Goede-schrijn in de Sint-Salvatorskerk.
Anderszijds is de tijd echter zeker nog niet rijp om een volwaardige geschiedenis
te schetsen, waarin alle belangrijke feiten, figuren en werken de plaats zouden krijgen
die hen toekomt.
Het wetenschappelijk onderzoek over deze materie staat immers nog geheel in de
kinderschoenen: het gebrek aan belangstelling en de geringe waardering waarmee
het geheel van de 19de-eeuwse kunst tot voor kort werd bejegend, heeft voor de
edelsmeedkunst zeker geen uitzondering gemaakt. Vertrekkend van de beschikbare
literatuur, de oude tentoonstellingscatalogi en enige opzoekingen in de archieven is
het niettemin mogelijk een aantal algemene aspecten naar voor te halen en ze te
illustreren aan de hand van enkele belangrijke Brugse producenten en hun meest
karakteristieke realisaties. Tevens leek het ons interessant, om hier voor het eerst
een lijst van de 19de-eeuwse Brugse edelsmeden af te drukken, zoals ze kon
samengesteld worden aan de hand van de vermeldingen in de eigentijdse almanakken.

Een nauwelijks ontgonnen studieterrein
In 1950, op de enige tot nog toe gehouden overzichtstentoonstelling van de Brugse
edelsmeedkunst, werd nog steeds de Franse revolutie als chronologische begrenzing
gehanteerd, die enkel werd overschreden voor het tonen van enkele stukken in
empirestijl(1).
Sindsdien is het onderzoek over de 19de eeuw zeker niet echt op gang gekomen,
enkele elementen zijn echter wel voorhanden die wijzen op een stijgende
belangstelling en die een basis kunnen vormen voor een meer diepgaande benadering.
Zo hebben de musea, die slechts schoorvoetend afwijken van hun afwachtende
ingesteldheid, recentelijk enkele stukken 19de-eeuws zilverwerk verworven. Van
een systematische collectievorming is echter zeker nog geen sprake, de beperkte
verzameling dateert nog bijna uitsluitend uit het begin of de eerste helft van de eeuw.
Wat de inventarisatie betreft, werd tot nog toe alleen het kerkelijk kunstbezit
fragmentarisch aangepakt. Naast enkele delen van de door de provincie uitgegeven
inventaris Kunstpatrimonium van West- Vlaanderen bevatten vooral de Fotorepertoria
van het meubilair van de Belgische bedehuizen, vanaf 1973 uitgegeven door het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, veel waardevolle informatie. Het
raadplegen van laatstgenoemde reeks wordt echter sterk bemoeilijkt door het
ontbreken van enig illustratiemateriaal in de publikatie zelf en bovendien is
‘Groot-Brugge’ in deze serie niet verschenen, zodat men hier verder aangewezen
blijft op de totaal verouderde Fotografische inventaris van de kantons Brugge uit
1965.
Over het zilver in het traditionele privébezit, dat steeds meer onherroepelijk
verspreid raakt, werden tot nog toe nauwelijks enige gegevens vastgelegd.
Een meer diepgaande studie van belangrijke individuele objecten treft men alleen
aan in enkele tentoonstellingscatalogi, zoals Zilver en wandtapijten
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(Gruuthusemuseum, 1980), 800 Jaar Sint-Janshospitaal (1976) en 800 jaar Spermalie
(1986).
Monografieën over de belangrijke ateliers ontbreken algeheel, alleen over F.J. de
Hondt is een summiere biografische notitie beschikbaar. Slechts enkele merktekens
werden o.m. door L. Devliegher en prof. F. van Molle gepubliceerd. Studies over de
economische, sociale en politieke achtergronden zijn evenmin voorhanden.

19de-eeuwse edelsmeedkunst
De 19de eeuw wordt in de recente literatuur over het algemeen beschouwd als een
bloeitijd voor de edelsmeedkunst, die evenwel belangrijke schaduwzijden kent.
Het goud- en zilverwerk bleef, zoals in de 18de eeuw, volop in de publieke smaak;
na de Franse revolutie was het cliënteel bovendien groter dan ooit, omdat behalve
het hof, de adel en de kerk nu ook ruime lagen van de rijkgeworden burgerij in

Koffiekan in empirestijl, Brugge, begin negentiende eeuw. Brugge, Gruuthusemuseum.
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staat waren om zich edelsmeedwerk aan te schaffen. De keerzijde van de medaille
was een daling van de kwaliteit bij de goedkopere, in serie gemaakte produkten. Als
gevolg van de commercialisatie kreeg het edelsmeedwerk in toenemende mate een
wetenschappelijk-correct en mechanisch-regelmatig karakter.
Het Keizerrijk bracht een heropleving van de edelsmeedkunst op hoog niveau,
door meesters die nog in de 18de-eeuwse ambachtelijke traditie waren opgeleid. Het
Napoleontische hof was bovendien één der laatste die nog over voldoende uitstraling
beschikten om hun smaak te poneren, zodat die overal in het rijk, en dus ook te
Brugge, grif werd nagevolgd.
Door een toenemende commercialisatie lieten de gevolgen van de afschaffing van
het ambachtelijke systeem uit het Ancien Régime zich echter meer en meer voelen.
Na de opheffing van het autoritaire regime zou de vrije concurrentie definitief de
scheiding tussen kunst en ambacht bezegelen. Het edelsmeedwerk werd in toenemende
mate geleverd door fabricanten, die alleen nog als bedrijfsleider optraden en de
uitvoering overlieten aan een ploeg specialisten.

Olie- en azijnstel in laat-empire-stijl, Brugge, Meester P., ca. 1815-1832. Brugge, Gruuthusemuseum.

Altaarkandelaar, Brugge, F.J. de Hondt, 1848, naar 18de-eeuws voorbeeld. Brugge, Sint-Janshospitaal.

Vlaanderen. Jaargang 36

Dank zij tentoonstellingen en de verspreiding op grote schaal van modelboeken
en weldra van fotografische reprodukties, werd ook de vormentaal steeds meer
uniform gemaakt, wat in menig opzicht neerkwam op een esthetische en geestelijke
verarming.
Deze evolutie, die gepaard ging met de introductie van nieuwe materialen en
technieken, vond haar definitieve bekroning op de wereldtentoonstelling van Londen
in 1851. Van een locale, laat staan Brugse edelsmeedkunst met een uitgesproken
eigen karakter kon vanaf dan geen sprake meer zijn. Als reactie hiertegen bracht de
tweede helft van de 19de eeuw een herwaardering van het ambachtelijke
vakmanschap, die vooral in het gunstiger politieke en sociale klimaat van na 1870
ten volle tot ontplooiing zou komen, en waarvan de Art Nouveau uiteindelijk de
vruchten zou plukken.
De ontstane tegenstelling tussen het artistieke werk, bestemd voor een elite, en
anderszijds de serieproduktie van meestal
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Neogotisch wierookvat en wierookscheepje, Brugge, F. van Cauwenberghe, naar ontwerp van T.H.
King, 1849. Brugge, O.-L.-Vrouwekerk.

minderwaardige kwaliteit zou echter pas in de 20ste eeuw gedeeltelijk opgeheven
worden.
De technische innovaties, die in de 19de eeuw een omwenteling in de edelsmeedkunst
teweeg brachten, hadden zowel betrekking op het materiaal zelf als op de
vervaardigings- en afwerkingsprocédés. Door het ontdekken van nieuwe vindplaatsen
werd het zilver vooral na 1860 minder schaars. Veel eerder kreeg het echter reeds
af te rekenen met de mededinging van andere materialen.
Het verzilverd goed of zgn. plate-zilver, voornamelijk herkomstig uit Sheffield
en Birmingham, kende in de eerste helft van de 19de eeuw een heropleving. Dezelfde
periode bracht tevens de opkomst van de galvanotechniek, op punt gesteld door Ruolz
en Elkington in de jaren '30 en later op grote schaal gecommercialiseerd door
Christofle. Langs electrochemische weg werd niet alleen verzilverd en verguld, het
procédé van de galvanoplastiek liet weldra toe op die manier volledige voorwerpen
te vervaardigen. Nieuwe ontdekte metalen (aluminium) en allerhande alliages zoals
het wit metaal (métal blanc of maillechort), dat bestond uit koper, zink en nikkel,
vormden een bijkomende concurrentie voor het zilver. De orfèvrerie mixte, waarvan
alleen de meest kwetsbare delen zoals opleglijsten uit massief zilver waren
vervaardigd, leek voor velen een aanvaardbaar compromis, omdat een spoedige
ontmaskering van het surrogaat door slijtage op die manier kon vermeden worden.
In België bleven de keurkamers nog lange tijd waken over de kwaliteit van het
ambachtelijke edelsmeedwerk; de Brugse bestond van in de Franse tijd ononderbroken
tot in 1868. Noodgedwongen werd uiteindelijk echter volledig toegegeven aan de
eisen van de vrije markteconomie: bij wet van 5 juni 1868 werd het gehalte voortaan
vrij verklaard, de edelsmid was niet langer verplicht een meesterteken in te slaan of
te laten registreren en de keuring werd louter facultatief(2).
Ook op de decoratietechnieken heeft de mechanisering zijn stempel gedrukt. Eén
der vroegste toepassingen was het décor à la molette uit de Empiretijd, waarbij de
geliefde repetitieve motieven werden ingeslagen aan de hand van een rolstempel.
De guillocheertechniek liet toe steeds herhaalde geometrische patronen te bekomen
door het gebruik van een draaibank of langs volledig mechanische weg.
Op typologisch gebied kent het 19de-eeuwse edelsmeedwerk, zowel kerkelijk als
burgerlijk, een enorme verscheidenheid: de types uit het verleden worden bijna alle
opnieuw geproduceerd en de gamma wordt nog in ruime mate uitgebreid. Het
burgerlijk zilver behelst bv. zowel bureaustellen en nécessaires de voyage, als

Vlaanderen. Jaargang 36

tafelzilver, toiletstellen en de ontelbare pronkstukken, snuisterijen en objets de vertu
die zo geliefd waren bij de burgerij.
De rijkdom aan kerkelijk edelsmeedwerk is zo mogelijk nog groter. De kerk wenste
immers niet alleen de tijdens de revolutie verloren gegane schatten te vervangen,
doch zag in het bestellen van kostbaarheden tevens een manier om haar herwonnen
prestige in de verf te zetten. Schittering en praal werden essentiële ingrediënten van
de 19de-eeuwse eredienst, die vanaf 1850 zijn definitieve vorm kreeg. Daarvan
getuigen ook heden ten dage te Brugge nog de kerkschatten van bv. de O.-L.-V.-kerk,
Sint-Salvatorskerk en H. Bloedkapel, evenals het ongemeen rijke patrimonium van
kloosters zoals Spermalie of de Zusters van Sint-Andreas.

Borstkruis van kanunnik C. Carton, ontworpen door T.H. King, 1854. Brugge, Zusters van de H.
Kindsheid van Maria ter Spermalie.
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Wat de stilistische ontwikkeling betreft, volgt de 19de-eeuwse edelsmeedkunst de
grote tendensen die we bv. ook in de bouwkunst aantreffen, hoewel ze soms toch
merkwaardige eigen accenten legt. In relatie tot de algemene historische en
cultuurhistorische ontwikkeling kunnen verschillende fasen onderscheiden worden.
In het begin van de eeuw vertolkt de empirestijl het autoritaire, op militaire leest
geschoeide Napoleontische regime. Vormelijk wordt verdergebouwd op het
neoclassicisme uit het eind van de 18de eeuw, dat echter een nieuw karakter krijgt
door de introductie van typische siermotieven, o.a. ontleend aan de Etruskische kunst
en aan de ‘égyptomanie’ van na de campagne d'Egypte. De objecten krijgen een
architecturaal, gewild sober en monumentaal karakter, vaak enkel verlevendigd door
taferelen in laagreliëf die aan de antieke cameeën herinneren en door een typische
detaillering met o.m. palmetten,

Monstrans, Gent, A. Bourdon, naar een ontwerp van J.B. Bethune, ca. 1860 (?). Brugge, klooster van
de Zusters van St.-Andreas.

ranken en festoenen. Adelaars, zwanen en sfinxen, Egyptische hoofdjes en klassieke
overwinningsgodinnen horen eveneens tot de meest geliefde motieven.
De elegante, nauwelijks gedecoreerde koffiekan die onlangs door de Brugse musea
verworven werd illustreert deze periode treffend(3).
Na 1815 blijft in onze gewesten samen met de Franse invloed ook de empirestijl
doorleven, hoewel de verburgerlijking merkbaar wordt aan een verzwaring van de
vormen en de toepassing van een rijker doch minder geraffineerd ornament. Deze
evolutie is o.m. na te gaan op het olie- en azijnstel en sommige van de
flambeeuwschildjes in de Brugse musea(4).
De onafhankelijkheid van België brengt na 1830 de definitieve doorbraak van de
romantiek. De veelheid aan nieuwe, soms tegenstrijdige ideeën, die in de geest van
economisch liberalisme tot ontplooiing komen, vertolkt zich o.m. in de afwijzing
van het universele, strenge neoclassicisme ten voordele van een veelheid aan
neostijlen. Deze moeten o.a. uitdrukking geven aan de belangstelling voor het
nationale verleden en een nieuwe religiositeit die nu sterk op de voorgrond komen.
Terwijl in de architectuur de neo-Italiaanse renaissancestijl en het neomediëvisme
hoogtij vieren, wordt in de edelsmeedkunst eveneens teruggegrepen op de gotiek en
vooral op de 18e-eeuwse Lodewijkstijlen, waarvan de voorbeelden in ruime mate
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voorhanden waren. Wanneer het enthousiasme van de onafhankelijkheidsstrijd
eenmaal geluwd is en de componenten van de 19de-eeuwse maatschappij zich na
1850 duidelijk aftekenen, wordt de neogotische beweging de voornaamste drager
van de artistieke vernieuwing. Theoretici als Pugin en Ruskin in Engeland,
Viollet-le-Duc en de Laborde in Frankrijk willen o.m. de grondige studie van de
middeleeuwse kunst als uitgangspunt gebruiken voor een regeneratie van de
eigentijdse creativiteit. Tegenover het stijlpluralisme stellen zij het principe van een
nieuwe, op het middeleeuwse voorbeeld geënte eenheidsstijl; het misbruik van de
machine willen zij bestrijden door een nieuwe ambachtelijkheid, tegenover het alles
overwoekerende ornament plaatsen zij een nieuwe primauteit van de door de functie
bepaalde vorm. In België wordt deze richting hoofdzakelijk gepromoveerd door
baron Jean-Baptiste Bethune (1821-1894), die van ca. 1845 tot 1858 in Brugge
woont(5). Ook op de edelsmeedkunst zal hij een belangrijke invloed laten gelden.
De vernieuwende ideeën dringen ten volle door na 1870, wanneer ook op
maatschappelijk gebied een nieuw klimaat ontstaat dat o.m. tot uiting komt in de
opkomst van de sociale bewegingen en van het regionalisme. Het burgerlijk
edelsmeedwerk weerspiegelt o.m. de bloei van de second-empireen
neorenaissance-stijl uit de architectuur en in de kerkelijke kunst wordt de neogotiek
met een nieuwe vrijheid en oorspronkelijkheid toegepast. Het uitgesproken feestelijk
karakter komt o.m tot uiting in de rijke versiering en de veelvuldige toepassing van
kleurrijk email. In Brugge ontstaat in die periode o.m. het Karel de Goede-schrijn.
Het markeert meteen een laatste belangrijke heropleving van het centrum in de
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19de eeuw, want als de Art Nouveau een nieuwe synthese brengt, ligt het zwaartepunt
volledig in Brussel.

Brugge
Wie waren nu de Brugse 19de-eeuwse edelsmeden? Een vluchtig onderzoek in één
reeks almanakken, uitgegeven tussen 1828 en 1900, levert ons reeds een 90-tal namen
van ateliers met hun adressen(6).
Het is duidelijk dat een dergelijke lijst, in overeenstemming met de aard van de
bron, met de nodige omzichtigheid moet gehanteerd worden. Men kan zich vragen
stellen over de volledigheid. Het is overigens opvallend hoe bepaalde namen
verdwijnen en na enige tijd terug opduiken; dit kan o.m. verklaard worden door de
tegenstelling tussen ‘winkels’ en de ‘gesloten huizen’ die geen etalage hielden. Met
de data is uiteraard nog meer voorzichtigheid geboden, vermits wijzigingen in een
almanak vaak slechts met een jaar vertraging kunnen gemeld worden. Het materiaal
laat niettemin vermoeden, dat Brugge als centrum van de 19de-eeuwse
edelsmeedkunst zeker niet onbelangrijk was.
De meeste winkels bevonden zich, zoals te verwachten, in het commerciële centrum
van de stad: in de Steenstraat, Zuidzandstraat, op de Grote Markt, en verder in de
Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Zilverstraat, op het Simon Stevinplein e.d.m.
Vooral de huizen in de Steenstraat werden als toonaangevend ervaren: zij bepaalden
de smaak en konden gemakkelijk méér aanrekenen.
Veelal waren de ateliers nog karakteristieke familiale ondernemingen. Het meest
bekende voorbeeld is uiteraard het werkhuis Vandamme dat gesticht werd in 1815
en tot ca. 1950 verder bleef bestaan. Ook vandaag wordt een dergelijke familietraditie
o.m. nog voortgezet door het huis Verstraete waarvan de oorsprong minstens tot
1857 teruggaat.
De evolutie van het aantal ateliers is opvallend. Terwijl er in 1838 nog 31 in de
almanak vermeld worden, daalt hun aantal tot acht in 1859, om zich tot het einde
van de 19de eeuw rond de tien te blijven handhaven. Deze evolutie weerspiegelt
wellicht de invloed van de industriële concurrentie die na 1850 een hoogtepunt
bereikte, zowel als een algemene economische inzinking te Brugge na de hongerjaren
1845-1850 die onvoldoende gecompenseerd werden door de vestiging van nieuwe
industrieën.
Overigens ontsnapte ook de Brugse edelsmeedkunst niet aan een geleidelijke
commercialisering. Het is voldoende bekend dat de ‘chique’ magazijnen uit de
Steenstraat het werk vaak effectief door ‘gesloten’ ateliers elders in de stad lieten
uitvoeren, waarbij de prijs van het produkt in de loop van de operatie weleens kon
verdubbelen. Op het eind van de eeuw ontstonden echte groothandelszaken voor
religieuze kunst, zoals die van Beyaert in de Mariastraat, die op grote schaal o.m.
naar Engeland exporteerde. Louis Beyaert tekende alleen nog ontwerpen, die door
edelsmeden in opdracht werden uitgevoerd. Ook het atelier Benninck wordt vanaf
1888 als groothandelaar vermeld.
Merktekens moet men in die context dan ook nemen voor wat
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Schrijn van de Zalige Karel de Goede, Gent en Brugge, A. Bourdon en E. Vandamme, naar ontwerp
van Baron J.B. Bethune, 1883-85.

ze waard zijn; na 1868 werden vele stukken overigens niet meer gemerkt, precies
omwille van dit systeem van onderaanneming, maar ook om de officiële taksen te
ontwijken en omdat het inslaan van een stempel soms als een beschadiging werd
ervaren.

Meesters
Enkele belangrijke Brugse edelsmeden en ontwerpers moeten zeker met name
genoemd worden.
Uit de eerste helft en het midden van de 19de eeuw komt vooral de figuur van
François Jean de Hondt (Brugge 1786-1862) sterk naar voor(7).
Als vermoedelijk leerling van de bekende, uit Oudenaarde herkomstige edelsmid
Ph. Mys kan hij beschouwd worden als een waardig erfgenaam van de 18de-eeuwse
ambachtelijke traditie. Tevens genoot hij, zoals de meeste 19de-eeuwse Brugse
edelsmeden, een opleiding aan de Brugse Vrije Academie voor Schone Kunsten; bij
Jan Calloigne studeerde hij beeldhouwkunst en zijn eigen broer Jean de Hondt bracht
hem de beginselen van de graveertechniek bij. Hij was niet
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Reliekostensorium van de Zalige Karel de Goede, Brugge, E. Vandamme, 1886. Torhout,
Sint-Pieterskerk.

alleen bedrijvig als edelsmid, maar tevens een verdienstelijk medailleur en graveur.
Op de meeste eigentijdse tentoonstellingen was hij vertegenwoordigd; zo o.m. te
Gent in 1832, 1838 en 1841 en te Brugge in 1837, 1840 en 1850. Hij werd dan ook
herhaaldelijk bekroond: o.m. in 1821 en 1824 door de Société pour l'Encouragement
des Arts te Brugge, later nog in 1835 en 1837.
Als kind van zijn tijd koppelde de Hondt aan zijn vakmanschap een grote
belangstelling voor geschiedenis en oudheidkunde.
Zo publiceerde hij twee merkwaardige studies over de renais-sance-schoorsteen
van het Brugse Vrije, waarop de Franse koning Louis-Philippe, die een moulage van
het monument had laten maken, hem als blijk van waardering een vaas in
Sèvres-porcelein schonk.
Vele voorwerpen uit het atelier van de Hondt, zoals schilderijen, tekeningen,
medailles, gietvormen en gereedschap werden na zijn dood aan het Brugse
Oudheidkundig genootschap geschonken.
De tekeningen worden thans in het Steinmetzkabinet bewaard en geven een goed
beeld van de vermelde, typisch 19de-eeuwse dualiteit tussen kunst en archeologie
in zijn werk(8). Het betreft ontwerpen voor hoofdzakelijk kerkelijk, en in mindere
mate ook burgerlijk edelsmeedwerk, waarbij naast de empirestijl en de neogotiek
vooral de Lodewijk XIV en -XV-stijl ruimschoots vertegenwoordigd zijn.
Vermoedelijk zijn er, naast eigen werk van de kunstenaar, ook oudere tekeningen
bij, die hij bij wijze van voorbeeld had verzameld. Sommige zijn opnames van
bestaande antieke stukken, zoals bv. de pronkbeker van 1619 uit het
Sint-Janshospitaal.
Tot de Hondts bekende werk behoren o.m. een reeks van zes zeer verzorgde altaaren draagkandelaars in barokstijl, bewaard in het Sint-Janshospitaal. Ze werden in
1848, 1850 en 1855 besteld als aanvulling bij een stel uit 1715-1716(9). Verder
vervaardigde hij o.a. een kruis voor de kerk van Maldegem, een schenkkan voor de
Brugse bisschop en kelken voor E.H. Becqué, principaal van het college te Veurne
en E.H. van Hove, econoom van het Roeselaarse college. Laatstgenoemde stukken
werden alle in 1837 te Brugge geëxposeerd. Andere vermeldenswaardige edelsmeden
uit die tijd, waarover echter veel minder is geweten, waren o.m. de geciteerde Mys,
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Benninck, Tramaseur en Allaert die op de tentoonstelling van 1837 twee lantaarns
toonde.
Ca. 1850 zal het centrum Brugge een belangrijke rol spelen bij de introductie van de
neogotische hervormingsideeën op het vasteland. Eén der belangrijkste pioniers was
de Engelse architect Thomas Harper King (1822-1892), die van ca. 1849 tot 1858
in de stad verbleef, en er in 1850 onder de titel Les vrais Principes de l'Architecture
ogivale ou chrétienne zijn bekende vertaling en bewerking van Pugins geschriften
publiceerde. Ook de principes van de neogotische edelsmeedkunst werden hier
duidelijk in uiteengezet(10).
In 1852 en 1854 volgde de publikatie van de tweeledige Orfèvrerie et Ouvrages
en Métal du Moyen Age, waarin King gedetailleerde werktekeningen op grote schaal
beschikbaar maakte van zowel authentieke gotische als neogotische objecten. Hij
was bovendien betrokken bij de afwerking van de Brugse Magdalenakerk (1853-1856)
en de inrichting van de H. Bloedkapel en liet te Brugge meermaals belangrijk
zilverwerk naar zijn ontwerp uitvoeren.
De beweging zou echter pas volop inslaan nadat de feitelijke leiding ervan werd
overgenomen door baron J.B. Bethune(11). Met de actieve steun van een
kapitaalkrachtige ultramontaanse lobby leidde hij persoonlijk ambachtslieden op in
de verschillende technieken en had daarbij de grote verdienste aan de neogotiek een
persoonlijk, aan het land aangepast gelaat te geven.
De meest boeiende Brugse edelsmid uit deze periode is zonder twijfel François
van Cauwenberghe (1796-1882), die zijn atelier had in de Beenhouwersstraat(12).
Reeds voor 1850 maakte hij voor een Mariabeeld in de O.-L.-V.-kerk een zilveren
troon in een prille en fantasierijke, nog onarcheologische ‘spitsbogenstijl’. Later zou
hij zowat Kings geattitreerde edelsmid worden. Uit die tijd bewaart de O.-L.-V.-kerk
twee merkwaardige zilveren wierookvaten en een wierookscheepje van zijn hand.
Hun vormgeving is, via Kings tekeningen en de platen van de Orfèvrerie... rechtstreeks
tot Pugins ontwer-
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pen terug te voeren. De sprekende, functionele vorm, die door het beperkte gedreven
of uitgespaarde ornament wordt beklemtoond en niet overwoekerd, is geheel typisch
voor de neogotiek en illustreert duidelijk de vernieuwende esthetische inzichten.
Kenmerkend is eveneens het liturgisch-symbolische accent dat hier o.m. tot uiting
komt door het aanbrengen van Latijnse opschriften.
Het laatstgenoemde aspect komt nog sterker naar voor in de rijke figurale versiering
van het borstkruis van de kanunniken van Sint-Salvator dat in 1854 in opdracht van
Mgr. Malou eveneens door King werd ontworpen. De uitvoering kan mogelijk
eveneens aan van Cauwenberghe toegeschreven worden(13).
Ook baron Bethune zal bij het begin van zijn artistieke loopbaan voor de
verwezenlijking van sommige stukken edelsmeedwerk een beroep doen op van
Cauwenberghe.
Brugge zal echter in de crisisjaren na 1850 zijn toonaangevende rol in de produktie
van neogotisch edelsmeedwerk niet kunnen handhaven. Bethune wijkt in 1858 uit
naar Gent, waar Armand Bourdon (1818-1903), sinds 1854 in de stad gevestigd, de
vaste uitvoerder zal worden van zijn ontwerpen. Het atelier Bourdon zal zich op die
manier overigens opwerken tot één van de meest produktieve 19de-eeuwse
edelsmidswerkhuizen van het land.
Ook in de Brugse kerken en kloosters worden de belangrijke edelsmeedwerken
in die periode vaak door Bourdon geleverd.
Een treffend voorbeeld zijn de door Bethune ontworpen monstrans en ciborie van
het Sint-Andreasklooster, die in 1864 een blikvanger vormden op de
kunsttentoonstelling n.a.v. het katholiek congres van Mechelen(14). Bethune en Bourdon
geven hier een vrij strikte interpretatie van laatgotische voorbeelden.
Voor de uitvoering van het Karel de Goede-schrijn, dat eveneens door Bethune werd
ontworpen, zou Bourdon in 1883-1885 evenwel samenwerken met de Bruggeling
Eugeen Vandamme (1831-1915).
Deze kan wellicht beschouwd worden als de belangrijkste Brugse edelsmid uit
het laatste kwart van de 19de eeuw en één van de voornaamste bewerkers van een
heropleving van de Brugse edelsmeedkunst tijdens deze periode.
Deze heropbloei kadert duidelijk in een algemene herleving van de stad, die op
economisch vlak zou bekroond worden door de aanleg van de nieuwe zeehaven en
op literair en artistiek gebied vorm kreeg in het Westvlaams particularisme, dat de
eigen culturele identiteit met een nieuwe zelfzekerheid beklemtoonde(15).
In de geest, waarin ook geijverd werd voor de ‘Brugsche trant’ in de bouwkunst,
schoof Adolf Duclos in het tijdschrift ‘Rond den Heerd’ Eugeen Vandamme naar
voor als de Brugse meester bij uitstek, een waardige opvolger van Jan Crabbe en
andere befaamde edelsmeden uit het locale verleden(16).
Het schrijn van de Zalige Karel de Goede werd het monument bij uitstek van deze
beweging. Opgedragen aan een locale heilige en opgevat in de ‘nationale’ gotische
stijl, moest het a.h.w. een kerkelijke tegenhanger vormen voor het profane Breidel
en de Coninc-monument op de Markt.
Bethunes ontwerp, geïnspireerd op de vroeggotiek, werd door Bourdon en
Vandamme gerealiseerd met groot vakmanschap en de voor die tijd typische zin voor
rijkdom en pracht(17).
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Naar Bethunes tekeningen vervaardigde Vandamme in 1881 ook de reliekcylinder
van de H. Doorn te Harelbeke. Van de door Duclos geroemde werken vermelden we
verder slechts de monstrans in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk en de O.-L.-V.-kerk
van Roeselare en een ostensorium voor de Zusters van de H. Kindsheid te Kortrijk.
Een andere belangrijke realisatie van Eugeen Vandamme was het reliekostensorium
van de Z. Karel de Goede te Torhout, opgevat in een laatgotische vormentaal en
volgens een middeleeuws type, dat reeds door Hugo van Oignies werd toegepast.

Ciborie, Brugge, Atelier Vandamme. Brugge, Zusters van de H. Kindsheid van Maria ter Spermalie.
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Brugse edelsmeden 1828-1900
Allaert

1828-1854

Wollestraat
vanaf 1829
Predikheerstraat;
vanaf 1833 Freren
Fonteynestraat;
vanaf 1848
St.-Amandsstraat.

Allardin

1828-1829

Vlamingstraat

Benninck

1828-1900

Noordzandstraat
(Weduwe: tot 1847;
vanaf 1888
1864-1878)
Nieuwen Gentweg
(‘in 't groot’)

Bousson

1828-1842

Putstraat
vanaf 1830
Korte Vuldersstraat

Brandt-Hardy

1837-1848

Vlamingstraat
vanaf 1839
Molenmeers

Caere

1893-1900

Steenstraat
vanaf 1894
Philipstockstraat

Coens

1838-1840

Geldmuntstraat

Cruy(t)sman(s)

1828-1837

Grote Markt

1839-1840, 1842

Grote Markt

Cruysmans-Bulcke 1843

Grote Markt

De Ceuninck

1832-1836

Mariastraat
vanaf 1833
Catharinastraat;
vanaf 1834
Steenstraat

De Ceuninck

1842-1854

Geldmuntstraat

De Groote

1889

Kuipersstraat

De Groote-Trotteyn 1890-1900

Dweerstraat
vanaf 1893
Sint-Jacobsstraat
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v.
Cruysmans-Bulcke

v. De
Groote-Trotteyn?

De Hondt

1828-1880

Steenstraat

(vermeld als Ridder
in de Leopoldsorde,
1860-1862)

De Hondt (gezrs.)

1886-1889

Steenstraat

De Jonghe

1873-1877

Philipstockstraat

De La(e)ter

1828-1844

Grote Markt

Delbar

1887

Breidelstraat

De Lombaerde

1842-1843

St.-Amandsstraat

De Myttenaere

1828-1851

Steenstraat

De Pachtere

1835-1840

Vlamingstraat

De Pachtere

1850-1854

Langestraat

Deventer

1829

Ezelstraat

De Vos (1)

1828-1858

Ontvangersstraat

De Vos (2)

1835-1881

Grote Markt

De Vos (We)

1888-1896

Noordzandstraat

De Vos-Paret

1897-1900

Noordzandstraat

De Wilde (1)

1828-1832

Eiermarkt

De Wilde (2)

1832-1835

Geldmuntstraat

Dierickx

1841-1842

Steenstraat

Dispersyn

1834-1857

Zilverstraat

Dryepondt

1872-1889

Beenhouwersstraat v. Dryepondt-Brans

v. Van Deventer?

v. De Vos-Paret

vanaf 1873
Steenstraat;
Dryepondt-Brans

1890-1898

Steenstraat

Fischer

1888-1889

Steenstraat

Folleboekt

1860-1866

Zuidzandstraat
vanaf 1863

(Weduwe vanaf
1862)

Noordzandstraat;
Geûens-Din(n)ewet 1885-1899

Simon Stevinplaats

Glorieux

Predikheerstraat
vanaf 1833 Zwarte

1832-1835

Leertouwersstraat
Goossens

1860-1875

Oudenburgstraat

Habes

1899-1900

Vlamingstraat

Hanssens vader

1828-1857

Noordzandstraat
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(Vader: tot 1829)

Hanssens zoon

1828-1847

Geldmuntstraat

Hardy

1836-1839

Steenstraat

Hardy

1853-1866

Steenstraat

Hatteville

1828-1829

Steenstraat

Lanssens

1874-1883

Smedestraat

Lerou

1828

Vlamingstraat

Loverius

1828-1850

Hoogstraat
vanaf 1833 Groene;

(Weduwe vanaf
1877)

vanaf 1844
Geerwijnstraat
Moortelmans

1875

Philipstockstraat

Moreeuw

1897-1900

Steenstraat

Moreau

1897-1900

Steenstraat

Mys

1828-1869

Steenstraat

Naert

1828-1843

Steenstraat

Poppe

1834

Goezeputstraat

Poupaert

1855-1856

Goezeputstraat
vanaf 1856
Oudenburgstraat

Poupaert

1864-1882

Zilverstraat
vanaf 1870
Kopstraat;
vanaf 1874
Pottemakersstraat;
vanaf 1877
Violierstraat

Praet

1828-1842

Steenstraat

Scherre

1828-1831

Geerwijnstraat

Schils

1887

Steenstraat

Schockaert

1838-1839

Wollestraat

Snauwaert

1829-1840

Steenstraat

Six (1)

1877-1900

Zuidzandstraat

Six-Claeys

1880-1893

Catharinastraat
vanaf 1883
Geldmuntstraat

Six (2)

1899-1900

Geldmuntstraat
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(Ridder
Leopoldsorde s.
1855)

Six (3)

1899

St.-Amandsstraat

Tramaseur

1828-1837

St.-Amandsstraat
vanaf 1836
Steenstraat

Tramaseur (zoon)

1833-1840

Steenstraat

Uzée

1870-1880

Steenstraat

Van Belle

1834-1849

Koornbloemstraat
vanaf 1842
Eyermarkt

Van Cauwenberghe 1830-1831

Beenhouwersstraat

1838-1871

Beenhouwersstraat

Van Damme

1828-1900

Steenstraat

Van den Broucke

1892-1900

Wollestraat

Vandenhove

1869-1877

Kleine
St.-Amandsstraat

Vandermoere

1829-1835

Vlamingstraat
vanaf 1830
St.-Jacobsstraat
vanaf 1834
Ezelstraat

Van Deventer

1830-1840

Ezelstraat
vanaf 1832
Kuypersplaets;
vanaf 1833
Grauwwerkersstraat

Van Dycke (1)

1884-1890

Zuidzandstraat

Van Dycke (2)

1890-1896

Genthofstraat

Van Hecke

1835-1855

Philipstockstraat
vanaf 1847
St.-Jacobsstraat

Van Heede

1830-1833

Vrijdagmarkt

Van Neste

1836-1838

St.-Jacobsstraat

Van Reckem

1838

Goezeputstraat

Verhoest

1882-1900

Grote Markt

Verplaetse

1831

Noordzandstraat

Verstraete-Strubbe 1877-1887

Groenselmarkt

Verstraete

1893

Frerenmineurstraat

Vervarcke

1828-1831

Steenstraat
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(Gezusters van
1876 tot 1885)

(Weduwe vanaf
1830)

Werbrouck

1835-1855

Catharinastraat
vanaf 1843
Nieuwen Gentweg

Willems

1893-1896

Zuidzandstraat

Willems-Pickery

1897-1900

Zuidzandstraat

Woodhouse

1837-1883

Zouterstraat
vanaf 1843
Steenstraat

Woodhouse (We)

1885-1888

Steenstraat

v. Willems-Pickery
v. Woodhouse (We)

De verschillende kolommen vermelden achtereenvolgens: naam van het atelier,
periode van vermelding, opeenvolgende adressen, bijkomende informatie en/of
verwijzingen. De verwijzingen (v.) geven aan wanneer een atelier vermoedelijk onder
een licht gewijzigde naam verder wordt vermeld.
J.v.C.
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Een bladzijde uit het modellenboek van het ‘Huis Beyaert’.

Ook hier geven de regelmatige vormen en de doorgevoerde detaillering duidelijk
het 19de-eeuwse karakter aan(18). Het atelier dat reeds onder Jean Vandamme tot de
belangrijkste van de stad behoorde, werd door Eugeen tot zijn grootste artistieke
uitstraling en commerciële bloei gebracht, in de mate dat hun werk thans in zowat
elke Westvlaamse kerk vertegenwoordigd is. Het is begrijpelijk dat de produktie
daarmee, vooral na 1900, aan originaliteit zou moeten inboeten.
In het kielzog van Vandamme legden o.m. ook het atelier van Dryepondt-Brans
en dat van de Vos op de Grote Markt zich specifiek op de neogotische edelsmeedkunst
toe; laatstgenoemde leverde o.m. een ostensorium in 15de-eeuwse stijl aan de
Sint-Jacobskerk(19).
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de neostijlen in de Brugse
edelsmeedkunst, zoals in de architectuur, bijzonder lang bleven doorleven, tot ze pas
in het Interbellum definitief opzij werden geschoven ten voordele van een geleidelijke
vernieuwing.
Jean van Cleven

Eindnoten:
(1) Catalogus tentoonstelling, Edelsmeedwerk in het Brugse, Brussel, (1950).
(2) W. van Dievoet, De geschiedenis en de officiële merken van de keurkamers voor de waarborg
van goud en zilver in België van 1794 tot nu. s.l., 1980. De Brugse keurkamer voerde in de
periode 1798-1809 als kenmerk het cijfer 54, onder het Keizerrijk (1809-1814) het cijfer 56 en
in de Hollandse (1814-1830) en Belgische (1830-1868) tijd de letter G.
(3) Stedelijke Musea Brugge, Informatiebulletin, jg. 7, nr. 1, januari 1987, s.pp. Met bijzondere
dank aan conservator St. Vanden Berghe voor de bereidwillige inlichtingen.
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(4) Stedelijke Musea Brugge, Informatiebulletin, jg. 6, nr. 2, april 1986, s.pp; V. Vermeersch, in:
Catalogus tentoonstelling, Zilver en wandtapijten, Brugge, Gruuthusemuseum, 1980.
(5) J. van Cleven, Vlaamse neogotiek in Europees perspectief, in: Vlaanderen, nr. 174, jan.-feb.
1980, pp. 3-15.
(6) Zie de bijgevoegde lijst, samengesteld aan de hand van de Almanach der Provincie van
Westvlaanderen en Wegwijzer der stad Brugge (1828-1842); titel later gewijzigd in: Provinciale
Wegwijzer van Westvlaanderen en bijzonderlijk der stad Brugge (1843-19..). Brugge, C. de
Moor (1828-1872); Geuens-Seaux (1873-19..).
(7) Zie vnl.: Biographie nationale, dl. V, Brussel 1876, coll. 178-181.
(8) C. van de Velde, Stedelijke Musea Brugge. Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen.
Brugge 1984, pp. 63-78.
(9) F. van Molle, in Catalogus tentoonstelling, 800 jaar Sint-Janshospitaal, Brugge 1976, dl. 2,
pp. 630-631.
(10) Zie vnl. J. van Cleven, King, Thomas Harper, architect, in: Nationaal Biografisch Woordenboek,
dl. 11, Brussel 1985, coll. 420-425. De figuur en het werk van T.H. King zullen meer uitvoerig
behandeld worden in onze in voorbereiding zijnde doctoraatsverhandeling i.v.m. het centrum
Brugge in de neogotiek.
(11) Over Bethune, zie o.m.: J. Helbig, Le Baron Bethune, fondateur des écoles Saint-Luc,
Lille-Bruges 1906; J. Uytterhoeven, Baron J.B. Bethune en de neogotiek, in: Handelingen van
de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, jg. 34, Kortrijk 1965, pp.
3-101.
(12) De figuur van F. van Cauwenberghe wordt eveneens in extenso behandeld in onze
doctoraatsverhandeling.
(13) Catalogus tentoonstelling, 800 jaar Spermalie, Brugge 1986, p. 334.
(14) J. van Cleven, op. cit. 1980, p. 11. Archief Zusters van Sint-Andreas Brugge, Diarium 1862-1874,
p. 85 (30 juli 1864).
(15) H. Lobelle, Enkele neogotische realisaties van architect L. Dela Censerie te Brugge, in:
Vlaanderen, nr. 174, jan.-feb. 1980, pp. 32-33.
(16) Ad. D. (Duclos), in: Rond den Heerd, jg. 14, Brugge 1879, p. 104; jg. 15, 1880, p. 167, 296.
(17) Catalogus tentoonstelling, Karel de Goede 1127-1977, Brugge 1977, pp. 73-80; L. Devliegher,
De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Inventaris. Tielt-Amsterdam 1979, pp. 233-234.
(Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 8).
(18) Catalogus tentoonstelling, Negende eeuwfeest van de Heilige Godelieve te Gistel, 1084-1984,
Tentoonstelling van relieken en reliekschrijnen, Gistel 1984, sub nr. 10.
(19) Ad. D. (Duclos), in: Rond den Heerd, jg. 14, Brugge 1879, p. 296.
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wij huldigen / wij gedenken
C.V.K.V.-leden die menen in aanmerking te komen voor een artikel in deze
rubriek (n.a.v. een bekroning of een verjaardag van 60, 70, 80, ...), richten eerst
een aanvraag aan het redactiesecretariaat (adres vooraan in het nummer).
Gelieve hierbij echter rekening te houden met de voorschriften van onze Raad
van Bestuur, afgedrukt in ons nr. 204, blz. 49. Beste dank bij voorbaat.

Gwij Mandelinck
Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 1985
Uit een aanbod van meer dan vijfhonderd dichtbundels - verschenen tussen 1981 en
1986 - bekroonde een jury (samengesteld uit leden van de vijf Vlaamse provincies
en uit vertegenwoordigers van de Interprovinciale Commissie voor Letterkunde) de
bundel ‘De droefheid is in handbereik’ van Gwij Mandelinck.

Foto: Johan Gerber, Poperinge

G. Mandelinck is geboren te Wakken en woont reeds meer dan tien jaar in de
Westhoek. Hij is stadsbibliothecaris en conservator van het Nationaal Hopmuseum
te Poperinge. In Watou (met beschermd dorpsgezicht) probeerde hij de laatste jaren
diverse genres van hedendaagse kunst in profiel te zetten.
‘De droefheid is in handbereik’ werd reeds bekroond met de Yangprijs en met de
vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde. Op de Yangdag te Poperinge zei Rudolf Van de Perre over die
bundel: ‘De angst en de existentiële onrust die steeds sterker op de voorgrond treden,
maken fundamenteel deel uit van Mandelincks wereldbeeld. In dat wereldbeeld kan
ieder van ons zichzelf herkennen, omdat het mede de onrust van onze tijd vertolkt.’

Kunstschilder Jef Snauwaert
Prijs van Kortenberg voor Tekenkunst 1986
Wat brengt een mens ertoe bij Jef Snauwaert stil te staan?
Ik herinner me Jef Snauwaert bij zijn eerste tentoonstellingen, zo'n achttal jaar
geleden. Minder op zoek naar een stijl, dan naar zichzelf. Met een mild palet en een
rusteloos potlood. Maar onmiskenbaar - toen al - op weg naar de technische perfectie.
Nu denk ik weer aan hem. Nu ik hem heel alleen en koppig over het soms zo
schraal marktje van de kunst zie lopen. Want dat is het, een marktje waarop de hardste
schreeuwers het meest bekijks hebben. Snauwaert is verstild. Innerlijk gerijpt.
Spaarzaam geworden met potlood en palet.
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Schaarser, maar trefzeker doorlopen de lijnen als aders van leven het blad, laten
even een lichaam vermoeden, een schouder, een torso, spatten uiteen tot vlekken,
vegen, een mist...
Dan weer duidelijk en met een haast meesterlijke anatomische precisie, verschijnt
er een hand, een tranend oog, een hals, een hoofd dat net is omgewend (waarheen?)...
Op het aquarelpapier verschijnt een broos leven, geslagen en verwond door vlekken,
lijnen, vegen die het lichaam plaatsen in een agressieve omgeving. Een ongemeen
boeiend contrast: dat van de toevallige, schijnbaar nonchalant aangebrachte abstracte
elementen en de uiterst zorgvuldige figuratieve constructie. Met eromheen: wit. Stilte.
Niet als afwezigheid van beeld, maar als invulmogelijkheid voor de kijker. Als middel
ook om de tekening op te tillen uit het hier-en-nu en te verheffen tot wat van alle
mensen is, van alle tijden. Kunst.
Snauwaert schildert geen lichamen; hij schildert mensen. Zijn naakten dwalen op
het witte vel als in een hen onbekende wereld. Hun ogen, handen en houdingen
verraden de angst, de onzekerheid, de pijn die altijd al 's mens trouwste metgezellen

waren. Zelfs zijn zelfportretten zijn bij nader toezien geen zelfportretten. Het ‘zelf’
is bijzaak geworden. Een medium slechts. Hoofdzaak is de naakte, kwetsbare mens
in een wereld vol agressie.
Jef Snauwaert is geen navelstaarder, maar een schilder van de ‘condition humaine’,
die nergens anders mee bezig is dan datgene wat sinds Altamira alle kunstenaars
bezielde. En dat zijn dingen waar je bij stil blijft staan (Kortrijksestraat 224, 8020
Oostkamp).
Ward Baert

Jules van Ackere
Lid Kon. Academie van belgië
Op het einde van vorig jaar benoemde de Koninklijke Academie van België professor
em. Jules van Ackere (Heule 8.2.1914) tot lid van haar Klasse der Schone Kunsten.
Daardoor bekwam een vruchtbare loopbaan in dienst van wetenschap en
cultuurverspreiding een passende bekroning vanwege de hoogste wetenschappelijke
instantie van ons land. Nadat Jules van Ackere eerst voor Geneeskunde had geopteerd,
zegde hij deze studierichting vaarwel en behaalde aan de R.U. Gent de licentie in de
Romaanse filologie. Intussen voltooide hij zijn muzikale opleiding aan het Koninklijk
Conservatorium van Gent. In 1959 werd hij docent Italiaans aan de Handelshogeschool
van de Jezuïeten te Antwerpen. Toen deze in 1965 werd omgevormd tot de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius bekleedde Jules van Ackere als universitair
docent en vervolgens als hoogleraar er de leerstoel Italiaans in de Faculteiten der
Toegepaste Economische Wetenschappen en (een tijdlang tot wanneer dit vak aan
een van zijn leerlingen werd toegewezen) ook in die der Letteren en Wijsbegeerte.
In 1983 verwierf hij er het emeritaat.
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Maar dit uiterlijk kader, haast uitsluitend gewijd aan de opleiding van toekomstige
economisten, laat geenszins vermoeden hoe veelzijdig en grondig de activiteiten zijn
van de nieuwe academicus. Op de drie grote domeinen van de artistieke schepping:
literatuur, beeldende kunst en muziek blijft hij met grote eruditie en verfijnd esthetisch
aanvoelen zijn talent ten dienste stellen van de gemeenschap. Zijn eerste belangrijke

publicatie betreffende de literatuur, Dichterschap en Levensvlam bij Keats en
Baudelaire werd door de Koninklijke Vlaamse Academie bekroond.
Op dit terrein ligt nog zijn Keurbladzijden uit de Italiaanse Letteren (Lier, 1967).
Maar reeds voordien had het Nederlandse taalgebied uit zijn Muziek van onze eeuw
(Antwerpen-Utrecht, 1954) kunnen opmaken welk fijnbesnaard musicoloog Jules
van Ackere is. En wordt zijn zeer goede Delius-reeks niet voor de derde maal door
de B.R.T. opnieuw uitgezonden?
Over Levensstijl en schoonheidsdrift in de Italiaanse Renaissance (Leuven, 1972)
schreef Prof. Dr. Lode Wils in Kultuurleven (okt. 1973): Jules van Ackere bestrijkt
met een verrassende veelzijdigheid de literatuur in het Latijn en in het Italiaans, al
de beeldende kunsten, de muziek, de morele en religieuze opvattingen, ja heel de
levensstijl van die beschaving die door schoonheidsdrift werd verteerd. Konden we
maar met hem naar het Zuiden reizen...
Maar misschien ligt de grootste sterkte van Jules van Ackere's begaafdheid in het
peripatetisch genre: al wandelend onderrichten zoals de grote Grieken dat beoefenden.
Aldus zagen o.a. het licht: Zingend steen (Leuven, 1959, A. Boon-prijs van het
Davidsfonds), Wandelingen door de Italiaanse Renaissance (Hasselt, 1963, J.
Persyn-prijs van het K.V.H.V.), Regenboog (Brussel-Den Haag, 1967), Kunstreizen
van de Alpen tot de Main (Leuven, 1983). Met speels gemak trekt de wandelaar
vergelijkingen tussen alle takken van de artistieke schepping: analyseert beeldhouwen schilderkunst, spreekt deskundig over architectuur, zet zich aan het orgel om
passende muziek uit te voeren, en citeert intussen uit de wereldliteratuur. En dit alles
in een aangename
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dialoogstijl die de lezer ongetwijfeld mede te danken heeft aan de attentievolle
aanwezigheid van zijn lieve echtgenote die, als een ideale klankbodem, elke reactie,
elke opmerking van de artistieke reiziger noteert.
Staat er niet nogmaals een kunstreis op het getouw? Of gaat de muziek het
leeuwenaandeel krijgen? Moge de academicus ons nog vele uren kunstgenot
verschaffen!
Prof. Dr. Jan Gijsel

Kunstschilder Adriaan Vandewalle
80 jaar
Na zijn kinderjaren in Diksmuide en Rouen te hebben doorgebracht, liep Adriaan
Vandewalle school in Brugge. In 1926 opteerde hij voor de schilderkunst. Naast zijn
kunsthistorische opleiding aan de R.U.G. volgde hij twee jaar schilderles in de Gentse
Academie, om dan verder zijn eigen stijl te ontwikkelen. Onder invloed van het
Vlaams expressionisme borstelde hij aanvankelijk donkere doeken. Rond het midden
van de jaren dertig klaarde zijn palet op en verdween elke vervorming. Nadat P.
Haesaerts in 1942 zijn manifest van de Animisten publiceerde, onder de titel ‘Retour
à l'humain. Sur une nouvelle tendance de l'Art belge. L'Animisme’, bleek ook A.
Vandewalle tot deze groep te behoren. Het begrip ‘animisme’ staat voor het weergeven
van de anima of ziel in de schilderij. Trouw aan de natuur, poëtisch en gevoelig,
ontstonden Vandewalles schilderijen die door W. Vanbeselaere beschreven werden
als de zuiverste en helderste koloristische doeken van de animisten. Hij koesterde
een grote bewondering voor Van Gogh, Bonnard en Ensor. Met deze laatste had hij
persoonlijk contact. De onderwerpen worden uit het dagelijks leven gegrepen en in
het atelier geschilderd: een stille straat, een blinde muur, een uitbundig stilleven, een
gevoelig portret weet hij ongecompliceerd en vreugdevol weer te geven. Hoewel hij
het in tijd van oorlog en economische crisis financieel

heel lastig had, stralen zijn schilderijen een ware levensvreugde uit.
In 1951 werd hij als tekenleraar in het Atheneum van Assebroek/Brugge benoemd,
maar bleef boven alles een zeer produktieve, animistische schilder. Bovendien was
hij de enige van de animisten die het aandurfde kritiek te uiten op de abstraherende
richtingen die tot het leegbloeden van de hedendaagse kunstproduktie zouden leiden,
in zijn boek ‘Ontspoorde Kunst’ (Acco Leuven, 1974).
Adriaan Vandewalle stelde in zijn schilderscarrière 35 keer tentoon in Vlaanderen,
Brussel en Nederland. Toen in 1978 een retrospectieve plaats greep in Brugge, kende
hij een aanzienlijk succes. Deze retrospectieve ging dan naar Venlo in Nederland,
waar hij een jaar later ook in de tentoonstelling ‘De Generatie van 1900 in Nederland
en België’ vertegenwoordigd was. A. Vandewalle laat een oeuvre achter van 700
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schilderijen en een honderdtal tekeningen. Er wordt een licentiaatsverhandeling aan
hem gewijd die hem in het animisme situeert. Naar aanleiding van zijn 80e verjaardag
worden twee tentoonstellingen voorbereid, in maart 1987 in de Stadshallen in Brugge
met een vijftigtal van zijn beste werken, en in Diksmuide in het Stadhuis in april
(Maria van Bourgondiëlaan 7, 8000 Brugge).
Annette Dewaele

Musicus octaaf van Geert
Muizelhuisprijs - Prijs Vereniging van Belgische Muziek - Prijs Muzikon
Op 11 oktober jl. nam Octaaf van Geert (o 1949) in Hulste bij Harelbeke de eerste
Muizelhuisprijs voor muzikale compositie in ontvangst, en werd zijn bekroonde werk
Eens, voor sopraan, klarinet en piano, ten gehore gebracht. Het wat larmoyante
sarcasme in de tekst van zijn stadsgenoot Boon heeft Octaaf van Geert er weten te
transformeren tot een indringend visioen van een mogelijk catastrofale toekomst,
van paniek in bedwang gehouden door de sereniteit van de liefde.
Het was niet de eerste bekroning die Van Geert dit jaar te beurt viel. ‘Trit’ voor
piano, viool en cello kreeg de prijs van de Vereniging voor Belgische Muziek, en
werd op 5 februari in het kader van de Week van de Hedendaagse Muziek in Gent
uitgevoerd door het Hans Memling Trio. De prijs Muzikon van het KMC Gent ging
naar een cyclus van 4 stukken voor hoorn solo, met progressieve moeilijkheidsgraad
en bedoeld voor het secundair muziekonderwijs.
In het ‘erkende’ circuit is Octaaf

Van Geert de jonge Vlaamse componist die zich dit jaar het duidelijkst heeft
geprofileerd.
Van Geert behoort tot de componisten die een volledige, langdurige professionele
opleiding verkiezen boven autodidactisme en vrij experiment. Professioneel en niet:
academisch, want Van Geert en zijn medestanders van de nieuwe ‘Gentse school’
Lucien Posman en Daniël Gistelinck (co-auteurs ook van Horatius' Ode XXXII)
benadrukken de vrijheid die hun door compositieleraar Roland Coryn wordt gelaten.
Wat ze van hem meekrijgen is geen vastomlijnde esthetiek, maar een bepaald, moeilijk
te omschrijven respect voor het ‘métier’ (wat natuurlijk impliciet toch een esthetische
keuze is). Uit elke - zorgvuldig afgewogen - noot van Van Geert blijkt dat hij de
muziek door en door serieus neemt; een academische droogstoppel is hij echter
allerminst: genoemde noten zijn er om hun zeggingskracht, om hun expressieve
lading.
Wie Octaaf Van Geert kent, een bescheiden en introvert mens, kan verbaasd zijn
over zijn voorkeur voor langademige, conflictueuse stukken. Het is alsof hij de
transparante texturen van Webern wil verenigen met de spankracht van Alban Berg.
Octaaf Van Geert is inderdaad, zo u wil, een expressionist; maar dan zonder het
would-be folklorisme waar onze muziek zo lang aan geleden heeft. Méér in het
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verlengde van het vooroorlogse, vrij atonale of dodekafone expressionisme en van
Dallapiccola (Eens vertoont ‘Wahlverwandschaft’ met zowel de klarinetstukken van
Berg als de Goetheliederen van Dallapiccola), dan in de trant van het post-Webern
totaalserialisme. Deze stilistische referentie is waarschijnlijk niet anders dan een
etappe in de creatieve ontwikkeling van deze heuse componist, die wij met aandacht
moeten volgen. Een piano- en een orkestwerk staan op stapel (A. Van Dijckstraat
12, 9219 Gentbrugge).
Sylvester Beelaert

In memoriam Michiel Leenknecht
Op 17 mei 1985 is kunstschilder-glazenier Michiel Leenknecht (o1912) overleden.
Een van de trouwe leden van het C.V.K.V., een moedig man, een groot kunstenaar
is van ons heengegaan.

We mogen hem niet vergeten. Omdat de waarde van de cultuur ‘ook’ gemeten wordt
aan de wijze waarop ze weet om te gaan met haar doden, brengen wij een bijzonder
in memoriam van deze ‘artiest-inmerg-en-been’.
Voor Michiel schreef Anton van Wilderode ooit eens deze zin in een gedicht aan
hem opgedragen: ‘De Geest van God laait waar gij wilt’. Wij weten eigenlijk niet
goed ‘wat’ het belangrijkste was bij deze begenadigde kunstenaar: was het zijn werk?
zijn mensen? zijn gemoed? de onweerstaanbare drang om te scheppen?
In ieder geval was hij een mens die niet te verbrokkelen was door zijdelingse
bekommernissen, wél iemand die zijn dromen kon omzetten in diepe schoonheid en
iemand die steeds meer van zichzelf eiste om steeds maar puurder en meer-geladen
geworchten te maken.
Een mens zonder onmacht, die in de vivante en kleurrijke expressie van zijn
kunstenaarsziel zijn talenten uitstrooide van uit een kunstenaarsroeping die hij zelf
noemde: ‘een genade, een gave Gods’... Gods geest laaide in en door hem... In
Kwaremont, het dorp ‘dat ook duren zal’, in de herboren oude pastorie, was een man
aan het werk die een doek of een glasraam liet groeien tot een hooglied van dank en
vreugde ‘voor God en het Vlaamse volk’.
Wie meer over deze Vlaamse kunstenaar wil weten, verwijzen naar de prachtige
brochure (52 blz.) uitgegeven door het Davidsfonds - Kluisbergen (1986): ‘Michiel
Leenknecht, een leven van glas en kleur’. Als een golf van warmte kwam hij voorbij...
Eigenlijk niet voorbij...
Hij lééft!
G. Oost
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Transit
Samenstelling: Edmond Ottevaere, Piet Thomas, Rudolf van de Perre
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de gedichten in
de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze rubriek het vertalen
van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd
worden op het adres van ons redactiesecretariaat. Het team dat instaat voor de
samenstelling van deze rubriek, zal tevens de selectie van de ingezonden vertalingen
doorvoeren.
Om in aanmerking te komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht vergezeld
zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische
gegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen werd. De ingezonden
gedichten worden niet teruggestuurd en over de selectie wordt niet gecorrespondeerd,
noch getelefoneerd.
De redactie

XI
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros, ut melius, quidquid erit, pati.
seu pluris hiemes seu tribuit luppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem quam minimum credula postero.
Horatius
1ste boek Carmina

XI
Zoek niet te weten (het is ongeoorloofd)
welk levenseind de goden voorbeschikten
aan mij, aan jou, Leuconoë, lief gekje!
Probeer niet verder meer om het gecijfer
te kennen van Chaldeeuwse wichelaren!
Veel beter is het lijdzaam te aanvaarden
wat ons te beurt zal vallen. Om het even
of Jupiter je nog méér winters toestaat
of thans de lààtste geeft die de Tyrrhenum
tekeer doet gaan tegen de puimsteenriffen:
wees wijs, filtreer je wijn, doe liever afstand
van iedere verwachting in de verte.
Het is immers kort dag. Terwijl wij praten
ontvlucht de tijd ons tevens treiterachtig.
Geniet ten volle van de dag van heden
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en reken niet te zeer op die van morgen!
Anton van Wilderode

XIII
O fons Bandusiae, splendidior vitro,
dulci digne mero non sine floribus,
cras donaberis haedo,
cui frons turgida cornibus
primis et venerem et proelia destinat frustra, nam gelidos inficiet tibi
rubro sanguine rivos
lascivi suboles gregis.
te flagrantis atrox hora Caniculae
nescit tangere, tu frigus amabile
fessis vomere tauris
praebes et pecori vago.
fies nobilium tu quoque fontium
me dicente cavis inpositam ilicem
saxis, unde loquaces
lymphae desiliunt tuae.
Horatius
3de boek Carmina

XIII
O bron Badusia, nog méér doorzichtig
als bergkristal, je bent geplengde wijnmost
en menig bloemkrans waard. Ik zal je morgen
besteken met het offer van een bokje
wiens voorhoofd zwelt door een begin van horens,
wat hem bestemt tot mingenot en tweekamp.
Omniet, ach, want die telg der dartele kudde
zal met zijn bloed je ijzig water roden!
Jou kan geen Hondsster met haar helse hitte
genaken ooit, jij geeft zelfs zoete koelte
aan door het ploegen afgepijnde stieren
en aan het losse vee dat her en der graast.
Eens zal je onder de beroemdste bronnen
gerekend worden, omdat ík de steeneik
bezing die staat boven de holle rotsen
waaruit je klaatrende kaskade neervalt!
Anton van Wilderode
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In en om de kunst
Architectuur voor onhaalbaar geluk
Marc Dessauvage (1931-1984) is één van de belangrijkste Vlaamse architecten na
1945. Zijn fundamentele bijdrage tot een nieuwe kerkelijke architectuur in de jaren
zestig is zonder twijfel een mijlpaal in onze architectonische cultuur.
deSingel in Antwerpen organiseert een retrospectieve van zijn oeuvre waarin niet
enkel een accent wordt gelegd op zijn kerkelijke architectuur, maar ook op zijn
woningen en vele niet gerealiseerde projecten.
Naar aanleiding hiervan verschijnt een publikatie met als auteurs Geert Bekaert
en Luc Verpoest.
Zowel voorde tentoonstelling als de publikatie maakt fotograaf F. Tas een nieuwe
reeks foto 's. Het geheel kwam tot stand met de medewerking van de
Architectuurafdeling van de K.U. Leuven.
Na A ntwerpen kan men de tentoonstelling nog zien in Leuven en Brussel: de Singel
- Desguinlei25, Antwerpen -12 maart/12 april 1987 - K.U.L. - Blijde Inkomststraat
21, Leuven - 13 oktober/13 november 1987 - De Munt - Leopoldstraat 4, Brussel 1 januari 1988/28 februari 1988.
Naar aanleiding van het overlijden van Marc Dessauvage schreef Geert Bekaert in
1985 de tekst ‘Architectuur voor onhaalbaar geluk’.(1)
M.D.
Marc Dessauvage is niet meer. Een naam, een herinnering blijft over. En een aantal
gebouwen, her en der verspreid. Het heeft iets gênants, wanneer iemand ons ontvallen
is, de aandacht te richten op zijn werk alsof dit werk het leven uitmaakt of het leven
goedmaakt. Werk is geen troost voor het leven.
Maar werk en leven kunnen ook niet helemaal van elkaar worden losgemaakt,
zeker niet bij Marc Dessauvage. Zoals zijn naam blijft ook het werk bestaan. Zoals
een naam heeft ook het werk betekenis en, hoe afstandelijk de relatie tussen beide
moge geweest zijn, wellicht precies door die afstand blijven werk en maker hoe dan
ook met elkaar verbonden. Door de dood worden ze eerst echt op elkaar betrokken
en krijgen ze een samenhang als nooit tevoren. De gebouwen worden een oeuvre,
en een oeuvre draagt een naam.
Het oeuvre van Marc Dessauvage was reeds eerder afgerond. Zijn eigen woning
te Loppem van 1976 vormt er als het ware de bekroning van. Sindsdien heeft hij zo
goed als niets meer kunnen bouwen. Maar toen was hij er nog en bleef, los van zijn
werk, aanwezig, alsof hij elke dag kon terugkomen. Er waren de laatste tijd ook
signalen van een terugkeer. Nu ligt zijn werk afgesloten voor ons, bijeengebracht en
samengehouden door een naam. Marc Dessauvage signeerde zijn gebouwen niet.
Hij werkte niet aan een oeuvre, en als dit achteraf toch mocht blijken te bestaan,
beschouwde hij het niet als autobiografisch. Architectuur was een daad, geen
geschiedenis. Zoals een plant bloemen en vruchten voortbrengt, maakt een architect
gebouwen. Het is zijn natuur. Bouwen is een vak, voldoen aan een opgave.
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Vak
Zo heeft Marc Dessauvage het altijd begrepen. Het is die hoge dunk van zijn vak die
de eenheid van zijn werk en ook het onbegrip ervoor uitmaakt, en zijn persoonlijkheid
fundamenteel kenmerkt. Hij drukte zich in het bouwen niet uit, maar wist zich aan
het bouwen onderworpen.
Zich onderwerpen aan een vak betekent, in Nietzscheaanse zin, er tot op de grond
van doordringen, tot waar de levende sappen zich bevinden, en zich niet tevreden
stellen met het sprokkelen van dorre takken aan de buitenkant. Ook naar John Ruskin
mag verwezen worden en zijn zeven lampen van de architectuur: offer, waarheid,
kracht, schoonheid, leven, herinnering en gehoorzaamheid. Maar zoals Ruskin wist
Marc Dessauvage, dat het vak, waarvan hij de dienaar was, niet meer bestond, dat
het telkens opnieuw, bij elke nieuwe opgave moest uitgevonden worden. De uitspraak
van Pascal, waarvan hij erg veel hield en die op zijn doodsbericht is afgedrukt, geldt
ook voor zijn vakbeoefening: ‘Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de
vivre; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le
soyons jamais’.
De onmogelijkheid om een vak te beoefenen dat niet meer bestaat, werd niet
gemilderd door de architectuursituatie of het ontbreken ervan in het Vlaanderen van
de jaren vijftig en zestig. Zonder autobiografisch te willen zijn krijgt dit werk dan
toch een autobiografisch karakter. In een bijna volkomen isolement, zonder aansluiting
bij een locale architectonische cultuur of traditie, heeft het zichzelf moeten definiëren.
Natuurlijk zweeft het niet in het luchtledige. Er zijn een aantal referenties op te geven,
waar Marc Dessauvage zelf trouwens voortdurend naar verwees - weinigen waren
zo goed op de hoogte van wat er in binnen- en buitenland op het gebied van de
architectuur omging, weinigen waren zo vertrouwd met de geschiedenis - zoals het
brutalisme, of het werk van Louis Kahn, maar deze verwijzingen vormen niet de
juiste context waarin dit oeuvre te situeren valt. Het is daarvoor veel te direct. Het
creëert zijn eigen context door het zoeken naar het afwezige, steeds ontsnappende,
architectuurconcept dat elementair genoeg zou zijn om langs alle linguïstische
beperkingen heen de kern zelf van het bouwen te treffen.
Bouwen is meer dan stijloefeningen, al ontkomt niemand aan een stijl; bouwen is
meer dan schoonschrijven. Bouwen is door die korst die het vak afschermt, heenbreken
en uitkomen op de primitieve, elementaire, barbaarse noodzaak ervan. Marc
Dessauvage voelde zich aangezogen tot deze noodzaak ervan, hij had geen keuze.
Vandaar wellicht zijn instinctieve voorkeur voor de volksarchitectuur zoals hij ze
nog rond zich zag, maar vooral zoals hij ze op zijn Spaanse vakanties ontdekte.
Vandaar ook zijn interesse voor die laag van de moderne beweging waarin het bouwen
tegen elke representatie in werd in ere gehouden, wars van elke retoriek, zonder
programmatische doelstelling, vanzelfsprekend.

Eén-voud
Bouwen was voor hem plaats bepalen, een grens trekken, binnen en buiten omlijnen
zonder ze te scheiden, een oriëntatie aangeven, een landschap samenvatten, een
herkenning, hoe voorlopig dan ook, mogelijk maken en dit door het ordenen van
materie en licht. Zijn architectuur heeft iets Romaans. Heel lijfelijk, is ze er niet om
zichzelf maar om wat er in en rondom
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Architect Marc Dessauvage, Interieur eigen woning / 1976.
(foto: F. Tas)
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haar gebeurt. Ze is er alleen om te kunnen verdwijnen. Aan franjes heeft ze geen
behoefte. Ze wil niets verklaren, ook zichzelf niet. Aankleding hoort er niet bij. De
ruwbouw is de voltooiing. Elke verdere verfijning van het primitieve gegeven van
deze architectuur is een aantasting van haar intensiteit. Ze is een begin, geen einde.
Materialiteit is hier de hoogste vorm van spiritualiteit.
Deze reductie van het bouwen tot zijn eenvoudigste elementen, grond, wand, dak,
legt geen patronen vast. De enige beperking die ze omvat is, dat in het bouwen de
daad van het bouwen zichtbaar blijft, dat de oorsprong nooit toegedekt wordt. De
opgave zelf wordt in het bouwen opgenomen, en niet omgekeerd. Een huis, een kerk
van Marc Dessauvage verschijnt als een huis dat of een kerk die gebouwd is, dat of
die gebouw is. Geen enkele vorm kan daarbij vooropgesteld worden. Elk gebouw
wordt zijn eigen vorm, waarin de opgave alleen als aanleiding te identificeren is.
In dit concept van bouwen als elementaire plaatsbepaling heeft het plan een
biezondere betekenis. Het plan is de generator, niet in de abstracte zin van Le
Corbusier die het plan niet op de inplanting maar op de functie betrok, meer in de
zin van het ‘Raumplan’ van Loos, dat zich van de bodem af driedimensionaal
ontwikkelt binnen de coördinaten van een concrete situatie. Marc Dessauvage was
niet iemand die zich het toekomstige gebouw als een globale schets, als een beeld
voorstelde, zoals Le Corbusier of Aalto. De levenslijnen van de plek las hij om die
in een plattegrond op te nemen en ruimtelijk te interpreteren. Een gebouw was in de
letterlijke zin een bouwkundige vertaling van een plan in zijn ruimtelijke dimensies.
Verticale gebouwen heeft Marc Dessauvage dan ook nooit gemaakt. Hoe hoog ook,
zijn gebouwen horen bij de grond.
En zoals ze bij de grond horen, horen ze ook bij het maken. Een lijn op een plan
is een muur. En een muur is voor Marc Dessauvage in wezen recht. Als hij hem toch
buigt, voelt men er de spanning in. Een dak is in wezen plat. Als het schuin wordt
gelegd, is het om een overgang te maken. De weerbarstigheid van het materiaal aan
zijn ordenende geometrie blijft overal voelbaar. De uitdaging van het chaos blijft
aanwezig. Het construeren verliest zich niet in technische prouesses, het wordt nooit
exhibitie, maar stelt het bouwen als menselijke oerdaad tegenwoordig, als de
primitieve geste waarin de mens voor het eerst zichzelf als mens in en tegenover de
natuur herkent. In een tijd van onbeperkte technische mogelijkheden, laat deze
architectuur zich niet verleiden, maar werpt de mens op zijn oorsprong terug. Het
sterke, vaak kubische, harde, volume van het gebouw is er omwille van die elementaire
behoefte aan duidelijkheid en herkenning, als een houvast in het dreigende verlies
van de werkelijkheid, als het stellen van een grens tussen twee ongrijpbaarheden,
die van de nog ongevormde materie en die van een vormloze, in zichzelf verloren
kennis en techniek

18 kerken
Misschien heeft die keuze voor de eenvoudige elementen van de architectuur te
maken met het feit, dat Marc Dessauvage zijn loopbaan begonnen is als kerkenbouwer.
In zijn korte carrière van amper tien jaar heeft hij niet minder dan achttien kerken
gebouwd, en meer dan vijftig niet uitgevoerde ontwerpen van kerken gemaakt.
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Hoewel zijn eerste prijswinnende project, in de sfeer van de Expo 58 te Brussel, apart
staat in zijn werk, geeft het toch reeds op een radicale wijze het eigen
architectuurconcept te zien met de duidelijkheid van de elementen, wand, vloer en
dak; het werk van het licht, hier extreem in het spel van de diafane wanden; de
spanning van materie en constructie; de commentaarloze duidelijkheid van het
bouwen; de ruimtelijke geleding van het binnen en het buiten; het scheppen van een
landschap in een voorstadsituatie.
In zijn eerste gebouwde kerk, de St.-Jozef te Willebroek, vinden we dezelfde
karakteristieken terug in een tastbaarder materialiteit van beton en baksteen, zijn
voortaan geprefereerd materiaal. Zoals bij elk werk van Marc Dessauvage, zou een
analyse van dit werk als analyse van het hele oeuvre kunnen gelden. Nog in
Willebroek, laat de H. Kruiskerk dezelfde elementaire maar zelfverzekerde aanpak
zien in een haast tegengesteld beeld. De rijk gedifferentieerde
open-ruimteontwikkeling van de eerste contrasteert fel met de robuuste geslotenheid
van de tweede.
In de samenhang van het oeuvre zouden we niet alleen de eigenheid van elke
oplossing kunnen onderstrepen, maar ook families onderscheiden. Bosvoorde,
Vosselaar, Jette, Liedekerke sluiten aan bij de H. Kruiskerk, Westmalle,
Holsbeek-Attenhove, Ezemaal, Herne-Kokejane bewerken door de uitgesproken rol
van constructieve elementen als pijlers en balken een vrijere differentiatie van de
ruimte. Lauwe en Kessel-Lo laten zich weer in een strengere geometrie inschrijven.
Bij deze serie kerken sluiten ook het meer biezondere programma van de kerk van
het Sint-Lievenscollege te Gent, het Magnificatmonasterium te Westmalle en het
ontmoetingscentrum Godsheide te Hasselt aan.
In de vele woningen heerst eenzelfde benadering. Evenmin als in de kerken gaat
het om het ontwerpen van knusse ruimten of functionele toestanden, maar om het
omschrijven van een exigente leegte, om het plaats maken, plaats voor de waardigheid
van de mens, zoals Roberto Sosa het in een door Marc Dessauvage gekoesterd vers
uitdrukte.
Zijn oeuvre ligt nu voor ons als een, voor ons te korte geheugen, bijna
ontoegankelijk referentiepunt en een stilzwijgende uitdaging.
Geert Bekaert

Bij de plechtige opening van het provinciaal museum voor moderne kunst
in Oostende
De opening van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende, op 19
december 1986 werd een onvergetelijk evenement. Er waren meer dan
duizenddriehonderd personen te zamen gekomen, om de plechtige opening te vieren
en om de permanente collectie en vier tentoonstellingen in het nieuw museum te
bewonderen. Tot 1 maart 1987 kan men er de grootste retrospectieve Constant
Permeke gaan bekijken. Minder omvangrijk, doch even interessant zijn de exposities,
die een overzicht geven van het oeuvre van de jonggestorven keramist Patrick Van
Hoeydonck en van de architect Gaston Eysselinck, die het SEO-gebouw ontworpen
heeft, dat tot het P.M.M.K. omgebouwd werd. Ook loopt er de tentoonstelling ‘Grafiek
voor het P.M.M.K.’, een schenking van vijftig mappen met grafisch werk, uitgevoerd
door kunstenaars waarvan zich werk bevindt in de collectie van het museum. In de
vroege namiddag van vrijdag 19 december werden vier publikaties aan de pers
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voorgesteld: de boeken over Constant Permeke door Willy Van den Bussche, over
Patrick Van Hoeydonck door Paul Van Hoeydonck, over Gaston Eysselinck door
Marc Dubois en het Permeke-nummer van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, samengesteld
door Marcel Obiak. Daarna kreeg het museum het vererend bezoek van Prinses Paola.
Voor de gastsprekers van deze plechtigheid, die 's avonds aan bod kwamen, was
het een gelegenheid om hun beleid respectievelijk binnen de Vlaamse Gemeenschap
door de Kabinetschef van Gemeenschapsminister Patrick Dewael, als binnen de
Provincie West-Vlaanderen door de heren Olivier Vanneste, Gouverneur, Charles
Boghemans, Gedeputeerde voor Cultuur en Willy Van den Bussche, Conservator,
toe te lichten op het gebied van de beeldende kunst in casu betreffende de werking
van het P.M.M.K.
De Heer Olivier Vanneste, Gouverneur van West-Vlaanderen opende de toespraken.
Hij bracht woorden van dank aan de verantwoordelijke personen en instanties die
het jarenoude plan om een Westvlaams museum voor moderne kunst te realiseren
zijn blijven koesteren en die het uiteindelijk ook hebben helpen realiseren. Wijlen
gedeputeerde en toenmalige voorzitter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
Jozef Storme, was ooit de vader van dit museumproject. De Gouverneur merkte
verder op dat men in de zachte sector van het cultureel werk over een harde kern
moet beschikken om de besluitvorming door te drukken. Gelukkig was deze ook bij
de Provincie West-Vlaanderen jarenlang voorhanden geweest. Op het eerste gezicht
lijkt het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst op de lijst van de patrimoniale
investeringen een buitenbeentje, een instituut waar een aparte taal wordt gesproken,
een huis voor bevoorrechte kunstliefhebbers.
Ten dele is het museum dit ook. Maar het is méér. Het is een onmisbare schakel
in de keten van de permanente vorming die de drijfveer is van ons cultureel beleid.
De heer Charles Boghemans, Gedeputeerde voor Cultuur stelde bij deze opening
drie essentiële vragen.
De eerste vraag had betrekking op het gebouw, vroeger een groot warenhuis,
vandaag - voor wie de peripetieën van de aanpassing niet of slechts van op afstand
heeft meegemaakt, - bijna als vanzelfsprekend een museum.
De tweede vraag cirkelde rond het tijdstip waarop het nieuw museum de deuren
opent: 19 december 1986, een paar weken slechts voor er een nieuw jaar begint, maar
dat ons weer een stap dichter brengt bij de 21e eeuw.
De derde vraag, en als U het mij vraagt de moeilijkste om te beantwoorden: waar
zal dit museum voor moeten dienen?
Met andere woorden: wat zullen wij ermee doen?
Verder is de heer Charles Boghemans er van overtuigd dat wie echter de bevolking
grondig wil vertrouwd maken met het dossier van de hedendaagse beeldende kunst
in ons land, met inachtneming van een zo groot mogelijk aantal objectieve normen,
kan, als overheid, bezwaarlijk zonder museum. Tot slot bracht Conservator Willy
Van den Bussche zijn visie naar voor weerspiegeld in de werking van het P.M.M.K.
De toespraak luidde als volgt:
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‘Het nieuwe Provinciaal Museum voor Moderne Kunst dat eindelijk na meer dan
twintig jaar een definitief onderdak heeft gevonden, betekent een mijlpaal in de
geschiedenis van de Moderne Kunst in België, die kracht wordt bijgezet door de
veelheid en belangrijkheid van de diverse manifestaties bij deze opening. Centraal
staat naast de eigen collectie de grote retrospectieve Permeke die met de publikatie
van de Kunstmonografie het hoogtepunt vormt van de herdenking van de honderdste
geboortedag van de kunstenaar dit jaar. Aan de hand van meer dan 300 kunstwerken,
schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken afkomstig uit eigen bezit, binnen- en
buitenlandse musea en tal van particuliere verzamelingen wordt een beeld geschetst
van deze Vlaamse expressionist. Met deze tentoonstelling wordt opnieuw het bewijs
geleverd van de kwaliteit en de intensiteit van zijn oeuvre. Daarnaast wordt eveneens
een hommage-tentoonstelling “Gaston Eysselinck” voormalig architect van dit gebouw
en de opening van de afdeling voor Toegepaste Kunst met werk van Patrick Van
Hoeydonck gebracht.
Het grote overwicht van de Permeke retrospectieve en de tweede fase die nog niet
is uitgevoerd brachten met zich mee dat binnen de eigen collectie een selectie zowel
kwantitatief als inhoudelijk diende te gebeuren zodat men slechts een fractie van de
rijke verzameling te zien krijgt. Een summiere vertegenwoordiging van de tijdgenoten
van Permeke lag voor de hand terwijl vooral werd gestreefd belangrijke accenten
van het 20ste-eeuws kunstgebeuren te leggen. Hierbij werd een intense representatie
van de actuele kunst nagestreefd.
Het P.M.M.K. omvat een verzameling moderne kunst die in België werkelijk uniek
is. Het P.M.M.K. is erin geslaagd na een twintigtal jaar een verzameling aan te leggen
van meer dan 1.500 nummers, zowel schilderijen, beelden, objecten als een collectie
grafiek, video en film.
Er wordt enkel nationale kunst aangekocht waardoor het mogelijk wordt een
overzicht alsook een inzicht in de moderne kunstgeschiedenis van ons land te
verkrijgen. In dit panoramisch overzicht kunnen we grosso modo drie delen
onderscheiden: het historisch gedeelte met als belangrijkste gegeven het
expressionisme, het semi-historische rond en na de Tweede Wereldoorlog, en de
actuele kunst. Het opsommen van de topwerken van de P.M.M.K.-verzameling is
overbodig aangezien dit enkele uitzonderingen niet te na gesproken, zou neerkomen
op het geven van de namenlijst van de kunstenaars die toonaangevend zijn geweest
voor de evolutie van de moderne kunst in België.
Dit overzicht is overigens uitvoerig behandeld in de tweedelige catalogus van het
museum. In deze publikatie wordt niet enkel de kunstsituatie in ons land uitgediept,
maar worden de Belgische feiten in een internationale context gesitueerd.
Naast het aanvullen van nog aanwezige leemtes binnen de verzameling, is het
gevoerde aankoopbeleid vooral toekomstgericht.
Een zeer nauwe relatie tussen het museum en het actueel kunstgebeuren is namelijk
niet alleen noodzakelijk, doch een eerste vereiste. Het P.M.M.K. heeft een actieve
rol te vervullen, waarbij vooral rekening dient te worden gehouden met de culturele
context, in het bijzonder met andere instellingen zoals galerijen en kunstcentra, die
eveneens over een bestendige informatie van de hedendaagse artistieke produktie
beschikken.
De tentoonstellingen die zullen worden gebracht, uit eigen bezit, uit diverse
bronnen, overgenomen van andere instellingen en/of musea, zullen een belangrijke
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plaats innemen binnen de museumactiviteiten. Het gevoerde tentoonstellingsbeleid
zal zowel nationaal als internationaal gericht zijn.
Een voortdurende confrontatie met wat in het buitenland gebeurt, is namelijk van
uitzonderlijk groot belang. Dergelijke vergelijking is ondermeer de beste maatstaf
voor het leren kennen en waarderen van de eigen artistieke produktie die zowel
internationaal als nationaal nog steeds ondergewaardeerd wordt. De uitstraling van
onze kunst buiten de eigen grenzen is dan ook een must! In dit verband wil ik toch
verwijzen naar de zo befaamde Brusselse Muntschouwburg die - nu zij n.a.v. de
verbouwingswerken een unieke mogelijkheid had - de blik richtte over de grenzen
heen en opdrachten gaf aan buitenlandse kunstenaars. Waarom voor een nationale
opera geen nationale kunstenaars erbij betrekken?
Moderne Kunst vereist ook van het publiek geestelijke nieuwsgierigheid en
beweeglijkheid. Een museumbezoek moet zowel een aansporing zijn voor verder
contact, als het resultaat van een nieuwe interesse.
De educatieve begeleiding in het P.M.M.K. zal hierbij een stimulans zijn. Uniek
is wel de tot standkoming van het Kindermuseum waar aan aangepaste kunstinitiatie
zal worden gedaan. Het Kindermuseumboek draagt bij om alles op eenvoudige wijze
en in een kindvriendelijke taal aanschouwelijk en verstaanbaar te maken.
Het P.M.M.K. heeft evenwel ook nog een wetenschappelijke functie, met name
de conservering en bestudering van de collectie. Alhoewel het didactisch aspect
primordiaal kan worden gesteld, sluit dit niet uit dat ook wetenschappelijke functies
impliciet aan het publiek en de kunstenaar ten goede kunnen komen.
Een Museum voor Moderne Kunst is uiteindelijk een voortdurende bron van
intellectuele stimulans en ontspanning, een bron van communicatie met nieuwe
kunstvormen, een mogelijkheid om de eigen tijd op een totaal andere wijze te ervaren.
De realisatie van het P.M.M.K. te Oostende houdt de reële belofte in deze
omvangrijke opdracht te verwezenlijken. Een uniek museum in België, waar en de
kunstenaar en het publiek, de leek en de wetenschappelijke gevormde ten volle aan
hun trekken kunnen komen.’
M. Obiak en W. Vens

Architect Paul Hankar (1859-1901)
De geschiedschrijving over de Belgische architectuurontwikkeling in de XIXde eeuw
vertoont grote lacunes. De boeiende en rijke fase tussen 1830 en 1914 werd reeds in
een aantal publikaties benadrukt maar op het gebied van uitgebreide monografieën
over de belangrijkste sleutelfiguren zijn nog grote inspanningen te leveren.
Op de bankbiljetten van 100 BF kan men een bouwfragment en een beeltenis
aantreffen van architect Henri Beyaert (1823-1894), maar een diepgaande studie
over zijn oeuvre en zijn grote invloed op de volgende generaties, onder andere op
Paul Hankar, is tot op heden niet verschenen. Een monografie over Jean B. Bethune
(1821-1894), de hoofdfiguur van de neogotiek, zou niet alleen een beter inzicht
verschaffen in zijn realisaties maar tevens een bijdrage kunnen leveren aan het
inpassen van de Belgische neogotiek in een groter Europees kader. De ‘recentste’
monigrafie over Bethune verscheen in 1906.
Voor de Art-Nouveau, één van de fundamenteelste bijdragen van België tot de
Europese architectuurontwikkeling, is de situatie veel gunstiger. Op het einde van
de jaren zestig verschenen de eerste uitvoerige publikaties over het werk van Victor
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Horta en Henry van de Velde. In de meeste studies van de laatste jaren worden beide
figuren in één adem genoemd met Paul Hankar, al beschouwen velen deze laatste
toch als een secundaire figuur binnen dit triumviraat.
In het najaar 1986 verscheen bij A.A.M. (Archives d'Architecture Moderne) in
Brussel voor het eerst een volumineuse monografie over het werk van Hankar,
samengesteld door de Franse historicus François Loyer*.
Deze uitzonderlijke studie werd pas mogelijk na het terugvinden van meer dan
3000 tekeningen in de bibliotheek van het Brussels Jubelparkmuseum. Na zijn dood
in 1901, op 42-jarige leeftijd en op het hoogtepunt van zijn artistiek kunnen, beslisten
zijn medewerkers alle tekeningen te schenken aan het museum. Deze documenten
getuigen niet enkel van Hankars vakbekwaamheid

Salontafel - ca. 1893.
Verzameling Museum voor Sierkunst - Gent.
(Foto: Studio Claerhout, Gent).
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Project voor een kunstenaarscentrum in Westende 1898.

en zijn uitzonderlijk tekentalent maar laten tevens toe zeer nauwkeurig de
verschuivingen te bestuderen die zich hebben voorgedaan.
Tot ongeveer aan de dood van Beyaert in 1894 was de jonge Hankar werkzaam
in zijn atelier. Hier leerde hij het vak en kwam hij onder de invloed van het denken
van de Franse architect Viollet-le-Duc. Ook het Japonisme beïnvloedde fundamenteel
Hankars werk. In 1893 bouwde hij zijn eigen woning in de Defacqzstraat, hetzelfde
jaar waarin Horta op een paar honderd meters daar vandaan woning Tassel bouwde.
Deze beide realisaties vormen een startsein voor een korte maar zeer rijke artistieke
periode in de Brusselse architectuur. Zowel Horta als Hankar ontwerpen tussen 1893
en 1901 hun beste Art-Nouveau realisaties.
Een hoogtepunt voor Hankar is zeker de koloniale expositie in Tervuren.

Krukje - ca. 1893.
Verzameling Museum voor Sierkunst - Gent.
(Foto: Luc De Rammelaere, Gent).

In 1897 krijgt hij de opdracht van Leopold II en van Baron Van Eetvelde de
tentoonstelling vorm te geven. Hij realiseerde één gedeelte, terwijl de briljante
tijdgenoten als van de Velde, Hobé en Serrurier-Bovy ook een gedeelte konden
uitbouwen. Ook de belangrijkste Belgische symbolistische beeldhouwers als Wolfers
en Van der Stappen werkten mee aan het project van Hankar. Deze unieke
samenwerking was indrukwekkend, zó verbluffend dat de Oostenrijkse architect
Wagner na zijn terugkeer in Wenen zijn volle steun gaf aan de nieuwe generatie,
namelijk de Wiener Secession met als spilfiguren de architecten Hoffmann en Olbrich.
Het oeuvre van Hankar is gelimiteerd in tijd en ruimte. Op amper acht jaar tijd
toonde hij zijn talent in zijn woningen, winkelinrichtingen en meubelen. In
tegenstelling tot Horta realiseerde Hankar geen enkel groot gebouw. Hij had volledig
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andere opdrachtgevers, in de eerste plaats zijn vrienden kunstenaars als Ciamberlani,
Janssens, Wolfers en Bartholomé. Zijn meeste realisaties waren gelegen - de helft
van Hankars oeuvre is reeds gesloopt - in Brussel en meerbepaald in Sint-Gillis en
Ukkel. Ook in Vlaanderen kreeg hij een paar opdrachten. In 1896 bouwde hij voor
de kunstschilder Buysse te Wondelgem bij Gent een woning met atelier. Dit imposant
gebouw werd vorig jaar gesloopt, maar gelukkig kon het Museum voor Sierkunst in
Gent het prachtig interieur recupereren.
In dezelfde stad verbouwde hij in 1899 een winkel voor de ‘English Modern
Compagny’. In 1896 maakt Hankar een ontwerp voor een ‘Cité des Artistes’. Dit
niet uitgevoerd ontwerp voor de badplaats Westende bevatte twaalf ateliers voor
kunstenaars.
De belangrijkste stelling in het boek is zeker de nadruk die gelegd wordt op het
ontstaan van bijna twee parallelle Art-Nouveau bewegingen in Brussel. Horta met
als leermeester Balat (architect van o.a. de Koninklijke Serres) en Hankar met als
leermeester Beyaert staan tegenover elkaar met dezelfde betrachting: het voorgoed
achter zich laten van een historiserende architectuurbenadering. Hankars architectuur
met een ascetische benadering is sterk verschillend van Horta's exuberantie van de
vormen. Het zoeken naar een nieuwe ruimtelijkheid bij Horta kan men echter bij
Hankar niet terugvinden. Het is dan ook logisch dat de volgende generatie, waar
streven naar rationaliteit steeds maar sterker zou worden, eerder Hankar als haar
voorloper beschouwde dan de even geniaal begaafde Horta.
De monografie van Loyer over Hankar is een onontbeerlijk naslagwerk om de
Art-Nouveau te begrijpen. Dit prachtig verzorgd boek is een must voor degenen die
gefascineerd zijn door deze korte, maar zó belangrijke fase van de Belgische
architectuur.
Marc Dubois

Eindnoten:
(1) Deze tekst verscheen in Standaard der Letteren van 2 maart 1985
* F. Loyer, Paul Hankar - La Naissance de l'Art Nouveau, Brussel, 1986, 584 p., 600 wit-zwart
foto's, 100 kleurfoto's, prijs: 3.500 fr. - Van 28 februari tot 5 april 1987 kan men in het Gentse
Museum voor Sierkunst uitzonderlijk de collectie Hankar meubelen zien. Dit museum bezit de
grootste verzameling meubelen van deze Art-Nouveau-architect. Open: dinsdag tot zondag: 9
tot 12.30 uur / 13.30 tot 17.30 uur. Gesloten op maandag.
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt

geschenk-litho voor wie een nieuwe abonnee op ‘Vlaanderen’ werft...
Erik van Straelen (oHasselt, 10.11.1943) beoefent de schilderkunst, de keramiek
en de grafiek. In 1967 behaalde hij het diploma van keramist aan het Provinciaal
Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt, in het atelier van Jan Heylen. Later
volgde hij nog een technologische cursus muurschilderkunst te Alde-Biezen. In 1975
was hij één der stichters van het kunstenaarscollektief ‘Akkolade’. Na een leraarschap
aan de Stedelijke Academies van Genk en Hasselt, werd hij in 1985 leraar (tekenen)
aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt. Onder leiding
van M. Savko (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) werkte hij mee aan
de restauratie van de muurschilderingen in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden. In 1976
behoorde hij bij de geselecteerden voor de prijs voor schilderkunst te
Sint-Martens-Latem. Erik van Straelen nam deel aan verscheidene
groepstentoonstellingen, o.a. te Faënza (Italië), Vesprem (Hongarije). Zijn
belangrijkste individuele tentoonstellingen waren: Galerij An-Hyp, Hasselt 1977;
Graethemkapel, Borgloon 1980; Woontips, Houthalen 1981; Kunstbezit, Heerlen
1981; Galerij Dessers, Hasselt 1984; Galerij Overhuis, Diest 1986 en Cultureel
Centrum, Heusden-Zolder 1986.
M.O.

Atelier: Ordingen-Dorp 35, 3815 Sint-Truiden

21e Dagen van het Vlaamse lied
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Onze redactie publiceert hiernavolgend de inhoud van de toespraak gehouden door
de heer Norbert D'hulst, secretaris generaal van het Davidsfonds, en dit ter
gelegenheid van de 21e ‘Dag van het Vlaamse lied’ gehouden in de ‘Singel’ te
Antwerpen op 16/11/86.
Gebeurtenissen als deze 21e Dagen van het Vlaamse Lied verrassen telkens weer:
de luisteraars, maar vooral ook de samenzangers die we dan allen zijn, ervaren hoe
ongelooflijk rijk, hoe meeslepend-mooi, hoe ontroerend diep het werk van grote
Vlaamse musici gebleven is. Deze dagen-in-november verheugen ook omdat we dan
in en rondom ons voelen dat Jef van Hoof, honderd jaar geleden geboren, en Armand
Preud'homme, dit jaar gestorven, voortleven in de schoonheid die ze schiepen en die
wij nu beleven. Echte schoonheid blijft beroeren, ontroeren, bezielen ook.
De verrassing is ongetwijfeld groot om nog een andere reden: eens hierbuiten
komen we immers terecht in een andere muzikale wereld, die ons - van de top-20
tot sommige jeugduitzendingen op TV, van BRT-2 tot menige video-clip - overspoelt
met klanken die af en toe wel wat met schoonheid te maken kunnen hebben, maar
meestal het tegenovergestelde ervan zijn. Hun grote verdiensten zijn dan blijkbaar
alvast vijfvoudig:
1.
zij zijn - volgens een vorstelijke definitie van ongeveer een eeuw geleden lawaaierig en duur;
2.
ze zijn glitterend-nieuw en zeer vlug ook weer oud en vergeten;
3.
ze worden geïmporteerd uit Angelsaksische landen, vooral uit Amerika;
4.
ze brengen de musici, maar meest nog de commerciële groepen die erachter
staan, vele miljoenen (dollar) op, want winst is hun eerste bestaansreden;
5.
ze worden - met een weergaloze commerciële feeling én agressiviteit ingepompt bij een muzikaal niet gevormd en dus weerloos publiek, dat zijn
dikwijls karige dop- of jobcenten besteedt aan deze ‘musts’ van één week.

In deze eigenaardige crisistijd wordt succes wel eens gelijkgesteld met waarde, en
vragen ook wij ons af of deze Angelsaksische import - die ons duidelijk niet het beste
of het diepste brengt van deze grote cultuur, maar het commerciële schuim van deze
smeltkroes - dan toch niet waardevol is. We denken dan uiteraard niet aan de
onderliggende tekstboodschap - waarvan de vertaling menig ouder en opvoeder
sprakeloos zou laten - maar aan de verkoopcijfers, de echo's in de media en wat de
respons genoemd wordt bij het jongerenpubliek.
Daartegenover staan dan muzikale feesten als vandaag (waar wij ervaren hoe
blijvend echte schoonheid kan zijn), de nieuwe bloei en de kwaliteitsverbetering van
het koorleven in Vlaanderen. Hoe diepgaand en verfijnd dit werk ook kan zijn, het
komt veel minder op radio en TV, de grote smaakmakers van nu; hoe open en volks
het ook is, het bereikt de grote massa niet en voelt zich - misschien terecht - bedreigd
in wat Ortega y Gasset nu allicht zou genoemd hebben ‘De neergang der horden’.
Het Vlaamse lied, het volkslied, de Vlaamse muziekcultuur bereikt met al het
mooie dat ze omvat, de massa niet, om drie grote redenen:
1.
cultuurprodukten, realisaties van kleine cultuurgebieden hebben het moeilijk
om - in een geïnternationaliseerde wereld - op een commercieel efficiënte wijze
de concurrentie aan te kunnen met wat komt uit grote landen, waar de beginmarkt
meer dan tien keer groter is;
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2.

de muzikale vorming is duidelijk onvoldoende. Als we daarbij een
beschuldigende vinger naar het onderwijs zouden uitsteken, moeten we toch
beseffen dat dit nu al overvraagd wordt: computerkunde, economie,
verkeersveiligheid, sociologie... het zou allemaal moeten aan bod komen op de
school, die haar invloed erg zag tanen en die zo al sterk moet oproeien tegen
publiciteit, radio en TV, die dikwijls - impliciet of expliciet - in lengte van uren
andere en tegengestelde waarden doorgeven. Toch tonen heel wat leerkrachten
en directies het echte voorbeeld, van zingende klassen tot massale
schoolzangfeesten;
3.
radio en TV - deze (alvast in theorie) uiterst belangrijke hefbomen voor de
culturele ontwikkeling van ons volk, de belangrijkste elementen van de
cultuurautonomie waarvoor we zolang gestreden hebben - vervullen in-
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zake de Vlaamse muziek- en liedercultuur hun opdrachten onvoldoende, niet
of ronduit slecht. Er zijn weliswaar enkele degelijke uitzendingen en fijne
programmamakers, maar wie het geheel overschouwt, heeft de indruk dat ze in
feite dienen als alibi.
Het is helemaal niet zeker dat een commerciële zender wat Vlaamse liederen en
muziek betreft, beter zou presenteren. Winststreven is nu eenmaal beter voor economie
dan voor cultuur; commerciële druk en hang naar kijk- of luisterdichtheid bij een
onvoldoende gevormd publiek leiden waarschijnlijk niet tot kwaliteit: buitenlandse
voorbeelden en menige Vlaamse vrije radio zijn er om dit te bevestigen.
Daarom dient onze aandacht op de eerste plaats te gaan naar de BRT, die volgens
de wet de omroep van en voor ons volk zou dienen te zijn. Als bewuste burgers van
een Vlaanderen dat op weg is naar een autonomie die we zo groot mogelijk willen,
hebben we als plicht ervoor te zorgen dat radio en TV hier echt van ons worden en
betere kwaliteit brengen. Daartoe kunnen we bijdragen, o.m. ook door rechtstreekse
druk op de politiek verantwoordelijken. De druk kan vele vormen aannemen en ieder
van ons zal wel creatief genoeg zijn om er bij te vinden. Één loopt alvast: de
petitieactie nog geen jaar geleden - zonder middelen noch eigen organisatie - gestart
door Gust Teugels. Het feit dat de formulieren binnenstromen, dat er massaal om
gevraagd wordt, is de beste illustratie van de nood die tienduizenden bewuste mensen
ervaren. De jonge Vlaamse cultuurminister kan inhoudelijk waardevol werk presteren
en zijn imago gunstig bijwerken (u weet, Vlaanderen Leeft - allicht ook met die
bekommernis) door orde op zaken te stellen in het Reyerslaanlabyrint en er te zorgen
voor een kwaliteitsomroep die open, dynamisch maar op muzikaal gebied ook Vlaams
is. Meteen moge de minister vernemen dat een eventuele private televisie, waarvoor
momenteel een decreet in de maak is, aan deze basisvereisten moet voldoen. En ik
kan er - vanuit mijn vereniging - aan toevoegen dat, indien dit niet zou gebeuren,
Vlaamse cultuurverenigingen ook op dat vlak strijdverenigingen zullen worden.
Vlaanderen, onze toekomst maken wij
- op bezielende dagen zoals hier,
- maar ook daarna: door druk op de politiek verantwoordelijken,
- maar ook door het educatief werk dat we verrichten als ouders, op school, in
de jeugdbeweging, bij vrienden en kennissen, in het verenigingswerk, door onze
activiteiten in koren en volkskunstgroepen,
- maar ook door onszelf inwendig te verrijken met wat blijvend mooi is en van
deze overvloed uit te stralen.
Dat is onze kracht én op termijn ook onze macht.
In dit verband schreef een jong, briljant en toch ook reeds ervaren politicus onlangs
volgende regels: ‘Ik verwacht niets van de politici als gidsen naar een nieuwe
samenleving. Over vijftig jaar lopen zij nog rond met hun verklaringen,
perscommuniqués, dienstauto's, affiches en populariteitspolls in dienst van hun “super
ego”. Ik verwacht meer van de stille werkers aan de tijdsgeest. Die bepaalt de
geschiedenis’.
Dames en heren, stille - en vandaag ook zingende - werkers aan de tijdsgeest, dat
zijn wij.
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Norbert D'Hulst
Bedoelde actie met verzoekschriften, waaraan talrijke cultuur verenigingen
deelnemen, werd gestart in de loop van september ll. en groeit momenteel uit tot een
grootscheepse campagne ten bate van eigen lied- en muziekcultuur. Tienduizenden
verzoekschriften zullen in het voorjaar van 1987 worden overgemaakt aan de
Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael. Bedoelde verzoekschriften
kunnen schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij: Gust Teugels, A.N.Z.
Stuurgroep, Vredestraat 181, 2550 Kontich. Telefoon: 03/457.18.20.

Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voortaan alleen nog sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt. Het vroegere
adres in Oostende werd opgegeven.
Er worden geen individuele bekroningen opgenomen. Gelieve dus de volledige
uitslag mee te delen, met alle bekroonde en onderscheiden kunstenaars (plus zo
mogelijk de adressen).

A. Literatuur
• Antwerpen
De provinciale prijzen voor geschiedenis en volkskunde werden onlangs toegekend.
De prijs 1986, ten bedrage van 25.000 fr., voor een onuitgegeven werk, ging naar
Nathalia Bekx voor haar handschrift ‘Bijdrage van de Antwerpse Provinciale
Commissie voor Technisch Onderwijs tot de Opleiding van Technische Leraren en
tot de Beheersing van de Nederlandse Vaktaal (1919-1954)’.
De jury besliste de prijs 1986 voor een werk, verschenen tijdens de periode
1983-1985 - ten bedrage van 25.000 fr. -, toe te kennen aan Helma Houtman-De
Smedt voor haar werk ‘Charles Proli, Antwerps zakenman en bankier, 1712-1786.
Een biografische en bedrijfshistorische studie’.
In de jury, onder het voorzitterschap van bestendig afgevaardigde E.
Leemans-Devriendt, zetelden Fr. Baudouin, A. Jans, prof. A. Keersmaekers, prof.
dr. R. van Passen en prof. dr. L. Voet.

• Brugge
De jaarlijkse prijs voor letterkunde van de provincie West-Vlaanderen zal dit jaar
naar schrijvers van jeugd- of kinderboeken gaan. Een bedrag van 80.000 fr. wordt
ter beschikking gesteld voor prijzen en/of premies. De prijskamp is voorbehouden
voor Westvlamingen van geboorte of met tenminste vijf jaar domicilie in de provincie.
Elke deelnemer mag één of meer werken opsturen, zowel reeds gepubliceerde jeugden kinderboeken als onuitgegeven manuscripten tegen uiterlijk 15 juni. Reglement
en inlichtingen bij: Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold 3-laan 41, 8200
Brugge 2, (050) 38 69 01, toestel 215 of 203.
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• Brussel
Voor de 10e uitgave van de Prijzen voor Poëzie van de Vlaamse Club 1986 hadden
ruim 900 dichters ingezonden. Die jury was samengesteld uit prof. Marcel Janssens,
Willem M. Roggeman, Julia Tulkens en Armand Van Assche.
In de categorie ‘dichters boven de 21 jaar’ werd Bart Veulemans uit Oud-Turnhout
onderscheiden met het gedicht ‘De Zomerliefde’ terwijl in de categorie ‘dichters
tussen 17 en 21 jaar’ Patrick Auwelaert uit Opwijk met het gedicht ‘De Beeldhouwer’
tot laureaat werd aangewezen.
Wat de nog zeer jonge dichters betreft werd in de categorie tussen 13 en 16 jaar
het vers ‘Ach Paard’ van Sofie Van Volsem uit Brugge bekroond. Jongste laureate
(tot 12 jaar) was Marjan Parmentier met het gedicht ‘Mijn Knuffiefnuffel’ een
vertederend vers over de slaapgewoonten van een teddybeertje.

• Den Haag/Brussel
Voor de veertiende keer organiseert het ANV een wedstrijd waaraan jongeren uit
Nederland en Vlaanderen kunnen deelnemen door het schrijven (en inzenden) van
een journalistiek werkstuk dat geschikt is om in een krant te worden opgenomen.
Dus geen opstel! Er zijn drie leeftijdscategorieën: 12 t/m 14, 15 t/m 17 en 18 t/m 20
jaar. Prijzen; f 200,- of Bfr. 3.600 voor ‘topjournalisten’. Reglement aanvragen bij
ANV, Surinamestraat 28, 2585 GJ Den Haag - tel. (070) 46 24 11; ANV, Gallaitstraat
80, 1210 Brussel - tel. (02) 241 31 64. Laatste dag van inzenden: 31 mei 1987.

• Gent
De provinciale prijs voor letterkunde 1987 is voorbehouden aan het scheppend proza
(roman, novelle, verhaal of verhalenbundel). Aan deze prijs is een bedrag verbonden
van 35.000 fr. (laureaat); daarenboven wordt een bedrag van 15.000 fr. voorzien
voor het toekennen van (een) premie(s). Gevraagd wordt een oorspronkelijk,
onuitgegeven of niet vóór 1982 gepubliceerd prozawerk in de Nederlandse taal. De
deelnemers mogen nog niet eerder bekroond zijn met een provinciale prijs voor de
roman, de novelle of het verhaal, of met een hogere prijs
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in deze respect. genres. De uiterste datum van inzending wordt bepaald op 31 januari
1987. Info: Dienst Kulturele Aangelegenheden, Bisdomplein 3, 9000 Gent.

• Haacht
Alhoewel er enigszins een wildgroei te bespeuren valt in de litteraire wedstrijden
heeft de kunstenaarsvereniging Kulturama toch de Kulturama Poëziewedstrijd 1986
uitgeschreven en wel met de bedenking dat ‘iedere kans die een vereniging of
organisatie aan de kunstenaars kan bieden als een verrijking dient beschouwd te
worden, die - als de kunstenaar zichzelf respecteert - door hem niet anders dan in
dankbaarheid kan worden aanvaard. In een periode waarin de officiële steun aan
kunstenaars in alle domeinen drastisch wordt teruggeschroefd, is het de taak van
anderen die functie van stimulator over te nemen.’ Voor zijn eerste poëziewedstrijd
kreeg Kulturama van 105 dichters uit Vlaanderen en Nederland telkens twee gedichten
binnen. De jury bestaande uit mevr. Gerda Berckmoes en de heren Frans Cornelis
en Willy Verhegghe stelde volgend palmares op: Laureaat: Cyriel Gladines
(Tessenderlo) met het gedicht ‘Gastarbeidersvrouwen’ - 1ste Vermelding: Rik
Dereeper (Koekelare) met het gedicht ‘Zij’ - 2e Vermelding: Victor Vroomkoning
(Nijmegen) met het gedicht ‘Afreis’ - Prijs ‘Beste inzending Prov. Brabant’: Gust
Van Huyck (Keerbergen) met ‘Heb jij mijn poppenhuis al gezien’.

• Kortrijk
De Historische Prijs Etienne Sabbe 1986 werd toegekend aan dhr. Karel Degryse
voor zijn studie ‘De Antwerpse Fortuinen. Kapitaalaccumulatie, -investering en
-rendement te Antwerpen in de 18e eeuw’. Deze wordt driejaarlijks uitgeschreven
door de vzw De Gulden Sporen op initiatief van mevrouw Etienne Sabbe, ter
nagedachtenis van haar echtgenoot, Algemeen Rijksarchivaris en vooraanstaand
historicus (1901-1969). De Prijs bekroont een historische studie, in het Nederlands
opgesteld door een Belgisch historicus jonger dan 45 jaar.

• Meise
Op initiatief van de Gemeentelijke Taalleergangen - Audiovisueel Centrum te Meise
wordt opnieuw de zogeheten Jules Van Campenhoutprijs voor poëzie uitgeschreven.
De prijs is genoemd naar wijlen burgemeester J. Van Campenhout die zowat dertig
jaar aan het hoofd stond van zijn gemeente en die verschillende malen mee de Vlaamse
Poëziedagen steunde die destijds te Meise werden ingericht als verlengstuk van de
gelijknamige dagen te Merendree en Wemmel.
De deelnemers aan de prijskamp moeten hun gedichten insturen vóór 28 februari
1987. De hoofdprijs bedraagt 20.000 fr. Aan deze poëzieprijs kan iedereen deelnemen
met maximum 2 niet bekroonde gedichten in Algemeen Nederlands.
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Inlichtingen: Audiovisueel Centrum van Meise, tel. (02) 269 55 46.

• Tongeren
De Tongerse Schrijverskring en de Culturele Raad van de stad Tongeren organiseren
voor de derde maal een poëziewedstrijd met als inzet de Prijs van de Culturele Raad
en de Prijs Herman de Buyzer. Het thema voor 1987 is ‘De natuur’ in de ruimste zin
bekeken. Maximum drie getypte en ongepubliceerde gedichten, in drievoud en onder
pseudoniem, vergezeld van een gesloten omslag waarin naam en adres van de auteur,
worden ingewacht uiterlijk 10/5. Inzendingen worden ingewacht bij het secretariaat
van de Tongerse Schrijverskring p/a Jeannine Vanhaeren, Jagersstraat 4, 3700
Tongeren.

• Wespelaar
Er wordt een Priester Daensprijs uitgeschreven voor 1987. Het reglement werd in
die zin gewijzigd dat ook reeds gepubliceerd werk mag worden ingestuurd. De
inzenders blijven eigenaar van de door hen ingestuurde manuscripten. De prijs
bedraagt 30.000 fr. en betreft een historisch werk over het Daensisme of aanverwante
bewegingen. De manuscripten dienen in drie exemplaren vóór 31 maart 1987 te
worden ingestuurd bij het secretariaat van het Priester Daensfonds, Grote Baan 51
te 2990 Wespelaar.

B. Beeldende Kunsten
• Antwerpen
- De Prijs voor Plastische Kunst 1986, die het provinciebestuur van Antwerpen
jaarlijks uitschrijft, was voorbehouden aan de prentkunst. De jury achtte het
aantal inzendingen - 98 in totaal van 24 inzenders - erg hoog. Twee werken
staken echter boven alle andere uit: die van Dirk van der Eecken en van Werner
Hauters. Dirk van der Eecken kon de provinciale prijs plastische kunst in de
wacht slepen voor een geheel van vier uit zijn vijf ingezonden houtsneden, alle
zonder titel. Een premie van 40.000 fr. werd toegekend aan Werner Hauters
voor zijn gehele inzending, vier houtsneden.
- In 1986 schreef het provinciebestuur prijzen uit voor textielkunst en monumentale
kunst. Voor de prijs textielkunst, ten bedrage van 80.000 fr., werd een vrije en
decoratieve expressie in textiel ingewacht. Ook functionele toepassingen in het
interieur of in de kledij kwamen in aanmerking. Eenendertig werken van veertien
kunstenaars werden ter beoordeling voorgedragen. Na een selectie besloot de
jury tien textielwerken van vijf inzenders op te vragen voor een definitieve
beoordeling. De juryleden oordeelden echter dat de inzendingen getuigden van
een te laag kwalitatief peil; ook werd een gebrek aan persoonlijkheid en
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interpretatievermogen waargenomen. Om deze reden besliste de jury de prijs
textielkunst niet toe te kennen.
Om bepaalde richtingen binnen de textielkunst aan te moedigen werden wel
twee premies ten bedrage van 20.000 fr. toegekend, met name aan François
Blommaerts (Edegem) voor zijn tapijt ‘Terrenus’ en aan Marleen van Sande
(Herentals) voor haar gehele inzending.
Voor de prijs monumentale kunst, ten bedrage van 60.000 fr., werden ontwerpen
ingewacht voor een beeld dat vast geïntegreerd kan worden op het verbrede,
heraangelegde voetpad voor het provinciaal Museum voor Fotografie te
Antwerpen. Van de dertien voorstellen gedaan door zes kunstenaars werden
twee ontwerpen nader onderzocht: namelijk ‘Consoluut’ van Georges Meyvis
en ‘Lichtvanger’ van Walter Jouret.
Beide werken werden tegen elkaar afgewogen naar expressiekracht, esthetiek
en plaatsingsvermogen. De prijs werd tenslotte toegekend aan Georges Meyvis.
De jury oordeelde dat het beeld ‘Consoluut’ een grote affiniteit bezit met de
omgeving van ‘het Zuid’ zowel naar materie- en kleurgebruik als naar de
uitwerking. Aan Walter Jouret werd een premie van 40.000 fr. toegekend.
- Het Joris Minnefonds organiseert in 1987 voor de 10e maal de tekenprijskamp
Joris Minne. Hiermee wil het fonds een jonge Vlaamse kunstenaar, die uitmunt
in teken- en/of graveerkunst, bekronen. De deelneming is kosteloos en staat
open voor jonge kunstenaars, die tenminste 25 jaar oud zijn en de leeftijd van
35 jaar niet bereikt hebben op 11 mei 1987. Gevraagd worden: drie tekeningen
of grafisch uitgewerkte stukken rond het thema ‘Geboorte’ (formaat circa 30 ×
65 cm). Tevens dienen drie tekeningen of grafisch uitgewerkte stukken met een
onderwerp naar keuze ingezonden te worden (max. formaat 100 cm × 100 cm).
De technieken zijn vrij en de stukken blijven eigendom van de kunstenaars. Alle
werken dienen ingelijst te zijn. De werken dienen toe te komen tussen 27 en 30 april
1987 in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Mutsaertstraat 31 te
Antwerpen (open alle werkdagen van 9 tot 12 u en van 14 tot 16 u). Informatie en
deelnemingsformulieren kunnen bekomen worden op het secretariaat van het Joris
Minnefonds, Eikenstraat 9 (ingang Meir 85) te Antwerpen, tel. (03) 231 4960 - toestel
2991 of 2992.
De prijs, die 50.000 fr. bedraagt, zal toegekend worden aan die kunstenaar die erin
slaagt ‘een lijn die gevoelig is’ te scheppen. Dit komt overeen met het streven van
Joris Minne om de tekenkunst te herwaarderen, niet alleen met de bedoeling de
tekening, doch ook de kunstenaars te stimuleren om te tekenen, alvorens zij beeld,
schilderij, boek of ander kunstwerk realiseren.

• Brugge
De tweejaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de Provincie West-Vlaanderen
1986 werd voorbehouden aan de multipliceerbare kunstvormen. Binnen het totaal
pakket van inzendingen, te weten 21 deelnemers met 58 kunstwerken, besliste de
jury met unanimiteit volgende laureaten aan te duiden: 1. Francky Caen uit Gent 2. Frans + Frank uit Gent. De beide laureaten krijgen de prijs van 30.000 fr. en het
zilveren ereplaket van de Provincie.
De jury was samengesteld uit: voorzitter: Ch. Boghemans, Gedeputeerde voor
Cultuur, K.J. Geirlandt, R. Foncke, G. Gyselen en W. Van den Bussche.
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• Brussel
De Nationale Hembecca wedstrijd staat open voor alle kunstenaars van Belg.
nationaliteit tot max. 35 jaar. Komt in aanmerking: schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, grafiek en andere disciplines. Inschrijven tot 15/6 bij dhr. Filip Roland,
p/a O.C. Brussel, Marjoleinstr. 10, 1120 Brussel, waar men ook alle verdere informatie
kan bekomen.

• Gent
- De Provinciale Prijs voor Plastische Kunst 1987 is voorbehouden aan de
beeldhouwkunst en wordt gehonoreerd met 35.000 fr. voor de laureaat en een
eervolle vermelding met 15.000 fr. Gevraagd: drie originele werken af te leveren
op 7 of 8/9. Kunnen deelnemen: kunstenaars die Belg zijn, in Oost-Vlaanderen
geboren zijn of er minstens 5 jaar woonachtig zijn en nog niet eerder bekroond
werden met een prov. prijs voor beeldhouwkunst of met een hogere prijs in
datzelfde genre. Ook voor Fotografie wordt een Prov. Prijs 1987 uitgeschreven,
waarvoor een bedrag van 25.000 fr. voor de laureaat is voorzien en 10.000 fr.
voor een Eervolle vermelding. Uiterste datum voor inzending is 23/10. Info:
Dienst Kulturele Aangelegenheden, Bisdomplein 3, 9000 Gent.
- Jeux Interdits (Gent) en Arts (-7) uit Rennes (Fr.) organiseren samen een
Internationale Affiche-Wedstrijd die openstaat voor plastische kunstenaars,
beeldhouwers, grafici, beoefenaars van toegepaste kunst en studenten uit het
kunstonder-
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wijs, maar met een beperking van de leeftijd tot 30 jaar (op 31/3/87). De prijs
bedraagt 10.000 FF. Uiterste datum voor het indienen van het ontwerp 25/3.
Info: Jeux Interdits, Fraterplein 7, 9000 Gent - tel. (901) 23 38 44.
- Elk jaar wordt door de BUA (Beroepsunie der Architecten) de prijs Van Hove
uitgereikt. In 1986 kregen twee studenten van Sint-Lucas Gent een vermelding
nl. Michèle Geerebaert en Gilles Van Bogaert. Deze prijs Van Hove wordt
gekozen uit de eindprojecten van de laatstejaars van de verschillende
Sint-Lucasscholen in België.

• Haacht
De kunstenaarsvereniging Kulturama bekroonde in zijn wedstrijd Kulturamajuweel
1986 de kunstschilder Staf Gillé (o 1892) (Rijmenam).
Namens het C.V.K.V. en de redactie van ‘Vlaanderen’ van harte proficiat aan
alle bekroonde kunstenaars.

Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten tijdig insturen naar: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt.

• Amsterdam
In het Stedelijk Museum (P. Potterstraat 13) worden o.m. volgende tentoonstellingen
georganiseerd: Lucebert (schilderijen, werken op papier, foto's) nog tot 15/3 - Oskar
Schlemmer (schilderijen, tekeningen, beelden, theaterontwerpen) van 22/2 t/m 12/4
- Robert Combas (schilderijen) van 16/5 t/m 28/6 - Siah Armajani (sculpturen) van
16/5 t/m 28/6 en Holland in Vorm (een serie tentoonstellingen over Ned. vormgeving
na 1945) van 20/6 t/m 29/9.

• Antwerpen
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- Alle bezitters van werk van de Vlaamse kunstenaar Floris Jespers (1889-1965)
worden vriendelijk verzocht zich in verbinding te stellen met de Stichting Oscar
en Floris Jespers, p/a I.C.C., Meir 50 te Antwerpen (tel.: 226 05 36). De stichting
beoogt een catalogus aan te leggen van het volledige oeuvre van deze kunstenaar.
Tevens wordt de uitgave van een groot kunstboek over Floris Jespers voorbereid.
Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de gebroeders Jespers kan de
stichting steunen door een lidgeld te betalen (1000,- per jaar) om alzo de
materiële noden van het opzet te helpen lenigen. Rekeningnummer:
411-0665789-65 of 551-2988800-08). Geplande tentoonstellingen: 1. Floris
Jespers' expressionistische periode in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas
(voorjaar 1987). Deze tentoonstelling zou uitzwermen in binnen- en buitenland.
- 2. Eglomises van Floris Jespers in het Museum van Moderne Kunst te Brussel
(nov. 1988). - 3. Modernisme in Vlaanderen (Antwerpen 1905-1925) in het
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (mogelijk voor het najaar 1989).
Voor meer inlichtingen omtrent de doelstellingen, het lidmaatschap en de
activiteiten georganiseerd door de Stichting, kan u terecht op het secretariaat:
I.C.C., Meir 50, 2000 Antwerpen, tel.: (03) 231 91 82.
- Het 50e Vlaams Nationaal Zangfeest wordt gehouden op 3/5 (om 14.30 u) in
het Sportpaleis/Antwerpen. Het wordt georganiseerd door het Algemeen
Nederlands Zangverbond in samenwerking met het Noordstarfonds vzw. Met
de medewerking van de VTB-VAB, het Davidsfonds en de VVKB. Met de
steun van de Kredietbank, C & A-België, Stichting Dhondt en Sociale Dienst
VEV.
Programma en medewerkers: Koren: Ars Musica (Merksem), Egidius (Beerse),
Waelrant (Borgerhout), Zingt Jubilate (Zaventem), Singhet Scone (Dilbeek),
De Echo (Lommel), Cantabile (Dilsen), D'Averulle (Temse), Cantilene
(Wondelgem), Amicitiakoor (Wakken), Kon. Mannenkoor De Kerels (Izegem)
en het Sint Janskoor (Kachtem). - Vlaams Symfonisch Orkest o.l.v. Michael
Scheck en Brassband Midden-Brabant o.l.v. Jan Van der Roost. - Solisten: Miel
Cools, Jef Elbers, Herman Elegast, Gust Teugels, Paul en Herwig Vagant en
Zeger Vandersteene - Dirigenten: Jos Cuppens, Lode Dieltiens, Michael Scheck,
Jan Van der Roost en Juliaan Wilmots - Tekstauteurs: Wouter De Bruyne en
Anton Van Wilderode - Gelegenheidsteksten en omroep: Jos van der Veken Presentatie: Mieke Bouve en Francis Verdoodt - Componisten: Jan Van der
Roost (ouverture) en Juliaan Wilmots (koorbewerkingen) - Beiaardier: Geert
D'Hollander - Jeugdmuziekkapellen van Chiro-Opstal, KSA-Hanske de Krijger,
VNJ-Nationaal, VVKS-St.-Joris - Izegem - Bewegingsgroepen: Balletgroep
Olivia Geerolf, Vendeliersgroep Don Bosco (Woluwe) en Volksdansgroepen
VVKB - Regisseur: Herman Slagmulder.
Info: A.N.Z.-secretariaat, Vrijheidstraat 30-32, bus 14, 2000 Antwerpen - tel.
(03) 237 93 92.
- De tentoonstelling ‘Het Lied in ziel en mond’ vindt plaats van 5/4 tot 31/5 in
het A.M.V.C., Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, telkens van 10 tot
17 u. Deze tentoonstelling zal voornamelijk aan de geschiedenis van ‘Een halve
eeuw Vlaams Nationale Zangfeesten’ gewijd zijn. Groepen die deze
tentoonstelling o.l.v. een deskundige gids wensen te bezoeken, maken best een
afspraak met Jan De Wilde op het A.M.V.C. - tel. (03) 232 55 80.
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- Met het doel het werk van componist Armand Preud'homme te verspreiden en
minder bekende werken van de geliefde Vlaamse componist kenbaar te maken
werd de A. Preud'homme Stichting opgericht. Het lidmaatschap bedraagt 250
fr. en voor 1.000 fr. wordt men ere-lid. Informatie krijgt u op het adres van de
Stichting: Paardenmarkt 95, 2000 Antwerpen of per tel. op het nr. (03) 233 20
75 of (03) 233 01 42. Op 15/3 wordt in P.C. Arenberg (Antwerpen) een
Huldeconcert ‘Armand Preud'homme Onvergetelijk’ georganiseerd (15 u) met
talrijke solisten en gevarieerd programma in een presentatie van Jef Burm.
Hetzelfde concert wordt herhaald op 21/3 om 20.15 u eveneens in P.C. Arenberg.
- Door de gemeenschapsminister van Cultuur werd onlangs een vaste belofte van
toelage getekend voor de zogenaamde scharnierfase in de restauratie van de
kathedraal. Vanwege het Ministerie van Justitie werd een machtigingsbesluit
voor de uitvoering van de werken ontvangen. De provincie heeft intussen de
opdracht gegeven om met de werkzaamheden te beginnen. De scharnierfase
omvat de werken met het oog op de voltooiing van de ondergrondse
klimatizeringsinstallatie in koor en kruisbeuk. Het bijzonder bestek voorziet dat
deze werken voor een periode van ten minste twaalf maanden onderbroken
zullen worden voor een arecheologisch bodemonderzoek. In de jaren 1973-1974,
tijdens de aanleg van de ondergrondse kanalen in het schip van de kerk, werden
belangwekkende vondsten gedaan. Het toen uitgevoerde bodemonderzoek liet
vele vragen over de bouwgeschiedenis van de kathedraal onbeantwoord. Men
verwacht dat het nu gepland, systematisch onderzoek in kruisbeuk en koor
hierop een antwoord zal geven. De wenselijkheid van dergelijk onderzoek werd
reeds geformuleerd op een vergadering van 27 november 1973, die op verzoek
van gouverneur Kinsbergen, naar aanleiding van de eerste bodemvondsten, was
belegd. Voor de komende opgravingen werd een beroep gedaan op de dienst
opgravingen van de oudheidkundige musea van de stad Antwerpen. Advies
wordt verstrekt door de Nationale Dienst voor Opgravingen. Het provinciebestuur
zal tijdens de onderzoeksperiode het publiek over de vooruitgang ervan op de
hoogte houden. Zoals bij de eerste fase van restauratie zal een werkgroep onder
het
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voorzitterschap van gouverneur A. Kinsbergen et met medewerking van
bestendig afgevaardigde L. Bogman, het komend archeologisch bodemonderzoek
begeleiden. De werkgroep is samengesteld uit de restauratie-architecten en
vertegenwoordigers van het kathedraalbestuur, de stad Antwerpen
(oudheidkundige musea/afdeling opgravingen) en het provinciebestuur, dat voor
de coördinatie zal instaan.
- Het Kon. Museum voor Schone Kunsten heeft een nieuwe uitgave gepubliceerd:
‘Catalogus Beeldhouwwerken 19e en 20e eeuw van het Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen’. Deze publikatie is een welkome en erg nuttige
aanvulling op de twee reeds bestaande fondscatalogi van de verzameling
Moderne kunst van het Koninklijk Museum. In 1977 verscheen de ‘Catalogus
Schilderijen 19de en 20ste eeuw’ en in 1981 de ‘Catalogus Tekeningen,
aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw’. De nieuwe catalogus belicht de
volledige verzameling beelden en assemblages, 321 nummers van 169
kunstenaars om precies te zijn. Elk werk wordt afgebeeld en de catalogus telt
meer dan 150 bladzijden.
Info: K.M. voor S.K., Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen - tel. (03) 238 78
01 tot en met 09.
- Van 14/2 t/m 12/4 vindt in het Kon. Museum (Leopold de Waelplein) de
tentoonstelling ‘Nood zoekt brood. Vrouwenarbeid in de Belgische schilderkunst
van 1860 tot 1960’ plaats. Aan de hand van een 80-tal schilderijen en een kleine
documentaire afdeling wordt dit onderwerp in beeld gebracht. De drie grote
thema's van de tentoonstelling zijn: vrouwenarbeid in de vorm van huisarbeid,
veld- en hoevewerk en beroepsarbeid. Werk van volgende kunstenaars is op
deze tentoonstelling aanwezig: Henri De Braekeleer, Jean Brusselmans, Emiel
Claus, Florent Crabeels, Albert Dasnoy, Albert Van Dijck, Leon Frédéric, Frans
van Leemputten, Georges Lemmen, Hubert Malfait, Constantin Meunier, Eugeen
van Mieghem, Prosper De Troyer, Edgard Tytgat, Henri van de Velde en Rik
Wouters.

• Beringen
De Kunstkring Beringen doet een oproep om ere-lid te worden van de vereniging en
dit door een bijdrage van 1.500 fr. over te maken op het rek. nr. 068-0735170-34
van V.Z.W. Kunstkring Beringen. Wie lid wordt krijgt een aquarel, individueel met
de hand ingekleurd, vervaardigd door Michel Timmermans. U kan ook een ingelijst
exemplaar bekomen, maar dan bedraagt de lidmaatschapsbijdrage 2.500 fr.

• Beveren
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De Gemeentelijke Culturele Raad nodigt uit tot de tentoonstellling ‘Vlaggen in het
Land van Beveren’ die vanaf 7/2 tot 23/2 plaats vindt in de Antoon Triestzaal van
het kasteel Cortewalle in Beveren.

• Beveren/Roeselare
In het Parochiaal Centrum (Izegemseaardeweg 26) organiseert de Kunstkring 't
Paletje' een voordracht - gehouden door Freddy Vandecapelle - met als onderwerp
‘De vrouw in de kunst’ op 13/3 om 20 u.

• Boortmeerbeek
In Vlaanderen is de kant al enkele jaren aan een echte heropleving toe. Zowat overal
ontstonden kantclubs waar onder leiding van kundige monitrices geklost wordt. Naast
het eigenlijk kantwerk bestaat bij velen de behoefte om iets meer te weten over de
historiek van de kant, de techniek en de materialen, de hedendaagse kunstuitingen
in het kantwerk. Te Boortmeerbeek worden door de kantclub 't Spinneke in
samenwerking met het provinciaal comité voor kunstambachten in West-Vlaanderen
drie voordrachtavonden rond kant ingericht. Zij vinden plaats op 5/3, 26/3 en 30/4,
telkens een donderdag om 20 uur in de Gildezaal, Dorp te Boortmeerbeek. Inschrijven
kan vooraf door storting van 450 fr. voor de reeks op rek. nr. 744-3120955-70 van
de organiserende kantclub 't Spinneke.
Op 5/3 spreekt mevrouw M. Bruggeman, lerares kantgeschiedenis aan het
kantcentrum te Brugge over het ontstaan, de sociale, economische en
cultuurhistorische aspecten van de kant in Vlaanderen. Op 26/3 spreekt mevrouw
M.A. Claeys, lerares techniek aan het kantcentrum te Brugge over de diverse
kantsoorten, de materialen en de techniek. Op 30/4 spreekt mevrouw M.J. Callewaert,
lerares hedendaagse kant aan het kantcentrum te Brugge over de hedendaagse
kantkunst.
Alle voordrachten worden verduidelijkt met dia's. Contactadres: Sonia
Vanoosterwijck, Beringstraat 75, 2980 Boortmeerbeek.

• Brasschaat
De Rijksscholengemeenschap Brasschaat organiseert van 9 tot 22 mei (van 10 tot
18 u) de tentoonstelling ‘Kunst na '45’, een nationaal retrospectief overzicht van de
kunst na '45 met werk van P. Delvaux, Alechinsky, P. Mara, O. Landuyt, R. Raveel
e.a. Het geheel is opgevat als een artistieke wandeling langs de diverse scholen. Men
start in het Kon. Atheneum aan de Augustijnslei 54 en komt zo in het P.M.S.-Centrum
aan de Van Hemelrijcklei 81, het Kon. Technisch Atheneum, Prins Kavellei 98 en
het C.C., Mik sebaan, Park.

• Brugge
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- In de loop van 1986 werden in het Prov. Museum van het Brugse Vrije alle
schilderijen deskundig nagezien: de oude vervuilde vernislagen werden
weggenomen en een nieuwe beschermlaag gelegd; één schilderij werd
daarenboven van een nieuw spieraam voorzien. Het schilderij van G. van
Tilborgh ‘Een zitting in de Schepenzaal’ uit 1659, werd gerestaureerd. Een
nieuwe reeks van 6 postkaarten werd aangemaakt; ze stellen voor: een scene
uit het Suzanna-reliëf door G. de Beaugrant (1530), de portretten van koning
Filips II, de aartshertogen Albrecht en Isabella, keizerin Maria-Theresia, Het
Oordeel van Cambyses. De nieuwe geïllustreerde uitlegfolder die aan elke
bezoeker uitgereikt wordt, werd helemaal herwerkt en telt nu 6 blz. Voor volgend
jaar wordt een uitvoerige studie over de beroemde schouw van het Brugse Vrije
door de conservator L. Devliegher in het vooruitzicht gesteld.
- Met het doel poëzie te verspreiden door middel van plakkaten op openbare
plaatsen te afficheren hebben de dichters Filip Lersberghe, Pol De Baene, Paul
Rigolle en Jan Busschaert het ‘Poëzieplakkaat’-project opgezet. Eind december
jl. werden reeds op een 100-tal plaatsen de plakkaten opgehangen. Op zo een
plakkaat wordt een gedicht in groot lettertype afgedrukt. Daar er ook vraag
ontstond van particuliere kant naar dergelijke plakkaten, werd een
abonnementsformule in het leven geroepen. Voor 500 fr. krijgt men maandelijks
(een jaar lang) het poëzieplakkaat toegestuurd. Contactadres: Filip Lersberghe,
Ganzestraat 49, 8000 Brugge.

• Brussel
- Voor de 26e maal organiseert Jeugd en Muziek een Internationaal Muziekkamp
in het Prov. Vormingscentrum in Malle (Prov. Antw.) van 1 t/m 17/8. Het
algemeen thema luidt dit jaar: ‘Muziek uit de XXste Eeuw’. Een symfonisch
orkest zal worden samengesteld onder leiding van de Britse componist-dirigent
Joseph Horovitz. Op het programma wordt o.m. de creatie voorzien van de
‘Ballade voor orkest’, een nieuw werk dat zopas door de jonge Vlaamse
componist Piet Swerts in opdracht van het Muziekkamp werd voltooid. Andere
seminaries zijn voorzien voor kamermuziek o.l.v. Clemens Quatacker (strijkers),
Luc Loubry (houtblazers) en Ernest Maes (koperblazers en slagwerk); piano
o.l.v. Marta Deyanova (Bulgarije) (voor Slavische Muziek) en Roland De
Munck; solozang o.l.v. Gerda Lombaerts, met als begeleidster Joanne Trzeciak
(Polen). Een nieuwigheid op het Kamp is het Atelier voor jonge componisten
dat zal geleid worden door Wilfried Westerlinck.
Kunnen aan het Kamp deelnemen: alle jonge musici tussen 16 en 30 jaar, zowel
toekomstige als jonge beroepsmusici en goede amateurs. De deelnameprijs,
inbegrepen cursussen, logies en eetmalen, bedraagt 12.500 fr. Inschrijvingen
gebeuren vóór 15 mei 1987 bij het Algemeen Secretariaat van Jeugd en Muziek
Vlaanderen, Koningsstraat 10, 1000 Brussel.
- De Generale Bank organiseert van 12/2 t/m 10/4 de tentoonstelling ‘Metro-kunst
in de metro-pool’ in de zetel van de bank, Ravensteinstraat 29. Deze
tentoonstelling handelt over kunst en architectuur van de ondergrondse
metrostations. Zij is de concretisering van een studie die in vijfentwintig, over
vijftien landen verspreide, ‘metro-polen’ ondernomen werd. Zowel de oudste
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metronetten en -stations (Londen, New York...) als meer recente (Rijsel,
Baltimore...) komen aan hun trekken. De opzoekingen en vernieuwingen die
de jongste decennia betreffende de metro uitgevoerd werden, hebben het belang
van de ruimtelijke en artistieke context waarin zich dageljks de massa
metrogebruikers beweegt, in het licht gesteld. De in de tentoonstelling
aangehaalde metronetten zijn meer bepaald deze die door een esthetische en
artistieke weergave, opteerden voor de demystificatie van de ondergrondse
architecturale ruimte.
- In het C.C. Brussel vindt een Wintersalon voor Schilderijen, Beeldhouwwerken
en wandtapijten plaats tot 8/3. Deelnemende kunstenaars zijn: Gaston Bogaerts,
Frans Claes, Anne Deglain, Patrick Stal, Remy van Praet, Jan Wellens e.a.
- Van Mietje Vansina verscheen onlangs een kinderverhaal (tot 12 j.) ‘De
geschiedenis van Suske-denezel, een echt gebeurd verhaal’. Het is te verkrijgen
door storting van 220 fr., verzendingskosten inbegrepen op rek. nr.
000-1425345-27 van Fritz Toussaintstrat, 93, 1050 Brussel - tel. (02) 640 62
01.
- In het Paleis der Academie te Brussel werden op 20/10/86 zeven nieuwe leden
voorgesteld aan de vergadering van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. In de klasse van de
Letteren werden verkozen: prof. Gustaaf Baeteman, Kamervoorzitter in de Raad
van State en prof. Wilfried Dewachter, hoogleraar in de politieke sociologie
aan de Katholieke Universiteit Leuven.
In de klasse Wetenschappen werd prof. Luc Vanquickenborne opgenomen: hij is
hoogleraar in de scheikunde te Leuven.
In de klasse Schone Kunsten zijn er vier nieuwe leden: prof. J.A. van Ackere,
emeritus hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te Antwerpen; de
h. Luc Devliegher, werkleider bij het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen; de
h. Koenraad Tinel, beeldhouwer en leraar aan het St.-Lucasinstituut te Schaarbeek
en prof. Carl Van De
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Velde, voorzitter van de sectie Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Vrije
Universiteit Brussel.

• Deinze
Landschapschilder Hubert Matthijs gaf een kunstkalender uit met 12 aquarellen van
Deinze en omgeving. Het is een ode geworden aan de Leiestreek. Bestellen bij de
kunstschilder, Kerselaarslaan 17, 9800 Deinze (295 fr./exempl.).

• Deurne
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen zal in 1987 de volgende vier afleveringen
bevatten: 1. De kunstenaar en zijn atelier, kunstenaarsateliers uit de 19de en de vroege
20ste eeuw, tot en met het interbellum - 2. Visuele poëzie en poëtische schilderkunst.
Paul van Ostaijen en zijn omgeving, de 50-ers, Cobra, Taptoe, Nieuw realistische
poëzie, de Nieuwe Visie - 3. Europalia '87 Oostenrijk - 4. De architectuur van het
interbellum. Inleiding rond Henry van de Velde, overzicht van de
interbellum-architectuur, de wederopbouw, relatie interieur-architectuur, acht
architecten.
Een abonnement op OKV kost 600 fr. (of 850 fr. met opbergband); rekeningnr.
220-0722400-77 van OKV, 2100 Deurne. Voor Nederland: f 36 (of f 53 met
opbergband); gironr. 135.20 van OKV, B-2100 Deurne. Andere landen: internationale
postwissel of overschrijving op postrekeningnr. 000-0099920-10 van OKV, B-9000
Gent; 680 fr. (of 960 fr. met opbergband). Vermeld ‘Abonnement 1987’ en eventueel
uw abonneenummer.

• Gent
In het historische Pand in Onderbergen, een gewezen Dominicanenklooster dat door
restauratie in zijn vroegere luister wordt hersteld, is een Vlaams Perscentrum ingericht.
De bedoeling is een ontmoetingsplaats te hebben voor allen die bij journalistiek en
media betrokken zijn, tegelijk werkruimte met infrastructuur ter beschikking te stellen
van de beroepsjournalisten en een coördinatiefunctie te vervullen. Met dat opzet is
een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met vertegenwoordigers van de
AVBB, de Rijksuniversiteit Gent en de Industrie. Het VPC is gelegen in het centrum
van Gent, vlak naast de St.-Michielskerk, aan de Leie, en staat ook open voor het
organiseren van persconferenties. Er zijn zalen ter beschikking voor samenkomsten
van 10 tot 1000 personen, een auditorium, persclub, tentoonstellingsruimtes,
restaurants en cafetaria. Adres: VPC, Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent, tel. (091) 25
04 50.
- In het Museum voor Schone Kunsten kan men nog tot 8/3 de tentoonstelling
‘Joachim Beuckelaer - Het markt- en keukenstuk in de Nederlanden 1550-1650’
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bezoeken. Het Museum verkreeg onlangs de permanente bruikleen van een
complete reeks van vier onbekende markt- en keukentaferelen van Joachim
Beuckelaer, gesigneerd en gedateerd, en voorstellend de vier elementen. Hierrond
organiseert het museum een groots opgevatte tentoonstelling over het werk van
Joachim Beuckelaer en de ontwikkeling van het markt- en keukenstuk in de
Nederlanden. De tentoonstelling omvat werk van tweeëntwintig kunstenaars
die dit genre hebben beoefend. Zij volgt de boeiende ontwikkeling van dit genre
vanaf Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer, tot en met Frans Snyders in de
17de eeuw. Verscheidene specialisten schreven essays voor de catalogus, waarin
diverse aspecten van Beuckelaers kunst worden belicht, alsook de ingewikkelde
iconografie van het markt- en keukenstuk. Dankzij de medewerking van
verzamelaars en musea in heel Europa kon een belangwekkend ensemble van
schilderijen, tekeningen en prenten worden bijeengebracht, waarvan de meeste
nooit eerder op een tentoonstelling te zien waren.
Febelgra Oost-Vlaanderen (afdeling van de Federatie van de Belg. Grafische
Industrie) bestaat 50 jaar en bij die gelegenheid wordt een speciale grafische
realisatie te koop aangeboden. Naar een originele aquarel van de kunstschilder
Herman Verbaere werd in kunstatelier De Buck te Wetteren een lithografie
vervaardigd in 16 kleuren, op handgeschept papier Arches 88 van formaat 56
× 76 cm. Dit in een beperkte en genummerde oplage van 150 exemplaren. De
kleurlithografie ‘St.-Pieterskerk en -abdij te Gent’ kost 10.000 fr. en ingelijst
11.200 fr. Alle bestellingen zijn op te halen op het secretariaat van Febelgra
Oost-Vlaanderen, Spinmolenplein 6, 9000 Gent, dat u op de hoogte zal brengen
als uw kunstwerk ter beschikking ligt. U ontvangt tevens een factuur. Voor
informatie kan u steeds terecht bij Febelgra Oost-Vlaanderen op het nummer
(091) 27 61 61.
Aan de Oude Houtlei 146 werd op initiatief van Prof. Jan Douliez en lic. Yolande
Goes een repetitie- en concertzaal - onder de welluidende naam ‘Dolce Legato’
- opengesteld. Hoewel deze ruimte als thuishaven voor het Gents Symfonisch
Studie-Orkest (Geso) zal fungeren, staat ze ook open voor andere
kunstactiviteiten. Info: ‘Dolce Legato’, Oude Houtlei 146, 9000 Gent - tel. (091)
23 11 36.
In februari 1986 is de bibliotheek van Sint-Lucas overgebracht naar het
hoofdgebouw, lokalen 01 en 02. Het lokaal is aanzienlijk ruimer en dat geeft
de gelegenheid om de collectie overzichtelijker te presenteren. Er is maandelijks
een lijst beschikbaar aan de balie van de recente aanwinsten in de bibliotheek.
De reeds verwerkte aanwinsten staan apart ter inzage en worden gedurende één
maand niet uitgeleend.
In het Nieuwpoortteater (Nieuwpoort 35, tel. (091) 25 12 96) kan men nog
terecht voor het ballet ‘Face à Face’ van choreografe Michèle Anne De Mey
op 27 en 28/2 (produktie: vzw Schaamte), op 16 t/m 18/3 voor het spectakel
(Tout suit) van Pat Hemelrijck en op 19 t/m 21/3 en 3 en 4/4 vertoont men er
‘Bacchanten’ van Euripides in een produktie van Akt/Vertikaal, regie van Ivo
van Hove.

• Gent/Zwevegem/Otegem
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Het Noordstarfonds organiseert in samenwerking met Deweer Art-Gallery (Otegem)
de tentoonstelling ‘Berlin 750’ die loopt tot 8/3 in de Gele Zaal (Nonnemeersstraat
26, Gent). Info: (091)35 37 00 of (056) 64 48 93. Er is werk te zien van Bach,
Dornseif, Endart, Fetting, Hacker, Hodicke, Koberling, Lange, Middendorf en Salome.
Catalogus: 250 fr.

• Harelbeke
De Prijs voor Beeldende Kunsten van de Stad Harelbeke beleefde in 1987 zijn zesde
editie. Ze wordt in een driejaarlijkse cyclus achtereenvolgens uitgeschreven voor
grafiek of tekenkunst, schilderkunst en fotografie. Deze keer was het voor de tweede
maal de beurt aan de fotografie. Drie jaar geleden had de jury het moeilijk om een
tentoonstelling van enig niveau samen te stellen en het eerder gemakkelijk om de
prijswinnaar, Mark Hoflack, aan te duiden. Dit jaar gold - het mag gezegd - het
tegenovergestelde. De inzendingen haalden allemaal een redelijk niveau en een nogal
strenge selectie hield 31 werken over voor de tentoonstelling. De expositie bracht
een gevarieerd beeld van het beeldend werken met fotografie als medium. Ze omvatte
zowel de reportagefotografie, het portret, het stilleven als geënsceneerde beelden en
werk waar de fotografie duidelijk ondergeschikt is gemaakt aan het idee. De jury
samengesteld uit Hugo Brutin, Carl Uytterhaeghen, Marc Van Gysegem en Daan
Rau, was unaniem in haar beslissing om de prijs (30.000 fr.) toe te kennen aan de
bijna dertigjarige Bart Michielsen uit Antwerpen. Zijn werk, een triptiek ‘Ode aan
P. Mulder’, is een duidelijke verwijzing naar de fin-desiècle-sfeer van vorige eeuw.
Op een biezonder geslaagde wijze roept de fotograaf met zeer eenvoudige en puur
fotografische middelen de geest van estetische verfijning en decadentie van die tijd
op. Hij verwijst in thema en compositie onverbloemd naar het bekende schilderij
met de sfinx van Fernand Khnopff, hij citeert, verwerkt en transponeert, parodieert
en doet het op een zeer eigen en persoonlijke wijze zonder toegifte aan goedkope
nostalgie. De twee vermeldingen, elk goed voor 10.000 fr., gingen naar Dirk
Braeckman en Theo Beck. Dirk Braeckman werd geselecteerd met een reeks van
drie meesterlijke portretten o.m. van de bekende tentoonstellingsmaker Kasper König.
Braeckman bewijst bij deze een fotograaf van groot formaat te zijn. Theo Beck uit
Antwerpen toont een drietal stillevens in kleur waarbij een aantal details buiten het
fotokader werden bijgetekend en vervolledigd. Misschien niet meer zo origineel
maar wel fris, knap en technisch tot in de puntjes. Naast de prijswinnaars werd er
ook nog werk geselecteerd van Frederik Bogaert (Zele), Jan Daneels (Kapellen),
Carl De Keyzer (Gent), Dirk De Neef (Gent), Mark Hoflack (Gent), Patrick Merckaert
(Zottegem), Lieven Neirinck (Kuurne), Marc Roelant (Waasmunster), Martien Van
Beeck (Gent), Chris Van Buggenhout (Antwerpen), Veerle Vanderstraeten (Kortrijk)
en Jonas Wille (Brussel).
De tentoonstelling zal nog te bekijken zijn te Brugge in de Bogaerdekapel
(Academie) en wellicht ook nog in de Koninklijke Academie te Gent.

• Hasselt
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Ter gelegenheid van de Chrysostomosviering '87 hebben de leerlingen van het zesde
jaar van het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs, een bronzen levensgroot
(2,40 m) beeld laten vervaardigen. Het beeld draagt de naam ‘Het beeld van de
Student’. Het zal geschonken worden aan de stad Hasselt en zal tevens opgenomen
worden in het beeldenpatrimonium van de stad Hasselt. Het beeld zal ongeveer
350.000 fr. kosten. De leerlingen van het PHIKO zullen trachten het grootste gedeelte
van de kosten zelf te dragen door geldinzamelingen allerlei en het aanwerven van
enkele sponsors. Bijdrage van individuelen of organisaties worden met dank aanvaard
op het rek. nr. 0882069223-14 met vermelding ‘Beeld van de student’. Wie min.
1.000 fr. overmaakt, krijgt een ets waarop de afbeelding van het beeld is afgedrukt.

• Izegem
De v.z.w. AoRTa organiseert van 7 t/m 29/3 de tentoonstelling ‘Ornament’, waarop
werk te zien is van een 8-tal kunstenaars die door materiaal en kleurgebruik, door
hun systeem of werkwijze en vooral door hun verbeeldingskracht de ornamentele
kant van hun werk benadrukken of onderzoeken. Nemen deel: Piet Vanneste, Marc
Jennard, Veerle Rouquart, Bart Weydts, Pol Germonprez, Jaak Vuylsteke, Ludovicus
en Mark Van Hoe. Deze kunstenaars verzorgden zelf de catalogus. Plaats van
gebeuren: Roeselaarsestraat 102, 8700 Izegem, op
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vrij-, zater- en zondag van 14 tot 18 u of op afspraak: (051) 74 62 03.

• Keerbergen
De uitreiking van de Poëzieprijzen 1987 is gekaderd in een heus dagprogramma en
wordt georganiseerd door de Kultuurkrant - Keerbergen op 21/3. Vanaf 13.30 u is
er de opening van de boekenbeurs waar weer alle letterkundige tijdschriften aan
kunnen deelnemen. Ook individuele personen kunnen er met hun uitgaven een stand
krijgen. Van 14 tot 14.45 u is er het ‘Vrij Podium’ waarop dichters uit eigen werk
kunnen voorlezen. Om 15 uur is er de plechtige uitreiking van de poëzieprijzen 1987,
waarna een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Dit alles in de feestzaal
van de Gemeenteschool, Kempenlaan 16 te Keerbergen. Om 20 uur is er de
dichtersmaaltijd die dit jaar plaats heeft in het Restaurant 't Ruitershof, Emiel
Opdebeecklaan 33 te Keerbergen. Zij die wensen te overnachten kunnen reserveren
op het secretariaat van de Kultuurkrant, (A. Cleynhenslaan 8, 2850 Keerbergen, tel.
(015) 51 44 97), of rechtstreeks met het Hotel Bloemendael op het nummer (015)
51 11 11.

• Koekelberg
De Basiliek van Koekelberg is een brochure geschreven door M. Vanhoye en M. de
Schrijver over geschiedenis en bouw van de creatie van Albert Van huffel.
Verkrijgbaar bij de UFSAL, dienst Public Relations, of in het onthaalkantoor van
het Brusselse stadhuis. Een uitgebreide studie werd geschreven door P. Rion onder
de titel De Basiliek van Koekelberg: architectuur en hedendaagse geschiedenis. Dat
boek kan worden besteld bij de Sociaal-kulturele Raad Koekelberg, Pantheonlaan
14, 1080 Brussel.

• Kortemark
De keramiekgalerij Desko nodigt uit tot haar 11e tentoonstelling ‘Keramiek in
Vlaanderen’ waarop zij werk toont van de 41 keramisten die opgenomen werden in
het gelijknamige boek dat door drukkerij Lannoo/Tielt werd uitgegeven. De
tentoonstelling loopt nog t/m 31/3 en is iedere werkdag van 9 tot 12 u en van 13 tot
18 u toegankelijk ('s zaterdags alleen van 9 tot 12 u).

• Kortrijk
Het Westvlaams Theater Antigone heeft een eigen toneelruimte gecreeerd op de
Pottelberg in Kortrijk en ter gelegenheid van deze plechtige opening brengt het gehele
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Antigonegezelschap ‘De Kersentuin’ van A. Tsjechov in de periode tussen 24/2 en
24/3. Inlichtingen en plaatsbespreking: Pottelberg 40, 8500 Kortrijk - tel. (056) 22
68 70 en 21 84 95.

• Leuven
- In het Provinciemuseum P. Van Humbeeck-M. Piron kan men nog terecht tot
8/3 voor de tentoonstelling van de Aarschotse Kunstkamer, waaraan deelnemen:
Francine Camerlinckx, Mia Laenen, Yvonne Vanderbruggen, Bernadette
Vandermoere, Desiré Vermeulen en Fons Verstreken. Alle dagen toegankelijk
(behalve op dinsdag) van 10 tot 18 u.
- Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 kan men in de Kansel, Muntstraat
15 de 4e uitgave van de ‘Leuvense Middagen der Poëzie’ meemaken met o.m.
lezingen van Prof. Vande Walle (Shiki, op 4/3), Anna Mariblan (11/3) en Geert
Van Istendael (18/3).
- De Concertvereniging van het Lemmensinstituut kondigt voor maart twee
concerten aan: op 12/3 (20 u): Conservatorium afdeling van het
Lemmensinstituut. Programma: werk voor orgel, piano, zang, (alt)viool, cello,
blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet, trompet, saxofoon, gitaar, slagwerk. Naar
jaarlijkse gewoonte komen tijdens dit ‘simultaan concert’ (minimum in 3
concertzalen) alle studenten aan bod die zich dit jaar voorbereiden op het behalen
van hun laureaatsdiploma of eerste prijs, hetzij solistisch, hetzij met begeleiding.
Op 19/3 (20 u): Pianorecital door Piet Swerts. Programma: J. Haydn: Un piccolo
divertimento (variaties in f); F. Liszt: 3 Sonetten van Petrarca; S. Rachmaninov:
Prélude in D, op. 23 nr. 4 en Etude-tableau in es, op. 39 nr. 5; H. Dutilleux: Aux gré
des ondes; P. Swerts: Partita.
Info: Herestraat 53, 3000 Leuven - tel. (016) 23 39 67.

• Mechelen
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen organiseert i.s.m. het
Stadsbestuur van Mechelen een rondreizende tentoonstelling met als thema ‘Jong
Talent - 28 - Tekenkunst’.
Er is werk te zien van Dominique Ampe (o Ukkel, 1944), Paul R. Goris (o
Antwerpen, 1943), Pat Harris (oDublin, 1953) en Bruno Van Dijck (o Antwerpen,
1953). Van 17/1 t/m 8/2 was de tentoonstelling te gast in het Museum De Zalm.
Andere steden volgen.

• Oostende
- Gelet op de ruime publieke belangstelling besliste de Bestendige Deputatie van
de Provincie West-Vlaanderen de Retrospectieve Constant Permeke in het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende te verlengen tot en met
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22 maart. Deze tentoonstelling omvat nagenoeg 300 tekeningen, schilderijen
en beelden uit musea en privéverzamelingen in binnen- en buitenland. Het is
een unieke kans om de artistieke waarde van Permeke, zijn vormentaal en zijn
palet, in al zijn diversiteit te ontdekken en te waarderen. Dagelijks toegankelijk
(behalve op maandag) van 10 tot 12.30 u en van 13.30 tot 17 u. Toegangsprijs:
40 fr. Geleide bezoeken minstens 14 dagen vooraf aanvragen: P.M.M.K.,
Romestraat 11, 8400 Oostende - tel. (059) 50 81 18).
- De vzw Kunstkring ‘De Peperbusse’ gaf reeds de volledige expositielijst 1987
vrij: Jean-Jacques Soenen, foto's (23/1-11/2) - Hommage ‘Gustaaf Vanheste’
(13/2-4/3) - Eddy Walrave (6/3-25/3) - Denise Verstappen (27/3-15/4) - Juwelen
en Miniaturen in de Kunst (groepstentoonstelling) (18/4-6/5) - Jean-Pierre
‘Guynelly’ Maes (8/5-27/5) - Roger Remaut & Filip Minnaert (29/5-17/6) Ruben Herrera (19/6-8/7) - ‘Exposanten 1986’ (groepstentoonstelling)
(18/7-23/8) - John Blommaerts (28/8-16/9) - Jef Seynaeve (18/9-7/10) - Freddy
Maes (9/10-28/10) - Jan De Lee (30/10-18/11) - Steffen Christensen (20/11-9/12)
- Roland Devolder (11/12-31/12).

• Overijse
Door het kwartaaltijdschrift voor haiku, senryu en tanka ‘Vuursteen’ werd een
‘kantelkalender’ uitgegeven (bestellen bij Haikoe-Centrum, Drogenberg 100, 1900
Overijse). De kalender telt één blad per week en ieder blad is versierd met een
illustratie van plastisch kunstenaar Jan van Saene (Roosdaal) en bevat telkens een
haiku van diverse dichters.

• Peer
De Musica-cursussen 1987 stellen renaissance-, barok- en vroegklassieke muziek in
het daglicht. Binnen het pakket renaissancemuziek wordt aandacht besteed aan de
mensurale muzieknotatie, het individueel onderricht in luit, gamba, blokfluit, dans,
zang, rietbladinstrumenten enz..., het samenspel en de koorzang. Een gelijkaardig
stramien valt ook de barokmuziek te beurt: individueel onderricht, kamermuziek en
koormuziek. Nieuw is de Orkestweek met vroeg-klassieke muziek! Diverse formules
worden aangeboden: dagcursussen, weekend- en meerdaagse cursussen. De doelgroep
strekt zich uit van beginnende tot gevorderde muzikanten, zangers en dansers. Twee
cursussen richten zich uitsluitend naar kinderen (8-13 j.). Uitgebreide folder gratis
te verkrijgen op het secretariaat van Musica, Postbus 45, 3570 Peer; (011) 73 72 13
(Martine Sanders).

• Rotterdam
In het Museum Boymans-van Beuningen loopt van 14/2 tot en met 5/4 de
tentoonstelling Markus Lüpertz met schilderijen uit de periode 1973-1986.
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Openingstijden: van dinsdag tot zaterdag tussen 10 en 17 u, op zon- en feestdagen
van 11 tot 17 u.

• Sint-Niklaas
- Dringende oproep: in het kader van de Internationale Exlibriswedstrijd
organiseert het Stadsbestuur van Sint-Niklaas (medio maart 1987) een
tentoonstelling rond het grafisch werk van Edgard Tijtgat. Verzoek aan al wie
grafisch werk van Edgard Tijtgat bezit, contact op te nemen met het Stedelijk
Museum van Sint-Niklaas tel. (03) 776 07 53 of de Dienst Cultuur op het
Stadhuis tel. (03) 777 84 00. Discretie gegarandeerd.
- Stichting Kunst in de stad vzw werd opgericht met de bedoeling het openbaar
kunstbezit van de stad Sint-Niklaas uit te breiden en er een open kunststad van
te maken.
Dank zij de jaarlijkse bijdrage van haar leden, de steun van mecenaten en de opbrengst
van culturele manifestaties, slaagde ze erin op korte tijd, het stadsbeeld met waardevol
beeldhouwwerk te verrijken: ‘De Lopers’, ‘Ballerina’, ‘Mijmerende Muze’, ‘Figuur
in Lover’, ‘Contemplatie’, ‘Paard en Ruiter’, ‘Zittend Naakt’...
Binnenkort komen drie nieuwe werken haar patrimonium aanvullen: Een medaillon
en een vrouwenfiguur van Alphonse Darville en ‘Puberteit’ van E. Wijnants. Kunst
in de Stad is een privé-initiatief, in dienst van de stadsgemeenschap.
Wie lid wordt krijgt als geschenk bij zijn lidmaatschap een grafisch werk
aangeboden. Voor 1987 kreeg de Stichting de kans drie etsen van Karel Mechiels,
drie etsen van Vera Neels en een zeefdruk van Robby Van Goethem voor te stellen.
Voor 500 fr. wordt u eigenaar van een zeefdruk. Voor 1.200 fr. gaat uw voorkeur
naar een van de zes etsen. Voor 2.400 fr. bekomt u twee etsen enz... Maar voor 7.000
fr. krijgt u de zeven kunstwerken samen.
Zo is het mogelijk ‘à la carte’ uw persoonlijk of familiekunstbezit samen te stellen.
En wil u die kostbare prenten, samen met die van de vorige jaren, zorgvuldig
bewaren, dan kan dit in een stevige luxe-map met linnen band, voor 1.300 fr.
U kunt ook steunend lid worden van Kunst in de Stad door een storting van 100
fr. Dan ontvangt u, net als de andere leden, regelmatig een informatieperiodiek.
Lidmaatschapsbijdragen over te maken op prk. 000-1169123-79.

• Zuidpeene
De Slag van de Peene (de 3e slag bij Kassel), die op 11 april 1677 geleverd werd,
had voor gevolg dat een liefelijk stukje Vlaanderen (dat sindsdien Frans-Vlaanderen
wordt genoemd) door Frankrijk werd ingelijfd. Op 11 april 1977, zegge de 300e
verjaardag, had voor de eerste maal een zwijgende voettocht door het slagveld plaats,
die jaarlijks zou herhaald worden en die de wandelaars inmiddels in de mogelijkheid
stelt te kiezen uit 4 circuits: 1. Tom (8 km), 2. Wilhelmietenklooster (10 km), 3.
Balenberg (15 km) en 4. Ro-
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debrug (15 km). Circuit 1 loopt door de Vlaamse sector, 2 en 3 langs de twee
belangrijke invalshoeken der Franse troepen, terwijl 4 leidt over de Rodebrug, een
destijdse brug over de Peene, te Bavinkhove, waar Robrecht de Fries in 1071 de
eerste slag bij Kassel won - er weerklonken Dietse heldenliederen - en graaf van
Vlaanderen werd.
De samenkomst, tevens vertrekpunt der wandelaars, is afwisselend te Noordpeene
en Zuidpeene, twee kleine dorpjes op amper 3 km van elkaar gelegen, met op hun
grenslijn de Peene-obelisk, die aan de veldslag herinnert. Raf Seys, van wie het
initiatief van de Zwijgende Voettocht uitging, stichtte op 3 mei 1980 een ‘Comité
van de Peene’, uitsluitend bestaande uit jonge Frans-Vlamingen, die in 1981 de
oranisatie en leiding van hem overnamen. Op 9 november 1985 stichtte hij bovendien
een ‘Westvlaams Comité van de Peene’, dat zich tot doel stelt het broedercomité in
Frans-Vlaanderen aan te moedigen en te steunen: alle Belgische en Zeeuwse
Vlamingen, alsook alle medevoelende Nederlanders, kunnen er deel van uitmaken
(Raf Seys, Ringlaan 1, B-8280 Koekelare).
De 11e Zwijgende Voettocht heeft plaats op zaterdag 25 april (steeds de 4e zaterdag
van april) met samenkomst (om 14.30 u) en vertrek (om 15 u) aan de kerk van
Zuidpeene.

Tentoon-Stellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan ons Redactiesecretariaat
worden gestuurd. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij gebonden zijn door
de zgn. deadline voor het afleveren van de kopij aan de drukker. Die data zijn: voor
nr. 216: 6 mei, voor nr. 217: 3 aug. en voor nr. 218: 14 okt. Wanneer bij een
tentoonstelling een datum vermeld staat die voorbij is, betekent dit dat het bericht
ons te laat heeft bereikt. Met dank voor uw medewerking. De Redactie.

• Jean Albert
Beeldhouwwerken, Generale Bank, Astridplein 7, 1090 Brussel, van 31/1 tot 14/3.

• D. Ampe
Tekeningen, Museum ‘De Zalm’, Mechelen, van 17/1 tot 8/2.

• Antwerpse Architectenwerkgroep
Architectuur, deSingel, Antwerpen, van 29/4 tot 7/6/86 - De Munt, Brussel, van 1/11
tot 31/12/87.
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• Didier Baston
Recente keramieken, schilderijen, juwelen, Studio Gaselwest, Kortrijk, van 20/12
tot 4/1.

• Etienne Bauwens
Schilderijen en aquarellen, ‘Herman Teirlinckhuis’, Beersel, van 21/2 tot 22/3.

• Leon Beel
Schilderijen, Hondiuspark, Wakken, van 21 tot 28/12/86.

• Piet Bels
Olieverf en woord, Studio Gaselwest, Kortrijk, van 17/1 tot 1/2.

• Patricia Beysens
Etsen en schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, van 28/2 tot 5/4.

• Luc Bonduelle
Foto's, Fotogalerij, C.C. Heusden-Zolder, van 9/12 tot 1/6.

• Bruneau
Schilderijen, Gallery Christ Delaet, Antwerpen, van 30/1 tot 22/3.

• Pieter Celie
Wandsculpturen, Jipian Art Gallery, Kustlaan 128, 8300 Knokke-Zoute, van 28/2
t/m 3/5.

• Els Coppens-Van De Rijt
Schilderijen, Galerij Spectrum, C.C. Heusden-Zolder, van 6/2 tot 1/3.
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• Joep Coppens
Bronzen beelden, Galerij Spectrum, C.C. Heusden-Zolder, van 6/2 tot 1/3.

• Achilles Cools
Tekeningen, C.C. Heusden-Zolder, van 5/12 tot 4/1.

• Gustaaf C. De Bruyne
Retrospectieve (schilderijen, tekeningen, gravures), C.C. Burgemeester A. Spinoy,
van 28/3 t/m 26/4 (dagelijks van 10-12 u en van 14-18 u).

• Jürgen Declerck
Schilderijen, De Kloef, Tielt, 1 tot 31/12/86.

• Norbert De Clercq
Schilderijen, grafiek, Generale Bank, Astridplein 7, 1090 Brussel, van 31/1 t/m 14/3.

• Enk De Kramer
Schilderijen, grafiek, Buchmann Art Gallery, Kapellen, van 7 tot 28/2.

• Luc Deleu
Architectuur, deSingel, Antwerpen, van 1/2 tot 1/3 - De Munt, Brussel, van 7/3 tot
19/4.

• Karel De Meester
Schilderijen, Kunstcentrum Carlos Demeester, Roeselare, van 17/1 tot 15/2.
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• Raoul Maria De Puydt
Muurgedichten, Generale Bank, Astridplein 7, 1090 Brussel, van 31/1 t/m 14/3.

• Marc Dessauvage
Architectuur, deSingel, Antwerpen, van 12/3 tot 12/4 - K.U.L. Faculteit L. & W.,
Leuven, van 13/10 tot 13/11/87 - De Munt, Brussel, van 1/1 tot 28/2/88.

• Ignace De Vos
Schilderijen, Villa des Roses, Gent, van 18/1 tot 15/2.

• Robert Devriendt
Schilderijen, ICC, Antwerpen, van 9/1 tot 15/2.

• C. Driessens
Knipwerk, Horendonk 350, Essen (Antw.), permanent.

• Albert Embrechts
Schilderijen, Sted. Tentoonstellingszaal, Acad. Schone Kunsten, Leuven, van 4/4 tot
14/4.

• Bruno Foltin
Schilderijen, Galerij Kouterhof, Hoegaarden, van 17/1 tot 4/2.

• Marie Framhout
Schilderijen, Sted. Tentoonstellingszaal, Acad. Schone Kunsten. Leuven, van 28/2
tot 10/3.

• Paul Gees
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Sculpturen, Galerij XXI, 2000 Antwerpen, 20/2 tot 21/3.

• Joris Geest
Schilderijen, Kunstgalerij ‘De Ziener’, Asse, van 21/2 t/m 29/3, van woensdag t/m
zondag van 14 tot 18 u.

• Ghis
Olieverven en aquarellen, André Demedtshuis, St.-Baafs-Vijve, van 6 tot 29/3.

• P.R. Goris
Tekeningen, Museum ‘De Zalm’, Mechelen, van 17/1 tot 8/2.

• René Guiette
Foto's, Prov. Museum voor Fotografie, Antwerpen, van 5/2 tot 22/3.

• P. Harris
Tekeningen, Museum ‘De Zalm’, Mechelen, van 17/1 tot 8/2.

• Lisette Heeffer
Schilderijen, aquarellen en litho's, Kunstcentrum ‘Hof De Bist’, Ekeren, van 6 tot
29/3.

• Dirk Hofman
Schilderijen, Pentascoop, Kortrijk, vanaf 8/1.

• E.J.J.M. Hommes
Getekende, geschilderde portretten, Gallery ‘De Hemel’, Bergen-op-Zoom (Ned.),
12/4 tot 10/5.
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• Luc Janssens
Foto's, Antwerps Fotolabo, Antwerpen, van 5/2 tot 2/3.

• Michel Janssens
Metaalsculpturen, Kunstambachtenzaal, Brussel, van 9 tot 24/1.

• Sofie Lachaert
Juwelen, Centrum Rix, Deurne-Antwerpen, van 22/1 tot 15/2.

• Hugo Landheer
Schilderijen, Sted. Tentoonstellingszaal, Acad. Schone Kunsten, Leuven, van 3/5 tot
21/5.

• Eddy Lauwers
Schilderijen, aquarellen en pentekeningen, Provinciemuseum P. Van Humbeeck-M.
Piron, Leuven, van 13/3 tot 5/4.

• Ludovicus
Schilderijen, deSingel, Antwerpen, van 18/12 tot 18/1.

• Hilde Metz
Zijden spiegelkleden, ‘Oud-Parochiehuis - Cipierage’, St.-Niklaas, van 20/2 tot 8/3.

• Gust Michiels
Marmer, brons, keramiek, tekeningen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Oostende, 12 tot
31/12/86.

• Hubert Minnebo
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Bronzen, juwelen, grafiek, Galerie Stenbock-Fermor, Gent, van 5/12 tot 11/1.

• Anita Mirrohi
Schilderijen, Sted. Tentoonstellingszaal, Acad. Schone Kunsten, Leuven, van 28/2
tot 10/3.

• Herman Nackaerts
Tekeningen en beeldhouwwerken, Sted. Tentoonstellingszaal, Acad. Schone Kunsten,
Leuven, van 18/11 tot 1/12.

• Eddy Niels
Metaalsculpturen, Kunstambachtenzaal, Brussel, van 9 tot 24/1.

• Luc Piron
Tekeningen, collages, etsen, Provinciemuseum P. Van Humbeeck-M. Piron, Leuven,
van 6 tot 28/12/86.

• John Quivron
Aspecten uit zijn oeuvre, Studio Gaselwest, Kortrijk, van 21/2 t/m 8/3, toegankelijk
op zater-, zon- en feestdagen van 10-13 u en van 15-18 u.
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• Victor Renty
Schilderijen, eigen atelier, A. Ullenslaan 56, Schoten-Deuzeld, van 14/12 tot 4/1.

• Roosenroodt
Schilderijen, Galerij XXI (VTB-VAB), Antwerpen, van 23/1 tot 14/2.

• Roel Slabbinck
Grafiek, Media-galerij, C.C. Heusden-Zolder, van 6/2 tot 1/3.

• Jef Snauwaert
Pastels, tekeningen, C.C. Kortrijk (Schouwburgplein), Kortrijk, van 24/1 tot 9/2.

• Hans Soenen
Monumentale aquarellen, pastels, pen- en krijttekeningen, Galerie Sennesael, Gent,
van 6/12 tot 4/1.

• Mimi Stevens
Schilderijen en tekeningen, Provinciemuseum P. van Humbeeck-M. Piron, Leuven,
van 9/1 tot 1/2.

• Mié Tabé
Schilderijen, poppen, maskers, Bogaerdekapel, Brugge, van 28/3 tot 16/4.

• Eline 't Sant
Etsen, Kunstambachtenzaal, Brussel, van 9 tot 14/1.
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• Nicky Van Damme
Kleurtekeningen en diertekeningen, Quality Inn Hotel, Antwerpen-Borgerhout, van
20/2 tot 30/3.

• Maria Van den Bussche
Schilderijen, ‘De Valckenaere’, Lissewege, van 2/4 t/m 3/5.

• Edgard Van der Herten
Schilderijen, Hof de Bist, Ekeren, van 6/2 tot 1/3.

• Jaak Vanderheyden
Schilderijen, Kunstgalerij ‘Aksent’, Tielt, van 10/1 tot 15/2.

• Jan Vanderlinden
Lithografie, Kunstambachtenzaal, Brussel, van 9 tot 24/1.

• Colette Vander Stricht
Foto's, Fotogalerij C.C. Heusden-Zolder, van 10/2 tot 8/3.

• Noël Vandorpe
Schilderijen-landschappen, Gemeentehuis, Passendale, op 14 en 15/3 - in
CERA-Kantoor, Beselare, op 25/4.

• B. Van Dijck
Tekeningen, Museum ‘De Zalm’, Mechelen, van 17/1 tot 8/2.

• Marc Vangalen
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Schilderijen, Sted. Tentoonstellingszaal - Acad. voor Schone Kunsten, Leuven, van
28/2 tot 10/3.

• Jan Van Saene
Kalligrafie, Kantoor BBL Brussel-Bos, Louizalaan, Brussel, van 13/2 tot 13/3 Pastels en kalligrafie, Kantoor CERA, Antwerpen-Kiel, van 1/4 tot 30/4 - Kalligrafie,
pastels, olie en acryl op doek, Ontmoetingscentrum ‘Westrand’, Dilbeek, van 9/5 tot
31/5.

• Hilde van Snick
Textiel, Centrum Rix, Deurne-Antwerpen, van 22/1 tot 15/2.

• Rita Vansteelandt
Schilderijen, Kunstgalerij ‘De Ziener’, Asse, van 9/1 tot 15/2.

• Richard Venlet
Schilderijen, Kunstcentrum Carlos Demeester, Roeselare, van 17/1 tot 15/2.

• Willy Verbrugge
Schilderijen, Kasteeldreef 55, Zoersel (Halle), van 8/3 tot 3/5.

• Ferdinand Vercnocke
Schilderijen, Norbertuszaal, Abdij te Grimbergen, van 21/3 t/m 29/3 tussen 15 en
20 uur.

• Stephen Willates
Recent werk, Museum van hedendaagse Kunst, Gent, van 14/2 tot 14/3.

Bibliotheek
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Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt

Nieuw werk proza & poezie
• Karel Jonckheere,
Vraag me geen leugens. Over schrijvers, uitg. Manteau-Antwerpen, 1986, 200 × 125
mm, 293 blz., paperback 585 fr. - Dat Jonckheere als geen ander anekdoten kan
ophalen weet iedereen die hem ooit eens op het spreekgestoelte zag evolueren. De
man heeft niet alleen persoonlijke herinneringen aan een groot aantal merkwaardige
literaire figuren, maar is ook uitermate belezen; beschikt overigens over een altijd
paraat geheugen. Boeiender, zo mogelijk, is zijn hier nog eens gebleken gave om de
anekdotiek te overstijgen met een soortement van moeiteloze virtuoziteit. Hij moet
een scherp opmerker zijn, die niet aan het detail blijft hangen, maar het allemaal
structureel weet op te doen gaan in een sluitend beeld. De figuren die hij in dit boek
oproept, die zie je zo voor ogen, zonder overtal aan adjectieven getekend, bewonderd,
vaak ook tot op het bot ontleed. Een ferme aanrader dus voor alwie een genoeglijke
avond door wil brengen met een niet te zwaar op de hand liggende proza, dat niettemin
aan het denken zet. Best mogelijk dat lang niet iedereen akkoord zal gaan met soms
buitenissige invalshoeken, maar dat hoeft ook niet. Met Jonckheere weten we
onderhand wel wat voor vlees er in de kuip zit, zeg maar. Zijn pogingen om Stijn
Streuvels een heidense dimensie toe te dichten bijvoorbeeld, zijn nogal nadrukkelijke
oratio pro het eigen agnosticisme tonen in de eerste plaats aan dat zijn myriad minded
spectrum fel is vooruitgelopen op zijn bekendheid met het wezen van religie. Hij
keert zich nogal eens tegen windmolens, verwart kerks vertoon met de gelovige
essentie. Net als Walschap, Claus en nog een paar andere Vlaamse auteurs schijnt
hij ‘het geloof zijner kinderjaren’ alsmaar van zich af te willen schrijven. Zo gezien
zijn deze toch indringende schetsen van Caesar Gezelle, Eugeen van Oye, Karel van
de Woestijne, Prosper van Langendonck, August Vanhoutte, Alfred Hegenscheidt,
Firmin Van Hecke, Maurits Sabbe, Raymond Brulez, Stijn Streuvels en Herman
Teirlinck, ergens, zoniet vooral, een zelfportret geworden. Het portret van een eerlijk
man, ontroerbaar en op hoog niveau humaan. Een die behoort tot een ras van
autentiekelingen, ‘die niet op schijn hun leven bouwen, geen leugens smeden tegen
een ander’, uit psalm 24, juist.
dv

• Omer Vandeputte
Nederlands. Het verhaal van een taal, uitg. Stichting ‘Ons Erfdeel’-Rekkem, 1986,
geïll. met foto's en kaarten, 200×130 mm, 80 blz., genaaid 200 fr. - Dit vrij didactisch
werkje maakt deel uit van een reeks door ‘Ons Erfdeel’ bezorgde brochures over
onze taal in, behalve het Nederlands, ook het Frans, het Engels, het Duits, het Spaans
en het Italiaans. Lofwaardige poging om de taal van Nederlanders en Vlamingen bij
ons en in het buitenland beter te leren kennen of te introduceren. Deze geheel herziene
uitgave, waar nodig geactualiseerd, behandelt groei en ontwikkeling van het
Nederlands (het historisch aspect), beginnend bij het Diets en uitmondend in de
Vlaamse Beweging en de Toenadering tussen Zuid en Noord. In een tweede
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benadering worden een aantal bijzondere aspecten van het Nederlands nauwgezet
behandeld. Heel lezenswaard is wat Vandeputte schrijft over het Nederlands onderwijs
aan anderstaligen en de invloed van het Nederlands op andere talen. Een beduidend
aantal foto's en verklarende kaarten, plus een zes bladzijden lange bibliografie
accentueren de deskundigheid van de auteur.
Even terzijde: waar de beïnvloeding van het Nederlands door andere idiomen ter
sprake komt, glijdt de auteur m.i. nogal lichtjes over de Angelsaksische ‘impact’.
Geen Europese taal ontkomt eraan, stelt hij, en verwijst als vanzelfsprekend naar het
‘franglais’. Het wil ons voorkomen dat voornamelijk onze Noorderburen al te
gemakkelijk, zoniet al te welwillend, aardig op weg zijn van onze taal een ent te
maken op de Angelsaksische stam. Let bv. op de evolutie bij de beklemtoning van
de voorzetsels. En tussen de manier waarop Nederlandse radio- en televisiemensen
het woordje ‘nieuw’ uitbrengen, met net iets te zware nadruk op de ‘u’, en het Engelse
‘new’ is echt niet veel verschil meer te merken. Maar dit dere niet, de brochure is op
zichzelf waardevol genoeg. Misschien ligt de luchtige benadering van het
anglo-fenomeen aan bewuste ‘Beschränkung’?
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• Omer Vandeputte & J. Fermaut
Le Néerlandais, langue de vingt millions de Néerlandais et de Flamands, uitg. Ons
Erfdeel, Rekkem, 15 illustr., 64 blz., gen. 300 fr. - Uitgegeven door de Stichting Ons
Erfdeel in de reeks brochures over de Nederlandse taal. Nieuwe, compleet herziene
uitgave. Uitvoerig geïllustreerd en essentieel niet verschillend van de Nederlandse
uitgave, hierboven besproken.
Een deskundige bibliografie, die de wetenschappelijke ernst van de samenstellers
O. Vandeputte en J. Fermaut verraadt, zal de belangstellende frankofoon in eigen
land en daarbuiten een beter begrip bijbrengen voor onze taal; en voor wie Nederlands
wil leren is ook nog een ferme lijst één- en tweetalige woordenboeken, grammatica's,
handboeken, platen en bandjes toegevoegd.
Misschien kunnen de Europarlementsleden best zo'n boekje cadeau krijgen, nu
het Nederlands dreigt ondergewaardeerd te worden bij de Twaalf.
Bijzonder interessant is de heldere en overzichtelijke manier waarop een aantal
specifieke kenmerken van onze taal worden toegelicht; ook aan de wederzijdse
beïnvloeding van een aantal westerse landen - zelfs het Russisch - wordt overtuigende
aandacht besteed. Ontwaar ik een zweempje ironie waar de steller het heeft over:
‘bureau’ conserve (provisoirement) son orthographe originelle? Nu ja, onze taal
lééft...
Dit nog: prijs 300 fr.; in linnen band 650 fr. Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
dv

• Johan van Iseghem
Als je ladder een appelboom wordt. Fernand Etienne 65, uitg. ‘Vriendenkring F.
Etienne’-Brugge, 1986, geïll., 155×240 mm, 80 blz., gen. 450 fr, geb. 660 fr. Theaterman en leraar Fernand Etienne is 65 geworden, vandaar een prettig leesbaar
boekje dat deze vitale persoonlijkheid recht doet. De titel heeft te maken met Etiennes
eerste toneelervaring: in de kleuterklas bij de Brugse Maricolen (vulgo ‘de Marullen’)
werd hij door een verbeeldingrijke zuster op een ladder gezet die voor het klastoneeltje
als appelboom fungeerde. Vandaar. Johan van Iseghem situeert Etienne als creatief
leraar klassieke en moderne talen, als theaterman (lid van de Provinciale
Toneelcommissie en adviseur van het N.V.K.T., jurylid, acteur en auteur), redactielid
van ‘Vlaanderen’ en nog een beduidend aantal functies, zoals zijn lidmaatschap van
de subcommissie Engels-Duits bij het N.V.K.M.O., zijn activiteit binnen de door
hemzelf opgerichte Werkgroep voor Leraren Taalonderwijs, zijn opdracht bij de
Leuvense Universiteit voor een bibliografie en vergelijkende studie over taalpractica.
Van Iseghem onderkent bij de gevierde zijn aangeboren leraarsnatuur, zijn liefde
voor het leven ook. Etienne was ongetwijfeld bijzonder beslagen en belezen, maar
de materie bracht hij tot leven. Theorie was voor hem een wipplank voor het leven
zelf. Hij onderrichtte niet alleen, maar deed. Schooltoneel en dramalessen bleken
onder zijn leiding bedoeld om totaal-menselijke communicatieve leersituaties op te
bouwen.
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Direct contact met de rijke persoonlijkheid van Fernand Etienne kan de lezer
opdoen in een aantal stukjes van zijn hand, waarna een zeer uitgebreide
chronologische lijst (door Hendrik Van den Abeele) van feiten, activiteiten en
publikaties van F. Etienne volgt... voorlopig afgesloten in december 1985. Een
indrukwekkend fresco van voordrachten, publikaties, regies, diamontages, recensies,
interviews. Het met de steun van een behoorlijk aantal sponsors tot stand gekomen
boekje is niet in de handel verkrijgbaar. Kan worden besteld door storting van 450
frank (genaaid) of 660 frank (gebonden) op rekening 475-2067321-73 van de
‘Vriendenkring Fernand Etienne’ - 8310 Brugge. De opbrengst gaat naar de Vlaamse
Klank- en Braillebibliotheek Licht en Liefde te Varsenare-Jabbeke.
dv

• Hubert van Herreweghen & Willy Spillebeen,
Gedichten 1985, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1985, 130×200 mm, 67 blz., gen. 155
fr. - Veertig dichters met één of meer verzen gebloemleesd uit tijdschriften. Dietsche
Warande met Paul Brondeel, Frans de Clercq, Eric Derluyn, Bernard Dewulf, Aleidis
Dierick, Charles Ducal, Gust Faes, Jo Gisekin, Frans Kuipers, Gwij Mandelinck,
Van Wilderode. De andere tijdschriften krijgen het niet zo ruim gemeten, maximum
vijf of zes dichters.
Een zwakke keuze vinden we Mark Bruynseel. De belangrijke vraag of deze
uitgave voor het Davidsfonds wel de geschikte formule is, betwijfel ik ten zeerste.
Je hebt geen eigen gelaat als je een overzicht wil geven van vaste en nieuwe sterren.
Dit impliceert het verder doordrukken van de heersende toon bij gebrek aan een
ander criterium dan een soort lexicografie met totaal uit elkaar liggende kunstnormen.
Davidsfonds wil blijkbaar wel van deze beide selectieheren van het tds. DWB weten,
de vraag is nog of DWB van het Davidsfonds wil weten.
J.d.P.

• Willy Spillebeen,
De Engel van Saint-Raphael, uitg. Manteau/Antwerpen, 1986, omslagillustr. van
Patrick de Ridder, 200 × 125 mm, 155 blz., gen. 445 BF. - Dit boek beschrijft het
wel en wee van een aantal werkloze jongeren die geregeld samenkomen in stamcafé
Saint-Raphaël. Een inzicht pogen te brengen in de diverse consequenties van de
uitzichtloosheid van de hedendaagse werkloze jeugd en dit toe te passen op alle
gelederen van deze groep, was een zeer moedig voornemen van auteur W. Spillebeen.
Zowat alle facetten van deze kwaal worden in dit boek belicht, gaande van simpele
verveling over ongewenste zwangerschap tot zelfs zelfmoord. Dit niet alleen
toegespitst op één categorie van de jeugd, maar zowel op punkers, hardrockers als
op jonge intellectuelen, sociaal geëngageerden en cultureel geïnteresseerden. Moedig
van Spillebeen, ja misschien wat overmoedig...
Als werkloze jongere apprecieer ik de goede bedoelingen van de auteur, zijn liefde
en begrip voor de jeugd, zaken die duidelijk naar voor komen in dit werk. Maar ik
erger me aan de cliché-matige voorstelling van mijn soortgenoten als waren het met
zijn allen een horde overjarige pubers.
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Het moet gezegd worden, met de vormgeving van het boek manifesteert Spillebeen
zich nog steeds als een gedegen auteur. Het eigenlijke verhaal wordt gespiegeld aan
nevenen ingebouwde verhalen. Het geheel zit ingenieus in elkaar en op de taal valt
niets aan te merken. Wel wordt er van uitgegaan dat de lezer een oncreatief lusteloos
wezen is. Alles wordt door de auteur haarfijn uitgelegd, zij het dan wel met mooie
symbolen en vergelijkingen. Nooit bestaat er enige twijfel omtrent wat er wordt
bedoeld. Niets laat hij aan de verbeelding van de lezer over. We krijgen de pap in
de mond... en proeven een vieze nasmaak.
K.D.

• Wannes Van de Velde,
't Stad, uitg. Manteau/Antwerpen, 1986, geïll. met tekeningen van Flor Hermans,
130×215mm, 191 blz., gen. 525 BF. - Wannes Van de Velde heeft met zijn destijds
in Knack verschenen cursiefjes, die door de uitgever ‘columns’ worden genoemd,
de stad Antwerpen ongewild op de piëdestal van zijn bij momenten gelukkige
‘waardering’ geplaatst. Hij doet dat met de ironie die elke Sinjoor eigen is, wanneer
hij over de Scheldestad spreekt, ook al aanbidt Wannes Van de Velde als het ware.
Hij schetst een beeld van ‘'t Stad’, waardoor men verplicht wordt nog meer dan
voordien van dit Antwerpen (van Wannes Van de Velde) te houden. Hij weet de
meest alledaagse dingen, die wij voorbijgaan, te renoveren, via de opfrisbeurt die er
een vol anekdoten is. Met ergens een blik in de achteruitkijkspiegel, waarvan het
glas gebroken lijkt, ook al wordt het door toedoen van Wannes Van de Velde, een
(h)eerlijk toeven in een wereld die net achter de rug ligt. Het is een boek dat, mede
dank zij de aanvoelende en aanvullende illustraties van Flor Hermans en de typografie
die zeer fris aandoet, meermaals ter hand zal worden genomen, als de bijbel die ons
Antwerpen toont zoals het in wezen is. Ook het nawoord van Johan De Roey, die in
januari 1982 Wannes Van de Velde bij Knack binnenloodste, is er een op hoog niveau.
Wat zeggen wil dat elke bladzijde in dit verrassend goede boek, de lezer(es) tot
meermaals herlezen noopt. In deze tijd van veelschrijverij is dit een gelukkige
vaststelling.
K.D.D.

• Louis Verbeeck,
Over de bril heen, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1986, 127 × 205 mm, 149 blz., gen.
235 BF - Louis Verbeeck, die nu al sinds 1960 cursiefjes schrijft en ook publiceert,
en bovendien als tekstschrijver voor Miel Cools, Jef Burm, Armand Preud'homme
e.a. naam wist te maken, heeft er goed aan gedaan het beste van de voorbije jaren in
‘Over de bril heen’ te bundelen.
In elk stukje voel je dat je met Louis Verbeeck in het volle leven van Vlaanderen
zit, wat zeggen wil in het leven van alle dag. In het leven waarin hij, als geen andere,
de prikpen hanteert, zonder te pijnigen, maar enkel en alleen om ons te doen inzien,
dat de o-zo-serieuze dingen waarmee wij dagelijks bezig zijn, ook op een andere
manier kunnen bekeken en benaderd worden.
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Wij weten het: Louis Verbeeck is niet de man die met humor naar bed gaat, of die
omwille van een ideetje dat niet komt, wakker zal liggen. Hij is eerder, en misschien
wel van nature uit een pessimist, die als groot voordeel heeft dat hij de dingen kan
relativeren.
‘Over de bril heen’ is pittig geschreven, met de humor in aanslag. Het is een boek
waarin Louis Verbeeck, zonder chauvinisme tot ver over de grenzen van zijn eigen
(Limburgs) brilletje kijkt. Tot diep in het hart van de lezer...
K.D.D.

• Ivo Schalbroeck,
Belgisch Kongo. De dekolonisatie van een kolonie, uitg. Lannoo/Tielt, 1986, geïll.
met zw.-w. foto's, 205 × 245mm, 176 blz., gen. 695 BF. - De reeks ‘Retrospectief’,
door Lannoo/Tielt uitgegeven, schetst in een doorgaans vrij vlotte stijl, de
ontwikkelingen die onze samenleving tijdens de jongste eeuwen heeft doorgemaakt.
Vooral onderhavig werk is daarvan een even tastbaar als meeslepend bewijs. De
auteur van dit onderhoudende boek, ging in geen geval over één nacht (Kongo)ijs.
Dat voel je aan en dat ervaar je, na inzicht te hebben gekregen van de belangrijkste
werken die hij geraadpleegd heeft, en van de bronnen die hij tot diep in de kern wist
aan te boren. Het boek is onderverdeeld in een zevental hoofdstukken. In een eerste
inleidend gedeelte wordt het Kongolese dekolo-

Vlaanderen. Jaargang 36

59
nisatieproces in zijn internationale en historische context gesitueerd. Er wordt aandacht
besteed aan het uitblijven van een emancipatiepolitiek in het begin van de jaren
vijftig, waarna de voornaamste karakteristieken van het Kongolese nationalisme tot
op de draad worden ontrafeld. Er is de visie van de auteur op de belangrijkste
Kongolese partijen en hun leiders, op de voorbereiding in 1958 van de
ontvoogdingspolitiek en op het door Minister Van Hemelrijk gevoerde beleid. In het
zesde hoofdstuk heeft hij het over de Kongopolitiek van Minister De Schrijver en in
het laatste hoofdstuk komt 30 juni 1960, de dag waarop aan Kongo de volledige
onafhankelijkheid werd geschonken, uitvoerig aan bod. Het boek besluit met een
epiloog, waarin het door de Eerste Republiek (1960-1965) beleefde wee, alsmede
het tikkeltje wel worden behandeld. Het is een boek dat 78 zwart-wit illustraties
bevat, waaronder een tiental politieke kartoens van Joë ‘Pil’ Meulepas. De totale
inhoud ervan wordt treffend geïllustreerd in het coverbeeld met de twee kleurlingen
op de voorgrond, waarbij de ene spontaan applaudisseert en de andere een vuist
maakt. Het was een fotografisch beeld dat op 1 juni 1960 werd vastgelegd en de
illustratie van het feit dat de overgang van kolonie naar onafhankelijkheid niet zonder
schokken zou verlopen...
K.D.D.

• Paul Bautens
Oostvlaams molenbestand 1986, uitg. Prov. Bestuur Oost-Vlaanderen, Prov. Cult.
Dienst, Bisdomplein 3, 9000 Gent, 1986, reeks Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen,
Bijdragen Nieuwe reeks nr. 35, geïll. met zw.-w. foto's en kaarten, 155 × 240 mm,
174 blz., genaaid. - Paul Bautens heeft met dit boek een reeks elkaar aanvullende
Oostvlaamse molenboeken afgerond. Hij heeft dat gedaan met veel zin voor
verantwoordelijkheid en met grote liefde voor ons molenpatrimonium, aldus Etienne
De Cuyper, Bestendig Gedeputeerde van de Provincieraad en voorzitter van de
Provinciale Molenkommissie. Het boek werd opgevat volgens het beproefd alfabetisch
inventarissysteem aan de hand van de oude gemeentenamen, zodat men de molens
gemakkelijk terugvindt. Het bevat de watermolens van Aaigem tot Zarlandinge; de
staakmolens van Appelterre-Eichem tot Zingem; de bovenkruiers van Baaigem tot
Zwijnaarde en de molenrompen van Aalst tot Zulzeke. Een heel pak, al dient gezegd
dat we via dit werk, van elke molen in de provincie Oost-Vlaanderen de benaming,
de ligging en de functie krijgen, alsmede de historische gegevens, de naam van de
eigenaar en wat al meer. Het boek bevat 40 foto's en tal van kaarten. Het leert ons
hoe (molen)rijk wij in het verleden waren en hoe rijk Oost-Vlaanderen nu nog is.
Het provinciebestuur, dat twee windmolens in eigendom heeft en voor de uitbouw
van haar molenmuseum ijvert, heeft er goed aan gedaan dit boek als Kultureel
Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen uit te geven. Het is een molenbijbel met
inhoud die men ook buiten de provincie zeer graag ter hand zal nemen en die geen
enkel molenliefhebber zal willen missen.
K.D.D.
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• Julien van Remoortere,
De verliezers, uitg. Lannoo/Tielt, 1985, Lannoo's Junior Boeken, omslagillustr. van
Jan Lenoir, 125 × 210 mm, 120 blz., paperback 240 BF. - Julien van Remoortere
heeft in ‘De Verliezers’ het verhaal van ‘de witten’ gebracht, die op een nietsontziende
manier wraak nemen op ‘de zwarten’, zoals de duitsgezinden werden genoemd. De
auteur doet dat met een verhelderende zachtheid. Hij wil in zijn ooggetuigeverslag
dat bestemd is voor de jeugd, eerlijk zijn tot op de draad. Hij beschrijft, met een
opstandige tederheid als het ware, de schokkende gebeurtenissen die hij tijdens zijn
jeugd heeft meegemaakt als 15-jarige en hij projecteert die, via ‘De Verliezers’, in
het levensverhaal van de familie Verlaar, die tot op het einde gelooft aan het gepeupel
te zullen ontsnappen. Het is een boek waarin Julien van Remoortere, als waarnemer
van zijn tijd, van de ‘bevrijding’ en van de niets ontziende repressie, de vinger op
de wonde legt. Met ergens de vraag op de achtergrond of het woordje ‘amnestie’
synoniem moet blijven van een onverdraagzaamheid die niet past bij een volk dat
zich beschaafd durft noemen.
K.D.D.

• Julien van Remoortere,
Wandelen langs Ardense rivieren. Gids voor 30 wandelingen, uitg. Lannoo/Tielt,
1986, geïllustr. met 30 kaartjes en een overzichtskaart, omslagontwerp van Cis
Verhamme, 215×120 mm, 143 blz., paperback 398 BF. - Met ‘Wandelen langs
Ardense rivieren’ bevinden wij ons in Gods vrije natuur, al zouden wij die evenzeer
‘de vrije natuur van Julien van Remoortere’ kunnen noemen, die ons via deze ‘Gids
voor 30 wandelingen’, van Eupen uit naar Florenville voert. Al hebben wij dan
inmiddels kennis gemaakt met de Vesder, de Ourthe en de Amblève, met de Lesse,
de Sûre en de Semois. We worden langs weggetjes gestuurd, maken wandelingen
mee die op een halve dag kunnen worden afgehaspeld, al zijn er daarnaast ook
trektochten bij, waarvoor je best een hele dag op stap gaat. ‘Wandelen langs Ardense
rivieren’ is net als alle andere door Julien van Remoortere samengestelde gidsen,
een boek dat je best bij de hand hebt tijdens een van de 30 beschreven wandelingen.
En dat je raadpleegt, zo nu en dan. Als leidraad voor een tocht vol verrassingen, met
een streek die men meermaals moet betreden wil men ze door en door kennen, ook
al heeft Julien van Remoortere dat in de plaats van de lezer gedaan. Al bij al blijkt
de door de auteur gebruikte formule de goede te zijn, vermits men aan de hand van
de bij de tekst horende kaarten en tekeningen van Jan Lenoir, niet makkelijk verkeerd
loopt, maar zeker veel ziet. En juist dat is de bedoeling...
K.D.D.

• Paul Rigolle,
Overal en op alle plaatsen, uitg. Crop & Sla, Vaartwijk - Zuid 5, 8231 Ettelgem,
1986, kaftontwerp van Camille Devos, 203 × 145 mm, 44 blz., gen. 375 BF. - ‘Want
kijken is een keuze die men slechts met pijnlijk / precieze pijn en leren leven met
die pijn / onder ogen krijgt’, zegt de dichter in het openingsgedicht. Ook in het
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begeleidende motto van deze bundel wordt reeds op deze wijze van kijken gealludeerd.
Rigolle bekijkt het leven en de wereld rondom zich met de meewarige blik van de
filosoof die heeft gewikt en gewogen en de ijdelheden van het menselijk streven
heeft te licht bevonden. Hij heeft zijn bevindingen vastgelegd in een homogene
bundel met gedichten van telkens dezelfde lengte: rijmloze vijfregelige strofen en
nog een afzonderlijk slotvers. De drieledige structuur wordt nog omlijnd door een
‘inleidend’ en ‘uitleidend’ gedicht. Daartussen verwoordt de dichter zijn bedenkingen
met de nodige dosis scepticisme en ironie, die alles wat hem ‘woedend’ zou kunnen
maken, relativeert. Ik denk o.m. aan het gedicht waarin hij zich richt tot zijn
‘teerbeminde critici’ of aan ‘De verloren (m)’, waarin hij afstand doet van de (m) in
zijn vroegere dichternaam Paul (m) Rigolle. Ook elders spreekt uit zijn verzen een
eigen toon en een eigen taalbenadering, die meermaals tot vondsten leidt (o.a. in de
ondertitels) en aan zijn overwegend bespiegelende verzen een aparte bekoring geven.
Deze dichter opent horizonten. Hij verdient een ruimer gehoor.
(rvd p)

• Norbert-Edgar Fonteyne,
Sprookjes van Spijt, uitg. Hadewych/Schoten, 1986, geïll. met tekeningen van Fohan,
170 × 240 mm, geb. 398 BF. - Voor de jonggestorven Westvlaamse onderwijzer en
schrijver Norbert-Edgar Fonteyne (1904-1938) bestaat er inderdaad sinds enkele tijd
een ‘vernieuwde belangstelling’, zoals Fernand Bonneure in zijn boeiend en uitvoerig
Nawoord tot deze uitgave opmerkt. Fonteyne maakte indruk met zijn debuutroman
Pension Vivès (1936), die reminiscenties opriep aan Elsschot. Het is vooral de postuum
verschenen roman Kinderjaren (1938) die literair belangrijk werd geacht en ook als
tijdsdocument (de periode van de Eerste Wereldoorlog) van grote waarde bleek te
zijn.
Naast zijn ander werk bleven ook nog heel wat teksten onuitgegeven. Daar werd
nu een keuze uit gepubliceerd onder de wat vreemde titel Sprookjes van Spijt. Het
zijn zes korte ‘verbeeldingsverhalen’, zoals Bonneure ze noemt, eerder dan sprookjes.
Ze richten zich ook niet specifiek tot kinderen. Als gemeenschappelijke noemer zou
kunnen aangehaald worden, dat ze een visie vertolken op de kleine wereld der mensen,
met ‘hun gewroet en hun kommer’, waarin bedrog, ontgoocheling, naijver en
zelfbegoocheling zo vaak een aroma van bitterheid nalaten. Ze sluiten op die wijze
aan bij het andere werk van Fonteyne, die droomde van een wereld die de enge
grenzen van een bekrompen bestaan overschrijdt. Deze verzameling werd mooi
uitgegeven en geïllustreerd door zijn kleinzoon Hans Fonteyne met enkele persoonlijk
getinte, ‘archaïstiserende’ tekeningen, die passen bij de sfeer van dit proza.
(rvdp)

• Omer Tanghe,
Zoals Ik u heb liefgehad. Catherine Doherty en haar Poustinia-volgelingen, uitg.
Lannoo/Tielt, 1985, reeks Oase nr.4, omslagontwerp van Willo Gonnissen, geïll.
met zw.w. foto's, 125×205 mm, 184 blz., paperback 450 BF. - Omer Tanghe (o1928)
heeft in ‘Zoals Ik u heb liefgehad’, het leven van de baroneskluizenares Catherine
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Doherty en haar Poustinia-volgelingen beschreven. Het is het verhaal van één der
eerste leken die, tijdens de jaren dertig, gehoor gaf aan de oproep van de pausen om
als leek het leven van het evangelie in de wereld van de armen en de marginalen te
verkondigen. Het is de publieke biecht van een grote dame, die via de vlotte verteltrant
van Omer Tanghe, het over haar leven midden onder de armen heeft; over de nieuwe
lekenspiritualiteit die ze ontwierp; en over het Madonna House dat ze te Ontario in
Canada stichtte. Het is een Vormingscentrum voor het Lekenapostolaat, dat duizenden
jongeren en veel volwassenen de mogelijkheid biedt, die motieven te zoeken, die
nodig zijn om te leven en te hopen. Het is een boek over mensen die zich definitief
aan de Kerk hebben gebonden, maar die leek willen blijven, en misschien meer
‘priester’ zijn dan sommigen die we kennen. Het is een verhaal met een hart, over
een dame met een groot hart...
K.D.D.

• Florimond Lambrechts,
Een verre glimlach, uitg. in eigen beheer (Gasbroekstraat 60, 2658 Ruisbroek), 1986,
150×215 mm, 32 blz., geb. 250 BF + 40 BF portkosten, rek. nr. 141-0517262-07,
t.n.v. de auteur. - ‘Een verre glimlach’ bevat
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15 gedichten van de niet meer zo jonge dichter Florimond Lambrechts. Het is een
klein aantal, al is het van aard om een uitgave in boekvorm te wettigen. In elke regel
treft men heimwee naar vroeger en ervaart men de liefde tot het land. Vooral in
‘Bloemen van Treblinka’ weet hij het oppervlakkige dat men in sommige van zijn
verzen treft, op een verfijnde manier te overstijgen. Hij doorbreekt daardoor als het
ware het grijze gordijn dat jarenlang rond zijn eigen ik en rond zijn dorp moet hebben
gehangen. Het is een debutantenbundel die ‘een verre glimlach’ weet te toveren en
op die wijze voor een verademing zorgt.
K.D.D.

• H. Gysels e.a.,
Fietsen en wandelen in het Krekengebied van Noord- en Zeeuws-Vlaanderen, uitg.
Lannoo/Tielt, 1986, reeks ‘Lannoo's dicht-bijhuis gidsen’, geïll. met foto's, kaartjes
en tekeningen, omslagontwerp van Cis Verhamme, 120 × 215 mm, 144 blz., gen.
398 BF. - Naar aanleiding van de nederlaag die Marnix van St.-Aldegonde zowat
400 jaar geleden opliep tegen de Spaanse hertog van Parma, nederlaag die terecht
gezien wordt als de aanzet tot de staatkundige scheiding van de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden, nam de Stichting Vlaams Instituut voor Natuurbeheer het
initiatief om deze reisgids uit te geven. Het traditionele werkterrein van de Stichting,
dat Natuur, Milieu en Landschap beslaat werd gekoppeld aan de
menswetenschappelijke elementen die men vindt in historie, monumentenzorg,
taalstudie en ook de levensbeschouwelijke aspecten die onze moderne samenleving
kenmerken en allure verlenen. Aldus Prof. Dr. H. Gijsels in het woord vooraf.
Diverse onderwerpen komen uitgebreid aan bod: De godsdienstoorlogen van de
16e eeuw; Zeeuws-Vlaanderen, een gebied rijk aan oorlogservaringen; Taal in de
Nederlanden sinds de 16e eeuw; Het landschap: historisch gezien; Flora en Fauna.
Diverse auteurs behandelen bovenvermelde onderwerpen - 30 bladzijden lang - op
een boeiende manier die kennis van zaken bewijst. Iedere specialist op zijn of haar
gebied laten opereren bevordert zeker de bevattelijkheid van deze gids. Het maakt
deze gids dan ook tot een wetenschappelijk afgewerkte studie van het krekengebied
sinds de 16e eeuw zonder ook maar één ogenblik vervelend te zijn.
Daarna - over ruim 100 bladzijden - worden de fietsroutes Knokke-Heist Beveren-Waas (beschreven in 13 trajecten), de Zwinstreek, de Uilenspiegelroute,
naar Aardenburg, Sint-Margriete, het land van Axel en Hulster Ambacht beschreven,
telkens voorzien van een duidelijke overzichtskaart met genummerde
bezienswaardigheden (ook campings en natuurreservaten zijn erop vermeld) die terug
te vinden zijn in de bijhorende routebeschrijving.
Ook de 6 wandelroutes (Retranchement, Sluis, Damme, Aardenburg, IJzendijke
en Hulst) worden zo beschreven.
Tot slot volgt nog een uitgebreide contactadressen- en literatuurlijst.
Dit zeer goed gedocumenteerde deel uit de reeks ‘Dicht-bij-huis-gidsen’ van de
uitgeverij Lannoo is beslist een aanrader.
D. v.d. B.
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• Rose Ausländer
Moederland Woord. Gedichten, vertaald en ingeleid door E. Ottevaere en P. Thomas,
Uitg. Signum (St.-Sebastiaanslaan 61. 8500 Kortrijk), 1985, 125×200 mm, 240 blz.,
gen. 395 fr. - De bijna tachtigjarige Rose Ausländer (Czernowitz, 1907) was totdusver
bij ons een vrij onbekende dichteres. Nochtans ontving zij talrijke onderscheidingen
en in Duitsland verschijnt momenteel haar volledige werk in 7 delen bij S. Fischer,
Frankfurt am Main. Hieruit maakten de samenstellers een zeer ruime keuze, die ze
naast hun vertaling afdrukten. R. Ausländer was van 1941 tot 1944 als joodse
ondergedoken en emigreerde in 1946 naar de V.S. Sinds 1965 verblijft ze in
Düsseldorf. Haar werk is voor een deel geïnspireerd door de herinnering aan haar
geboortestreek, zowel door het landschap van de Boekovina, als door joodse herkomst,
opvoeding en traditie. Anderzijds spelen het leed, de angst, vervolging, ontworteling
en vervreemding eveneens een belangrijke rol. Zij heeft dat alles aan den lijve ervaren
en is meer dan wie ook geconfronteerd geweest met vergankelijkheid en dood. Alleen
is het woord dat haar enerzijds herinnert aan ‘het verloren paradijs’, maar haar
anderzijds een ‘thuis geeft’, een ‘moederland’ voor haar vormt, waarin opnieuw
liefde en hoop kunnen heersen.
In een sterk beeldende en visionaire taal, met veel associaties, beeldt ze haar
thema's uit. Zij hanteert een vrije versvorm en schrijft overwegend korte verzen. Dat
is zeker geen nadeel voor de vertalers, die daardoor een grotere beweeglijkheid in
hun overigens adequate vertaling konden leggen. Het kwam er in de eerste plaats op
aan beelden en associaties in hun juiste draagwijdte te vatten en om te zetten. Beide
vertalers zijn daar eens te meer uitstekend in geslaagd. Hun vertaling geeft vaak zo'n
natuurlijke indruk, dat de oorspronkelijke verzen als het ware voor een omzetting in
het Nederlands voorbestemd leken. Mede door hun kernachtige inleiding hebben de
vertalers een boeiende dichteres toegankelijk gemaakt voor het Nederlandstalig
publiek.
rvdp

• Edith Oeyen
De schaduw van witte bloemen, uitg. Kofschipkring vzw, (Vinkenlaan 11, 1730
Zellik), 1985, Getijdenreeks nr. 58, geïllustr. door M.L. Bergers, 58 blz., genaaid. Positieve poëzie, zelfs wanneer ze pijn, ontgoocheling, verlies... oproept. Ze ontroert
vooral waar ze een glans van schoonheid op dagdagelijkse dingen werpt.
J.v.M.

• Hugo Neirinck
Literaire Gids voor Brabant en Brussel, uitg. Hadewych (Th. van Cauwenberglei
101, 2120 Schoten, 1986, geïll. met zw-w.-foto's en 2 kleurenfoto's op binnenkaften,
205×150 mm, 143 blz., gen. 498 fr. - Zoals de overige werken in deze reeks, is ook
de Literaire Gids voor Brabant en Brussel stevig gedocumenteerd. Brussel en het
hoofdstedelijk gebied nemen zowat de helft van het boek in beslag. Vooral het
hoofdstuk ‘Brussel: acht eeuwen literatuurgeschiedenis’ is interessant, maar ook de
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wandelingen in de verschillende buurten zijn aantrekkelijk voorgesteld. De excursies
in de provincie zijn niet altijd gelijkmatig verdeeld. Aan sommige auteurs wordt
relatief veel, aan andere weinig aandacht besteed. Kleinere literaire prijzen worden
af en toe vermeld, staatsprijzen (Decorte, Van Herreweghen) wel eens vergeten. De
gids wekt een indruk van volledigheid door de opname van heel wat minder en/of
nauwelijks bekende namen. Anderzijds ontbreken er weer andere. Onder de huidige
bewoners van Affligem b.v. alleen reeds de monniken-historici A. van Roy, W.
Verleyen en J. Vertonghen, de filoloog en slavist Prof. dr. F. Vyncke, de taalkundige
dr. P. van Hauwermeiren. de dichteressayist R. van de Perre, de dichter L. Evenepoel.
Ook elders mis ik namen van auteurs als J. van Ackere (Brussel), Emlar Borg
(Kraainem) of Mgr. E.J. de Smedt (geboren te Opwijk). Juliaan = Julien Haest en
wie is Emiel Janssens? Het is spijtig dat dergelijke en andere slordigheden (ook in
het register) en tekortkomingen het geheel wat ontsieren. Dat neemt niet weg dat
ook deze literaire gids in zijn huidige vorm welkom is en heel wat dienst kan bewijzen.
rvdp

• Jozef Deleu
De hazen aan de kim, uitg. Nijgh & Van Ditmar (voor België': A.G.H.I. Baart, pvba,
Deurne), 1985, omslagillustr. van Paul Menses, 125×205 mm, 48 blz., gebonden 22
gulden. - ‘De hazen aan de kim’ van Jozef Deleu is een verhaal dat ons in de
droomwereld dropt van een man, die tussen de realiteit en de volwassenheid en het
verlies van de gedroomde zuiverheid zweeft. Het is een novelle die op een
speels-poëtische, trefzekere en indringende manier werd verwoord. Het is een boekje
dat aantoont hoe sterk de auteur met het land en zijn bewoners vergroeid is. Pierre
H. Dubois, die het ‘uitgeleide’ van deze typografisch zeer verzorgde uitgave schreef,
noemt het een openhartige tekst, overtuigend van intentie. Met een tragische
ondertoon. Het is een verhaal dat recht uit het hart en uit het eigen ‘klokhuis’ komt
van Jozef Deleu, met ergens de onvergetelijke ervaring, dat gisteren en vandaag
samenbrengen utopisch is, maar voor de rest van het leven een troost...
K.D.D.

• Denise De Veylder
Rumoer in het land van de mieren, uitg. Davidsfonds-Leuven, Kinderen Jeugdreeks
nr. 184, 1985, 200×120 mm, 80 blz., gen. 145 fr. - Denise De Veylder (oAalst 1923)
debuteerde in 1977 bij het Davidsfonds met ‘Van muizen en muizenissen’. Nadien
verschenen ‘Diefstal in de veilingzaal’ (1983) alsmede verhalen en poëzie in
jeugdtijdschriften, kranten en voorleesboeken. ‘Rumoer in het land van de mieren’
werd bekroond met de Prijs van het beste kinderboek 1983 van Knokke-Heist.
Waarover gaat het in dit boek? Queenie, mierenkoningin, verveelt zich dood. Haar
werksters Krissa en Cora komen elke dag dezelfde onbenullige dingen vertellen.
Plots gebeuren echter de meest onverwachte dingen. Het loopt zelfs op een ware
ramp uit wanneer professor Dufour het mierennest wil uitgraven om er allerlei proeven
mee te doen! De moedige Krissa en de wijze Cora willen kost wat kost hun kolonie
redden, of ze daarin slagen, kun je in dit vlotte jeugdboek lezen. De mieren, op
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mensenmaat voorgesteld, volharden in hun strijd om te overleven. Een aanrader voor
het jeugdig lezerspubliek.
D.v.d.B.

• Roger Wastijn
Denken bij daglicht, uitg. in eigen beheer (Kerkhofstr. 2, 8250 Eernegem), 1984,
geïll. door Bert Vanhaecke, 134×210 mm, 124 blz., gen. 240 fr. - Wij hebben ‘Denken
bij Daglicht’, de derde verzenbundel door Roger Wastijn bij ‘nachtlicht’ gelezen.
Hij heeft ons (misschien juist daardoor?) een ‘zwarte’ nacht bezorgd. Hij brengt ons,
in 123 gedichten, de weerslag van het negatieve dat ons in deze o zo tragische wereld
omringt, ook al missen wij daardoor het streepje zonneschijn en de dauwdroppel in
de lente als tegenpool. Het is een verzenbundel waarbij men nooit stil wordt. Het is
niet altijd poëzie. Maar ja, misschien is ons ‘denken’ anders...
K.D.D.

• Eugene van Itterbeek
Poëzie in cijfers, uitg. Leuvense Schrijversaktie, Blijde Inkomststraat 9, 3000 Leuven),
1986, Leuvense Cahiers (Europese reeks nr.58), 140×210 mm, 140 blz., gen.
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300 fr. - Het gaat slecht met de poëzie in de landen van de Europese gemeenschap.
Niet dat er minder poëzie geschreven wordt (nog nooit lag de produktie zo hoog!),
maar poëzie bereikt slechts een beperkt lezerspubliek, haalt kleine oplagecijfers en
geniet een geringe belangstelling in de media. Het gevolg is dat poëzie-uitgaven duur
zijn en weinig verkopen: een vicieuze cirkel dus! ‘Poëzie in cijfers’ is het resultaat
van een grondig onderzoek over de situatie van de poëzie en de maatschappelijke
positie van de dichter in de landen van de Europese Gemeenschap. De Europese
Vereniging ter Bevordering van de Poëzie kreeg de opdracht in te staan voor de
coördinatie van het onderzoek en het opstellen van het eindverslag. Het is een stevig
gedocumenteerd verslag geworden met een overvloed aan cijfermateriaal over de
poëzieproduktie tijdens de periode 1970-1980, de verspreiding, de (sociale) situatie
van de dichter en een ‘strategie voor een aktie ter bevordering van de poëzie’. Uit
de gegevens en de verwerking ervan, blijkt ten overvloede dat het vooropgestelde
pessimisme gewettigd was. De grotere taalgebieden blijven vanzelfsprekend
bevoordeeld, maar vooral in de kleinere wordt het een zaak van overleven, als er
geen drastische verandering komt. Het alternatieve circuit schenkt minder aandacht
aan de kwaliteit. Poëziekritiek is er nog nauwelijks. Dat alles werkt de verslechterde
situatie in de hand. Om uit de impasse te geraken is er inderdaad een strategie nodig.
In de ‘slotbeschouwing’ wijst de auteur concrete mogelijkheden aan. Het is aan de
verantwoordelijken om deze aan te wenden. ‘Poëzie in cijfers’, het klinkt weinig
poëtisch, maar het is een noodkreet. Hopelijk wordt hij gehoord door diegenen die
hem kunnen beantwoorden. Als poëzie zich niet meer op een behoorlijke manier zou
kunnen handhaven, zou dat een verarming van onze cultuur betekenen.
rvdp

• Erik van Ruysbeek
In de spiegel van de nacht, Leuvense Schrijversaktie, Leuven, 1983, Leuvense Cahiers
nr.40, 140×210 mm, 56 blz., gen. 210 fr. - De auteur is in ‘De Spiegel van de nacht’
op zoek naar zijn eigen ik. Hij is de pelgrim en de ‘... sprankel van het ongeschapen
licht, dat door een vonk zichzelve zocht’. Hij droomt hardop, al geeft hij de indruk
de wereld rondom zich te willen ontraadselen. En hij doet dat, op een bij momenten
erg lyrische wijze, met een fluwelen pen vol realisme, in een stijl die niet van ‘stelen’
is afgeleid.
K.D.D.

• Monografieën over Paul De Wispelaere en Fred Germonprez
Bij de Vereniging van Westvlaamse schrijvers, verschenen met de steun van de
provincie West-Vlaanderen, in de reeks Monografieën van West-Vlaamse Schrijvers,
onder redactie van F. Bonneure, studies over het leven en werk van de Bruggeling
Paul De Wispelaere (o1928) en de Kortrijkzaan Fred Germonprez (o1914). Gert de
Nutte, aspirant bij het N.F.W.O. en filoloog, begeleidt de lezer doorheen de vele
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kritieken en het proza van De Wispelaere. Aangevuld met biografische notities en
de complete bibliografie tot op heden, voorzien van acht bladzijden illustraties.
Joost Strosse, bibliothecaris te Kortrijk, auteur van een boek over Fred Germonprez
(Lannoo, Tielt), voegt daar nu een diepgaande studie aan toe. F. Germonprez is een
zeer actief schrijver. Hij publiceerde poëzie, proza, monografieën en massaspelen.
Hij kende een buitengewoon succes in het buitenland. Uitgeverijen in Duitsland,
Zwitserland, Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen namen werk van hem in hun
fonds op.
Ook hier een biografie, uitgebreide bibliografie en talrijke foto's. Elke monografie
kost 150 fr per exemplaar. De twee deeltjes samen 250 fr. Te bekomen door storting
op rekening 712-1201000-29 van VWS, Weidestraat 11, 8100 Torhout.
A.v.D.

• Lest Matterne / Hilde Neven,
MMT-Lustrumboek 1956-1986, uitg. MMT-secretariaat (Hanswijkstraat 63-65, 2800
Mechelen), 1986, geïllustr. met zw.-w. foto's 210×275 mm, 305 blz., gen. 650 fr. (+
100 fr. port). - Het Mechels Miniatuur Teater viert zijn dertig jaren bestaan o.m. met
een fraai uitgegeven lustrumboek op meer dan royaal formaat: het meest luxueuze
in dit genre. Voor de prijs krijgt de belangstellende lezer een boel fraai verpakte
informatie, met een stapel foto's, grafieken en tabellen: het MMT heeft kennelijk
niets te verbergen en zal wel, dank zij een bewuste politiek van toneel ‘voor het volk’,
even welvarend zijn als het boek laat vermoeden. Zinnige voorwoorden van Gaston
Geens, Karel Poma, Patrick Dewael en gouverneur Kinsbergen wijzen erop dat het
MMT ook bij de overheid op een goed blaadje staat, en dat is altijd meegenomen,
dat spreekt.
Samengesteld door Lest Matterne en Hilde Neven, heeft deze uitgave voornamelijk
documentaire waarde. Wél zijn er ook best leesbare redactionele bijdragen over o.m.
‘De Collega's’, het produktieproces, de specifiteit van een reizend gezelschap,
theaterkritiek, receptieve werking, het theaterbeleid.
dv

• Boris Rousseeuw,
Twee Heren. Over E. Du Perron en Willem Elsschot, uitg. Dedalus vzw
(Boomgaardstr. 92, 2600 Berchem), reeks ‘Het Handvest’ nr. 4, 1986, geïllustr. met
foto's en tekeningen, 130×205 mm, 123 blz., gen. 395 fr. - Met die ‘Twee Heren’
bedoelt Rousseeuw dus E. Du Perron en W. Elsschot, over wie hij heel wat - ook
nieuwe - dingen weet te vertellen. Ik heb wel wat tegen de arrogante toon van zijn
geschrijf en zou zijn bijdrage over Du Perron overbodig noemen, ware het niet dat
er toch wel wat uit te leren valt: hoe Vlaanderen tegenover dat merkwaardige
‘Hollandse’ fenomeen aankeek en wat Du Perron zelf in zijn ‘Vlaamse’ tijd heeft
uitgericht. Het kan verder niet ontkend worden dat Rousseeuw een goeie kijk heeft
op kwaliteiten en gebreken van Elsschot als schrijver en op het talent van
laatstgenoemde als ‘lijmer’. Maar het verhaal over Rousseeuws speurtocht naar nog
een exemplaar van de ‘Revue’ en het slordig afdrukken van de inhoud en van de

Vlaanderen. Jaargang 36

inderdaad kolossaal grote illustraties (cfr. ‘Lijmen’!) zijn me te veel voer voor
filologen. En dan nog van droge kwaliteit.
J.v.M.

• Hubert van Herreweghen,
Verzamelde Gedichten, uitg. Lannoo/Tielt, 1986, 125×190 mm, 311 blz., gebonden
990 fr. - Dit boek omspant veertig jaar dichterschap: van de bundel ‘Het jaar der
gedachtenis’ uit 1943 tot de bibliofiele uitgave ‘Fazant’ van 1985.
Het mysterie, dat is de kern van al wat Van Herreweghen boeit en wat hij in een
gepaste poëtische taal, even maar, tracht te genaken. Hij dicht angsten toe: voor de
raadsels van de dood, voor de grenzen van het leven. Hij zoekt openingen naar een
zinvol bestaan: het wonder van alle leven, het mirakel van de liefde thuis en elders,
de tover van onverkende oorden - ver of dichtbij.
Van Herreweghen lezen is hem ontmoeten op een herschapen wereld, waarvan de
vertaalde versie de lezer zo vertrouwd in de oren klinkt, dat hij er wil blijven en
verblijven. Eindelijk nog eens een dichter die je met een bevrijdende taaldaad
achterlaat: beaming.
J.v.M.

• Paul Jacobs,
Het raadsel van ‘Rose Cottage’, uitg. Lannoo/Tielt, reeks Totem, 1986, omslagillustr.
Peter Aerts, 130×210 mm, 154 blz., geb. 375 fr. - Jan Larosse en Lans (Lancelot)
Vermeer rijden in hun tweepersoons Spitfire naar Rose Cottage, een prachtig landhuis
in Devon. Ze willen er in alle rust werken aan hun nieuw stripverhaal. En hoewel
het de bedoeling is dat alleen hun stripheld, journalist Perry Wandelaar, in Engeland
avonturen beleeft met een misdadigersbende, komen ze zelf terecht in een
raadselachtige toestand.
De goed gekarakteriseerde (wanneer het verhaal het nodig acht) personages maken
deel uit van een intrige zoals Agatha Christie ze kon bedenken. De vergelijking gaat
des te meer op daar het verhaal zich ook afspeelt in Heddons Mouth, een dorpje in
het zuiden van Engeland. Ook de hoofdpersonen gaan tewerk zoals de Hercule Poirot
van Agatha Christie. De structuur hoort toe aan het goede detective-verhaal. Alle
ingrediënten zijn dus aanwezig en met de persoonlijke inbreng van Paul Jacobs moest
dit wel een geslaagd verhaal worden.
Na een schijnbaar onbenullige gebeurtenis verzeilen Lans en Larosse in allerlei
vreemde en soms gevaarlijke situaties. De waard van de Hunters Inn, Sir Gundry
Gush, Emily Gush, de oude Silly, Mr Sparks, Mrs Denton en de geheimzinnige man
in jeanspak zorgen er op hun manier voor dat er van hun nieuwe ‘Perry Wandelaar’
eigenlijk weinig in huis komt. Alhoewel alles nog terecht komt.
Vlaanderen heeft nood aan dergelijke kwalitatief uitstekende verhalen voor de
jeugd. Helaas, weinig auteurs beheersen dit genre. Met ‘Het raadsel van Rose Cottage’
is Paul Jacobs erin geslaagd een vlot, spannend en amusant avonturenverhaal te
schrijven voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Voorwaar een cadeau-idee en nu
reeds zien we hoopvol uit naar een volgende uitgave van deze auteur. Paul Jacobs
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is producer bij de B.R.T. en het brein achter ‘Het Vermoeden’. Hij leverde ook de
idee en het materiaal voor o.a. de IQ-kwis.
D.v.d.B.

• Ina Stabergh,
Help, in eigen beheer uitgegeven (Papenhoekstraat 217, 3290 Diest, rekening
000-0983495-12), 1983, 215 × 140 mm, 123 blz., gebonden 345 fr. + 35 fr. port. Ina Stabergh, pseudoniem voor Berthy Stas, publiceerde ‘Help’. Het is een verhaal
voor jongeren over een 16-jarig meisje, Yannick, dat thuis overbeschermd is opgevoed
en op school haar klas tiranniseert. Ze loopt van huis weg en komt via Luik, waar ze
een nog jongere lotgenote leert kennen, in Amsterdam terecht. Ze beleeft zowel in
Luik als op weg naar Amsterdam minder prettige avonturen en komt na enige tijd
tot de vaststelling zwanger te zijn. In het begin komt het verhaal nogal
onwaarschijnlijk over maar eens Luik verlaten worden de belevenissen van Yannick
wat realistischer weergegeven. De schrijfster doet dat met de nodige fijngevoeligheid
en weet de opgroeiende lezer(es) wellicht aan te grijpen. Soms zijn er iets te belerende
passages (even uitleggen wat een ‘trip’ wel betekent in het jargon) of
erg-gemaakt-aandoende dialogen zoals ik het een Amsterdamse jongen nooit zou
horen zeggen. Maar goed, het boek behoudt een zekere spanning en zal een betrokken
lezerspubliek wel weten te boeien.
D.R.
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Catalogi
• Prospect 1 & 2
Tentoonstellingcatalogus uitgegeven door Noordstarfonds vzw, Gr.-Brittanniëlaan
125, 9000 Gent, 1986, 207 × 235 mm, losbladig. - Het culturele uitstralingsfront van
het Noordstarfonds streek in het eerste semester van 1986 neer in de Gele Zaal van
de Nonnemeersstraat, 26 te Gent met twee tentoonstellingen onder de noemer
‘prospect’.
Prospect 1 toonde het werk van vier jonge kunstenaars. Luc Coeckelberghs
materialiseert de abstracte ruimte. Philippe De Luyck brengt segmenten in en uit de
ruimte. Wim van der Plaetsen speelt met vellen papier. Johan van Roy is de spruit
van de groep en beeldhouwer van het primitieve.
Prospect 2 brengt een reeks kunstenaars, die ergens het medium van de fotografie
in hun werk benutten, waardoor ze de fotografie dichter bij de schilderkunst pogen
te betrekken. Het zijn Mark Hoflack, Danny Matthys, Dirk Braeckman, Martien van
Beeck, Stephen Sack en Paul Sochacki.
Daan Rau verzorgde telkens de inleiding op elk van de bij deze gelegenheid
gemaakte catalogi.
rmdp

• Vera Neels
Uitgave van het Stadsbestuur van St.-Niklaas en de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten, 1986, geïllustreerd met zw.-w. foto's van P. Herreweg en een kleurfoto (op
de kaft) van J. De Vos, 200 × 205 mm. - Vera Neels heeft als lerares afscheid genomen
van de Academie voor Schone Kunsten van St.-Niklaas en naar aanleiding daarvan
werd van 12/1 tot 23/2 in het Stedelijk Museum een tentoonstelling georganiseerd
met tekeningen, pastels, aquarellen en olieverfschilderijen van haar. De onderhavige
catalogus die daarbij werd uitgegeven staat model voor andere in dat soort. In een
layout van Karel Mechiels worden behalve inleidende teksten van Daniël Anthuenis,
schepen van Cultuur, onderwijs en recreatie, dr. Maurits Coppieters, voorzitter Raad
van Toezicht en René Smits, ere-rijksinspecteur van het kunstonderwijs, veertig
zw.-w. reprodukties van haar werk afgedrukt. Dit laat ruimschoots toe zich een
indringend beeld te vormen van deze toch waarachtige kunstenares. Vera Neels werd
geboren in 1925. Zij vangt haar opleiding aan in 1942 aan de Académie des
Beaux-Arts in Brussel en zet die verder in 1948 in het atelier van Opsomer aan het
Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen, waar zij die afsluit met het laureaatschap.
Zij huwt in 1955 met Karel Mechiels en wordt in 1958 lerares aan de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten in St.-Niklaas.
Haar werk is opgebouwd uit velerlei technieken en genres, maar ieder afzonderlijk
werk draagt haar eigen stempel. In de inleiding van deze catalogus omschrijft D.
Anthuenis haar werk als volgt: ‘Zonder één woord theorie vertelt elk werk zo'n
diepzinnig en menselijk ontroerend verhaal van beleven en ervaren met oog en hart
en intelligentie, van begrijpen en bewonderen dat een bloemstuk, een portret van
“verdicht essay” wordt waarin ik zie dat schoonheid en waarheid het ware zijn
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betekenen en dat het enkel zó goed is. Vera Neels zegt niets, zij schept. Zij schildert
een wereld die zoekende naar de schoonheid groeit. Telkens een queeste naar de zin
van ons bestaan.’
R.D.

Werden ter recensie aangeboden
• Boeken
Erik van Ruysbeek, Het rijk van het midden, gedichten, Leuvense cahiers nr. 56,
uitg. Leuvense Schrijversaktie v.z.w., Leuven, 1986, 68 blz., 295 fr. (rek. nr.
431-0371881-50, Blijde Inkomstraat 9, 3000 Leuven).
Guido Cloet, Onmogelijke onmin, gedichten, Leuvense cahiers nr. 57, uitg.
Leuvense Schrijversaktie v.z.w., Leuven, 1986, 54 blz., 230 fr. (idem).
Godelieve Melis, Lijkwade voor Venus, gedichten, in eigen beheer (A. Van
Dijckstraat 58, 2018 Antwerpen), 1986, 35 blz.
Frans Van de Velde, Scheldeland, gedichten, in eigen beheer (Kerkstraat 107,
2788 Vrasene-Beveren).
Jan van den driessche, De Uiteengevallen Ruimte, 1985, in eigen beheer
(Snikbergstraat 77A, 1710 Dilbeek).
Met stille Vleugelslag, tekeningen van Gène Eggen, gedichten van Emmy Swerts,
in eigen beheer (Vliek20, 6235 NR Meerssen, Ned.), 1986.
Roland Cassiman, Anjers voor Manon, gedichten, uitg. 't Prieeltje (Demerstraat
32, bus 7), 3290 Diest, 1986, reeks Muzesprokkels 7, 170 × 240 mm, 47 blz., genaaid.
Ubbo-Derk Hakbolt, Aan de rivier gevestigd, gedichten, uitg. 't Prieeltje, 1986,
reeks Muzesprokkels 6, illustr. van Daniëlla Hasenbroekx, 170 × 240 mm, 47 blz.,
genaaid.
Nel Beschop e.a., Een veelstemmige melodie. Een beknopte bloemlezing van
nieuwe christelijke poëzie, uitg. ‘Schrijvenderwijs’ & De Schans (Schans 37, 4251
PW Werkendam), 1986, 135×210 mm, 84 blz., genaaid f 14,90.
Gerrit Achterland, De parfumeurcreateur, uitg. Data-Print (Baron de Vironlaan
148, 1710 Dilbeek), 1986, 150 × 210 mm, 24 blz., geniet 100 fr.
Ina Stabergh, In de schaduw van Mefista. Een voettocht naar Compostela, uitg.
Opwenteling (Postbus 6254, 5600 HG Eindhoven), 1986, illustr. van Wim van
Petegem, 140×220 mm, 36 blz., genaaid f 9,50.

• Tijdschriften
Janboel, driem. tds., 2e jg., nr. 4, maart 86, (abonn. f 14,80, giro 2276777 t.n.v. J.
Vissers, Linnaeusparkweg 42, 1098 EC Amsterdam).
Plinius, Literair tijdschrift, tweemaandelijks, uitg. Poëzievriendenkring 't
Kandelaartje v.z.w.-Tongerse Schrijverskring, 3e jg. nr. 5, sept.-okt. 1986, (abonn.
360 fr., rek. nr. 453-813571-77 p/a J. Vanhaeren, Jagersstr. 4, 3700 Tongeren).
't Muzekoeriertje, driem. literair tds., uitg. 'T Prieeltje, Demerstraat 32 bus 7,
3290 Diest (abonn. 150 fr., rek. nr. 230-0290666-74), jg. 1, nr. 2, april 1986 en nr.
3, juli 1986.
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Woordwerk, driem. christelijk lit. tds., uitg. Vereniging van Prot.-Christ. Auteurs
Schrijvenderwijs, p/a Hans Werkman, Willem van Mechelenstr. 5, 3817 BB
Amersfoort (abonn. f 27,50 t.n.v. Evert Kuijt, Schans 37, 4251 PW Werkendam), jg.
4, nr. 14, sept. 1986.
Zefier, driem. tds. voor literatuur en niet-verbale kunsten, red. R. Wouters,
Boomkwekerijstr. 67, 1610 Ruisbroek, 1e jg., nr. 4, 1986 (abonn. 400 fr., los nummer
120 fr., rek. 001-1669512-24 t.n.v. Zefier, Plantenstr. 34, 3500 Hasselt).
Initiatief, driem. lit. tds., red. P.P. Dirickx, De Keer 6, 2220 Wommelgem, jg. 5.,
nr. 28, okt. 1986 (abonn. 350 fr. / 20 Fl., los nummer 100 fr., rek. nr.
403-4063181-21).

• Catalogi
Prospect 3, gerealiseerd in sept. 1986 n.a.v. de gelijknaminge tentoonstelling in de
Gele Zaal in Gent van 27/10 tot 2/11/86.
Het Belgisch Trekpaard/Le Cheval de trait belge (1886-1986),
Kunsttentoonstelling, Landbouwsalon 1986, van 9 tot 16/2/86, samenstelling en
teksten Willy Otte, kunstrecensent.
De recensies werden geschreven door:
A.v.D.

=

Adiel Van Daele

D.R.

=

Daan Rau

dv.

=

Dré Vandaele

D.v.d.B.

=

Danny Van Den Bussche

J.d.P.

=

José de Poortere

J.M.

=

Jaak Maertens

J.v.M.

=

Jef van Meensel

K.D.

=

Katrien Deylgat

K.D.D.

=

Karel De Decker

R.D.

=

Robert Declerck

rmdp

=

Raoul M. de Puydt

rvdp

=

Rudolf van de Perre

Zoekertjes
• Enig aanbod! De volledige reeks v.h. tijdschrift ‘West-Vl.’, nu, ‘Vlaanderen’,
vanaf 1e nummer 1952. Prachtig ingebonden per jaargang. (Voor Bibliotheek
of privé.) Contactpersoon: R. Gheeraert, De Panne, tel. 058/41.17.45
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• In het meinummer, 1e jaargang nr. 3 van 1952 werd er werk van wijlen mijn
vader architect Leo Ide besproken. De persoon die mij dit nr. kan bezorgen zou
ik zeer dankbaar zijn (mits vergoeding). Mevr. Y. Ide, Pr. Umbertolaan 10 te
8421, De Haan.
• Te koop gevraagd: nr. 1 en 3 van de 1e jaargang van ‘West-Vlaanderen’ (1952)
door Dr. M. Hardeman, Res. Elyseum, Klaverstraat 4, 8500 Kortrijk, tel.
056/21.88.73.

Mogen we u hierbij beleefd vragen alle correspondentie van redactionele aard voortaan
nog alleen te sturen aan:
REDACTIESECRETARIAAT
TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’
P/A ROBERT DECLERCK
‘TER HOOGSERLEIE’
HONDSTRAAT 6
8880 TIELT
en de correspondentie in verband met het beheer en de administratie (abonnementen)
en de betalingen te richten aan:
BEHEER/ADMINISTRATIE VAN HET
TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ C.V.K.V.
P/A ADIEL VAN DAELE
LINDENLAAN 18
8880 TIELT
REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Beste dank bij voorbaat.
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[nummer 215]
Ten geleide
Met een galerie op schoot
In ‘Vlaanderen leeft’ de kunst?
Talloos zijn zij die het penseel hanteren, al wat minder zijn die met de beitel. De
kunstambachten kennen een steeds toenemend aantal adepten. Iedereen kent wel
ergens iemand die artistiek bezig is of het pretendeert te zijn. In elk dorp is er ter
gelegenheid van de jaarlijkse kermis minstens één ‘kunsttentoonstelling’. En toch...
Chambres d'Amis kende maar 44.000 bezoekers, Initiatief 86 haalde een goeie 20.000,
van wie niet eens de helft landgenoten. Ter vergelijking: op het moment dat Chambres
d'Amis 30.000 bezoekers had genoteerd, was dat in Sonsbeek '86 al 110.000. Het
hoort niet tot het bestek van dit artikel om de oorzaken van deze toch wel
betekenisvolle verschillen op te sporen, toch kan gezegd dat het ontzettend veel te
maken heeft met een degelijke kunstopvoeding binnen het onderwijs.
De grote massa staat eerder onverschillig t.o.v. kunst in het algemeen en stelt zich
nogal eens agressief op tegenover actuele kunst. Dat laatste is natuurlijk een pluspunt.
Als kunst agressie opwekt, is dat altijd beter dan wanneer er onverschillig aan
voorbijgegaan wordt. Veel heeft te maken met onbekendheid en onbegrip. De
geschiedenis leert ons op dit punt overigens weinig hoop te koesteren. Zoals Raveel
het vorig jaar tijdens een colloquium in zijn boodschap meedeelde: ‘kunst blijft
elitair’. Kunst vraagt inspanning en door dat simpele feit alleen al wordt de potentiële
kring van kunstminnaars al sterk ingedijkt.
In Vlaanderen leeft ook een niet te veronachtzamen aantal actuele kunstenaars. Het
feit van actueel te zijn heeft niets met leeftijd, met techniek of discipline te maken,
wel met het feit dat deze kunstenaars tijdsverbonden werk maken (dat het tijdelijke
misschien zal overstijgen) dat de beschouwer in staat stelt te groeien in inzicht en
begrip van het tijdperk waarin we leven. De beeldende kunstenaar doet dat op een
plastische wijze en vanuit een gedrevenheid, waarin zowel

Jan Fabre, De macht der theaterlijke dwaasheden.
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Marc Maet, De Wraak, 1984, acryl op doek, 220 × 180 cm.

emotie als intelligentie een belangrijke rol spelen. Want, laat het duidelijk zijn,
intelligentie is een conditio sine qua non om kunst te maken.
Wie een inzicht wil krijgen in de kunstscène in het België van na de tweede
wereldoorlog doet er goed aan het werk van Karel J. Geirlandt ‘Kunst in België na
'45’ te raadplegen. Het geeft een beeld van wat er in dit land allemaal leeft, aan wat
er mogelijk was en nog steeds is.
De jongste jaren hebben een reeks belangrijke en minder belangrijke
tentoonstellingen duidelijk gemaakt, dat er ook bij ons kwaliteit te vinden is. Er is
een opmerkelijke generatie van schilders die zich meer en meer affirmeert. Philippe
Vandenberg en Marc Maet zijn er misschien de voornaamste exponenten van. Onder
de figuren die zich in de tentoonstelling ‘Picturaal 1’ in het ICC te Antwerpen al
lieten opmerken, bevond zich Narcisse Tordoir, de ontwerper van de generiek voor
‘Kunstzaken’ in 1987. ‘Initiatief 86’ stelde Guy Rombouts in de gelegenheid met een
prachtige installatie uit te pakken. Jan Vercruysse en Lili Dujourie zijn namen die
steeds meer in het buitenland opduiken.
Er is een potentieel aan kunstenaars in dit land dat getuigt van grote klasse. De
meesten onder hen zijn de dertig gepasseerd.

Vlaanderen. Jaargang 36

66

Narcisse Tordoir, Zonder titel, mixed media, 250 × 250 cm.

Een uitzondering hierop is Jan Fabre (o1958) die met zijn theaterprodukties (en
straks met zijn opera) internationale faam heeft opgebouwd.
Onze kunstenaars zouden verder staan in een internationale context, wanneer wij
meer aandacht voor hun werk en evolutie

Jan Vercruysse, Atopies (II), 1985.

zouden hebben, wanneer zij hier in Vlaanderen op een ruimere interesse zouden
kunnen rekenen zonder dat wij daarom in geborneerd chauvinisme hoeven te
vervallen. De overheid, zelfs of misschien vooral de locale overheid, kan hier een
voorbeeld geven. (Hoeveel schepenen van cultuur zijn actieve galeriebezoekers?)
Het zijn vooral privé-initiatieven die trachten een en ander te bewerken, mensen
wakker te schudden, minder gemakkelijke kunst te tonen aan een - helaas - te beperkt
publiek.
Ook ‘Vlaanderen’ draagt een steentje bij. In dit nummer wordt een klein aantal jonge
kunstenaars de gelegenheid gegeven om op een andere manier dan een tentoonstelling
naar het publiek toe te komen.
De criteria die de steller dezes gehanteerd heeft zijn op een of twee na helemaal
niet objectief. Vooreerst is geopteerd voor kunstenaars die geboren waren in 1956
of later. De meeste kunstenaars die ‘het gemaakt hebben’ zijn de dertig al gepasseerd
enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Die uitzonderingen werden ook niet in
aanmerking genomen.
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Philippe Vandenberg, olieverf op doek, 1985, 200 × 150 cm.
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Lili Dujourie, Opus 8, 1985, mixed media, 250 × 240 × 100 cm.

Gezien de nogal korte tijdspanne waarin een en ander moest gerealiseerd worden
(oorspronkelijk was dit nummer op een andere manier opgevat) was de keuze beperkt.
Ik heb mensen gekozen wiens werk mij enigermate bekend was, in wiens
mogelijkheden ik geloof en van wie ik verwachtte dat zij op het voorstel om mee te
werken zouden ingaan.
Er is geen lijn te trekken inzake het soort werk of de discipline, dit lijkt me ook
in dezen onbelangrijk. Ik wil het nogal breed te situeren lezerspubliek gewoon laten
kennis maken met een reeks uitingen van jonge kunstenaars van wie enkelen reeds
in beperkte kring bekendheid genieten en anderen nog aan het begin van een loopbaan
staan. Een zaak is belangrijk: dat de lezer deze katern niet eens vluchtig doorbladert
maar er bij gaat zitten verwijlen, de inspanning opbrengt om in de wereld van de
kunstenaar te treden zonder ellenlange en ondoorzichtige blabla. U krijgt een galerie
op schoot.
Daan Rau
P.S. Voor sommige kunstenaars werd op hun expliciete vraag de gewone lay-out
doorbroken.
VOORGESTELDE KUNSTENAARS (gerangschikt volgens leeftijd)
* Curricula vitae op p. 38
1956

Franklin Engeln
Dirk Feys

1957

Herman Bellaert
Willem Cole
Ludwig Van de Velde
Peter Van Gheluwe

1958

Dirk Braeckman
Philippe D.J.M. Gouwy
Rudolf De Greef
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1959

Philippe Tonnard
Wim Van der Plaetsen
Yves Vanpevenaege

1960

Marnix Everaert

1961

Bart Vandevijvere

1962

Johan Van Roy

1964

Richard Venlet

1965

Wim Delvoye
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‘Looking at water’. Mixed media, 1987 (links). Courtesy R. Foncke Gallery
Ideas do not stare back; thinks do (rechts). (Yukio Mishama in ‘Sun & Steel’)
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Franklin Engeln
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De basis waar mijn werken van doortrokken zijn, is het voortdurend zoeken naar
spanning, naar grensgebieden, waar werkelijkheid en verbeelding samenkomen, waar
verrassing en wetmatigheid gezamenlijk aan het ontstaan van de taal (beeld)
meewerken.
Ik denk en voel tijdens het werken. Een gevoel is pas echt als ik het in een taal,
een beeld uitdruk. Het beeld toont hoe ik voel, hoe ik denk, hoe ik kijk, wat ik vrees.
Beelden als som van mijn ervaringen, beelden die balanceren tussen verrassing
en wetmatigheid.
Vichte, januari 1987
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Dirk Feys
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Wat hebben Giotto, Michelangelo, Bach, Van Morisson, Elsschot, Afrikaanse maskers,
Fra Angelico en Permeke met elkaar gemeen? Behalve de kwaliteit van hun werk,
niets natuurlijk. Alleen word ik er door ontroerd. Voor mij gaat kunst over ontroering,
emotie. Op welke manier, met welk middel, met welk doel en waarom speelt daarbij
geen enkele rol. Verklaren is bijgevolg zo al niet onmogelijk, dan toch zeker en vast
overbodig.
Emoties zijn immers niet te verklaren en bovendien inherent aan het leven zelf.
Heel algemeen mag je stellen dat de emoties van de ‘primitieve’ neger heel weinig
verschillen van pakweg de ‘middeleeuwse’ Giotto of van de hedendaagse kunstenaar.
Alles valt immers te reduceren tot begrippen als Leven en Dood, Liefde, Geluk en
Ongeluk. De tijden zijn vanzelfsprekend grondig veranderd, maar dan enkel in hun
uiterlijke vorm, de inhoud is gelijk gebleven. De vraag kan gesteld worden als er
eigenlijk wel een evolutie in inhoud mogelijk is. Dé uitdaging van (schilder)kunst
in de jaren tachtig is deze emoties visueeel te vertalen in een actueel ‘vocabulaire’,
terdege rekening houdend met enerzijds een traditie van zoveel duizenden jaren, en
anderzijds met de wetenschap dat je altijd beïnvloed wordt en niet in het minst door
de hedendaagse realiteit.

‘Hart en Ziel’, 1986. Acryl en olie op doek (tweeluik 260 × 180)

‘Vrouw in atelier’, 1986. Acryl op doek (160 × 130)
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Herman Bellaert
Het uitgangspunt van mijn werk is steeds iets wat me raakt in mijn directe leefwereld.
Via het schilderen laat ik deze concrete zaken (vrouw, landschap, atelier,...) als het
ware hun materie verliezen. Op deze manier wordt het oorspronkelijk gegeven
verheven tot een visueel middel om tot een universele gedachte te komen. Na de
aanzet van het figuratieve motief laat ik dit bepaalde gegeven los. Dit gebeurt puur
intuïtief, wat me bij het schilderen toelaat een grotere vrijheid te hanteren. Door
middel van deze ‘abstracte’ benadering - abstract omdat er geen onmiddellijke relatie
met de realiteit is - verwijder ik me steeds meer van de materie, het oorspronkelijk
beeld. Deze werkwijze ervaar ik als een ‘geestelijk’ proces om de werkelijkheid te
overstijgen. De werkelijkheid ontdaan van alle ballast, van alles wat niet essentieel
is. Schilderen of beeldhouwen als contemplatie.

Foto 's: Caroline Van Poucke

‘Ascese’, 1986. Acryl op doek (170 × 130)

Vlaanderen. Jaargang 36

74

Courtesy R. Foncke Gallery
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Willem Cole
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Foto's: Frank Somers Lay-out: N. Van de Velde
Nachtklok. (1987)
72 × 31,5 × 101,5 cm.
Hout, koper.
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Ludwig Van de Velde

Rozengraf. (1987)
34,5 × 27,5 × 10 cm.
Hout, gedroogde rozen.
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Onderzoek naar de latente elementaire waarde in de dingen, onszelf en
ons maatschappelijk bestel
Mijn bezig zijn zie ik als het intuïtief samenvoegen van culturele elementen die voor
een deel reeds teruggenomen zijn door de natuur, dit door middel van een
uitgezuiverde elementaire vormgeving (bv. boot als oervorm, bootvorm naar visvorm,
zo naar de mens).
Die elementaire vormgeving stelt de maatschappelijke associaties in vraag en duidt
terzelfdertijd de oerkracht die deze vormen uitstralen, op zoek naar telkens nieuwe
oplossingen, waar intuïtie en ratio verenigd zijn.
Heel belangrijk voor mij is het lineaire karakter welke de openheid benadrukt en
de toeschouwer moet aanzetten de tocht naar het creatief denken aan te vatten.
Wanneer verscheidene vormen in één vorm voorkomen (a.h.w. in elkaar geschoven)
dan legt dit een ander accent bloot, namelijk het doorbreken van de realiteit en het
is tevens een hint naar het ‘werkelijk’ driedimensionaal kijken en denken.
Het primitieve element duidt ook op een herbronning, een herbekijken van de
elementen rondom ons en ze in een nieuwe ordening plaatsen.
De vormen zelf verwijzen niet alleen naar wat maatschappelijk als dusdanig wordt
herkend, ze mystificeren en demystificeren terzelfdertijd. Ze verwijzen naar ons
cultureel verleden en heden, maar duiden eveneens, of liever, doorprikken het
ééndimensionaal maatschappelijk denken. Op zoek naar een zekere natuurlijkheid
binnen onze culturele werkelijkheid.
Peter Van Gheluwe
27 september 1986

‘Zonder titel’, 1986. 50 × 40 × 40 cm., ijzerdraad
Foto: Johan De Meester
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Peter Van Gheluwe

‘Zonder titel’, 1986. 70 × 24 × 12 cm., ijzer/ijzerdraad
Foto: Johan De Meester
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Dirk Braeckman
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Philippe Gouwy moet het blijkbaar niet van extremen hebben: ‘het boeiendste zit
tussen de uitersten’. Hij heeft zich op jonge leeftijd een reeds genuanceerde
levenswijsheid verworven die hij op een plastische manier weet te verwerken. Elke
mens verenigt in zich zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Het puur rationele
en de loutere emotie zijn wellicht (hopelijk?) niet in deze wereld te vinden.
Met die gegevens bouwt hij beelden en schilderijen op, maakt hij installaties die
op de zelfs oningewijde toeschouwer een moeilijk te definiëren aantrekkingskracht
uitoefenen. Ze spreken een eigen taal en hebben een wat verholen inhoud die de
kijker intrigeert en bekoort. Ze getuigen van een niet oppervlakkig, estetisch
aanvoelen. Ze zijn meer dan louter formele ‘Spielereien’ waar nogal wat kunstenaars
zich durven aan bezondigen.
Daan Rau
P.S.: Het trialisme van Gouwy laat vermoeden dat hij erg goede maatjes met de
Drieëenheid is, maar dat is dan weer een erg eenzijdig mannelijk clubje of niet soms?
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Philippe D.J.M. Gouwy
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Rudolf De Greef
EEN BRIEF AAN DE KIJKER
Wij westerlingen, worden omringd en belaagd door duizenden objecten, in duizenden
kleuren, vormen, en materialen. Door de jaren heen zijn we dat gewoon geworden een vanzelfsprekendheid. Een kunst- of wetmatigheid?
Er wordt meer weggegooid dan gekoesterd. De natuur wordt her en der vernietigd,
eerder door nietweten dan door bewuste kwaadaardigheid.
Die natuur is nochtans volmaakt. Een volledige harmonie. Niets is lelijk of lomp.
Alles heeft met alles te maken. Een ijzeren logica, geen speld tussen te krijgen. We
kijken naar een sterrenhemel en zwijgen. Zo is het altijd al geweest.
Mysterie
Kunstenaars zijn zich daar immer van bewust geweest. Goede kunstenaars wel te
verstaan.
Daarom hebben zij altijd dingen willen maken (gebouwen - schilderijen beeldhouwwerken - gedichten...) die zo vanzelfsprekend zijn als de natuur zelf.
Kunstwerken die de indruk lijken te wekken dat ze er altijd al geweest zijn.
Zo'n ‘vanzelfsprekend’ kunstwerk ontstaat niet vanzelfsprekend. Het is wroeten,
zweten en vloeken; een worsteling met zichzelf en met ‘de materie’ om een cliché
te gebruiken.
Dat gewroet, gezweet en gevloek materialiseert zich via verschillende stijlen. Wij
moeten daar dan als geïnteresseerde toeschouwer een keuze in maken. Eerst kiezen
tussen wat geweest is, en dan kiezen binnen dat gigantische hedendaagse kunstaanbod,
waarin de natuurlijke schifting door tijd nog niet heeft plaatsgevonden.
Die keuze is zeer persoonlijk. Men wil er achteraf wel graag een soort verklaring
voor vinden, maar vrede sluit men er niet mee.
Vergissingen zijn nooit uitgesloten. Gelukkig maar.
Ik kies zelf voor het werk van o.a. Rudolf De Greef.
De Greef gooit niets weg in zijn dagelijkse leven. Hij koestert, herstelt en
recupereert met veel liefde wat sommige van zijn medeburgers gedachteloos
wegkieperen.
Hij stopt even de tijd en leeft daardoor als een Heer!
Dit alles geschiedt met een doordachte precisie. Hij ordent graag - geeft graag
overzicht en inzicht.
Een zeker moralisme is hem niet vreemd.
Dat alles is ook terug te vinden in zijn artistieke produktie.
Rudolf De Greef gebruikt doek, verf, video, fotografie en ruimtes. Formaten zijn
nooit toevallig. Veel vierkanten, cirkels en hoeken als basisvorm. Het is geen
‘fundamentele schilderkunst’, daarvoor zijn de behandelde thema's té verscheiden
en soms té situatiegebonden.
Zijn werk oogt mooi. In bepaalde gevallen té mooi (alsof er nooit gezweet, gewroet
en gevloekt wordt). Dan dringt de esthetiek om de esthetiek zich op, en krijgt Rudolfs
moralisme schoolmeesterallures.

Vlaanderen. Jaargang 36

Er zijn ook veel werken die het louter formeel onderzoek ruim overstijgen.
Werken die een natuurlijke vanzelfsprekendheid vertonen.
Die koester ik.
Vanzelfsprekend.
Wouter Coolens
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Philippe Tonnard
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Het verhaal van de Ontdekkingsreiziger
To O. Oberhüber and the few others who cannot be reduced to a postcard.

Na deze titel verwacht U natuurlijk een vlot leesbaar verhaaltje; jammergenoeg is
het verhaal reeds lang geschreven, is de schrijver reeds lang geweest en liggen de
oorzakelijke bronnen nog verder terug in het verleden. Het zou niet de juiste indruk
geven dit nú te publiceren daar de schrijver niet meer zou staan voor de vet gedrukte
naam bovenaan, een naam die jammerlijk genoeg niet meer kan veranderen met de
drager. Bovendien verschijnt deze tekst slechts met een tijdelijke functie (tijdschrift);
laat ik mij dus houden aan de korte momenten van Uw aandacht en U vertellen over
het verhaal op een wijze zoals ik nu zal doen ook al is deze reflexief. Maar eerst nog
dit, misschien maak ik teveel drukte over een naïef idee van identiteit het kan U
terecht geen moer schelen wié de schrijver was en is als U maar vlug te weten komt
wát hij is: waar hij voor staat, welk idee, embleem of leuze hij representeert.
Bovendien al die drukte over een ordinair verhaaltje waarin de gegevens niet eens
echt echt zijn... Ik zal daarom onmiddellijk aanvangen met de vertelling en de rest
van de eerste alinea overslaan.
Het verhaal van de ontdekkingsreiziger.
Alles is verzonnen, zelfs het bestaan van het verhaal zelf. Ik bedoel de gegevens zijn
verdergeborduurd op reeds ervarene zaken, met lichte veranderingen in de
eigenschappen als bv. groot en klein en op andere manieren samengevoegd (deze
elementen staan helemaal niet voor volledigheid); onze dromen zijn jammerlijk
genoeg niet bevolkt met zaken die niet ergens anders vandaan komen. Zodoende is
de hoofdpersoon een kabouter - maar het had net zo goed een reus kunnen zijn - die
beantwoordt aan de eis van leegte voor het beginnen van het verhaal want wat bent
U met een persoon vol herinneringen en eigenschappen als u die nog niet kent. Het
verhaal begint dan ook met het relaas van zijn beide vroegere reizen voor hij u laat
aanvangen met de derde tocht. Bovendien drukt hij zijn zorg uit over de toenemende
hoeveelheid ervaringen. Door ze door te vertellen - net als bij het opschrijven - mogen
zij inderdaad vergeten worden maar zonder rangschikkingsmethode kan hij geen
patroon opleggen aan zijn herinneringen; blijven de meest onverwachte ervaringen
op de minst geschikte momenten opdoemen in zijn geest. Maar op die manier zijn
we al aanbeland in het zesde boek. U mag niet vergeten dat dit verhaal een laaiende
succesformule voorstelt (had ik niet eerder gemeld dat dit niet echt echt is?). De
reiziger die omwille van het gewenste succes een klinkende naam heeft, had zijn
tochten aangevangen in alle zorgeloosheid en liet in zijn nadrukkelijke afwezigheid
alles gebeuren zoals het verliep, alsof hij er niet was, zonder enige invloed op de
voorvallen. Vrij vlug bouwt hij zo een enorm ervaringsensemble uit dat ook in het
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verhaal waar dit verhaal naar verwijst door middel van illusie wordt teweeggebracht.
U hoeft gelukkiglijk enkel de interessante gebeurtenissen mee te maken.
In dit begin van het zesde deel staat de van alle beïnvloeding vrijgesproken
hoofdpersoon op dezelfde plaats als in de vijf vorige delen, klaar om de volgende
tussenspatie tussen vier reeds genomen windrichtingen in te slaan. Een
ontdekkingsreiziger heeft namelijk de bijzondere eigenschap te vertrekken van een
voor hem bekende plaats en naar een hem ongekend

gebied te gaan wat in dit geval herhaaldelijk gebeurt. Toch wordt in dit deel een
totaal andere richting ingeslaan want hoewel de illusoire aard van het van alle belang
ontblote waarnemerlje nog steeds niet doorgrond is, wordt het toch de hoogste tijd
om aan zijn zorgelijkheid tegemoet te komen. Op zoek naar een systeem, een structuur
dus. Daarvoor heeft de ontdekker meer dan genoeg aan zijn herinneringen die te
boek zijn gesteld in de vijf vorige delen. Hij begint, zoals het hoort, ‘vlijtig’ te zoeken
maar raakt al vlug verstrikt in de verschillende classificatie-eigenschappen die zich
maar niet laten samenvoegen. U kan zich waarschijnlijk het pijnlijk zoeken van de
kabouter voorstellen die zijn ervaringen in verschillende lineaire reeksen heeft
uitgeschreven en er nog steeds niet in slaagt zich het gewenste te herinneren. Soms
is hij de naam vergeten, andere keren weet hij niet meer wanneer of waar het te boek
is gesteld. Er dringt zich een meerledig stelsel op dat de verschillende eigenschappen
van de voorvallen tegelijk bevat want van wat hij zich wenst te herinneren is er zeker
iets dat hij weet. Het vervangen van de eigenschappen door getallen maakt de zaak
wel overzichtelijker, maar lost niets fundamenteels op; teveel eigenschappen hebben
een sterk verband met elkaar. Met een wiskundig elan begint hij hieraan te sleutelen
en stuit na lang zwoegen op een methode die alle antwoorden op zijn problemen in
zich heeft: een magisch vierkant. Dit zou ideaal geweest zijn ware het niet dat de
eigenschappen zich niet meer tevreden konden stellen met hun getal zodat ze zich
binnen deze waarde gingen opsplitsen om op hun beurt magische vierkanten te
vormen. Maar al kan het systeem hem nog steeds niet bevredigen het heeft reeds de
vertrouwdheid van de langdurige weg die tot haar geleid heeft in zich. Er is niet
alleen een voorlopig systeem gevormd, er is ook een hoofdpersoon gevormd. Hoewel
de illusoire afwezigheid beweert vrij te zijn van enige invloed op zijn omgeving,
diende hij toch de gebeurtenissen te interpreteren om tot herinneringen te komen.
Hoe onhandig er ook moet worden verdergesjokt met dit apparaat alles is beter als
een volledig herbeginnen. Een proces waarin de hoofdpersoon zichzelf zou moeten
vernietigen en waarbij het risico groot is op een analoge vraag naar structuur te
stuiten. Het raster dat oorspronkelijk bedoeld was om als een handwerktuig te dienen
bij het ordenen heeft zich tijdens haar vormingsproces meester gemaakt van de
herinneringen, heeft zich ertussen geweven als een slingerplant zodat zij niet meer
te verwijderen valt zonder het herinneringsproces zelf aan te tasten. Het systeem is
wel binnen een vrij korte tijdspanne opgedoken, haar structurerende eigenschappen
waren in de ervaringen zelf aanwezig. Het is immers niet duidelijk wat van historische
en wat van fysische aard is; wat de feiten toebehoort en wat aan interpretatie is te
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wijten. Wat maakt het uit, de illusoire persoon acht zich gelukkig want hij weet nu
waar hij staat.
Dit is echter geen eindpunt voor het systeem, zij bouwt zich alsmaar verder uit,
differentieert zich meer en meer en gaat de specifieke eigenschappen van de ervaren
bronnen steeds dichter benaderen. Zij groeit uit tot een allesomvattend hectisch geheel
dat door haar ingebouwd streven naar perfectie - perfecte classificatie en de daaraan
verbonden perfecte reproduktie het ervarene - wonderbaarlijke simulaties weet op
te roepen. Zij gebruikt allang de onhandige woorden niet meer, maar
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Les systèmes de prévision.
Maquette en onderdeel van de representatie van haar realisatie (sept. '86).

bedient zich van illusionistische beelden die in hun toenemende exactheid steeds
minder kunnen onderscheiden worden van wat ze afbeelden. Het is een nieuwe
gesimuleerde wereld die met de waarnemingsorganen van de hoofdpersonen niet
meer kunnen onderscheiden worden van zijn vroegere ervaringen (de kenmerken
van de waarnemingsorganen zijn namelijk ingecorporeerd samen met de
herinneringen). Het systeem heeft zich ontwikkeld over televisie naar een soort
holografische film die niet meer mag stopgezet worden, daar de gesimuleerde beelden
zich in niets meer onderscheiden van hun voorbeelden. De landschappen kennen
regen, erosie, de opkomende zon; de aanwezige personen zijn zichzelf bewust, hebben
een verleden, verlangen. U wilt natuurlijk graag weten hoe dit nu eindigt. Wel in
feite om de kwaliteit van dit verhaal op zijn scherpst te houden, zou het geen slot
mogen hebben, maar gewoon ergens stilvallen op een toevallig punt in het proces.
U met uzelf achterlatend in de latente problematiek van het evolutie-devolutieproces
van de tekst. Maar omdat u dat waarschijnlijk niet leuk vindt - en u reeds een stuk
van het verhaalde verhaal had moeten missen - heb ik nog een einde als een nachtzoen.
Alhoewel het juist zo niet afloopt.
De illusoire reiziger trekt nog steeds op ontdekkingstocht maar hij beseft wel dat
dit waarschijnlijk gesimuleerd is. U denkt dat als het zo is, hij alles zou herkennen
daar het toch om zijn herinneringen gaat. U vergeet dat de simulator

ook het begin van de tweede alinea heeft gelezen en daardoor talloze nieuwe werelden
weet te creëren. Bovendien weet ze handig de pittigste situaties uit te pikken, zodat
ik best kan zeggen dat hij lang en gelukkig leeft; alhoewel over dat laatste nog enige
twijfels bestaan. Ziet u, het systeem heeft zich vergrepen aan een kleinigheidje, een
kleine wond aan de teen van de ontdekkingsreiziger. Dat was redelijk pijnlijk bij het
stappen, zodat het systeem de genezing simuleerde. Naderhand genas het wondje en
hield elk eventueel probleem op. Maar het systeem kon zich niet aan deze ene keer
houden, bovendien vergreep ze zich aan gevallen die zich niet meer regenereerden
achter de illusie; zoals het wegwerken van het hongergevoel om u een cruciaal
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voorbeeld te geven. Op die manier is langzamerhand de hele figuur tot een
illusionistisch beeld verworden, zodat de simulatie geen feitelijk gebeuren meer hoeft
te zijn als de indruk maar gewekt wordt dat voor de afwezige ervaringsorganen het
voorval plaatsvindt. De situatie is dus uitgegroeid tot een simulatie die zich aan een
illusie aanbiedt waarbij het brein en de gedachten al evengoed illusoir kunnen zijn.
Het lijkt wel alsof de hoofdpersoon inderdaad de kwaliteit bezat zijn omgeving in
geen enkel opzicht te beïnvloeden, alsof hij nooit geweest is, alsof dit verhaal slechts
handelt over een afwezige gesimuleerde illusie, alsof deze tekst met het verdwijnen
van uw aandacht haar wezenlijkheid zal verliezen.
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Yves Vanpevenaege
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Zonder titel, gemengde techniek
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Marnix Everaert

Vlaanderen. Jaargang 36

94

Vlaanderen. Jaargang 36

95

Bart Vandevijvere
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Johan Van Roy
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Richard Venlet
Een gevoelsmatige behandeling van de oppervlakte verlicht het strenge karakter van
een monumentaal gestructureerde vorm. Geen emotieloze zakelijkheid noch een
onberedeneerde vlucht in het bezig zijn met materie, maar een streven naar een
harmonisch evenwicht tussen beide.
De vorm activeert de materie, de materie activeert de vorm.
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‘Kerman’ ‘V’, 1986.

Vlaanderen. Jaargang 36

101

Wim Delvoye
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Dirk Braeckman
(oEeklo 1958)
Brabantdam 110
9000 Gent
Studies:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent (Foto-Film)
Individuele tentoonstellingen:
1985 Studio Skoop, Gent - Cultureel Centrum Media, Eeklo - Cultureel Centrum
Gildhof, Tielt - Beaux Bruxelles, Brussel - Perspektief, Rotterdam (NL) - Ken Damy,
Milaan (I) - Ken Damy, Brescia (I)
1986 Universiteit, Groningen (NL) - St. Léonard (Festival Photo), Liège - Arca
Teater, Gent
Groepstentoonstellingen:
1985 Frankfurter Kunstverein (D) - Ontmoetingscentrum, Marke
1986 Stedelijk Museum, Aalst - Ippa Bank, Gent - Informatiecentrum Inbel, Brussel
- Gemeentekrediet, Brussel - ‘Prospect 2’, Gele Zaal, Gent - Fnac, Gent ‘Experimentele fotografie’, Witte Zaal, Gent - Beaux Bruxelles, Brussel - ‘Initiatief
86’, XYZ, Gent - ‘Jeune Peinture’, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Prijzen & Wedstrijden:
1985 laureaat Provinciale Prijs Oost-Vlaanderen - laureaat ‘Experimentele
fotografie’, Foyer Culturel, Jette - geselecteerd voor ‘Preis für Junge Europäische
Fotografen’
1986 derde prijs fotowedstrijd Inbel - derde prijs Hasselbladwedstrijd - geselecteerd
voor Jeune Peinture '86

Willem Cole
(oGent 1957)
Pekelharing 41
9000 Gent
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Studies:
Hoger Sint-Lucasinstituut (schilderen), Gent
Individuele tentoonstellingen:
1982 ‘V.B.’, Richard Foncke Gallery, Gent - ‘12,2’, Galerij l'A, Liège - de
Richard Foncke Gallery te gast in het Kasteel van Laarne
1986 ‘V.S.’, G.A./Park Blauwendael, Waasmunster
Groepstentoonstellingen:
1982 ‘Coming People’, Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst,
Gent
1984 ‘6 werken’, Gewad, Gent
1985 G.A./Park Blauwendael, Waasmunster - ‘Tussen Hemel en Aarde’,
R.U.G./Centrale Bibliotheek, Gent
1986 ‘La Galerie l'A’, Musée d'Art Moderne, Liège - ‘Initiatief 86’,
Sint-Lucasinstituut, Gent - ‘Id'A’, Vooruit, Gent

Rudolf De Greef
(oDilbeek 1959)
Muinkkaai 40B
9000 Gent
Studies:
- Sint-Lucasinstituut, Brussel
- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Aalst
- Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent
Groepstentoonstellingen:
1979 ‘Free Expo’, Aalst
1980 Stedelijk Museum Oud Hospitaal, Aalst
1981 ‘Lijn, kleur, volume’, Brussel
1982 ‘4 jaar picturaal klimaat’, K.A.S.K., Gent - ‘Blessure’, Galerie L'A,
Liège
1983 ‘Denkbeelden’, atelier Werner Cuvelier, Gent
1985 ‘Tekenen’, VMHK, Gent - Kunstcentrum Carlos De Meester te gast in
het ICC, Antwerpen
1986 ‘Project Vuurtoren’, Keizershallen, Aalst - ‘Kalken '86’, Den Bouw,
Kalken - ‘Konfrontatie’, Museum-Academie-Belfortcrypte, Aalst - Studio Goem,
Antwerpen

Wim Delvoye
(oWervik 1965)
Tempelhof 1A
9000 Gent
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Eerste communie, Sint-Vedastuskerk, Menen Plechtige communie,
Sint-Medarduskerk, Wervik
Individuele tentoonstellingen:
Pluskern, Brussel
Groepstentoonstellingen:
‘Jeune Peinture Belge '85’, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
‘Crimson and Clover’, Kasteel Blauwendael, Waasmunster - Museum
Oud-Hospitaal, Aalst
‘Gent '86’, Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen
- De Brakke Grond, Amsterdam
Openingstentoonstelling, S&H De Buck, Gent
‘Jeune Peinture Belge '86’, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
‘Initiatief 86’, At Work, Gent
‘Souvenirs van het hart’, Kanaal, Kortrijk
‘Pluskern 69-86’, Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst,
Gent

Franklin Engeln
(oSint-Truiden 1956)
Sint-Vincentiusstraat 22B
2018 Antwerpen
Studies:
- Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs, Hasselt
- Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Gent
Individuele tentoonstellingen:
1982 Richard Foncke Gallery, Gent
1984 ‘ik ben het recht’, Richard Foncke Gallery, Gent
1985 ‘100 miljoen gouden eeuwen’, Galerie Cintrik, Antwerpen
1986 ‘painter for paradise’, Galerie Jurka, Amsterdam
1987 ‘verisme bel cante’, De Lege Ruimte, Brugge
- Richard Foncke Gallery, Gent - Galerie Jurka, Amsterdam
Groepstentoonstellingen:
1983 Amsterdam Art Week, Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond,
Amsterdam
1985 9de Aktuele kunstmarkt, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1986 Initiatief 86, Richard Foncke Gallery, Gent
- Europaprijs voor de schilderkunst van de stad Oostende, Casino, Oostende
- Prospect 3, Gele Zaal, Gent

Marnix Everaert

Vlaanderen. Jaargang 36

(oGent 1960)
Jozef Vervaenestraat 145
9219 Gent
Studies:
- Artistieke humanorioa St.-Lucas, Gent
- Graveerkunsten K.A.S.K., Gent
Individuele tentoonstellingen:
1986 Belvu, Gent
Groepstentoonstellingen:
1983 ‘Omtrent grafiek’, Kunstforum, Schelderode
1984 ‘9 + 1 jonge grafici’, Gele Zaal, Gent
1985 ‘Prijs plastische kunsten Harelbeke’, Harelbeke - ‘Prijs van de stad
Ronse’, Ronse - ‘Grafica Belga contemporanea’, Galleria dell' Insisione, Brescia
(I) - ‘Grafiek & Keramiek’, Galerie G-84, Moorsele
1986 ‘Prijs plastische kunsten Harelbeke’, Harelbeke - ‘Jonge hoogdruk’,
Galerie Schockaerts, Zottegem - ‘Grafica Belga contemporanea’, Cripta di San
Domenico, Cagliari (I)
Prijzen & Wedstrijden:
1982 eervolle vermelding Ebesprijs
1985 selectie ‘Prijs plastische kunsten Harelbeke’
- 4de prijs: ‘Prijs van de Stad Ronse’
1986 selectie ‘Prijs plastische kunsten Harelbeke’

Dirk Feys
(oWaregem 1956)
Deerlijkstraat 65
8560 Vichte
Studies:
- Koninklijke Academie, Oudenaarde, Schilderen & tekenen, keramiek
- Monumentale, Hoger Instituut St.-Lucas, Gent
Groepstentoonstellingen:
1980 ‘Recente beeldende kunst’, De Schakel, Waregem
1983 ‘Stimulans’, Kortrijk - ‘Prijs Hoppeland’, Poperinge
1984 ‘Tekens’, Poperinge - ‘Flanders' Textiles’, Vichte, Frankfurt, Milaan,
Parijs, Brussel
1985 ‘Prijs van de Stad Harelbeke’, Harelbeke - ‘Stimulans’, Kortrijk ‘Exponenten’, A.Demedtshuis, St.-Baafs-Vijve - Dommelhof, Neerpelt ‘Flanders' Textiles’, Museum voor Sierkunsten, Gent
1986 Galerie G84, Moorsele - ‘Prijs van de Stad Harelbeke’, Harelbeke ‘Geel’, Knokke-Heist
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Prijzen & Wedstrijden:
1983 vermelding Stimulans - eervolle vermelding ‘Prijs Hoppeland’
1985 vermelding ‘Prijs van de Stad Harelbeke’, tekenkunst - vermelding
Stimulans
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1986 vermelding ‘Prijs van de Stad Harelbeke’, schilderkunst
Werken in bezit van de Vlaamse Gemeenschap.

Philippe D.J.M. Gouwy
(oBrugge 1958)
Begijnhoflaan 123
9000 Gent
Studies:
- Academie voor Schone Kunsten, Brugge (sierkunsten)
- Academie voor Schone Kunsten, Gent (schilderen)
- Academie voor Schone Kunsten, Gent (grafiek)
Individuele tentoonstellingen:
1982 Sint-Adriaansabdij, Geraardsbergen
1983 Galerij Smalstad, Torhout
Groepstentoonstellingen:
1979 Het Pand, Gent
1981 Ogivale Zaal, Brussel
1983 Galerij Smalstad, Torhout - Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1984 Halletoren, Brugge
1985 Museum van Hedendaagse Kunst, Gent
Prijzen & Wedstrijden:
1979 eervolle vermelding ‘Jonge Vlaamse Kunstschilders’
1981 eervolle vermelding ‘Tekenen en akwarel’
1983 onderscheiden ter gelegenheid van de ‘Prijs Jeune Peinture Belge '83’

Philippe Tonnard
(oGent 1959)
Kortrijksepoortstraat 177
9000 Gent
Studies:
S.S.K.I., Gent
Individuele tentoonstellingen:
1983 S.S.K.I., Gent
1984 ‘Kilimanjaro nr. 3’ (met Hugo Debaere), Galerie A.D.G., Gent Beursschouwburg (Nieuwe Workshop) (met H. Debaere), Brussel
1985 ‘Go West’, Galerie A.D.G., Gent - Gallery Polynero II, Turnhout
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1986 Galerie XXI, Antwerpen - Beursschouwburg, Brussel - BAM Gallery,
Turnhout - TORCH, Contemporary Pictures, Amsterdam - Galerie S&H De
Buck, Gent
Groepstentoonstellingen:
1980 ‘Lijn, Kleur en Volume’, Brussel
1983 Kunst na 1972, ‘Een visie van het S.S.K.I.’, S.S.K.I., Gent - Linea, Gent
1985 3de festival jonge cineasten, Brussel - ‘Letter en Tetter’, Paleis voor
Schone Kunsten, Brussel - U.L.B., Brussel
1986 I.M.F., Washington D.C. - Denise Cadé Gallery, New-York - VOLVO
Truck Division Operation, Gent - De Meervaart, Amsterdam - Initiatief '86,
S.S.K.I., Gent - ‘Figuratie, dekoratie, ornament’, Groninger Museum (NL)

Wim Van der Plaetsen
(oDeinze 1959)
Van Houttestraat 111
9218 Gent
Studies:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent
Individuele tentoonstellingen:
1983 C.D. Vereniging Promotie Jonge Kunst, Gent
1985 ICC, Antwerpen
1986 ‘Initiatief 86’, Deelproject Amarant, Gent
Groepstentoonstellingen
1982 Sint-Adriaansabdij, Geraardsbergen
1983 ‘Schilderen '83’, Lakenhalle, Ieper - C.D., Gent - ‘Jeune Peinture Belge’,
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1984 De Brakke Grond, Amsterdam - ‘Kunst 80’, Provinciaal Museum,
Hasselt - ‘Schilderen '84’, Cultureel Centrum Scharpoord, Knokke-Heist
1985 ‘Gents Kunstsalon’, Museum Hedendaagse Kunst, Gent - ‘Kunst 80’,
ICC, Antwerpen - '6 Belgische Kunstenaars, Kunstcentrum De Vonk, Bussum
(NL) - ‘Noodzaken’, Cultureel Centrum De Warande, Turnhout - Museum
D'Hondt-Dhaenens, Deurle
1986 ‘Prospect 1’ Gele Zaal, Gent

Ludwig Vandevelde
(oAntwerpen 1957)
Vispluk 101
2290 Vorselaar
1980-1986 Cyclus I:12 didaktische reeksen + epiloog
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1987- Cyclus II: ‘Liebe, Nacht und Macht, Tod’
Vanaf 1982 verschillende tentoonstellingen met werken uit Cyclus I, o.a. in Club
Moral, Montevideo, Zeno-X Gallery, Richard Foncke Gallery, Vereniging voor het
Museum van Hedendaagse Kunst

Bart Vandevijvere.
(o1961)
Gauwelstraat 25
8590 Heestert
Studies:
- Academie Kortrijk, schilderkunst
- Sint-Lucas, Gent, schilderkunst
Individuele tentoonstellingen:
Pentascoop ‘Kunst in Kino’, Kortrijk
Groepstentoonstellingen:
Cultureel Centrum, Kortrijk - Lakenhalle, Ieper - Hof Ter Donckt, Ieper - KB,
Brugge - Scharpoord, Knokke-Heist - OC, Harelbeke - Cultureel Centrum, Moeskroen
- Espace Delpha, Parijs - De Schakel, Waregem - Lineart, Galerij Avantgarde
Antwerpen, Gent - Art Gallery Ter Beemt, Zingem
Prijzen & Wedstrijden:
1985 eervolle vermelding ‘Stimulans’, Kortrijk - laureaat ‘Imago’, Oostende
1986 geselecteerd ‘Prijs voor schilderkunst van de Stad Harelbeke’ - laureaat
& persprijs ‘Gaverprijs’, Waregem

Peter Van Gheluwe
(o1957)
Veldstraat 28
9720 De Pinte-Zevergem
Studies:
Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten St.-Lucas, Gent; specialisatie in lithografie
en ets.
Individuele tentoonstellingen:
1978 Galerij Siegfried de Buck, Gent
1979 Cyclus Jonge Belgische Grafiek, Antwerpen
1981 Galerij Van de Voorde, Deinze - Feest- en Kultuurpaleis, Oostende
1982 Feest- en Kultuurpaleis, Oostende
1986 Galerij J.L., Oostende
Groepstentoonstellingen:
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1983 ‘Jonge Belgische Schilders’, Museum voor Schone Kunsten, Brussel ‘Prijs van de Stad’, Museum voor Schone Kunsten, Leuven - Centrum voor
Kunst en Kultuur, Gent
1984 ‘Europaprijs’, Museum voor Schone Kunsten, Oostende
1985 ‘Jonge Kunst’, Campus van de Universiteit, Kortrijk - Museum voor
Schone Kunsten, Deinze - ‘3 × Schilderen’ (reizende tentoonstelling),
Middelburg
1986 De Brakke Grond, Amsterdam - Städliche Galerie, Bocholt (D) Burgerhaus, Ibberbüren (D) - Daniel-Poppelmann Haus, Herford (D) Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (D) - Antichambre,
Gent - ‘Jonge Kunst’, Nederloo - ‘Weg van de grafiek’, EBES, Gent en Lokeren
- Lineart, Galerie Moving Space, Gent
Prijzen & Wedstrijden:
1978 ‘Prijs Hoppeland (schilderkunst)’, Poperinge
1979 ‘Prijs voor schilderkunst’, Kuurne - eervolle vermelding ‘Prijs voor
schilderkunst’, Lions-Club, Gent
1982 ‘Prijs voor grafische kunsten’, EBES, Gent
1983 onderscheiding ‘Jonge Belgische schilderkunst’, Brussel - speciale
vermelding ‘Prijs voor schilderkunst’, Leuven
1984 bronzen medaille, ‘Europese prijs voor schilderkunst’, Oostende
1986 onderscheiding ‘Jonge Belgische Schilderkunst’, Brussel
Werken in bezit van:
De Belgische Staat - De Nationale Bank van België - Museum voor Schone
Kunsten, Oostende - Private collecties.

Yves Vanpevenaege
(oRonse 1959)
Pluimstraat 10
9000 Gent
Studies:
Hoger Kunstonderwijs, Gent
Individuele tentoonstellingen:
1985 Gallery Polynero, Antwerpen
Groepstentoonstellingen:
1985 ‘Jonge Belgische Schilderkunst’, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1986 ‘Jonge Belgische Schilderkunst’, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
- ‘Prospect 3’ Gele Zaal, Gent
1987 (zomer) Biënnale van Middelheim, Antwerpen - Project ‘Beeld in de
Stad’

Johan Van Roy
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(oBrussel 1962)
Hoge Pontstraat 26A
9219 Gent
Studies:
- Sint-Lucasinstituut, Brussel
- Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (beeldhouwen), Gent
Groepstentoonstellingen:
1985 ‘Prijs Marc Macken’, Antwerpen
1986 ‘Prospect 1’ Gele Zaal, Gent - ‘Sculpturen/Voorwerpen’ Aorta, Izegem

Richard Venlet
(oAustralië 1964)
Tervurenlaan 13A
1040 Brussel
Studies:
Sint-Lucas Brussel, afdeling experimenteel atelier
Groepstentoonstellingen:
1985 Laureatententoonstelling, Sint-Lucasgalerij, Brussel - RHoK, Brussel
1986 Atelier schilderkunst en experimenteel atelier, Sint-Lucasgalerij, Brussel
- ‘Deus X Machina’, thematentoonstelling Deus Machina, Brussel
1987 Kunstcentrum Carlos Demeester, Roeselare
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wij huldigen / wij gedenken
BELANGRIJK BERICHT:
C.V.K.V.-leden die menen in aanmerking te komen voor een artikel in deze
rubriek (n.a.v. een bekroning of een verjaardag van 60, 70, 80, ...), richten eerst
een aanvraag aan het redactiesecretariaat (adres vooraan in het nummer).
Gelieve hierbij echter rekening te houden met de voorschriften van onze Raad
van Bestuur, afgedrukt in ons nr. 204, blz. 49. Beste dank bij voorbaat.

Kunstschilder Robert Arens 80
Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van kunstschilder Robert Arens
(geboren in 1905) bezocht ik te Zele in het gemeentehuis een retrospectieve
tentoonstelling en ik herinner mij nog levendig de verscheidenheid in het
schilderkunstig oeuvre van deze oud-onderwijzer. Duidelijk meende ik in zijn kunst
drie facetten te mogen onderscheiden: de contestant die pollutie en verknoeiing der
natuur aan de kaak stelde, de landschapschilder die geïdealiseerd uiting gaf aan wat
hem ontroerde in de natuur en de schilder van evenwichtige stillevens en
stadsgezichten.
Bij een hernieuwd contact - wat laattijdig maar beter laat dan nooit - groeide mijn
verbazing van verwondering naar oprechte bewondering: ik leerde in zijn atelier ‘De
Boskluis’ een kolorist kennen die de zuiverste harmonie bekomen had door zich te
beperken tot enkele kleurtonaliteiten en zeer eenvoudige, bijna summiere tekening.
Wat 'n pareltjes van geïdealiseerde schoonheid kreeg ik daar te bewonderen.

Basis voor ieder schilderij is een eigen interpretatie van een werkelijk bestaande
realiteit; in het atelier wordt dan inventief een aantal tekeningen en voorcomposities
uitgewerkt tot een volwaardig schilderij met als belangrijkste kenmerken een hoge
decoratieve waarde, eenvoudige vormgeving, gerelativeerde weergave van een
werkelijkheid, harmonische compositie en vooral een fijnoverwogen koloriet.
Robert Arens bewijst nog dagelijks dat schilderen vooral kleurenkunst is en door
zijn persoonlijkheid in iedere tekening of schilderij vast te leggen, bekomt hij een
vergeestelijkt resultaat van buitengewone schoonheid. (Atelier: M.E. Rubbenslaan
16, Zele)
Willy Otte

Hulde aan letterkundige Karel de Busschere
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Sedert twee jaar woont hij in Elverdinge, een plaatsje met een nog middeleeuwse
inplanting van kerk, kasteel en wallen. Westtoren en westportaal zijn naar het kasteel
gericht terwijl het dorp zich achter het koor uitstrekt. De funeraire wapenschilden in
de kerk dragen oude adellijke familienamen. Er is een bloeiende devotie voor de
heilige Livinus. Bij mijn eerste bezoek aldaar, tastend naar de nieuwe omgeving van
Karel de Busschere, was de kerk met rouw behangen. Op een zijaltaar stonden twee
schalen boordevol muntstukken en bankbriefjes van de ochtenddienst. In Elverdinge
leven de mensen blijkbaar nog in Gods vertrouwen! Die gedachte verzoende mij met
het feit dat Karel de Busschere Pittem voor Ieper-Poperinge had geruild. Feitelijk
staat hij ook zoveel dichter bij Lodewijk De Bo dan bij pater Verbiest en Charles
Carton!
Hij heeft nooit durven hopen 60 en 70 te worden en hij kreeg al overschot, dank
zij de wondere wetenschap van de heelkunde. Hij heeft wijselijk de oude lasten en
verplichtingen afgelegd en vindt thans nieuwe levensvreugden. Drie hoog in home
‘Vrijzicht’ is de gezichtseinder verreikend en verrijkend.
Voor zijn omgeving is hij de priester op rust, toegankelijk voor alles en iedereen,
innerlijk steeds zoekend naar de waarheid en de zin van het leven. Voor de uitverkoren
vrienden en bezoekers is hij dikwijls de erudiete leraar van weleer, met de gave van
meedelen en leren, van luisteren en meeleven. Hij blijft Gezelliaan in woord en daad,
de wereld van Guido Gezelle bewonderend maar kritisch onderzoekend. Een notitie
in het tiende deel van het Nationaal Biografisch Woordenboek vormt een synthese
van zijn levenslange

Gezelle-studie. Van op afstand volgt hij de verrichtingen van het ‘Gezellegenootschap’
en van ‘Biekorf’. Met welk een oprechte genegenheid en onderlegdheid schreef hij
de geschiedenis van ‘Biekorf’ in ‘Vlaanderen’ 1980. In gesprekken luistert het ene
oor nog voortdurend naar nieuwe zegswijzen in functie van ‘Biekorf’.
Hij leest bij voorkeur Franse literatuur van Racine, Molière, Chateaubriand,
Madame de Sévigné en grijpt graag terug naar klassieken als Homeros, Dante en
Shakespeare; evenzeer naar Couperus en Buysse. Hij schrijft brieven en
gelegenheidsverzen met spaarzame woorden, maar hartelijk, helder, direct en peilend
naar de kern der dingen, tot in ‘Het onbereikbare Land’ zoals de titel van zijn eerste
reeks befantaseerde autobiografische herinneringen, opgetekend in 1983 paucis
amicis dedicatum. Rustig wetend en relativerend uitzuiverend neemt hij de wereld
rondom in zich op, verweeft het heden met het verleden. Romanticus en toch realist,
alleszins sceptisch. In die omstandigheden beleeft Karel de Busschere het geluk de
levenservaringen te mogen overpeinzen en resumeren (Home ‘Vrijgezicht’,
Veurnseweg 538, 8938 Elverdinge).
Lori van Biervliet

Kunstschilder Jos de Maegd 70
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Jos De Maegd (o 14 april 1917) te Uden - Nederland) studeerde aan het Hoger Instituut
Sint-Lucas te Brussel, de Academie voor Schone Kunsten te Leuven en het Hoger
Instituut te Antwerpen (atelier Baron Opsomer). In 1943 werd hij leraar aan het
Hoger Instituut St.-Lucas (tekenen, schilderen, kunstgeschiedenis). Van 1945 tot
1973 was hij leraar vrije grafiek aan de Academie te Leuven.
In 1946 werd hij bekroond met de Eerste Grote Prijs van Rome voor schilderkunst.
In 1947 verbleef hij aan de Academia Belgica te Rome. Hij is tevens laureaat van
de Grote Prijs van Oostende (1960).
Hij publiceerde talrijke artikels over kunst en techniek in tijdschriften en
handleidingen, organiseerde voordrachten en geleide bezoeken in musea te Brussel
en Amsterdam, het Paleis voor Schone Kunsten, enz. Hij was eveneens cursusleider
voor de Lod. de Raetstichting.
In 1965 ontving hij de Visser Neerlandia prijs voor zijn culturele activiteit te
Brussel en van 1973 tot 1978 was hij directeur Rijksschool Beeldende Kunsten te
St.-Pieters-Woluwe.
Hij ondernam studiereizen in Europa, Afrika, Noord- en Midden-Amerika.
Tentoonstellingen in eigen land, Nederland, Frankrijk, Noorwegen en Afrika. Werken
in staats-, provincie- en privéverzamelingen. Hij is thans verantwoordelijke van het
‘vrij atelier grafiek’ te Sint-Lambrechts-Woluwe, waar kunstenaars vrij kunnen
steendrukken en etsen.

Voor wat zijn kunstvisie betreft, laten we de kunstenaar zelf aan het woord: ‘Wat
mij betreft, ik sta dichter bij het “Panta Rhei” (alles vloeit) van Herakleitos en de
visie van de moderne fysici en bepaalde wijsgeren (als Withehead) dan bij die van
Plato of Newton met hun onbewogen wereld met zijn onveranderlijke wetten.
Als schilders zijn Van Gogh of Klee mij nader dan Monet of Mondriaan. Maar
waar Van Gogh, die in een positivistische wereld leefde, nog het uiterlijke voorkomen
van de dingen tot vertrekpunt nam, wil ik de werkelijkheid van het bewustzijn
rechtstreeks in en met de materie
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uitdrukken. Analoog met het leven is het schilderij voor mij een gebeuren, een
voortdurend worden, een groeien, een zoeken, een streven. Niet zo maar in het wilde
weg. Het is een luisteren naar een innerlijke stem; een moeizaam, soms uitbundig,
soms gespannen streven naar een harmonie.
Uit de elementen van de picturale taal (materie, kleur, vorm) maak ik een keuze
om te komen tot een zekere eenheid, die geen eenvormigheid nastreeft, maar
pluriformiteit aanvaardt. Convergentie ontstaat door innerlijk communiceren. Dit
stemt overeen met de visie van Teilhard de Chardin: “Sous les forces de l'amour, ce
sont les fragments du monde qui se recherchent pour que le monde arrive”.’
(Verheyleweghenstraat 37, 1200 Brussel).

Musicus Ignace de Sutter 75
Op 5 juli 11. werd de te Gent geboren Ignace De Sutter 75 jaar. Deze muziekpedagoog
en componist stamt uit een muzikale familie. Hij is de zoon van wijlen Karel De
Sutter, directeur van het Kortrijks Muziekconservatorium en kleinzoon van August
De Sutter, organist.

Ignace De Sutter behaalde aan het Kortrijks Conservatorium het diploma voor
muziekonderricht in middelbare en normaalscholen. In 1937 werd hij leraar aan het
Sint-Henricuscollege te Deinze en later aan de bisschoppelijke normaalschool te
Sint-Niklaas. Deze innemende pedagoog werd in 1965 inspecteur voor het
muziekonderwijs voor het bisdom Gent en van 1968 tot 1977 was hij professor aan
het Lemmensinstituut. Hij was ook verbonden aan de B.R.T. schoolradio. In 1941
publiceerde hij een tweedelig liederenboek voor het onderwijs en de jeugdbewegingen
‘Singhet ende weset vro’. Zij tweedelige ‘Inleiding tot het muziekbeluisteren’
(1952-1954) kende een groot succes en diverse heruitgaven. Onder zijn andere werken
vermelden wij nog ‘Psalmliederen voor het volk’, ‘Een nieuw lied’, ‘Psalmen, hymnen
en liederen’, ‘Vijftig kerstliederen vroeger en nu’. Een van zijn populairste liederen
is stellig ‘Lied van mijn land’ op tekst van Anton van Wilderode.
Ignace De Sutter, deze bescheiden kunstenaar die eerder in de schaduw werkt en
leeft is een voortrekker en een vernieuwer geweest van het volks- en religieus lied,
waarvoor we hem hulde brengen (Kasteeldreef 7, 9180 Belsele).
Fred Germonprez

Professor Jan Douliez
Doctor honoris causa
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Aan ons redactielid J. Douliez werd door de universiteit van Goias (Brazilië) de titel
van doctor honoris causa toegekend. In zijn motivering stelde rector J.P. de Ulhao:
‘Het betreft hier een meer dan juiste hulde aan een van onze pioniers, die hier zoveel
discipelen, vrienden en bewonderaars achterliet en wiens werk nog tot op heden
geëerbiedigd wordt door de rechtschapenheid, de toewijding en de universitaire geest
waarin de figuur van de notabele maestro in de geschiedenis van deze universiteit
werd vereeuwigd.’
Het erediploma zal in juli e.k. worden overhandigd. Bij die gelegenheid zal J.
Douliez het Orquestra Simfonica de Goias dirigeren in een programma met uitsluitend
Vlaamse composities.
Jan Douliez werd op 16 maart 1903 te Hasselt geboren uit een muzikale Gentse
familie. Na een eerste opleiding door zijn moeder studeerde J. Douliez viool, notenleer
en harmonie aan de stedelijke muziekschool te Hasselt. Onder leiding van Arthur
Meulemans studeerde hij verder aan de Limburgse Diocesane Orgelschool, waarna
hij zich van 1919 tot 1923 verder bekwaamde aan het Antwerpse conservatorium.
Tot zijn leraars behoorden ondermeer Lodewijk De Vocht en Lodewijk Mortelmans.
Nog tijdens zijn studie speelde Jan Douliez viool in de opera. In 1923 ondernam hij
een concertreis in Ierland en de Verenigde Staten. Van 1924 tot 1926 was hij te
Antwerpen verbonden aan diverse bioskopen. Tijdens een concertreis in Z.-Amerika
maakte hij kennis met de Braziliaanse componist Villa-Lobos. Na leraar te zijn
geweest in diverse athenea en middelbare scholen kreeg J. Douliez na wereldoorlog
II twee culturele opdrachten in Brazilië. In 1954 vroeg de toenmalige Braziliaanse
president hem een muziekconservatorium op te richten in Goiania. Hij studeerde er
tevens aan de universiteit, verwierf zich een professoraat en keerde in 1965 met een
emeritaat naar Gent terug. Dit betekende echter

Jan Douliez tijdens een repetitie met het Orquestra Simfonica de Goias (Brazilië).

geen stilte in een rijkgevuld leven aangezien J. Douliez als componist en dirigent
nog steeds tot onze allercreatiefste en meest ervaren musici behoort. Zijn inzet voor
het Gents Symfonisch Studie-Orkest, zijn vele juryopdrachten en zijn groot
engagement in het verenigingsleven maken hem tot een figuur met een ongekende
vitaliteit (Oude Houtlei 146, 9000 Gent).
Christian-Adolphe Wauters

Jan van den Driessche
Laureaat Kulturamaprijs Haacht 1986
Eerste Prijs Schilderkunstwedstrijd Mediatine 1987
Vlaming (geboren in Geraardsbergen) en romanist; taal- en literatuurleraar en schilder;
satirist in de geest en filosoof in zijn beelden: bestaat de personaliteit van Jan Van
den Driessche uit tegenstellingen of uit aanvullingen? Want ook wrange vreugde aan
het leven en gelaten aanvaarding van de dood, zin voor werkelijkheid en neiging tot
losbollige fantasie, aanleiding tot gelach en voorkeur voor gegrinnik kenmerken de
mens en de kunstenaar. De uitkomst van die levensbestanddelen: werken - tekeningen,
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aquarellen, acrylschilderijen - die aantrekken en die intrigeren, die pret verwekken
en die vragen oproepen, die leesbare beelden voorleggen en toch een grijnzend
mysterie inhouden.
Het werk van Van den Driessche herinnert aan sommige houtsneden uit de
Middeleeuwen: ietwat onbeholpen en anatomisch aanvechtbaar, maar onmiddellijk
aanvoelbaar en duidelijke taal sprekend. Het is tijdloos omdat het handelt over het
‘rad des tijds’ dat onverstoord verder wentelt en verslindt; over Pietje de Dood die
blindelings maar efficiënt doormaait; over de ijdelheid van de menselijke comedie
die zo potsierlijk aandoet, omdat men denkt dat men er niet aan meedoet. Het is
symbolisch (in betekenis) en symbolistisch (in stijl) omdat het aan een persoonlijke
ervaring de waarde geeft van een algemene levenshouding en die uitdrukt in
gestileerde en geabstraheerde vorm. Het doet denken aan de bewering van Calderon
de la Barca, dat ‘Vida es Sueño’ - het leven is een droom, of aan die van Shakespeare
en Vondel: ‘All the world is a Stage - het Leven is een Schouwtoneel’; maar het
roept ook de vergelijking op met een narrenof een circusspel, waarin de gekken en
de onnozelen de waarheid spreken en de wijzen het niet wagen als koorddansers op
te treden.
Van den Driessche ontsluiert: de vrouwen, waarvan men niet weet of ze (zoals bij
Tijtgat) brutaal ontkleed zijn of lustig naakt rondlopen omdat het ze past; en de
gedachten die pendelen tussen ernst en ironie. Hij zuivert, doordat hij verborgen of
teruggedrongen verlangens en begeerten blootlegt en ze aldus bezweert, en ook
doordat zijn ironie de schijnheiligheid aan de kaak stelt. Hij maakt zich los van de
duiveltjes en dwangbeelden van zijn opvoeding en tovert ze weg (in hoge hoed en
zwart geklede jas), zonder ze voorgoed kwijt te raken. Hij filosofeert over godsdienst
en bijgeloof, over de zin en de zinloosheid van het leven, over ons machteloos verzet
tegen het onverzettelijke, onze uitkomstloze strijd tegen het onoverwinnelijke.
Maar vooral, in merg en been, in intuïtie en redenering, is Van den Driessche
schilder: om de schijnbaar losse strengheid van het evenwicht van de compositie
(die, weer zoals in de Middeleeuwen, bestaat uit het samenbrengen van elementen
die, naargelang hun relatieve betekenis, in de ruimte van het vlak hun juiste plaats
toegewezen krijgen); om de delicate speling van kleuren en schakeringen (roze en
grijs, vleeskleur en hemelblauw), die samenklinken of tegen mekaar inspelen; om
de zichtbare en mededeelzame genieting van het uitbeelden van een verhaaltje, een
toneeltje, dat méér inhoudt dan op eerste zicht blijkt; om het zo levendig visualiseren
van die duistere roerselen die in de diepe lagen van de menselijke geest, hart en
nieren kiemen en gedijen, en het geheim van hun ontstaan en wemeling slechts in
flardenbeelden laten ontwaren (Snikbergstraat 77A, 1710 Dilbeek).
Wim Toebosch
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: José de Poortere, Hermien Lambein en Teresa Van Marcke
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8880 Tielt.
Per selectie worden slechts twee gedichten van dezelfde dichter(es) ter beoordeling
aanvaard. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van de
gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

Gedicht voor Yell
ik denk jou vruchtbaar Yell,
als natte humus
voedzaam in je schoot
als de warmste moederkoek
beschroomd word je
door mijn zoon benaderd
zijn lichaam is met bloed dooraderd
en langzaam worden jullie een
tussen jou en hem
heerst prille minne
je spreekt dezelfde zachte fraaie taal
als hij, jullie liefde is sakraal
draag nu lange bellen in je oren, Yell
als teken van de vreugde
zoek vele bloemen in het koren, Yell
als teken van de pas ontdekte intimiteit
jouw schoonheid verdient
een tweede Hooglied, Yell
voor al wie zich verliest
in de donkere diepten van je ogen
wees niet nalatig als de wijven, Yell
die de liefde achteloos bedrijven
schenk je aan mijn zoon
in ogenblikken die voorgoed in het geheugen blijven
Gust Faes
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Pauwel Kennes, ‘Mijn vlieger gaat niet op’ (1986)

Gilbert De Muynck, Gezin, olieverf op paneel (70 × 90 cm)

Ode aan het licht
Voor moeder
er zijn geen woorden voor alleen een
snik waarin je troebele blik moeizaam zwemt
naar de overkant langs dit onbeschreven blad
en hijgend rust starend door een
mist van tranen op een schim die je omhelst
een kille huiverende bries lichtjes
schuifelend over een terpje natte bladeren
René Coomans

Vanuit de bron
wij waren bij de bron
kinderen van het licht
in eenheid volmaakt
geen wereld had ons aangerand
zover het oog kon reiken
zagen wij maagdelijk land
wisten dat wij het betreden zouden
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het water steeg
dreef ons uiteen
tocht weten wij elkander
aan de overkant
Willy Balyon

Intrada
(voor Gilberte)
spelen
met tuigen en met tonen
en met zingende handen
proeven
of stilte geluid kan zijn
of een lied kan openbreken
uit het diepste zwijgen
muziek rukt flarden
uit de vezels
van het onderhuids vermoeden
breekt de stilte
en stuwt een branding
tomeloos vooruit
streelt de stilte
of stamelt
doorheen de aders
raast of rilt
of ademt
diep gekluisterd heimwee
muziek
spreekt de stilste stilte
uit
Denijs Van Killegem
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Soms is het mij gegeven als een kind
Soms is het mij gegeven als een kind,
dat ik de kraaien zie als blaren aan de bomen,
het witte wintergras als lentehooi aanschouw
en weer gelukkig ben
om sneeuw en voorjaarskou
en op de gesel van de regen op mijn wangen.
Dat ik uitbundig naar de morgen kan verlangen
wanneer de hemel in gekleurde banen trekt,
alsof het oosten met een vreugdevuur ons wekt
en in ons hart de felle vonken blijven hangen.
Wie zal de grenzen trekken voor mijn droom
en mijn hartstochtelijk gemoed bedwingen.
In kleine dingen wil ik weer geloven,
door weiden rennen en verrukkelijk
de armen strekken voor een vlucht naar boven.
Het huis hervinden met een tuin vol duiven,
de straat van eenvoud, waar wij tomeloos
naar alle onbekenden mogen wuiven.
Maria Sesselle

Mija, olieverf

Vaak, moeder, heb ik je lach gezien...
Vaak, moeder, heb ik je lach gezien,
hij kwam niet de ganse weg,
in je mondhoek bleef een trilling hangen,
of je dezelfde tijd al woorden
voor zorg en twijfel zocht.
Tot ik vandaag, bij ons onverwacht ontmoeten,
die glimlach kreeg van lang terug
die zeldzaam was,
die lach naar niemand,
die je gelaat verlichtte die sterker dan jezelf was.
Ik was verrast hoe ik opnieuw
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na al die jaren,
na alles wat ik weet,
één lang ogenblik, en onbevooroordeeld
gelukkig was.
Vera Lesandré

Om uit onverdeeldheid te treden
De oude man droeg zijn woning leeg
op de kar een kachel, een tafel en een stoel.
Voor het weggaan hadden de kinderen
hem een beker aangereikt.
Hij proefde honing vóór het bitterkruid
over de rand in zijn lichaam gleed.
Boven de omgeploegde akker met sneeuw in de voren
schreeuwen kraaien in luide cirkels.
Heel traag knaagt de tijd
aan de angels van zijn angst
tot hij dan zichzelf vergeet
en sporen trekt in het gras van de heuvel
tot aan de rivier.
Iemand draaft op de maat van zijn hart
onder zijn schedel door.
Tot aan het einde rijdt de kar
zonder paard - met op de bodem vier
stokken en één deken.
De aarde is donker en zacht.
Ina Stabergh

Oude vrouwen
Oude vrouwen kunnen zéér mooi zijn.
Soms lijken zij mij de mens op z'n best,
en daar blijf ik ook bij.
Als van een boom in het najaar z'n tooi. Zó mooi.
Als in een perkje oktober, na alle de rozen:
die late, die lievere roos.
Hun glimlach een oorbel in jugendstil,
van moeder op moeder geërfd. En nog altijd de gouden
blikvanger van een broche net boven hun borst.
Voor oude vrouwen neem ik mijn hoed af.
Al de weemoed van de wereld dragen zij méé, die dames,
als in kinderogen. En die kunnen zéér mooi zijn.
Roger Verkarre
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Luc Claus, fragment uit ‘Cantalupa’
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Transit
Samenstelling: Edmond Ottevaere, Piet Thomas, Rudolf van de Perre
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de gedichten in
de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze rubriek het vertalen
van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd
worden op het adres van ons redactiesecretariaat. Het team dat instaat voor de
samenstelling van deze rubriek, zal tevens de selectie van de ingezonden vertalingen
doorvoeren.
Om in aanmerking te komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht vergezeld
zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische
gegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen werd. De ingezonden
gedichten worden niet teruggestuurd en over de selectie wordt niet gecorrespondeerd,
noch getelefoneerd.
De redactie

Übung am klavier
Der Sommer summt. Der Nachmittag macht müde;
sie atmete verwirrt ihr frisches Kleid
und legte in die triftige Etüde
die Ungeduld nach einer Wirklichkeit,
die kommen konnte: morgen, heute abend -,
die vielleicht da war, die man nur verbarg;
und vor den Fenstern, hoch und alles habend,
empfand sie plötzlich den verwöhnten Park.
Da brach sie ab; schaute hinaus, verschränkte
die Hände; wünschte sich ein langes Buch und schob auf einmal den Jasmingeruch
erzürnt zurück. Sie fand, daß er sie kränkte.
Rainer Maria Rilke
Neue Gedichte

Pianostudie
De zomer zoemt. De namiddag maakt lomer;
verward rook zij de frisheid van haar kleren,
in de etude die zij repeteerde
klonk dringend ongeduld naar wat mocht komen,
een werkelijkheid: vanavond, anders morgen -,
die er misschien al was, maar nog verborgen;
voor 't hoog en alomvattend venster zag
zij eensklaps hoe verwend het park daar lag.
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Ze stokte; keek naar buiten, vouwde half
haar handen; ach, nu een lang boek te lezen toen schoof ze de jasmijngeur van zich af,
vol ergernis. Ze kon er niet meer tegen.
Peter Verstegen

Das einhorn
Der Heilige hob das Haupt, und das Gebet
fiel wie ein Helm zurück von seinem Haupte:
denn lautlos nahte sich das niegeglaubte,
das weiße Tier, das wie eine geraubte
hülflose Hindin mit den Augen fleht.
Der Beine elfenbeinernes Gestell
bewegte sich in leichten Gleichgewichten,
ein weißer Glanz glitt selig durch das Fell,
und auf der Tierstirn, auf der stillen, lichten,
stand, wie ein Turm im Mond, das Horn so hell,
und jeder Schritt geschah, es aufzurichten.
Das Maul mit seinem rosagrauen Flaum
war leicht gerafft, so daß ein wenig Weiß
(weißer als alles) von den Zähnen glänzte;
die Nüstern nahmen auf und lechzten leis.
Doch seine Blicke, die kein Ding begrenzte,
warfen sich Bilder in den Raum
und schlossen einen blauen Sagenkreis.
Rainer Maria Rilke
Neue Gedichte

De eenhoorn
De heilige keek op en zijn gebeden
vielen, gelijk een helm valt, van zijn hoofd:
stil naderde wat hij nooit had geloofd,
het blanke dier -: hinde die is geroofd,
met in de blik een hulpeloze bede.
Het elpenbenen onderstel der benen
bewoog zich in lichtvoetig evenwicht,
een witte glans gleed hemels langs zijn leden,
en op het dierenvoorhoofd, stil en licht,
stond als een toren door de maan beschenen
de hoorn, bij elke schrede opgericht.
Zijn lip, bekleed met grijs en roze dons,
week iets terug, waardoor een weinig wit
(niets dat zo wit is) van zijn tanden blonk;
zijn neusgaten waren gesperd, er klonk
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zacht snuiven. Maar zijn onbegrensde blik
slingerde beelden in de ruimte,
een blauwe sagencyclus ten besluite.
Peter Verstegen
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In en om de kunst
De eerste harelbeekse muziekbiënnale herdacht Joseph Ryelandt
In november 1986 organiseerde de ‘Vriendenkring van de Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord’ van Harelbeke haar eerste ‘Harelbeekse Muziekbiënnale’. In dit
kader vonden zes muziekactiviteiten plaats: een causerie, een koorconcert, een
liederrecital, een pianorecital, een kamermuziekconcert en een plechtige
eucharistieviering. Telkens stond hierbij de Vlaamse componist Joseph Ryelandt
centraal. Deze formule was voor de organisatoren geen echt proefstuk, want naar
aanleiding van de Peter Benoit-herdenking in 1984 pakten ze al eens met een
soortgelijk mini-festivalletje uit. Toen was zo'n concertreeks een groot succes
gebleken, maar Peter Benoit - die, zoals men weet, in Harelbeke geboren werd - is
dan ook een plaatselijke held. Ook nu er echter een minder bekende naam op het
affiche prijkte, woonde het publiek in groten getale de concerten bij.
In het informatieve programmaboekje verantwoordt Roland Coryn de Harelbeekse
Muziekbiënnale onder meer als volgt: ‘Aan de basis ligt de gedachte om tweejaarlijks
het oeuvre van een Vlaams componist uit heden of verleden te vergelijken met werk
van meesters uit onze buurlanden. Anderzijds willen we duidelijk reageren tegen de
lankmoedigheid waarmede de meeste van onze concertorganisatoren staan t.o.v.
zowel de Vlaamse muziek als van onze eigen artiesten-uitvoerders... Terzelfder tijd
willen we ook nagaan of de etikettering die door de musicologen uit de voorbije
decennia op

Baron J. Ryelandt (1870-1965), geschilderd portret van J. Vande Fackere.

Vlaanderen. Jaargang 36

Hans Memling Trio: Dirk Lippens (viool), Johan Duijck (piano), Jan Van Kelst (cello).

het oeuvre van onze componisten werd gekleefd, op heden nog zo wordt ervaren...
Wij hopen op deze manier ons deel bij te dragen tot de betere kennis van ons muzikaal
heden en verleden, wat een mogelijke hulp kan zijn bij het bepalen van de toekomst.’
Een lovenswaardige onderneming! En gezien de grote publieke belangstelling ook
een concrete propaganda voor de Vlaamse muziek. Allemaal Vlaamse uitvoerders
dus, en meteen werd hiermee het vooroordeel weerlegd dat zo'n optie noodgedwongen
artistieke consessies impliceert. Tijdens het eerste concert hoorden we twee
beloftevolle ensembles: het duo Eddy Desnijder-Jan Dhaene, dat twee werkjes voor
viool en piano van Ryelandt vertolkte en het kamerkoor ‘Musica Flandrorum’ uit
Vichte, gedirigeerd door Agnes Coryn. Dit koor - dat gesticht werd door Herman
Roelstraete - draagt de verspreiding van eigen muziek hoog in het vaandel en was
op de biënnale dus zeker op zijn plaats. Het kamermuziekconcert werd verzorgd door
het Memling-trio, bestaande uit Dirk Lippens (viool), Jan Van Kelst (cello) en Johan
Duijck (piano). Zoals pianist Jozef De Beenhouwer, die tijdens zijn recital een ietwat
vermoeide indruk liet, musiceert het Memling-trio momenteel op Belgisch topniveau.
Maar het absolute hoogtepunt van deze biënnale was ongetwijfeld het liederrecital
van het duo Zeger Vandersteene-Levente Kende. Internationale topklasse! Zeger
Vandersteene zingt, vertelt, acteert en boeit onophoudelijk. En voor de manier waarop
Levente Kende dit alles omlijst, vinden we de term ‘begeleiden’ ontoereikend. Wie
dit duo nog niet aan het werk hoorde, moet dit euvel maar gauw eens gaan verhelpen.
Hoofddoel van de Harelbeekse Muziekbiënnale was (en is) dus de bekendmaking
van vergeten partituren van al even vergeten Vlaamse componisten. Het is zeker niet
de eerste poging in die zin, maar ze hanteert wel een origineel principe: het principe
van de integratie. Inderdaad, concerten of concertreeksen besteden al wel eens
aandacht aan werk van eigen bodem, maar bieden zelden de kans om het
geprogrammeerde werk historisch of stilistisch te situeren. De Harelbeekse
Muziekbiënnale nu confronteert de muziek van haar centrale figuur rechtstreeks met
deze van zijn Europese generatiegenoten. Het publiek kan dit alles evalueren en voor
zichzelf vragen beantwoorden
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Kamerkoor ‘Musica Flandrorum’ uit Vichte o.l.v. Agnes Coryn.

Jozef De Beenhouwer (o1948).
Zeger Vandersteene (tenor) en Levente Kende (piano) (Foto: R. Kayaert, Brussel).
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zoals: was de Vlaamse componist van locale of internationale betekenis? Met welke
figuren valt hij stilistisch en kwalitatief het best te vergelijken? Was er voor de
beschouwde periode een Europese ‘eenheidsstijl’? En zo niet, waar sloot Vlaanderen
het best bij aan? Kortom, de concertreeks kan fungeren als een soort van praktische
muziekgeschiedenis, met dien verstande dat de organisatoren uiteraard vooraf ook
nauwkeurig de kwaliteit van de uitgevoerde werken controleerden. Op het programma
van de eerste editie vonden we naast Ryelandt de volgende namen: Ralph
Vaughan-Williams, Gustav Holst, Max Reger, Josef Suk, Maurice Ravel, Claude
Debussy, Gabriël Fauré en Hugo Wolf. Dit zijn voor het merendeel componisten die
geboren werden tussen 1865 en 1875. Sommige zijn algemeen bekend, anderen halen
nauwelijks onze concertprogramma's.
De keuze van Joseph Ryelandt (1870-1965) als centrale figuur was wel overwogen.
‘Als eerste centrale figuur hebben we gekozen voor de Bruggeling Joseph Ryelandt.
De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat momenteel in de hedendaagse
muziektaal terug voeling wordt gezocht met laatromantische figuren als Mahler,
Strauss, Zemlinsky e.a. Deze beweging getuigt duidelijk van een zoeken naar andere
oplossingen voor problemen als harmonie en melodie, dan deze die in het begin van
onze eeuw werden geponeerd door de tweede Weense School. Blijkbaar is niemand
meer gelukkig met de vervreemding die hierdoor is ontstaan tussen componist en
toehoorder. J. Ryelandt, die met zijn oeuvre, als enige leerling van E. Tinel,
rechtstreeks in de lijn ligt van Brahms en de Franckistische school, zonder evenwel
het zwaartillende van deze laatsten verder te zetten, leek me voor ons de goede figuur
om in dat perspectief aan het publiek voor te stellen’, aldus Roland Coryn. De diverse
naslagwerken zijn het roerend eens over Ryelandts stijl. ‘Joseph Ryelandt is
overwegend romantisch, met daarbij een mystieke neiging, die schijnt aan te sluiten
bij de richting Tinel, alhoewel minder dramatisch, meer omwolkt van tederheid en
weekheid’(1), luidt het etiket. Tussen de regels van zulke typeringen menen we wel
te kunnen lezen: een wat ouderwetse, weinig gedurfde, matte en niet zo interessante
muziek. En met deze beknopte typeringen moeten we het stellen, want het ontbreekt
ons vooralsnog aan een uitgebreide, gepubliceerde monografie over deze Bruggeling.
Wel bestaat er een vrij behoorlijke licentiaatsverhandeling van Wilfried Willem,
waarin we onder meer interessante biografische gegevens en een gedetailleerde
inventaris van het oeuvre konden vinden. Prof. Dr. J. Robijns, promotor van deze
verhandeling, maakte hier trouwens dankbaar gebruik van voor zijn causerie over
Ryelandt, maar ‘vergat’ jammer genoeg de naam van de auteur te vermelden(2).
Ryelandts geestelijke oratoria heten zijn beste werken te zijn. Het waren in ieder
geval deze composities die hem nationale en zelfs internationale erkenning brachten.
De Harelbeekse Muziekbiënnale slaagde er evenwel niet in om één van die werken
te programmeren. De reden hiervoor laat zich gemakkelijk raden: het is tegenwoordig
bijzonder moeilijk om zowel vocale als instrumentale ensembles voor zo'n
‘monsteruitvoering’ te motiveren. De artikels die deze oratoria als het nec plus ultra
van Ryelandts kunst bejubelen, dateren echter uit een tijd dat het uitvoeren van
dergelijke grootschalige werken nog ‘in’ was. Nu kan een steeds ruimer publiek meer
genieten van een kamermuziekconcert of een liederrecital. Vandaar dat we vermoeden
dat, zelfs al had er een groot vocaal-instrumentaal werk op het programma gestaan,
de liederen dan toch nog onze voorkeur hadden weggedragen. De manier waarop
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Ryelandt Gezelles gedichten toonzet is immers subliem. Bevallige melodie,
spitsvondige harmonie, mystieke sfeer, subtiele weergave van de tekst, het is er
allemaal. Ryelandts aard is trouwens goed met deze van Gezelle te vergelijken. In
hun kunst geven ze beiden vorm aan een diepe religieuze overtuiging. Zijn duurzame
geloof was inderdaad Ryelandts alom tegenwoordige inspiratiebron, wat zelfs tot in
zijn instrumentale werken voelbaar is: de trage bewegingen onthullen de verheven
sfeer en de melodische vindingrijkheid die ook zijn liederen eigen is. Zijn liturgische
muziek zelf is functioneel. Ryelandt haatte de huichelachtige en pompeuze
negentiende-eeuwse concertmissen. Om dit te beklemtonen sloten de organisatoren
hun biënnale dan ook af met een plechtige eucharistieviering, waarin het Gents
madrigaalkoor het misordinarium ‘Missa quatuor vocibus mixtus cum organo’, op.
83 van Ryelandt uitvoerde. En waar stond Ryelandt nu op Europees vlak? Hij werd
geboren in een notabele Brugse bourgeois-familie. Ryelandt was dus franssprekend
en kon zo nooit een volgeling worden van Benoits Vlaams-nationalistische strekking.
Het aanknopingspunt voor zijn stijl vinden we in Frankrijk. Vanuit een Franckiaans
vertrekpunt evolueerde hij zeer geleidelijk naar een bescheiden impressionisme alla
Fauré. Gabriël Fauré is meteen ook de figuur waarmee we Ryelandt gerust kwalitatief
durven te vergelijken, al moeten we daar eerlijkheidshalve aan toevoegen dat Fauré
(1845-1924) wel tot een oudere generatie behoort. Hier blijkt dan hoe conservatief
Ryelandt wel was. Zijn stijl evolueerde immers volledig ‘en marge’ van de
muziektechnische (r)evolutie die zich tijdens zijn creatieve periode (1891-1944)
overal in Europa voordeed. Van de nieuwe toonordeningssystemen of vrije
vormgevingen bleef hij zelfs uiterst traditioneel.
In een periode dat het concertpubliek dol was op programmamuziek, bleef hij
zweren bij abstracte, klassieke vormen zoals symfonie en sonate. Nooit nam hij
afstand van zijn romantische idealen. Door dit uitgesproken conservatisme zal een
heroïsche verering hem wel nooit te beurt vallen. We menen nochtans dat de
toekomstgerichtheid van een kunstwerk geenszins een criterium is ter bepaling van
zijn estetische en artistieke waarde. Wat betreft Ryelandt kon de Harelbeekse
Muziekbiënnale ons hiervan overtuigen. Bravo voor de organisatoren. Wij kijken
alvast uit naar de tweede editie.
Walter Couvreur

Vijfentwintig jaar vereniging van Westvlaamse schrijvers
De Vereniging van Westvlaamse Schrijvers (VWS) werd op 13 mei 1961 in Brugge
gesticht. Het stichtingsbestuur dat zich noemde ‘Raad van Advies’ bestond uit negen
leden: Paul de Wispelaere, Jaak Fontier, Marcel Matthijs, Ria Scarphout, Jan van
der Hoeven, Jan Vercammen, Albert Vermeire, Staf Weyts en ikzelf. Ik zal hier zeker
niet de hele historiek naar voren brengen; deze beslaat immers vele pagina's. Maar
ik kan u wel meedelen dat zij, bijgewerkt tot en met deze academische zitting, en
geïllustreerd zal verschijnen begin volgend jaar onder de vorm van een dubbel of
driedubbel VWS-Cahier. Ik wil echter wel even stilstaan bij de markante, zichtbare
en blijvende hoogtepunten uit deze geschiedenis.
Van januari 1963 tot oktober 1965 verschenen twaalf afleveringen van de
bescheiden uitgegeven VWS-Berichten, waarin vooral veel informatie werd gebracht
over de activiteit van onze leden, voorts algemene literaire nieuwsjes en in elk nummer
werd ook toen al één auteur iets uitvoeriger voorgesteld.
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In 1966 werd de VWS omgevormd van een feitelijke vereniging tot een vzw en
in hetzelfde jaar werd begonnen met de publikatie, niet meer gestencild, maar gedrukt
van de alom bekende VWS-Cahiers. Deze schriften werden tot en met nummer 100,
zestien jaar lang, tot in 1982 op uitnemende wijze bezorgd door Raf Seys, die tevens
vele jaren het secretariaat van de vereniging waarnam en ze worden tot op vandaag
verder gezet, ook al twintig nummers lang, door Hendrik Carette. De VWS-Cahiers
droegen als ondertitel ‘Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren’, waarmee wordt
aangegeven wat juist wordt bedoeld. Ze worden uitgegeven in een oplage van 700
exemplaren.
Omdat wij a rato van zes Cahiers per jaar nooit een omvangrijk overzicht van de
Westvlaamse schrijvers hadden kunnen bereiken, hetgeen wij wilden, werd in 1972
begonnen met de voorbereiding van het Lexicon van Westvlaamse Schrijvers - niet
van DE Westvlaamse schrijvers, want we zullen ze nooit allemaal kennen noch
kunnen beschrijven en tevens een lexicon van schrijvers in de ruimste van het woord,
niet of niet alleen dus van letterkundigen, maar van al wie schrijft. Twaalf jaar daarna,
dus na een wel bijzonder lange incubatie, verscheen in 1984 deel 1 van dit Lexicon,
de volgende jaren de delen 2 en 3 en in 1987 zal deel 4 van de pers komen. De jaren
daarna zullen wij de voorziene zes delen bereiken en ook een klapper op het geheel
uitgeven. De eerste drie delen van dit Lexicon verschenen in de oplage van 1.200
exemplaren.
Ten slotte is onze vereniging op suggestie van de Provinciale Adviescommissie
voor Taal- en Letterkunde, begin vorig jaar gestart met de publikatie van een reeks
uitgebreider monografieën over Westvlaamse schrijvers, a rato van twee per jaar,
telkens op 600 exemplaren met de bedoeling deze auteurs wat uitvoeriger voor te
stellen doch vooral om het essay, als volwaardig maar moeilijk publiceerbaar literair
genre te stimuleren en een kans te geven.
Wat leren ons al deze feitelijke initiatieven en resultaten over een vereniging als
de VWS? Zij leren niet alleen dat deze vereniging bestaat, leeft en bloeit - hoewel
deze vijf lustra pieken maar ook dalen hebben gekend - maar zij illustreren vooral
zeer duidelijk wat de exacte bedoeling van de VWS is en niet is.
Een vereniging als deze kan zich nauwelijks inzetten voor het concreet en
individueel promoveren van hetgeen men de scheppende literatuur noemt (poëzie,
roman, essay, kinderboek, enz.). Hoe zou zij dat moeten doen? Zij geeft wel
publikaties uit, maar is toch geen uitgeverij in de gewone zin van het woord. Maar
er is nog een andere reden. De VWS is immers een pluralistische vereniging. In eerste
instantie wordt daarmee de betekenis bedoeld die wij kennen, maar ditzelfde
pluralisme, deze meervoudigheid, die de diversi-
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teit niet opheft, integendeel, impliceert ook dat alle soorten schrijvers gelijkelijk
welkom zijn in onze vereniging. Ik bedoel dan zowel de fictie als de factie, zowel
de hoogvliegers als de laagvliegers zonder onderscheid des persoons en vooral zonder
als vereniging enig kwaliteitsoordeel te vellen of dito label uit te reiken. De schrijver
van een filosofisch tractaat is bij ons net zo welkom als de schrijver van een
kinderboekje voor beginnende lezertjes. De VWS is dus geen literaire club van
gelijkgezinden of gelijkgestemden; zij is geen syndicaat of corporatie, verre van.
Wat is zij dan wel? Waar vonden en vinden wij een basis, die breed genoeg is om
een vereniging in leven te houden gedurende 25 jaar. De eerste en grootste inzet was
en is de menselijke solidariteit onder mensen die in feite met hetzelfde bezig zijn,
meer nog: belangstelling, waardering, vrijmoedige vriendschap voor en mét alle
Westvlaamse schrijvers, voor en met het werk dat zij presteren. Dit komt tot uiting
in de informatie die de VWS verstrekt, in de huldiging van auteurs, in de medewerking
aan initiatieven zowel die van de provinciale overheid als die van plaatselijke
verenigingen.
Wat ons, dacht ik, ten tweede evenzo goed verbindt is de Westvlaamse
aanwezigheid, het Westvlaams bewustzijn, ik durf zeggen de Westvlaamse identiteit
binnen het brede spectrum van literatuur en cultuur, zowel in verleden als heden. Ik
weet ook niet precies wat een Westvlaams auteur is. Maar er bestaan ongetwijfeld
een aantal eerder gevoelsmatige dan verstandelijke, maar daarom niet minder
waarachtige banden onder schrijvers van deze landstreek. Wij vinden ze in de natuur,
in het landschap en het zeeschap dat zo indringend werd beschreven, dat het bijna
gepersonaliseerd werd. Wij vinden in en door de literatuur banden met de mensen
van hier in hun strijd voor nationale en sociale ontvoogding. In de literatuur zien wij
impulsen en signalen van de alom tegenwoordige vrijheidsgedachte, van een
ruimdenkend maar toch pertinent particularisme en ten slotte is er nog een fluidum
van stemming, sfeer en warmte, tegelijk ook van koppigheid, verzet en
doortastendheid. Bij al deze epitheta kunnen schrijversnamen ingevuld worden. Uit
al deze invloeden, zelfs uit het ontbreken ervan - wij hebben immers geen grootstad,
geen dagblad in deze provincie - is er niettemin een indrukwekkende literaire
geschiedenis gegroeid, die wij kunnen volgen van dorp tot dorp, van jaar tot jaar en
die bogen kan op dichters en romanschrijvers, op essayisten, historici en
volkskundigen, op schrijvers van alle slag die van hieruit in land en buitenland de
roem van onze taal, zelfs van ons idioom, uitdroegen en uitdragen. Dit patrimonium,
dit erfgoed, dit geestelijk bezit, dat met elke inbreng van om het even welke auteur
in de provincie wordt aangevuld, wil onze vereniging bewaren, behartigen en meer
en meer toegankelijk maken door het beschrijven ervan. Deze zorg voor het vastleggen
van
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Kaft van ‘Lexicon van Westvlaamse schrijvers’, deel 2.

Een bladzijde uit ‘Lexicon van Westvlaamse schrijvers’, deel 3.

geschreven getuigenissen op alle gebied is geen aftandse, retrograde traditieverering,
maar door het feit dat wij dit doen in onze tijd ook een informatieve, concrete bijdrage
tot de levende literatuur. Beschrijven immers is zo creatief als schrijven; beschrijvende
schrijven wij mee het verhaal van deze geschiedenis.
Aan het eind van deze inleiding mag ik zeker niet nalaten enkele dankwoorden
uit te spreken. In de eerste plaats aan de provinciale overheid, die ons hier eens te
meer wil ontvangen, maar die de VWS in lengte van jaren heeft ondersteund opdat
zij de geschetste activiteit zou kunnen uitvoeren. Ik wil hier ook even de herinnering
oproepen aan mijn voorgangers wijlen de romanschrijver Marcel Matthijs en de
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dichter Jan Vercammen. En ik wil ten slotte mijn dank uitspreken aan de medeleden
en vrienden van de huidige Raad van Bestuur: Mark Braet, Hendrik Carette, Raoul
De Puydt, Jaak Fontier, ondervoorzitter, Renaat Ramon, Ria Scarphout, Jan Schepens,
Raf Seys, Jan van der Hoeven, Marcel Vanslembrouck en Herwig Verleyen. U zal
mij toestaan dat ik uit dit lijstje twee namen licht, die van het oudste en die van het
jongste lid van onze Raad en ook dit leeftijdsverschil is ergens weer een illustratie
van ditzelfde pluralisme, ik bedoel de dichter en essayist Jan Schepens, die wij danken
voor zijn inzet vooral voor ons Lexicon en wij die zó nodig blijven hebben met zijn
enorme belezenheid en zijn wijze eruditie en ik bedoel ook de dichter Marcel
Vanslembrouck, secretaris-penningmeester van de VWS, die de hele administratieve
schrijverij - en dat is niet weinig - en tevens het beheer van onze publikaties, met
voorbeeldige zorg en ijver afwerkt.
En ik wil eindigen met een citaat, dat meteen een realistische, want relativerende
hulde brengt aan het dwaze idealisme zonder hetwelk ook deze vereniging niet zou
blijven bestaan zijn. Het citaat komt niet van een Westvlaming, maar toch ook van
een groot auteur, namelijk van de Rotterdammer Erasmus, die in 1536, 450 jaar
geleden dus, overleed en die tussen haakjes ook een keer of zes in Brugge op bezoek
was, en het luidt als volgt, tot lering en stichting van al wie schrijft, van al wie met
cultuur begaan is: ‘Wat heeft eigenlijk al die begaafde lieden aangezet om zoveel
voortreffelijks te ontwikkelen en aan het nageslacht door te geven? Was dat niet de
honger naar roem? Die waarlijke gekke lieden dachten met al hun inzet en al hun
slapeloze uren zich een reputatie te moeten verwerven, het meest zinloze wat er
bestaat. Maar ondertussen hebt u aan hun zotheid toch maar al dat voortreffelijk
gerief te danken.’
Fernand Bonneure

Eindnoten:
(1) Prof. Dr. Jan L. Broeckx, Geschiedenis van de muziek in België (Brussel, 1950), p. 63.
(2) Meer informatie i.v.m. J. Ryelandt vindt men ook in ons tijdschrift jg. 1952 (West-Vlaanderen),
nr. 6, blz. 189-204.
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Aandacht voor...
Ernest Claes
aan al de moeders der aarde
Onderstaande toespraak werd gehouden door onze Redactievoorzitter, Prof. Dr. G.
Keersmaekers bij de presentatie van het vredesvisioen-filmscenario van Ernest Claes
‘De Twaalf’, op de feestelijke bijeenkomst van het Ernest Claesgenootschap in Leuven
op 30 januari 1987.
Enkele beschouwingen over het thema ‘De Moeders en de Oorlog in het werk van
Ernest Claes’ sluiten, naar het me voorkomt, passend aan bij het vandaag hier
voorgestelde werk. De Twaalf werd immers opgedragen ‘Aan al de Moeders der
aarde’. Het ‘Derde Deel - De Tocht van de Duizend Moeders’ leidt langs allerhande
gezinnen en middens waar telkens gezegd wordt: ‘Nu is het uur van de Moeders
gekomen’. Die tocht gaat ‘naar de Kruisheuvel’, vanwaar het ‘nieuwe gebod’ wordt
verkondigd: het gebod van de verbondenheid van alle mensen in liefde.
Dat is de eeuwenoude, de utopische verzuchting van alle mensen van goede wil.
‘Nooit meer oorlog’ is een vrome wens, die met ontgoochelingen moet rekenen. Wie
met de laatste Kerstmis de TV-beelden heeft gezien, herinnert zich de gruwel van
aanslagen, van terrorisme, van oorlogstaferelen; de kerstvrede was zeer ver weg.
Klaarblijkelijk weet de hoog-beschaafde twintigste eeuw niet meer waar recht en
onrecht, waar gerechtigheid en misdaad, wettelijkheid en illegaliteit scheiden. We
zijn vertrouwd geraakt met zoveel vormen en verschijnselen van wat we
‘gruwelijkheden’ noemen, zó vertrouwd dat het gevaar van afstomping zeer reëel is
geworden...
De lezing van het werk van Ernest Claes, de milde, de vreedzame, kan dat gevaar
helpen bezweren.
De gruwel van de oorlog heeft Ernest Claes ervaren in 1914-1918. Het stuk Op
Patrouille, het verhaal van het neerschieten van een ‘vijand’, eindigt met: ‘En 't was
me op dit oogenblik of er bloed kleefde aan mijn vingeren’ (in Uit mijn Soldatentijd
- 1917). Het oorlogsgebeuren had hem toen al lang duidelijk gemaakt, dat er buiten
de soldaten nog andere slachtoffers waren: de weerloze achtergeblevenen, vooral
vertegenwoordigd door de ‘Moeders’. Reeds in mei 1915, terug in de loopgraven,
nadat hij de tocht langs de Duitse krijgsgevangenenkampen had gemaakt, schreef
Claes: ‘Nu weet ik, Moeder, dat gij iedere dag van deze lente voor ons oude huis
zult staan, en uitzien over de tuinhaag naar den weg langswaar ge mij hebt nagekeken.’
De moeder, ook en vooreerst zijn eigen moeder, verpersoonlijkt voor hem de
machteloosheid tegen alle geweld, de weerzin, het besef dat alle mensen
‘moeders-kinderen’ zijn. Waarom dan zo niet leven?
In vier novellen heeft E. Claes het beeld van ‘de’ Moeder en de oorlog getekend.
In 1917 verscheen in de bundel Uit mijn Soldatentijd het eerste moeder-verhaal: Van
een schamel Moederke. Twintig jaar later, in 1937 werd het zeer korte verhaal De
Moeder opgenomen in de bundel Van den Os en den Ezel, en in 1939 verscheen De
Moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946,
kwam dan nog De oude Moeder. Er liggen dertig jaren tussen het eerste en het laatste
verhaal. In de eerste novelle staat in de titel het vertederde ‘Moederke’ - later
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veralgemeennederlandst tot ‘Moedertje’ -, in de overige titels komt telkens ‘De
Moeder’ voor. De algemeenheid van die titel moet betekenen dat het gaat om het
symbool van ‘de Moeder’, want hoezeer elk verhaal zijn eigen kenmerken heeft, ‘de
Moeder’ is toch dezelfde, ook al heet ze Roze Laerens, Moeder Corbeel of Elodie
Thielemans. De eigennaam doet er weinig, doet er niets toe.
Van een Schamel Moederke is een typerend verhaal van de beginnende ‘literaire’
verteller Ernest Claes. De auteur vertelt een zorgvuldig over drie ontmoetingen, drie
golvingen opgebouwd verhaal, met het hoogtepunt in die laatste golf, de ultieme
ontmoeting: het Schamel Moederke bij het lijk van haar gesneuvelde zoon, Marcus,
met wie de verteller lief en leed had gedeeld, die zijn vriend geworden was. De eerste
twee ontmoetingen, met de kennismaking en de mettertijd gegroeide vriendschap,
zijn vlug verteld. De derde ontmoeting wordt uitvoerig verhaald, nog eens over drie
golvingen: de lange, verre tocht van het Moederke, de ‘laatste’ ontmoeting, en het
afscheid.
Het verhaal is knap gebouwd, zorgvuldig verwoord, met de typerende
literatuur-kenmerken van die tijd, de jaren 1910-1920, de neo-romantiek, die de
natuur als atmosferisch begeleidingselement erg waardeerde: ‘De zon was boven
den einder uitgerezen en zwaaide haar gouden licht over heuvelen en dalen, en de
nevelwasem boven de velden verijlde in de blauwe lucht,’ enz.
Daartussendoor klinken ook de klanken op van mogelijk onheil: ‘Daar liep een
hond over den weg met den kop naar den grond alsof hij een nachtelijk schelmstuk
op het geweten had’; de brief van Marcus: ‘dat ze misschien een dezer dagen in het
vuur moesten’; het gesprek met de werkende vrouw, die besluit met ‘dat er soms
harde dagen komen voor arme menschen’ en het plotselinge slot van die tocht: ‘In
de verte klonken de doffe slagen van kanongebulder’. Onmiddellijk gaat dan de
verteller verder met de barre mededeling: ‘Naast het voetpad dat links de velden
insloeg, in de schaduw van een hooge haag, - daar hebben we Marcus begraven’. En
daar komt het Schamel Moederke, klaagt over haar dode, lieve jongen en gaat terug.
Het is een verzorgd, haast klassiek stukje, met veel literaire franjes, zoals de
varianten van de slotzinnen, de natuurevocaties, de titel zelf, zoveel elementen die
ons nu vreemd kunnen aandoen. Maar de geboren verteller die Ernest Claes was,
heeft tevens het naamloze moederke getekend met enkele onvergetelijke trekken als:
- de zorgende moeder, die ook de andere soldaten en in het bijzonder de verteller
vlug als haar eigen kinderen beschouwt en behandelt;
- de zichzelf-vergetende in al haar miserie, die alleen denkt aan haar ‘kind’ en
haar man: ‘wat moeten ze u zeer gedaan hebben, mijn arme kind’ en ‘wat zal
vader zeggen!’
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- de biddende moeder: in alle zorg en nood is de rozenkrans een vaste hulp;
- de moeder als de Piëta: ‘met het hoofd van haar zoon op haar schoot, heel
voorzichtig’ en de klacht: ‘Hij heeft nooit ofte nooit iemand kwaad gedaan,
menheer!’
Het zijn zoveel fundamentele kenmerken, die zullen terugkeren in de volgende
verhalen.
Van een Schamel Moederke is, vanaf zijn vertederd-literaire titel, een aangrijpend
romantisch verhaal, maar door zijn gebeuren ligt het voor de lezer in een verre, verre
tijd: de ‘begrafenis’ van Marcus is onwezenlijk, onmogelijk bovendien in onze tijd,
althans in onze landen, misschien wel in verre gebieden waar oorlog of rebellie woedt.
Voor dit verhaal geldt wat Ernest Claes later schreef over de ‘kunstenaar’ die
Meester Noteleirs was: ‘Van hem zijn in zijn jeugd enige verhalen verschenen (...),
die geschreven zijn in de geest van de na-Conscience-vertelkunst, waarbij het
onderwerp, al te bloemerig en overgevoelig, wordt behandeld in correcte stijve zinnen
en geijkte beeldspraak, maar waaruit toch blijkt, dat hij een merkwaardige
taalvaardigheid en een klare voorstelling van zijn onderwerp bezat’ (Daar is een
mens verdronken). Dat het verhaal Van een Schamel Moederke de lezer nog kan
ontroeren, bewijst de levenskracht van die oude verhalen.
Twintig jaar later verscheen, onder de titel De Moeder, het korte relaas van het
leven van miserie van Roze Laerens. De oorlog is in haar leven slechts een episode,
want vóór en nadien bezorgen haar kinderen haar evenzeer pijnlijke ellende. Maar
de oorlog doodt drie van haar vier zonen en de vierde komt verminkt en
afzichtelijk-geschonden terug; zijn terugkeer betekent nieuwe miserie, tot ook hij
sterft en nadien ‘de Moeder’.
Relatie met de buitenwereld heeft deze Moeder - met haar slepende stap - eigenlijk
niet, maar zij duldt, ondergaat, draagt de ellende zonder opstandigheid. Als ze haar
rozenkrans in de hand hield, wisten de anderen niet of ze wel bad. Maar na de
begrafenis van haar laatste zoon, die haar, volgens het verhaal, alleen maar zeer had
gedaan, ‘(dan is Roze Laerens) naar huis gegaan. En dien avond, toen de nacht en
de eenzaamheid in en over het huis hingen, is zij op haar knieën gevallen voor het
kruisbeeld. En zij heeft haar armen omhoog gestoken naar God. Zij heeft niet gebeden,
zij heeft geen woord of geen klacht geuit, zij heeft niet gevraagd: wat hebben ze met
mijn kinderen gedaan? - ze heeft niets gedacht en niets gevraagd aan God, ze hield
alleen haar armen omhoog en blikte naar het kruisbeeld. En dan heeft zij geschreid,
deze Moeder van Smarten, voor de eerste maal haar onmetelijk lijden uitgeschreid,
om haar doode kinderen, om haar verlatenheid, om haar gebroken moederhart. Zoo
heeft zij daar gezeten in den donker van haar kamer, eenzaam en oud, tot zij van
vermoeienis is neergevallen.’
De Moeder is het zakelijke, samengebalde relaas van het miserie-leven van een
moeder, die ‘een groote sterke vrouw’ was. Op amper tien kleine bladzijdetjes is het
verteld. Met de jaren die haar scheiden van het ‘schamel moederke’, is deze moeder
wel dezelfde gebleven, maar ‘in die jaren (ook) heeft Roze Laerens die twee diepe
groeven langs weerszijden van haar kin gekregen’.
Twee jaar later, in 1939, verschijnt De Moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal.
In elf korte kapitteltjes vertelt Claes het verhaal van de eenvoudige, ongeletterde
weduwe, van wie de jongste twee zonen aan het front zijn, die drie Duitse soldaten
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onderdak moet geven en die tenslotte ook voor die soldaten de ‘Mutti’ wordt; haar
jongste zoon, Helm, ‘het Jungske’, sneuvelt, ze heeft hem in haar slaap horen roepen;
ze laat de zieke Duitse soldaat Veit brieven schrijven aan ‘het Jungske’; het officiële
bericht van zijn sneuvelen treft haar diep, ze kan het niet geloven; later komt de zieke
Veit bij haar sterven, en de moeder ziet geen verschil tussen deze stervende Duitse
soldaat en haar gesneuvelde Jungske.
Dat de novelle werd opgevat als een ‘Kerstverhaal’ is niet zonder belang, ook al
is die ondertitel in de latere edities verdwenen. Juist die ondertitel verklaart, waarom
het kerstmotief in het midden en aan het slot een belangrijke rol vervult. In het ‘heel
oud liedje’ dat de Moeder zingt, ‘nog een van mijn moeder zaliger’, een liedje van
de herderkens die naar ‘Bethlem’ kwamen en ‘'t Kindeke’ zagen, daarin staat in elke
strofe een bevreemdende regel: ‘Ach wat moesten ze daar gaan doen’ en ‘Ach wat
kwamen ze hier toch doen’.
Juist dat liedje zal de Moeder ook voor de stervende Duitse soldaat Veit zingen.
Dat de zin van die twee versregels eerder met de vreemde soldaten dan met de herders
te maken heeft, is wellicht duidelijk. En evenzeer dat Claes daarmee de zinloosheid
van alle oorlogen heeft aangeklaagd.
De soberheid waarmee dit verhaal en het vorige verteld worden, bewijst dat de
auteur een lange weg heeft afgelegd sedert Van een Schamel Moederke, al duikt hier
en daar nog een literair-atmosferisch natuurelement op.
Van bij den beginne kan de lezer weten, dat Helm, het Jungske, afscheid heeft
genomen voorgoed, wanneer hij onbesuisd-onbezorgd vertrekt. ‘Maar als hij op den
steenweg stond (...) keerde hij zich ineens om en bleef staan. En het docht de Moeder
- maar misschien heeft zij zich dat later maar ingebeeld, - dat er toen in zijn oogen
een vreemde angst lag, en dat hij wilde terugkomen naar haar. Maar hij deed het
niet.’
Langzamerhand ziet de Moeder - ook haar dochter Mone ziet het - dat die ‘drie
slechte mensen’ toch ook gewone sukkelaars zijn, die hulp nodig hebben, die een
Moeder nodig hebben. Het verloopt zo natuurlijk, vanzelfsprekend, de toenadering
groeit door wederzijdse bereidwilligheid en behulpzaamheid en zorgzaamheid. In
de Duitse soldaat Veit, die bij haar teruggekomen is om te sterven, ziet, herkent de
Moeder haar Jungske, ze hoort de stem van de stervende die zegt: ‘Mutti’, en ze
antwoordt: ‘Ja, m'n Jungske’, ze zit bij haar ‘klein Menneken’ en zingt van ‘Ach wat
kwamen ze hier toch doen...’
Overigens, wat kan deze eenvoudige Moeder doen? Bidden en goed zijn, zorgen
en aan haar ‘kinderen’ denken, maar ook de anderen worden haar ‘kinderen’. Ze
gelooft in de goedheid van de mensen, die aan een Moeder niets zullen weigeren.
Ze kan niet geloven dat het Jungske gesneuveld is. ‘Dat kon niet waar zijn (...) Dat
zou te wreed en te onrechtvaardig zijn. Zoo iets konden ze een moeder niet aan doen...
(...) Het Jungske, die nooit ofte nooit iemand iets misdaan had.’ En later, na de oorlog,
‘toen de Moeder al die graven zag, die duizenden en tienduizenden graven van
soldaten, waartusschen haar jongste kind ook lag, heeft ze maar één woord gesproken:
‘'t En is niet rechtveerdig.’
Het zijn dezelfde gedachten en dezelfde klachten, dezelfde handelwijze en dezelfde
vergelijking als in de vorige Moeder-verhalen, alles nog eens samen in een vertederend
verhaal van moederliefde en moederleed.
Dergelijk verhaal van menselijke verbondenheid is wellicht verklaarbaar door de
sfeer van de tijd waarin het geschreven werd. In de jaren 1938-1939 werd de
oorlogsdreiging duidelijker, scherper, de oorlog werd meer en meer onvermijdelijk.
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Ernest Claes schreef toen zijn boek Jeugd. Daarin staat o.a. de vertederende
herinnering aan zijn moeder, vol melancholie en dankbaarheid, zijn ‘arme moeder’,
die ook ongeletterd was, die weinig of geen rust heeft gekend, altijd gewerkt heeft
voor de anderen, gezorgd voor de kinderen. ‘Ik geloof dat mijn moeder nooit of nooit
van het leven iets voor zich zelf heeft gevraagd, aan zich zelf heeft gedacht. Geen
smart of lijden dat zij niet deelde, geen uur van den nacht, hoe vermoeiend de dag
voor haar ook was geweest, dat het haar te zwaar viel om met zachtheid en liefde
hulp te bieden als een van haar kinderen ziek was. Zij alleen, altijd zij, moeder. En
als soms de nood harer ziel te zwaar werd, als ze zelf steun zocht, dan klaagde ze
niet, viel niemand lastig, maar alleen, in de eenzaamheid, stak zij haar arme, magere
handen omhoog tot den mageren Lijder van Golgotha.’ Dat - en nog veel meer - staat
te lezen in het zevende kapittel van Jeugd: ‘Rond den ouden haard, en wie mijn
moeder was’. Waar Ernest Claes het beeld van de duldende, liefdevolle Moeder heeft
leren kennen, is hiermede duidelijk geworden. Dat de verbondenheid met zijn moeder
en zijn verering voor haar de echte inspiratiebron zijn geweest voor zijn
‘moederfiguren’ zal wellicht niemand verwonderen. Ernest Claes is zo'n ‘menselijk’
verteller: Wahrheit en Dichtung liggen in zijn boeken zó dicht bij elkaar, dat hijzelf
ze niet altijd onderscheiden kon... of wilde.
De eerste zin van De Moeder en de drie Soldaten luidt: ‘De Moeder waarover ik
nu vertel had vijf zonen en vier dochters.’ Daarmee was de verbinding gemaakt met
de vorige ‘Moeder’-verhalen.
‘Deze moeder woonde in de stad.’ Zo begint het verhaal De Oude Moeder, in 1946
verschenen onder het pseudoniem G. van Hasselt en ‘Verlucht door Lorke Door’.
Tussen 1939 en 1946 was er veel gebeurd. Intussen had Ernest Claes een nieuwe,
andere Charelke-Dop geschreven, Wit en zwart, boek dat later de titel kreeg Daar
is een mensch verdronken en door allerlei tribulaties pas in 1950 zou verschijnen.
Het was een oorlogsroman, nog over 1914-1918, toen Meester Noteleirs in zijn
dagboek op Kerstmis 1915 o.a. bad: ‘Kindje Jezus, kunt ge de grote heren niet aan
het verstand brengen dat ze een eind moeten maken aan de miserie die ze over ons
arme vaderland gebracht hebben?’ Maar aan het begin van diezelfde roman had de
auteur ook geschreven: ‘De oorlog begon. Een klein land werd overrompeld door
een groot land. Dat gaat altijd zo. (...) Het groot volk wilde nog groter worden. Het
klein volk was zo dwaas geweest te geloven in verdragen, akkoorden, handtekeningen.
De oorlog kwam, en zou vier jaren duren. En daarna was het een ander volk. Want
de oorlog laat een mens nooit zoals hij was.’
Nu kunnen (zullen) met ‘het groot volk’ uit het laatste citaat de zangers van ‘Des
Deutschen Vaterland’ bedoeld zijn, met hun telkens weerkerend refrein: ‘Sein
Vaterland muss grösser sein, sein Vaterland muss grösser sein’. Maar ‘de grote heren’
uit het dagboek van Meester Noteleirs, dat zijn alle machthebbers en heerszuchtigen,
arrivisten en strebers en intriganten.
De oorspronkelijke uitgave van De Oude Moeder heeft slechts één motto, een
citaat uit het Lucasevangelie: ‘En als de Here haar zag, werd hij met ontferming
bewogen, en sprak tot haar: Ween niet.’ (Luc. 7; 13). Het zijn de troostwoorden van
Jezus voor de weduwe van Naïm, die haar dode zoon ging begraven. Latere uitgaven
kregen nog een ander motto mee van een mysterieuze Agobardus: ‘Non lex sed nex’
- geen wettelijkheid maar
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moord. Wellicht zou over die motto's meer mogen gezegd worden, maar voor de
interpretatie van het verhaal zullen ze alleen nog scherpere hoeken blootleggen.
De troostwoorden tot de weduwe van Naïm zijn verheven, echt troostend zo men
wil, maar in het verhaal van De oude Moeder keert de enige zoon niet meer tot het
leven terug. Dat te weten geeft aan het citaat een wrange, bittere klank; het klinkt
hier als een waarschuwing voor het al te gemakkelijk citeren van zalvende
bijbelteksten. Want het verhaal is een monument voor het slachtoffer - De oude
Moeder -, maar tevens vernederend, vernietigend voor de machthebbers, de rechters,
de meeheulenden.
Inderdaad: ook de laatste oorlog ‘liet de mens niet meer zoals hij was’. Dat had
Meester Noteleirs ondervonden in 1918; dat zou ook Ernest Claes ondervinden in
1945-1947. En in die tijd verscheen De oude Moeder.
Deze oude Moeder - ergens blijkt ze Elodie Thielemans te heten - woont in de
stad. Haar enige zoon wordt door de Duitsers aangehouden, weggevoerd naar
Duitsland; waarom, weet de Moeder niet. Ze ziet de baldadigheden, de gruwelijkheden
en uitspattingen van de bevrijding, de repressie; het gezin van haar ver afwonende
dochter moet die ook ondergaan. Een oud-oostfronter, die reeds lang voor het
oorlogseinde deserteerde en nu door het Belgische gerecht wordt opgespoord, vlucht
in het huis van de oude Moeder, die hem verzorgt, zoals ze haar ontvoerde zoon Dree
zou verzorgd hebben. De oude Moeder wordt samen met de oostfronter aangehouden,
opgesloten, lang, lang, scherp, vijandig en beschuldigend ondervraagd, herhaaldelijk,
want volgens de afgeborstelde en blaffende, piepjonge mijnheer de Auditeur is het
een ‘heel erg geval... Récel d'inciviques’; maar spijt heeft de Moeder niet: ‘Neen
mijnheer... ik zou't nog doen’.
Eindelijk het proces: de oude moeder vraagt zich alleen af, of de gendarm die haar
kwam aanhouden het licht in haar huis wel heeft uitgedraaid, en op de vraag: ‘Waarom
hebt ge toch die De Hauwer verstopt bij u!’ antwoordde de moeder zacht, maar tot
in de verste hoek van de doodstille zaal werd het gehoord: ‘Uit kompassie, Mijnheer’.
‘Kompassie’ is er evenwel niet voor de oude Moeder: veroordeling tot vijf jaar
gevangenis. Geen enkele van de rechters, ook ‘mijnheer de Auditeur’ niet, waagde
het naar de moeder te kijken. Toch, één hulp is er voor de veroordeelde: ‘Achter de
rechter hing hoog tegen de muur een kruisbeeld. En als de blik van de moeder even,
even maar, opging naar dat kruis, was het toen niet of het oog van de Grote Lijder
van Golgotha gericht was op haar aangezicht?’
Het is een vreselijk verhaal, waarin de verteller nergens nog een oordeel velt als
‘'t En is niet rechtveerdig’. Het verhaal zelf spreekt voldoende duidelijke taal. In de
kritiek werd destijds wel eens van ‘tendens’ gesproken; Paul Hardy schreef echter:
‘In De oude Moeder is de tendens (...) gewoon algemeen menselijk’.
Eén keer is het de schrijver blijkbaar te machtig geworden; als hij verhaalt hoe de
moeder op haar strozak gaat liggen ‘van zodra het donker werd’. Dan schrijft de
verteller Claes plotseling: ‘Niet het slaan met de geselroede, niet het hangen met den
koorde, niet de twaalf kogels uit de gendarmengeweren, zijn het ergste. Het ergste,
het smartelijkste, het onmenselijkste is alleen met u zelf te zitten tussen de vier muren
van een gevangeniscel. Dagen en nachten. De lange slapeloze nachten, op de harde
strozak. Als in de donker uw blikken zoeken naar het schemerige raam als naar een
schamele troost. Als ge oud zijt... Alleen met u zelf, met uw leven, met alles wat
dood in u ligt en God afwezig lijkt.’
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Maar dat is de ellende van de oude Moeder niet: ‘Zij zat op haar strozak, zij bad
haar rozenkrans, zij dacht aan haar lieve doden, aan Fons en René en Lieske, aan
Dree, aan de geit en de kippen. Een enkele keer heeft ze 's nachts geschreid, toen ze
iets gedroomd had van Fientje. Zij ging op haar strozak liggen van zodra het donker
werd.’
Trouwens, rustig en sereen, zo is deze oude Moeder reeds van bij de aanvang:
‘Daar was in het hart van de moeder geen ander gevoel dan een diep, een eindeloos
medelijden’. ‘En als de moeder zit en peinst dan is dat bidden.’
Oorlog en bevrijding gaan over haar heen, laten haar zeker niet onberoerd, maar:
‘Het leven van deze moeder is, zoals voor alle vrouwen van haar soort, een eenvoudige
aaneenrijging geweest van dagen en maanden, met hun wel en wee, zoals het bestaan
dat meebrengt, en dat ze met geduld heeft aanvaard. Zij heeft nooit veel van het leven
gevraagd of verwacht. Zij heeft de droefheid gedragen zoals een moeder die dragen
kan. Zij heeft gearbeid. Als de dag of het uur zegde: doe dit, dan deed zij het. Haar
hart is niet versteend onder al die slagen. Het is een moederhart gebleven, en zij was
een sterke volksvrouw.’
In zijn sobere, bijbelse verteltrant is De Oude Moeder niet alleen een van de meest
aangrijpende verhalen van Ernest Claes, het is een getuigenis van een tijd én een
‘document humain’.
In de jaren juist vóór de W.O. II is Ernest Claes begonnen met zijn filmscenario
De Twaalf. Het was toen de tijd van De Moeder en de drie Soldaten, in zijn symboliek
even hoogverheven, edel en utopisch als De Twaalf. Uit de annotaties van Carry
Verbeeck en Jozef de Cuyper bij deze uitgave blijkt, dat de auteur bij de voorbereiding
van het boek Daar is een mens verdronken een pacifistisch lied ge- of herlezen heeft,
dat hem sterk moet hebben getroffen. Inderdaad, in ‘De Tocht van de Twaalf
Skeletten’, het tweede deel van De Twaalf, klinkt plotseling een lied op, het lied van
de ‘Moeder van de Onbekende Soldaat’:
I did not raise my son to be a soldier,
I brought him up to be my pride and joy,
Who dares to put a musket on his shoulder
To kill some other mother's darling boy.

Het tweede deel van het lied luidt in het filmscenario:
There would be no war today
If mothers all would say:
I did not raise my son to be a soldier.
There would be no war today.

Het bevreemdt, vast te moeten stellen dat de auteur tussen die twee delen twee regels
uit het ooit zo populaire vredeslied niet citeerde:
Let nations arbitrate their future troubles
It's time to lay the sword and gun away.

De weglating kan toevallig zijn; citeerde de auteur uit het hoofd? Of werden die twee
verzen welbewust weggelaten? Terloops heb ik erop gewezen, hoe leven en werk
bij deze auteur verweven zijn met elkaar - het beeld van ‘de Moeder’ is daar om het
te bewijzen - en hoe hij met een verrassend effect een zgz. ‘oud lied’ gebruikt, zoals
blijkt uit het Kerstlied in De Moeder en de drie soldaten, met de betekenisvolle
zinnen:
‘wat moesten ze daar gaan doen’
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‘wat kwamen ze hier toch doen.’
Die vaststellingen rechtvaardigen de vraag, of Ernest Claes met de weglating van
de twee regels uit het Amerikaanse vredeslied toch niet zijn bedoeling heeft gehad.
Die kan dan alleen geweest zijn wat meester Noteleirs reeds had geschreven in zijn
Kerstgebed in 1915 en dat de twee weggelaten verzen aldus zou vertalen: ‘Laat de
grote heren naar overeenstemming en vrede zoeken en alle wapens overbodig maken’.
Het utopische van de wens van De Twaalf zou er alleen nog duidelijker door geworden
zijn, want: hoever reikt de macht van de moeders?
Intussen zal ieder met hart en ziel instemmen met de droom van Ernest Claes. Het
is de droomwens, waarover Thomas More schreef in zijn Utopia, waaraan Schiller
zijn Ode an die Freude wijdde, waarvoor Beethoven zijn negende symfonie
componeerde, de droomwens van:
Alle mensen worden broeders!
Met zijn ‘testament’ was Ernest Claes in de sfeer, waarin hoognobel Europees
gezelschap vertoefde...
G. Keersmaekers
Ernest Claes, De Twaalf. Bezorgd en gecommentarieerd door Carry Verbeek, Jozef
De Cuyper en Anton van Wilderode. Tekeningen van Leo Fabri. - Ernest
Claesgenootschap vzw. Winksele - Drukkerij-Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt (1987).
Form. 235 × 275 mm, 61 blz., geb., ills. - Prijs: 780 Bfr.
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Verbondsberichten
Verbondssecretaris: Danny Van den Bussche Duinenstraat 70 - bus 3, 8400
Oostende

Reglement van orde
In zijn vergadering van 24 januari 1987 keurde de Raad van Bestuur van het C.V.K.V.
onderstaand ‘Reglement van orde’ goed:

Art. 1. - Werkende Leden
Als vennoten kunnen aangenomen worden alle kunstenaars die, hetzij in Vlaanderen
geboren zijn, hetzij er woonachtig zijn of er minstens gedurende drie maanden per
jaar verblijven en die de christelijke levensbeschouwing aankleven.

Art. 2. - Beschermende leden
Als beschermende leden kunnen personen en instellingen opgenomen worden, die
zich ten opzichte van de Vlaamse christelijke kunstenaars bijzonder verdienstelijk
tonen. Hun jaarlijkse bijdrage bedraagt minimum 10.000 frank.

Art. 3. - Het ere-dekenschap
Aan eminente kunstenaars kan het ere-dekenschap van de Vereniging door de Raad
van Bestuur aangeboden worden.

Art. 4. - Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste tweeëndertig (32) leden, deelgenoten
van de Vereniging, waaronder er tenminste twee behoren tot de groep literatuur, twee
tot de groep muziek, twee tot de groep plastische kunsten, twee tot de groep
dramatische kunsten en twee tot de groep Algemeen Cultureel Leven; tevens zullen
de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Brabant, Limburg en Antwerpen
door telkens tenminste twee leden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd worden.
Ambtshalve maken de eredeken(s), de provinciale voorzitters en secretarissen, de
redactiesecretaris van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ en de penningmeester-administrator
deel uit van de Raad van Bestuur. De zetelende Raad van Bestuur kan maximum
vier personen voor deelname aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur
coöpteren. Om de drie jaar treden één zesde van de leden af volgens beurtregeling.
De leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar.
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Art. 5. - Dagelijks Bestuur
§ 1. Samenstelling
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
a. De Voorzitter van het C.V.K.V. Hij wordt gekozen door de Raad van Bestuur
uit de leden van de Raad van Bestuur.
b.
De voorzitter van de Redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’.
c. De Redactiesecretaris van het tijdschrift ‘Vlaanderen’.
d.
De Penningmeester-administrator van het C.V.K.V.
Het Dagelijks Bestuur kan zich steeds laten bijstaan door een of meerdere leden
van de Raad van Bestuur.
§ 2. Bevoegdheid
Het Dagelijks Bestuur heeft tot taak:
a. Het reglement van orde op te stellen.
b.
De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, de Redactieraad en de Algemene
Statutaire Vergadering van de vennoten voor te bereiden en de agenda van deze
bijeenkomsten op te stellen.
c. De beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Statutaire
Vergadering van de vennoten uit te voeren.
d.
De lopende zaken te behandelen.
e. De financiële verrichtingen en de werkzaamheden van de provinciale
secretarissen, de redactiesecretaris van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ en de
penningmeester-administrator van het C.V.K.V. te volgen.

Art. 6. - Functionarissen
Hieronder verstaat met de personen die aangesteld worden door de Raad van Bestuur
om een specifieke functie in de Vereniging te bekleden. Jaarlijks brengen de
functionarissen (hieronder onder b en c vermeld) voor de Algemene Statutaire
Vergadering verslag uit over hun beleid:
a. Provinciale secretarissen: ze zijn belast met de werking van het C.V.K.V. in
hun provincie en in het bijzonder met de organisatie van de Algemene Statutaire
Vergadering, wanneer die in hun provincie plaatsvindt.
b. Penningmeester-administrator: is belast met het financieel beheer, zowel van
het C.V.K.V., als van het tijdschrift ‘Vlaanderen’. Hij int de gelden en betaalt
de schulden en houdt de volledige boekhouding bij. Binnen het kader van zijn
opdracht is hij gemachtigd tot alle financiële verrichtingen, medegetekend door
de Voorzitter van het C.V.K.V. of de Redactiesecretaris van het tijdschrift
‘Vlaanderen’. Hij houdt alle fiscale documenten bij en voldoet binnen de
wettelijke termijnen aan alle fiscale verplichtingen. Tevens is hij belast met de
abonnementenwerving, verspreiding en verzending van het tijdschrift
‘Vlaanderen’.
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c. Redactiesecretaris: is belast met het redactiesecretariaat van het tweemaandelijks
tijdschrift ‘Vlaanderen’ en voert de briefwisseling namens de redactie.

Art. 7. - Tijdschrift
De Redactie van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ bestaat uit:
a. De Redactieleiding, bestaande uit: de Voorzitter van het C.V.K.V., de Voorzitter
van de Redactieraad, de rubriekleiders (beeldende kunsten, dramatische kunsten,
literatuur, muziek, Algemeen Cultureel Leven), de provinciale voorzitters en
secretarissen en de redactiesecretaris.
b. De kernredactie.
c. De redactieraad.
Als verantwoordelijke uitgever fungeert de Voorzitter van het C.V.K.V. De
administratie, de verzending en het financieel beheer worden verzorgd door de
Penningmeester-administrator van het C.V.K.V.

Art. 8. - Juridische dienst
Telkens als het nodig wordt geacht, kan de Raad van Bestuur het advies inwinnen
van een juridische adviseur, zowel voor de vereniging, als voor de leden.

Nieuwe leden
De Raad van Bestuur van het C.V.K.V. aanvaardde in zijn vergadering van 14 maart
1987 volgende kunstenaars als leden van het verbond. Meteen heten we hen allen
hierbij van harte welkom in onze grote kunstenaarsfamilie.

Antwerpen
Jan Gyselinck (L)
Antwerpen
Katrien Maenhaut (BK)
's Gravenwezel
Tony Paredis (BK)
Brasschaat
Albert Roskams (BK)
Willebroek
André Schoeters (BK)
Antwerpen
Bruno Torfs (BK)
Mortsel
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Limburg
Richard De Becker (L)
Genk
Leon Engels (BK)
Alken
Gerard Stinissen, (M)
Genk
Marie-Lou Vangeel-Arien (BK)
Paal

Oost-Vlaanderen
Albert De Coninck (F)
Maldegem
Paul De Leenheer (BK)
Schellebelle
Raymonde Vandekerckhove (L-Dram. K)
Gent

West-Vlaanderen
Mark Delrue (Cult. Leven)
Kortrijk
Pjerpol Rubens (F)
Tielt
Julie Goderis (L)
Tielt
Albert Verstraete (BK)
Koksijde

Statutaire Vergadering van het C.V.K.V.
Via deze weg nodigen we nu reeds alle C.V.K.V.-leden, hun familieleden, vrienden
en sympathisanten uit tot onze jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering en
Ontmoetingsdag die dit jaar plaats vindt op zondag 14 juni e.k. op de campus van de
Katholieke Universiteit - Afdeling Kortrijk (K.U.L.A.K.), Stijn Streuvelslaan, Kortrijk.
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Met de wagen te bereiken via de Doorniksesteenweg en Universiteitslaan. Wie met
het openbaar vervoer wenst te komen, gelieve aan het Station van Kortrijk de bus
‘Lange Munte’ te nemen, die aan het Station vertrekt 5 minuten na het uur (vb. 10.05
uur) en af te stappen aan het Nationaal Vlasmuseum, Stijn Streuvelslaan. Voor de
terugtocht vertrekt de bus aan de campus 13 minuten na het uur.

Programma
11.00 u.

Eucharistieviering voor onze, sedert vorige Algemene
Vergadering, overleden collega's.
Homilie door Prof. Piet Thomas.

12.00 u.

Receptie (per persoon 1 glas sherry, porto of fruitsap)
gevolgd door het Vriendenmaal.
Het menu (twee glazen wijn inbegrepen):
-

Zeewolf in kardinaalsaus

-

Parelhoen in
sinaasappelsaus en
kroketten

-

Koffie en versnaperingen

Mgr. Guido Maertens, rector van de K.U.L.A.K. houdt
de tafelrede.
14.30 u.

Vergadering met Statutaire verplichte verslagen,
gevolgd door de huldiging van de aanwezige jarige en
bekroonde C.V.K.V.-leden. Zij krijgen een kunstlitho
door Eric Van Straelen (Sint-Truiden) en worden met
een groepsfoto vereeuwigd.

16.00 u.

Einde van de vergadering, met de mogelijkheid het
Nationaal Vlasmuseum in de buurt te bezoeken.

Wie komt in aanmerking voor huldiging?
1. C.V.K.V.-leden die in de loop van 1987 60, 65, 70, 75, ... worden. Jozef Beerden,
Jozef Boets, F.R. Boschvogel, Phil Bosmans, Aleide Boumans, Rik Bourguignon,
Marcel Callaert, Gaston Claes, Geroen De Bruycker, Karel De Busschere, Emiel De
Deyne, Jos De Maegd, Denis Dolphyn, René Duyck, Jan Flameng, Ward Hermans,
Rik Huys, Antoon Luyckx, Jos Michiels, Renaat Mores, Jozef Notermans, Alfons J.
Paredis, Jos Philippen, Hendrik Sulmont, Julia Tulkens, Remi Van de Moortel, Jan
Van der Aa, Adriaan Van de Walle, Maurits Van Reeth, Karel Vertommen, Maria
Vlamynck, Frans Vos.
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2. C.V.K.V.-leden die sedert de laatste algemene vergadering (01.06.86) een
onderscheiding behaalden.
Frans Corneillie, Gregie De Maeyer, Marc Desmet, Gaston Durnez, Leentje
Lootens, Ton Luiting, Vic Mahieu, Gwij Mandelinck, Piet Swerts, Karel van Deuren,
Rudolf van de Perre, Denijs Van Killegem, Anton van Wilderode.
Deze lijst is verre van volledig. Gelieve ons correcties en/of aanvullingen te laten
weten aan volgend adres: C.V.K.V., Lindenlaan 18, 8880 Tielt.
Leden van het C.V.K.V., die gehuldigd worden (jarigen en bekroonde leden) nemen
gratis deel aan de receptie en het vriendenmaal. Andere C.V.K.V.-leden, familieleden,
vrienden en sympathisanten kunnen deelnemen tegen de som van 650 fr. per persoon.
Inschrijven kan door storting van het passend bedrag op rek. 712-1102147-19 van
het C.V.K.V., Lindenlaan 18, 8880 Tielt. Gelieve uw betaling (eventueel met een
afzonderlijk briefje) duidelijk toe te lichten.
Het is onze bedoeling alle C.V.K.V.-leden persoonlijk uit te nodigen tot deze
ontmoetingsdag. Daarom vragen we ons zo vlug als het kan de nodige correcties op
bovenstaande lijsten van jarigen en bekroonde leden mee te delen, waarvoor bij
voorbaat dank.
Mogen we u hierbij beleefd vragen alle correspondentie van redactionele aard voortaan
nog alleen te sturen aan:
REDACTIESECRETARIAAT
TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’
P/A ROBERT DECLERCK
‘TER HOOGSERLEIE’
HONDSTRAAT 6
8880 TIELT
en de correspondentie in verband met het beheer en de administratie (abonnementen)
en de betalingen te richten aan:
BEHEER/ADMINISTRATIE VAN HET TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ C.V.K.V.
P/A ADIEL VAN DAELE
LINDENLAAN 18
8880 TIELT
REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Beste dank bij voorbaat.

Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voortaan alleen nog sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt. Het vroegere
adres in Oostende werd opgegeven.
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Er worden geen individuele bekroningen opgenomen. Gelieve dus de volledige
uitslag mee te delen, met alle bekroonde en onderscheiden kunstenaars (plus zo
mogelijk de adressen).

Muziek
• Antwerpen
De provincie Antwerpen organiseert een wedstrijd voor muziekcomposities van een
kameropera. Hiervoor kunnen Belgische componisten, wonend of geboren in de
Antwerpse gouw, zich inschrijven. Aan deze wedstrijd is een prijs van 150.000 fr.
verbonden. De voorgestelde werken hebben een minimumduur van 30 minuten en
bevatten geen koor- of balletgedeelten. Enkel oorspronkelijke, niet uitgegeven en
nog niet uitgevoerde composities komen in aanmerking. Indien de tekst en de muziek
door verschillende auteurs werden opgesteld, dient bij de inzending een toelating
van de tekstdichter of zijn rechthebbende(n) gevoegd, zodat het om een tekst gaat
waarop een auteursrecht rust.
De inzendingen moeten uiterlijk op 1 november 1988 toekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen, 8ste directie Cultuur, Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen (tel. 03-237.28.00 - toestel 1476).
- De Provinciale Solistenwedstrijd, die dit jaar voorbehouden is aan strijk-, tokkelen percussieinstrumenten zal plaatsvinden tijdens de maanden november en december
1987. De deelnemers mogen bij hun inschrijving vier vrij te kiezen composities
voorstellen, die origineel voor deze instrumenten werden geschreven. De keuzewerken
zijn van de hand van verschillende componisten, waarvan tenminste één gerealiseerd
werd door een Belgisch toondichter; twee van deze ingediende werken behoren tot
het repertoire van de 19e of 20e eeuw. De vijf eerste gerangschikten van elke reeks
kunnen deelnemen aan een facultatieve wedstrijd voor instrumentaal lezen.
Muziekverenigingen die wensen deel te nemen aan de provinciale solistenwedstrijd,
kunnen inschrijvingsformulieren aanvragen bij hun federaties en dienen deze terug
in te leveren. De federaties maken de inschrijvingen uiterlijk op 26 juni 1987 over
aan de provinciale cultuurdienst, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Voor
meer inlichtingen kunnen belangstellenden steeds terecht bij de provinciale
cultuurdienst op volgend telefoonnr.: (03) 237 28 00.

• Brussel
Voor de Koningin Elisabethwedstrijd 1987 zijn 156 pianisten uit 28 landen
ingeschreven, onder wie 28 Japanners, 19 Amerikanen, 17 Belgen, 13 Westduitsers,
11 Fransen en 8 Italianen. De eerste schiftingsproef heeft plaats op 4 mei in het
conservatorium, de finale op 22 mei in het Paleis voor Schone Kunsten. Het opgelegde
werk voor de eerste proef is ‘Zes variaties op Salve Tu Domine’ van Mozart, K.V.
398. Voor de tweede proef is het Paesaggii con Bach van de Brugse componist Willy
Caron (1942), leraar in de muziekteorie aan het conservatorium in Gent. Zijn werkstuk
werd door een jury onder voorzitterschap
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van Eugène Traey gekozen uit de 21 partituren die werden ingezonden voor de
betreffende compositiewedstrijd. Behalve de prijzen voor de twaalf finalisten van
de Elisabethwedstrijd wordt dit jaar de prijs Gina Bachauer uitgeloofd voor een
kandidaat die na de tweede schifting de finale niet bereikt, een studiejaar aan de
Juilliard School, bekostigd door de stichting Bachauer.
- ‘SABAM’ kende Sabamprijzen (1986) voor toneel toe aan René Swartenbroekx
en Paul Francy (bekroning van een loopbaan) en het Eremetaal Michel de Ghelderode
aan Ruud De Ridder (Het Echt Antwaarps Teater) en René Verreth (Het Mechels
Miniatuurtheater).

• Brussel/Belgrado
Voor de 17e Internationale Muziekwedstrijd Jeugd en Muziek die van 22/9 tot l/10
in Belgrado (Joegoslavië) plaats vindt zijn de disciplines klarinet en
houtblazerskwintet. De wedstrijd staat open voor musici van elke nationaliteit die
op 15 september 1987 niet ouder zijn dan 30 jaar. Inl.: Jeugd en Muziek Vlaanderen,
Koningsstraat 10, 1000 Brussel.

• Hulste/Harelbeke
Ten einde het componeren van kamermuziekwerken in eigen land te bevorderen,
schrijft de raad van bestuur van de Muizelhuisconcerten voor de 2de maal een
compositiewedstrijd uit. Alle componisten van eigen bodem die op 1-1-87 de leeftijd
van 40 jaar niet hebben bereikt, mogen deelnemen. Onderwerp van de wedstrijd: een
kamermuziekcompositie geschreven voor 2 à 6 instrumenten, met een duur van
minimum 84 tot maximum 24 minuten. Het werk mag vroeger reeds zijn uitgevoerd,
maar voordien niet bekroond op een nationale of internationale wedstrijd. Werken
reeds in drukvorm verschenen worden eveneens geweigerd. Eenzelfde componist
mag maximum drie werken inzenden. Een jury zal één werk uitkiezen en tevens een
ensemble aanduiden dat zal instaan voor de uitvoering of de creatie ervan, die zal
doorgaan in het Muizelhuis in de loop van 1988. De geldprijs verbonden aan deze
wedstrijd bedraagt 30.000 fr. De partituren worden ingewacht ten laatste op 1 januari
1988. Bekendmaking van de uitslag op 15 februari. Inlichtingen: secretariaat van de
Muizelhuisconcerten vzw, Muizelstraat 50, 8750 Hulste-Harelbeke, tel. (056) 66 94
33.

Plastische kunsten
• Antwerpen
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In 1961 werden voor het eerst de prijzen voor toegepaste kunst en industriële
vormgeving uitgeschreven. Sedert 1972 is de prijs voor industriële vormgeving
gescheiden van deze voor toegepaste kunst. Sedertdien werd de wijze van opdeling
in categorieën, de opeenvolging en de benaming nog gewijzigd, om uiteindelijk te
komen tot een jaarlijkse Prijs voor Kunstambachten, telkens uit te schrijven voor
maximum twee disciplines. Alle personen van Belgische nationaliteit, geboren of
wonend in de provincie Antwerpen die tijdens het jaar van uitschrijving niet ouder
worden dan 40 jaar, kunnen eraan deelnemen met ten hoogste vijf werken, gerealiseerd
tijdens de laatste vier jaren. Voor de categorie monumentale kunst wordt de
leeftijdsgrens opgetrokken tot 50 jaar. In 1986 kwam de textielkunst aan de beurt.
De tweede uitgeschreven prijs was bestemd voor een ontwerp voor een monument,
te plaatsen voor het nieuwe Provinciaal Museum voor Fotografie op de Waalse Kaai
in Antwerpen. De prijs werd ‘Categorie B Monumentale kunst’ genoemd en stond
dus open voor deelnemers tot 50 jaar. De prijs wordt in 1987 uitgeschreven voor de
keramiek en eventueel een tweede, nader te bepalen discipline.
Inlichtingen en reglementen zijn te bekomen op volgend adres: Provinciale Prijs
voor Kunstambachten, Provinciaal Museum Sterckshof, Hoofdvunderlei 160, 2100
Deurne - tel. (03) 324 02 07 en 3247176. In 1986 werd een premie toegekend aan
François Blommaerts (Edegem) en Marleen Van Sande (Herentals) voor de discipline
textielkunst. Voor de afdeling Monumentontwerp ging de prijs naar Zjos Meyvis
(Hemiksem) en werd een premie toegekend aan Walter Jouret (Deurne).
- De eerste Provinciale Fotowedstrijd werd door de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen in 1970 uitgeschreven ter gelegenheid van de
tentoonstelling ‘De fotografie in België 1839-1940’ in het Provinciaal Museum
Sterckshof. In 1974 werd beslist om de twee jaar een prijs voor fotografie uit te
schrijven. Alle in het Nederlandstalige gedeelte van België of in de Brusselse
agglomeratie geboren of wonende personen van Belgische nationaliteit, die in het
jaar van uitschrijving niet ouder worden dan 40 jaar kunnen eraan deelnemen met
minimum drie, maximum tien foto's. Tot 1982 waren twee categorieën voorzien,
zwart-wit en kleuren. In 1984 werd overgegaan tot het overbrengen van alle
inzendingen onder één noemer. Naast de prijzen wordt een bedrag ter beschikking
gesteld dat door de jury als premie aan één of meer verdienstelijke inzenders kan
worden toegekend. In 1986 werd Dirk Braekman bekroond met de prijs en ging de
premie naar Johan Mangelschots.
- Door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen werd in 1969
de Provinciale Prijs plastische kunst in het leven geroepen, beurtelings bestemd voor
beeldhouwkunst, schilderkunst en prentkunst. Alle in de provincie Antwerpen geboren
of wonende kunstenaars van Belgische nationaliteit, die in het jaar van uitschrijving
niet ouder worden dan 40 jaar kunnen eraan deelnemen met ten hoogste vijf werken,
gerealiseerd tijdens de laatste drie jaren. In 1986 was de prentkunst voor de zesde
maal aan de beurt en kwamen werken in aanmerking die in 1984, 85 of 86 waren
voltooid. Naast de prijs wordt een bedrag ter beschikking gesteld dat de jury als
premie aan één of meer verdienstelijke inzenders kan toekennen. In 1987 is de
provinciale prijs plastische kunst voorbehouden aan de beeldhouwkunst. Inlichtingen
en reglementen zijn te bekomen op volgend adres: Provinciale prijs voor plastische
kunst, Provinciaal Museum Sterckshof, Hoofdvunderlei 160, 2100 Deurne - Tel.
(03) 324 02 07 en 324 71 76. In 1986 ging de prijs naar Dirk Vander Eecken
(Borgerhout) en de premie werd toegekend aan Werner Hauters (Ekeren).
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- De Franstalige essayist en cultuurhistoricus Eugène Baie (Anderlecht 1874-1963),
lid van de Académie Royale de Belgique, is vooral bekend door zijn zesdelig werk
Le Siècle des Gueux, histoire de la sensibilité flamande sous la renaissance,
1928-1953. Dit magistrale lyrische fresco van het leven en de cultuur in de
Zuidnederlandse gewesten tijdens de 16de eeuw is tevens een loflied op het
internationaal cultuurcentrum Antwerpen en op de Vlaamse artistieke
scheppingskracht. Als kind van zijn tijd gebruikte hij, evenals b.v. Verhaeren, de
Franse taal als expressiemiddel. Maar ten zeerste gehecht aan de Vlaamse aard, heeft
de auteur de ‘Vlaamse’ kunst en cultuur willen bevorderen door twee stichtingen die
zijn naam dragen. De eerste stichting beoogt het verlenen van de Eugène Baieprijs,
waarvoor reeds in 1933 de nodige fondsen ter beschikking van de provincie
Antwerpen werden gesteld. Na zijn dood zou een jaarlijkse prijs van 100.000 fr.
worden toegekend aan een ‘Vlaams’ kunstenaar, om de beurt aan een architect, een
graveur, een componist, een beeldhouwer, een schilder of een letterkundige, waarvan
de werken getuigen van een buitengewone begaafdheid. De prijs is niet bedoeld als
aanmoediging voor een beloftevol jongere, noch als bekroning van een lange
kunstenaarsloopbaan. De stichting wordt beheerd door een comité, waarin naast de
gouverneur, een gedeputeerde en de griffier van de provincie Antwerpen, de
burgemeester van Antwerpen en de conservator van het Museum Plantin-Moretus,
ook een aantal vooraanstaanden bij coöptatie zitting nemen. In overeenstemming
met de stichtingsakte werd de prijs 1986 voorbehouden aan een beeldhouwer en
gewonnen door Denmark (pseudoniem voor Mark Robbroeckx).

• Brugge
Brugge wint de wedstrijd Vereniging van Historische Steden met gerestaureerd pand
in Geldmuntstraat ontwerp van Erik Van Biervliet. De vereniging heeft dit jaar weer
architectuurprijzen toegekend, dit voor waardevolle winkelpuien in historische
binnensteden. Voor winkelpuien die op een smaakvolle wijze geïntegreerd werden
in een waardevolle gevel. De gevel in de Geldmuntstraat 48 dateert uit de vorige
eeuw en het ontwerp ervan uit 1860 is van de hand van de toenmalige stadsarchitect
Jean Brumo Rudd. Vóór de restauratiewerken bevond dit hoekpand zich in een
zorgwekkende toestand. Deze gevels werden met de meeste zorg hersteld door
architect Van Biervliet. Verschillende onderdelen in blauwe hardsteen, o.m. op de
benedenverdiep zijn weer vrijgemaakt, hedendaagse inbreng van de raampartijen,
verder werd het geheel herpleisterd, maar belangrijk was hier de kleurenkeuze. Na
grondig verwijderen van alle verflagen kwamen bepaalde elementen terug in hun
eigen terra-cotta kleur. Daarvan uitgaande kregen ook alle belangrijke architectonische
lijsten deze kleur, terwijl vlakke lijsten en pilasters in een lichtere zalmkleur en de
vlakke gevelpartijen in een gebroken wit werden geschilderd. De sierornamenten
die oorspronkelijk de volutetoppen bekroonden en die verdwenen waren zijn opnieuw
gemaakt in koper. Deze restauratie is zeker een verrijking voor het stadsbeeld en de
bekroning bevestigt dit nog. In elk geval maakt duidelijk dat ook een winkelpand
met grote ramen smaakvol kan gerestaureerd worden.

• Buggenhout
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De gemeente organiseert opnieuw een Prijs van Buggenhout voor plastische kunsten
(20.000 fr.), die dit jaar voorbehouden is aan de ‘schilderkunst’. De kunstenaars, die
aan de wedstrijd wensen deel te nemen, dienen de provincies Antwerpen, Brabant
of Oost-Vlaanderen te bewonen of er geboren zijn. Iedere kunstenaar kan maximum
twee werken voorstellen en de prijs kan toegekend worden voor de gehele inzending
of voor één bepaald werk. Het bekroonde werk blijft eigendom van de kunstenaar.
De ingezonden werken worden tentoongesteld ter gelegenheid van junikermis te
Buggenhout-Centrum nl. 19, 20, 21 en 22/6 en dit in de zaal ‘Vierhuizen’, Sporthal,
Vierhuizen, Buggenhout. De werken dienen binnengebracht op 16/6 in bovenvermelde
zaal tussen 10 en 12, 14 en 16 of 19
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en 20 u. De prijsuitreiking is voorzien vrijdag 19/6 om 20 u en dan wordt ook de
samenstelling der jury kenbaar gemaakt. Inlichtingen bij Pieter Vanneste, Weiveld
16, 9360 Buggenhout (052-33 49 89) of Guido Durinck, Maricolleweg 36, 9360
Buggenhout (052-33 11 66). Het reglement kan men ook bij hen bekomen of in het
gemeentehuis, Kerkstraat 109, 9360 Buggenhout (vragen naar Nelly Saelemans).

• Brussel
De Nationale Hembecca wedstrijd die tweejaarlijks wordt uitgeschreven is voor 1987
voorbehouden aan de schilder-, beeldhouwkunst, fotografie, grafiek en andere
disciplines en de kandidaten moeten Belg zijn en max. 35 jaar worden in de loop van
1987 (en niet jonger dan 20 jaar). Er dient 500 fr. inschrijvingsgeld gestort te worden
op rek. 000-0299222-74 (voor 15/6) t.n.v. C.C. Brussel, St.-Niklaasplein 28, 1120
Brussel en men schrijft in voor 15/6 bij dhr. Filip Roland, p/a Marjoleinstraat 10,
1120 Brussel. Werken worden ingediend op 2 of 3/9 in het C.C. Brussel.
- De vijfjaarlijkse wedstrijd voor jonge schilderkunst georganiseerd door het
Willemsfonds Provinciaal Verbond Brabant onder de titel Imago 87, staat open voor
jonge schilders niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 35 jaar in september 1987,
en woonachtig in de provincie Brabant. Eerste luik (wedstrijd): prijzenpakket van
100.000 fr. (1ste prijs; 50.000) - inlevering, selectie en proclamatie in de A.S.L.K.
- galerij te Brussel, begin september 1987. Tweede luik (promotie): rondreizende
tentoonstelling van het werk der laureaten en een 30-tal andere geselecteerde werken
doorheen de provincie (5 plaatsen) - tijdens deze ommegang, met telkens een
vernissage: vervoer en verzekering door de organisator. Het wedstrijdreglement en
de inschrijvingsformulieren kunnen schriftelijk bekomen worden bij: Imago 87,
Willemsfonds Brabant, Martelarenplein 21 - 1000 Brussel.

• Haacht
De Culturele Vereniging Kulturama schrijft een wedstrijd voor beeldende kunsten
uit onder de naam Kulturamaprijs - Herfstsalon 1987. Komen voor deelname in
aanmerking: alle plast. kunstenaars van Belg. nationaliteit met min. leeftijd van 18
jaar op 1/1/87. Disciplines: schilderkunst, tekening, fotografie en grafiek. Eerste
prijs: 20.000 fr. Werken in te leveren op 24/10. Inschrijvingsformulier en reglement
aan te vragen op het adres Mercatorlaan 23, 2840 Haacht. Inschrijven voor 10/10.

• Kortrijk/Marke
Stimulans 87 is een wedstrijd voor jonge Westvlaamse kunstenaars (disciplines:
schilderijen, beeldhouwwerk, keramiek, grafiek, textiel en ruimtelijke vormgeving)
die op 15/5/87 niet ouder zijn dan 35 jaar, gevormd zijn in het Nederlandstalig
Kunstonderwijs in België en geboren, wonend of werkend zijn in West-Vlaanderen.
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Voor iedere discipline wordt een laureaat aangeduid. Reglement en
inschrijvingsformulieren: Culturele Dienst, Van Belleghemdreef 6, 8510
Kortrijk-Marke.

• Mechelen
Door het stadsbestuur wordt jaarlijks een prijs voor plastische kunst uitgeschreven
van 100.000 fr. om de beurt en achtereenvolgens bestemd voor schilderkunst, voor
beeldhouwkunst en voor grafiek. Dit jaar: grafiek. Komen in aanmerking voor deze
prijs, de plastische kunstenaars die lessen gevolgd of gegeven hebben aan de Kon.
Academie voor Beeldende Kunsten van de Stad Mechelen. Zij moeten bovendien
ten minste 21 jaar geworden zijn in het jaar voorafgaand aan de uitschrijving. De
aanvraag tot deelneming moet vóór 1 juli in het jaar van uitschrijving worden
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Mechelen,
met opgave van naam, adres, datum en plaats van geboorte en opgave van het in te
zenden werk. Elke kandidaat moet 3 werken inzenden, welke van recente datum zijn,
eigendom van de inzender en nog niet in een andere wedstrijd bekroond. Voor de
discipline ‘beeldhouwkunst’ volstaat één werk, met daarnaast maquettes en/of foto's
van twee andere werken. De door de kandidaten voorgestelde werken moeten tussen
20 augustus en 1 september van het jaar van uitschrijving worden ingeleverd op de
dienst Musea, tijdens de normale diensturen. De werken moeten gesigneerd en
gedateerd zijn. Zij moeten degelijk ingelijst zijn. Het met de prijs bekroonde werk
wordt eigendom van de Stad Mechelen. Voor inlichtingen contacteer de Dienst
Musea, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen. Tel. (015) 20 21 25.

• Mol
De driejaarlijkse Jacob Smitsprijs voor schilderkunst, ingericht door de gelijknamige
vzw, wordt dit jaar voor de vierde maal toegekend. De vorige laureaten waren: in
1978 Renaat Veris uit Grobbendonk, in 1981 Bruno Van Dijck uit Antwerpen en in
1984 Annette Ong uit Amsterdam.
Deze prijs heeft ‘het aanmoedigen en bevorderen van de beeldende kunst in de
Benelux’ tot doel. Iedere kunstschilder of -schilderes die de kunst beroepshalve
beoefent of als een essentiële bezigheid beschouwt, tenminste 21 jaar oud is en ongeacht zijn/haar nationaliteit - in België, Nederland of Luxemburg woont, kan
meedingen naar de Jacob Smitsprijs, groot 50.000 fr. De preselectie door de jury
gebeurt aan de hand van dia's van de werken waarmee wordt meegedongen. Zij
dienen tussen 1 en 13 juni 1987 toe te komen bij Jan Vande Broek, Bristolhof 30,
2400 Mol. In de eerste week van september krijgen de mededingers bericht of ze al
dan niet geselecteerd zijn. De weerhouden werken worden in het Jacob Smitsmuseum
verwacht op 17, 18 en 19 oktober. Inlichtingen: H. Van der Werf, Wenen 32, 2470
Retie of bij K. Van Overstraeten, voorzitter, Jacob Smitslaan 52, 2400 Mol. De
plechtige uitreiking van de Jacob Smitsprijs 1987 heeft plaats in het Jacob
Smitsmuseum op zondag 25 oktober. Ze wordt gevolgd door een tentoonstelling van
de geselecteerde werken.
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• St.-Niklaas
Aan de Internationale Exlibriswedstrijd 1987 namen 255 grafici uit 27 landen deel.
Vooral Tsjechoslowakije, Frankrijk, Polen, Roemenië, de Sovjet Unie en België
telden heel wat inzendingen. Uiteindelijk resulteerde dit in 645 exlibrisinzendingen,
waaronder 271 diepdruk, 241 hoogdruk en 142 vlakdruk. De Prijs van de Stad
St.-Niklaas voor diepdruk ging naar Josef Dudek (C.S.S.R.) voor zijn exlibris ‘Anna
Lerperger’, idem voor hoogdruk van Zdzislaw Milach (Polen) voor het exlibris
‘Wojciech Empel’ en de prijs voor vlakdruk werd toegewezen aan Martin Baeyens
(België) voor zijn exlibris ‘Theo Maes’.

• Turnhout
De Stripgidsprijs '87 of de Adhemar '87 - de belangrijkste stripprijs in Vlaanderen gaat naar de 23-jari-ge Erika Raven, pseudoniem van Erika De Ceukeleire. Erika
Raven debuteerde dit jaar bij de Antwerpse uitgeverij Den Gulden Engel met
‘Moessonregens’, het eerste verhaal in de reeks ‘Thomas Rindt’. Het scenario is van
Marcel Rouffa. Erika De Ceukelaire volgde drie jaar vrije grafiek en schilderen aan
het Sint-Lucas instituut in Brussel. Ze brak die studie af om zich volledig toe te
leggen op de strip. Ze publiceerde kortverhalen in de stripverhalen ‘Kuifje’ en ‘Wordt
vervolgd’. Haar voorliefde voor realistisch tekenen en technische decors leidde tot
‘Moessonregens’, het ongewoon relaas van twee oorlogscorrespondenten in
Mesotham, een soort Vietnam. Volgens de jury van de Stripgidsprijs (striptekenaars
Marc Sleen, Rob De Moor, Hec Leemans, graficus Frank-Ivo Van Damme, schrijver
Walter Van den Broeck, Stripgids-uitgever Kees Coenders, bibliothecaris Manu
Manderveld, journalist Patrick Van Gompel en jury-voorzitter Jan Smet) is Erika
Raven een jong grafisch talent met kansen op een internationale carrière. De jury
heeft bewondering voor haar realistische tekenkwaliteiten die nog in volle ontplooiing
zijn. Erika documenteert zich zeer goed en de opbouw van haar tekeningen is
zondermeer uitstekend.

Letterkunde
• Antwerpen
De Coremanskring organiseert een wedstrijd voor korte verhalen waarvan de
inschrijvingstermijn loopt tot 15 augustus 1987. Er is geen opgelegd thema en de
lengte van het verhaal bedraagt minimum drie en maximum vijf bladzijden. De jury
is samengesteld uit Amanda Jordaens, Hugo Coveliers, Henri Floris Jespers, Maurits
Van Liedekerke, Ugo Verbeke en Willy Verheggen. Alle inlichtingen en het
wedstrijdreglement zijn te bekomen op het secretariaat van de wedstrijd korte
verhalen, p.a. J. Moens, Kruishofstraat 16, 2020 Antwerpen, tel. (03) 238 56 87.
- De Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde werd door de
Bestendige Deputatie in 1925 opgericht. Als bijzondere activiteiten van deze
commissie dienen vermeld: - de maandelijkse vergaderingen waarop telkens door
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een lid een lezing wordt gehouden over een historisch of volkskundig onderwerp; de uitgave van historische bronnen: cartularia; - het uitbrengen van advies bij de
Bestendige Deputatie voor het verlenen van provinciale prijzen voor geschiedenis
en volkskunde. In 1929 werd voor de eerste maal een premie toegekend voor een
uitgegeven werk. Sinds 1950 werden elk jaar twee premies verleend: één voor een
handschrift en één voor een uitgegeven werk met als opzet geschiedschrijving en de
studie van de volkskunde in de provincie Antwerpen te bevorderen. In 1976 werden
nieuwe reglementen opgesteld, waarin prijzen voor een uitgegeven werk en een
onuitgegeven werk worden voorzien aan auteurs, die in de provincie Antwerpen
geboren zijn of er wonen. De prijs voor een onuitgegeven werk wordt, afwisselend,
het ene jaar voorbehouden aan de houders van een diploma van universitair onderwijs
van ten minste 4 jaar studie of van hoger onderwijs van het lange type, het volgende
jaar aan het werk van een auteur die geen enkel van deze diploma's bezit. In 1986
ging de prijs voor een uitgegeven werk naar Helma Houtman-De Smedt en voor een
onuitgegeven werk naar Nathalia Bekx.
- De Provinciale Commissie voor Openbare Bibliotheken en Vlaamse Letterkunde
werd in 1911 door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen
opgericht. De doelstelling was tweevou-
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dig: 1. de bibliotheken aanmoedigen door het verlenen van subsidies en het zenden
van boeken; 2. de Vlaamse letterkunde bevorderen door de aankoop van werken van
Vlaamse auteurs. In 1926 werd een nieuw reglement opgesteld, waarin volgende
premies worden voorzien aan auteurs geboren of woonachtig in de provincie
Antwerpen: een premie voor een verdienstelijk kinderboek; een premie voor een
verdienstelijk jeugdboek; een premie voor een verdienstelijk toneelwerk, televisieof
radiospel; een premie voor een verdienstelijke verzenbundel; een premie voor een
verdienstelijk werk in het beschouwend genre; een premie voor een verdienstelijk
werk behorend tot het niet-beschouwend proza; een premie aan een auteur voor zijn
gezamenlijk literair oeuvre en bij een uitzonderlijke gelegenheid. Bij besluit van de
Bestendige Deputatie d.d. 29 december 1967 werd bovengenoemde Commissie
gesplitst in een Provinciale Commissie voor het Bibliotheekwezen en een Provinciale
Commissie voor de Vlaamse Letterkunde. Vanaf 1982 geldt de benaming Provinciale
Commissie voor Letterkunde. De Provinciale Premies voor Letterkunde werden door
deze commissie als volgt verdeeld: voor een kinderboek: Gommaar Timmermans;
voor een jeugdboek: Gerda Van Erkel; voor een verzenbundel: Herman De Coninck;
voor een toneelwerk, T.V.- of radiospel: Paul Koeck; voor een werk in het
beschouwend genre: Gaston Durnez; voor een werk behorend tot het nietbeschouwend
proza: Walter Van den Broeck; voor een gezamelijk oeuvre: Bert Decorte.
- De Antwerpse auteur Bart Holsters (in 1985 reeds laureaat van de Havank-prijs)
werd verkozen door de leden van de Grote Jury als eerste laureaat van de Trofee van
de Grote Jury voor zijn roman ‘Geld maakt niet gelukkig’ (uitg. Bruna). Door het
uitreiken van de jaarlijkse Trofee voor het beste Vlaamse moord-, speurders,
spionage-, of thrillerverhaal, willen de leden van de Grote Jury de aandacht vestigen
van het publiek zowel als de uitgevers op een genre dat wel populair is maar in eigen
land weinig of geen onderscheidingen telt.
Voor hun eerste Trofee hadden de juryleden de keuze uit 14 titels verschenen in
1986.
- De bestendige deputaties van Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en
West-Vlaanderen hebben de prijs voor een prozawerk 1986 ten bedrage van 100.000
fr. toegewezen aan Monika van Paemel voor haar roman ‘De vermaledijde vaders’.
De prijs 1986 voor het gezamenlijk oeuvre van een auteur, eveneens ten bedrage van
100.000 fr., wordt toegewezen aan Anton van Wilderode. De prijs 1986 voor het
gezamenlijk oeuvre van een auteur zal worden uitgereikt door het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen. De prijs voor een prozawerk werd uitgereikt tijdens de
cultuurdag van de provincie Antwerpen op 19 maart in Turnhout.

• Brugge
De Provincie West-Vlaanderen schrijft in 1988 een prijs voor volkskunde uit. Alle
personen die de Belgische nationaliteit bezitten, in West-Vlaanderen geboren zijn
of er op 15 juni 1988, tenminste vijf jaar zullen gedomicilieerd zijn en die nog geen
Prijs voor Volkskunde van de Provincie West-Vlaanderen ontvangen hebben, kunnen
meedingen. Oorspronkelijk, in het Nederlands gestelde, ofwel niet-gepubliceerde,
ofwel tussen 1 januari 1982 en 31 december 1987 gepubliceerde en nog niet bekroonde
studies over een Westvlaams volkskundig onderwerp kunnen ingestuurd worden
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vóór 15 juni 1988 (5 exemplaren). De Provincie West-Vlaanderen stelt 80.000 fr.
ter beschikking voor prijzen en premies. Er is een prijs van 30.000 fr. voorzien voor
studies, geschreven door academisch gevormden en een gelijkwaardige prijs voor
studies, geschreven door niet-academisch gevormden. Studies van ambtswege
geschreven of in opdracht van een openbaar bestuur komen niet in aanmerking. Het
reglement en verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Provinciale Dienst
voor Cultuur, P.A.C. Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, tel. (050)
38 69 01.
- De Provinciale Prijs voor Letterkunde was in 1986 bestemd voor de roman. Er
werden 17 gepubliceerde romans en 31 nog niet gepubliceerde manuscripten
ingediend. De jury was samengesteld uit de h. Nic Bal, dr. Hugo Bousset, drs. Aarnout
de Bruyne (Nl.), prof. dr. Marcel Janssens en Anne-Marie Musschoot. Op voorstel
van de jury heeft de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen in zitting van 4
december de volgende uitslag goedgekeurd.
Bij het gepubliceerd werk werd de Provinciale Prijs, ten bedrage van 30.000 fr.
en de zilveren medaille van de provincie toegekend aan mevr. Elisabeth Marai geboren
te Brugge en woonachtig in Muizen voor haar roman ‘Uitgestelde thuiskomst’.
Een premie ten bedrage van 15.000 fr. en de bronzen medaille van de provincie
werd verleend aan de h. Luc Vanclooster (pseudoniem Johny Van Tegenbos) geboren
in Roeselare en woonachtig in Grimbergen voor zijn roman ‘Een Opvoeder’.
De provinciale prijs voor niet-gepubliceerd werk werd niet toegekend. Een eerste
premie van 15.000 fr. en de bronzen medaille van de provincie was voor Hans Devroe
geboren in Brugge en woonachtig in Leuven voor zijn roman ‘Het schaakspel van
Leuven’. Een tweede premie van 10.000 fr. en de bronzen medaille van de provincie
werden ex-aequo toegekend aan Johan D'haenen uit Middelkerke voor zijn roman
‘De Stalen Kathedraal’ en aan Fred Vandenbussche uit Middelkerke voor zijn roman
‘Het ware Noordoosten’.

• Haacht
De Culturele Vereniging Kulturama organiseert de Poëziewedstrijd 1987 die
voorbehouden is aan Nederlandstalige auteurs. Er is geen opgelegd thema en de
deelnemers moeten voor 13/9 max. twee gedichten insturen op het adres van M. Van
der Speeten, Mercatorlaan 23, 2840 Haacht, onder schuilnaam en identificatieomslag.
De laureaat ontvangt 5.000 fr. en er zullen ook twee eervolle vermeldingen toegekend
worden (à 3.000 en 2.000 fr.). Inschrijvingsgeld 300 fr. Info op bovenvermeld adres.

• Houthalen-Helchteren
De Mathias Kemp Prijs, de enige officiële literatuurprijs van beide Limburgen, zal
in 1987 uitgeloofd worden voor Toneelteksten in ruime zin. De teksten moeten gesteld
zijn in het Nederlands. Mededingers kunnen zijn: a) geboren Limburgers - b) niet
Limburgers, die minstens vijf jaar in een der beide Limburgen woonachtig zijn. De
werken moeten oorspronkelijk zijn en niet vóór 1 januari 1982 gepubliceerd. De prijs
bedraagt 2.500 gulden. Reglement aan te vragen aan de secretaris van de Stichting:
N. Droogmans-Hoewaer, Brelaarstraat 36, 3530 Houthalen-Helchteren; ook op dat
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adres moeten de werken aangetekend en in drievoud ingezonden worden vóór 1
augustus 1987. Alle correspondentie moet gericht worden aan het secretariaat van
de Stichting.

• Keerbergen
De uitslag van de Vierde Poëziewedstrijd, uitgeschreven door de gemeente Keerbergen
luidt als volgt: Eerste prijs: Marc Tritsmans uit Borsbeek; 15.000 fr. en kunstwerk Tweede prijs: Diana Wynants uit Eindhoven; 10.000 fr. en kunstwerk - Derde prijs:
Herman Vanderplaetse uit Ieper; 5.000 fr. en kunstboeken. - Eervolle vermeldingen:
Marc Coussement uit Kruishoutem - Jean-Pierre De Bock uit Sint-Niklaas - Mark
Meekers uit Heverlee (Leuven) - Patricia Opsomer uit Oostende - Romain-John Van
De Maele uit Heverlee (Leuven) - Leopold Van Den Brande uit Mechelen - Gust
Van Huyck uit Keerbergen. De map met de winnende gedichten kan verkregen
worden tegen storting van 100 fr. op banknummer: 068-2026323-20 van de
Kultuurkrant Keerbergen, A. Cleynhenslaan 8, 2850 Keerbergen.

• Kortrijk
De grootoudersactie (GOA) van de BGJG gewest Kortrijk heeft het initiatief genomen
tot een poëziewedstrijd rond het thema ‘Grootouder’ en de problematiek er omtrent.
Rond dit thema kon elke deelnemer één of twee gedichten insturen. Iedereen kon
deelnemen met in het Nederlands gestelde poëzie. Naast een algemene klassering
voorzag het inrichtend comité speciale prijzen voor ‘plus-vijftigers’. De jury beklemde
dat zij het grootste respect heeft voor die vele inzendingen waaruit emoties en
warmmenselijkheid tot uiting kwamen. Hun gewetensplicht noopte ze evenwel in
eerste instantie te jureren volgens de literaire waarde van het ingezonden werk. Onder
de 496 inzendingen waren o.a.: 46 gedichten uit het gewest Kortrijk, 90 gedichten
uit Nederland, 4 gedichten uit Frankrijk, 4 gedichten uit Wallonië, 1 gedicht uit
U.S.A. De uitslag: 1e prijs: (Grootoudersactie gewest Kortrijk) Rik Dereeper,
Koekelare. Gedichten: De gelaarsde man en Als meisjesjaren. - 2e prijs: (Gewest
bestuur BGJG Kortrijk) Gie Van den Vonder, Duffel. Gedicht: Standpunten. - 3e
prijs: (Grootoudersactie Nationaal) Achilles Cools, Geel. Gedichten: Herfsttijloos
en Gouden loopkever. - Eerste eervolle vermelding: Marcel Rademakers, Heverlee.
Gedichten: Na weken van ontwijken en Onder de zege. - Verder eervolle
vermeldingen: ex-aequo: Joris Denoo, Heule. Gedicht: Blauw lied. - Bernard Dewulf,
Etterbeek. Gedicht: Boswachter.
Uitslag ‘Plus-Vijftigers’: 1e prijs: (Grootoudersactie Provincie West-Vlaanderen)
Fernand Florizoone, Koksijde (o 1925). Gedichten: Met je kleinkind en Grootouders.
- 2e prijs: (Heer Craenen, nationaal Voorzitter GOA) Hennie Roth, Ridderkerk (N.)
(o1934). Gedicht: Aftakeling.

• Leiden
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Dimensie (stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven) schrijft voor
1988 een Opstellen-Prijsvraag uit betreffende het Klassiek erfgoed in de Nederlandse
Letteren. Belangstellenden kunnen het reglement met een nadere themaomschrijving
aanvragen op het adres: Secretariaat Dimensie-Opstellen-Prijsvraag 1988, Postbus
11227, 2301 EE Leiden, Nederland.

• Leuven
De jury van de Vlieberghprijs, onder voorzitterschap van professor Marcel Janssens,
kende zopas de Vlieberghprijs voor de roman (100.000 fr.) toe aan de 41-jarige
Antwerpse advocaat Ivo van Orshoven voor ‘Het lied van Iram’. Dit verhaal, waarin
de hoofdpersonages embryo's zijn, is een allegorische fantasie met hoge literaire
kwaliteiten. Men kan verwachten dat
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het originele basisgegeven ruime belangstelling zal wekken nu de biologische revolutie
talrijke perspectieven opent en controverses oproept. Ivo van Orshoven schreef
totnogtoe, naast toneelstukken, vooral kortverhalen, waarvan er reeds verschillende
bekroond werden, o.m. ‘Mensen aan het werk’ en ‘De brief van Guffa’. Kortverhalen
van zijn hand werden gepubliceerd, in o.m. Anderland, Paracelsus, OH-magazine
en Gazet van Antwerpen. In zijn werk zet Van Orshoven op intelligent-humoristische
wijze de lezer aan tot nadenken. De prof. Emiel Vlieberghprijs voor de roman werd
in 1925 door het Davidsfonds ingesteld met de bedoeling de Nederlandse literatuur
te bevorderen en vooral jonge Vlaamse schrijvers aan te moedigen. Het is een van
de oudste (62 jaar) en van de belangrijkste (100.000 fr.) Vlaamse literaire prijzen.
In de galerij prijswinnaars ontmoeten we bekende namen zoals Emiel van
Hemeldonck, Monda de Munck, Gaston Dubrieux, Leo Mets, Gaston Claes, Cor Ria
Leeman, Julien van Remoortere, Henri van Daele,... Het laatste bekroonde werk
(1985) was ‘Thuiskomen in Comboukrou’, een psychologische Afrika-roman van
de jonge Antwerpse schrijfster Gerda van Erkel. Bij gebrek aan kwaliteitsaanbod
kon de prijs in het verleden verschillende keren niet uitgereikt worden. Door de
organisatoren wordt het als hoopvol voor de Nederlandse literatuur ervaren, dat er
dit keer 24 meestal goed geschreven inzendingen waren, waaronder heel wat bekende
namen, zowel van oudere als jongere auteurs.

• Mortsel
Om de geest van Conscience levendig te houden en literair talent aan te moedigen,
schrijft de Stichting Hendrik Conscience een wedstrijd uit voor een televisie-scenario.
De prijs bedraagt min. 75.000 fr. Het scenario dient opgevat te worden in de geest
van Conscience, nl. als een gebeuren met Vlaamse inslag. De BRT overweegt
realisatie en uitzending van het bekroonde werk. Het volledige reglement kan
aangevraagd worden bij het secretariaat van de Stichting Hendrik Conscience,
Kristus-Koninglaan 56, 2510 Mortsel, tel. (03) 449 85 33.
De sluitingsdatum voor het insturen van de scenario's is 31 januari 1988.

• St.-Truiden
Het literaire tijdschrift Appel, Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden organiseert drie literaire
prijzen: 1. Jaarlijks de Poëzieprijs van de stad Sint-Truiden m.m.v. de Cultuurraad.
De stadsmagistraat schenkt een kunstwerk. Uitreiking in oktober. Inzendtermijn: 1
maart van ieder jaar. - 2. Jaarlijks de Hendrik Prijs-prijs voor korte verhalen m.m.v.
Het Belang van Limburg en de Kredietbank. De prijs is een beeldhouwwerk.
Uitreiking in maart. Inzendtermijn: 1 november van ieder jaar. - 3. Twee-jaarlijks
de Blauwe Vogel-prijs voor reisverhalen. Als prijzen zijn er drie reiswaardebons
geschonken door de Blauwe Vogel (25.000, 15.000, 10.000 fr.). Uitreiking voor 't
eerst op 11.12.1987. Inzendtermijn: 1 september 1987, 1989...
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Manier van inzenden: 1. Iedere auteur mag per keer niet meer dan 5 gedichten of
3 verhalen inzenden. De verhalen mogen niet langer zijn dan 10 bladzijden van 30
regels van 60 aanslagen. Duidelijk vermelden voor welke prijs men inzendt. - 2.
Inzenden getypt in drie-voud en onder schuilnaam of kenspreuk. - 3. In een
bijgevoegde, gesloten envelop waarop de schuilnaam of kenspreuk: twee
antwoordzegels of -coupons; de belofte dat de teksten ongepubliceerd zijn en
origineel; personalia (naam, adres, telefoon...). - 4. Inzendingen worden nooit
teruggezonden. - 5. Over de beslissing van de respectieve jury's - die kunnen beslissen
één of meer prijzen niet toe te kennen - wordt niet gediscussieerd. - 6. Redactieleden
en vroegere winnaars komen niet in aanmerking. - 7. De geselecteerde teksten worden
in Appel gepubliceerd. De auteurs behouden alle rechten om filantropische redenen.
- 8. Alle inzenders verklaren zich akkoord met dit reglement en worden tijdig
geïnviteerd op de uitreiking.

Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten tijdig insturen naar: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt.

• Antwerpen
Het Kon. Museum voor Schone Kunsten kondigt voor het najaar 1987 volgende
tentoonstellingen aan: Beeld van de andere (van 5/9 tot 8/11): Aan de hand van een
80-tal werken, schilderijen, grafiek en wandtapijten, wordt een beeld opgehangen
van de wildeman, de exotische mens, de boer, de bedelaar en het kind zoals de adel
en de burgerij van de middeleeuwen tot de 18de eeuw zichzelf negatief definieerden
in de kunst. Deze genre-taferelen moesten m.a.w. verzinnebeelden wat de edelman
en de burger niet was en niet wilde zijn. - Meestertekeningen uit de Albertina te
Wenen (van 20/9 tot 29/11): In het kader van Europalia-Oostenrijk krijgt het museum
een 70-tal tekeningen van de beroemde Grafische Sammlung Albertina te Wenen,
die tekeningen en drukgrafiek van alle Europese landen van de 15de eeuw tot heden,
miniaturen, Japanse houtsneden, geïllustreerde boeken en affiches bewaart. Op deze
unieke tentoonstelling zal werk te zien zijn van o.a. Breugel, Rubens, Rembrandt,
Michelangelo en Dürer, van wie de gekende tekening ‘Gezicht op de haven van
Antwerpen’. - Henry van de Velde (1863-1957). Schilderijen en tekeningen (van
13/12 tot 14/2/88): Henry van de Velde, vooral gekend als architect en industriële
vormgever, debuteerde als schilder. Aan de hand van een 60-tal werken wordt zijn
evolutie van academisch realisme, impressionisme, pointillisme tot bijna abstracte
kunst geschetst. Tijdens zijn vrij korte schildersperiode (1880-1893) was Van de
Velde lid van de Antwerpse Kunstgroep ‘Als Ik Kan’, stichtte mee ‘L'Art Indépendant’
en maakte deel uit van ‘Les XX’.
De laatste aanwinsten van Oude Meesters zijn twee doeken van de Antwerpse
schilder Peeter Snijers (1681-1752), bijgenaamd de Heilige vanwege zijn verstilde
en godsvruchtige levenswandel. Hij was in 1694 leerling van Alexander van Bredael,
behaalde in 1705 het meesterschap te Brussel en in 1707 in Antwerpen. Reeds op
middelbare leeftijd huwde hij Maria Catharina van der Boven (21.10.1726). Voor
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die datum verbleef hij een tijd in Londen, waar hij talrijke geestelijken en personen
van adel portretteerde.
Zijn oeuvre bestaat vooral uit stillevens met groenten (bv. London, National
Gallery) of bloemen, kleine ‘detail opnamen’ van wilde planten in de natuur (‘Het
vogelnest’, Antwerpen, KMSK, NR. 337), wild (Aachen, Suermondt Museum;
Antwerpen, KMSK, nr. 835 en nr. 821), dieren (‘Hond verslindt ossekop’, Liège,
Musée des Beaux-Arts).
Snijers schilderde ook volkstypes (bv. Aachen, Suermondt Museum,
Savoyardjongens), pelgrims (bv. Isola Bella, coll. Borromeo), monniken
(Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum, Kapucijner). De aangekochte werken
stellen voor: De Waterman (21 januari-19 februari) - Januari (doek 84 × 68,5 cm).
Inskriptie: Les representatio... Des dous mois De L'annee 1727.
Getekend: Peeter Snijers fecit
De Leeuw (23 juli-23 augustus) - Juli (doek 84 × 68,5 cm).
Getekend: P. Snijers f. Anvers
Deze twee schilderijen zijn te zien in zaal 17 van de benedenverdieping. - In het
Centrum voor Gezellestudie, bij de Ufsia, werd in de loop van de voorbije 17 jaren
een Concordantie op het door Gezelle gebundeld dichtwerk voltooid, d.i. op de eerste
vier delen van het Verzameld dichtwerk. Aan de hand daarvan kan men vlot eender
welk woord in zijn bundels terugvinden. Concordanties zijn bijna zo oud als onze
westerse beschaving. Vooral de bijbel en de klassieke auteurs waren er het voorwerp
van. Voor de Nederlandse literatuur werd er tot op heden veel minder gebruik
gemaakt. (Met de verspreiding van de computer zou dit kunnen veranderen.) Er is
wel een op Mei van Gorter, op enkele werken van Vondel en er wordt gewerkt aan
een concordantie op Achterberg. Maar deze is in de Nederlandse literatuur wel de
eerste van die omvang. Ze was in het Centrum reeds een paar jaar in gebruik en op
raad van collega's en geïnteresseerde bezoekers wordt ze nu ter beschikking gesteld
van de Gezellespecialisten. Het drukken werd mogelijk dank zij een subsidie van de
Ufsia. Ze werd in machineschrift verwezenlijkt en gedrukt door Acco, Leuven. Titel
en beschrijving: Guido Gezelle in 15.000 woorden. Een concordantie op het door
hem gebundeld dichtwerk. (Teksten en studiën uitgegeven door het Centrum voor
Gezellestudie; nr. 7 en 8) Onder de leiding van J. Boets, samengesteld door Kr.
Huybrechts, I.
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Tilley, M. Welvaert (†) en W. Zijlstra; met een inleidend woord door Fr. Claes, 2
delen, samen 855 blz. Prijs 1.750 fr. (verzending inbegrepen), 1.600 fr. (in het
Centrum afgehaald; komst op voorhand melden). Te bestellen door storting van die
som op prk. 000-0061095-82 van Ufsia, Antwerpen, met vermelding: G.G. in 15.000
woorden.
- De architectuurtentoonstelling AWG (Antwerpse Architectenwerkgroep) met
werk van Bob Van Reeth, Marc Van Bortel, Mica Franck en Geert Driesen
(oorspronkelijk gepland voor 29/4 tot 7/6) wordt verplaatst naar de periode 8/10 tot
15/11 in de Singel.
- De Volksdanscentrale biedt in 1987 een brede waaier met activiteiten aan. Het
gedeelte volksdans vormt de hoofdbrok en beperkt zich niet tot de Vlaamse contreien,
ook West- en Oost-Europa komen ruimschoots aan bod. Het instrumentale gedeelte
omvat instructies voor blokfluit, huismuziek voor alle instrumenten, een orff-gedeelte
en een specialisatiecursus volksdansbegeleiden. De activiteiten spreiden zich uit over
het Vlaamse landsgedeelte. Inl.: VDCV, Huis Hofman, St.-Vincentiusstraat 26A,
2018 Antwerpen, tel. (03) 230 75 80.

• Antwerpen/St.-Amands
In het Provinciaal Museum Emile Verhaeren (Kaai 22) in St.-Amands wordt door
de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen de tentoonstelling
‘Met Verhaeren op wandel’ georganiseerd. E. Verhaeren was een groot dichter wiens
kunst onontwarbaar aan wandelen is verbonden en in deze tentoonstelling legt men
het accent op de wandelvreugde van de dichter. De tentoonstelling loopt van 1/3 tot
25/10 en het museum is open van 1/3 tot 30/6 en van 16/9 tot 25/10 op zat.- en zondag
en van 1/7 tot 15/9 iedere dag (behalve op maanen vrijdag), telkens van 12 tot 19 u.

• Brugge
De internationale muziekwedstrijd in het kader van Festival van Vlaanderen - Brugge
Musica Antiqua heeft plaats van 24/7 tot 9/8 en is dit jaar voorbehouden aan
melodieinstrumenten (strijkers, houtblazers), solozang, luit en ensembles
middeleeuwen en renaissance. De jaarlijkse tentoonstelling stelt het oud
instrumentarium centraal. De middagconcerten voeren als thema het chanson in
Europa terwijl de avondvullende concerten een anthologie brengen uit de Latijnse
wereld. Drie creaties staan op stapel: de Cypriotische O-Antifonen (14de eeuw), de
Johannes-passie van C. de Rora (ms. Bologna) en La Morte d'Orfo van S. Landi. Ter
omkadering worden interpretatiecursussen en referaten ingericht onder leiding van
juryleden en wetenschapslui.
Als voorproefje een greep uit de ensembles: Hespérion XX, E. Buckley-Consort,
het Ensemble Ricercar, Consort of Musicke, het Purcell Quartet, C. Makintosh, the
Gothic Voices, circa 1500... Gedetailleerd programma op aanvraag: Collaert
Mansionstraat 30, 8000 Brugge.
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• Brugge/Gent/Antwerpen
Als derde nummer in de reeks kunstmonografieën ‘Beeld/Spraak’, uitgegeven door
het Willemsfonds, verschijnt Roel D'Haese: drie gesprekken met en geredigeerd
door Bert Popelier. Het werk kost 300 fr. + 25 fr. port, over te maken op rek.
001-0281728-19 van het Willemsfonds, Gent. Op 15/5 (om 18 u) wordt het boek
voorgesteld in de KB, Steenstraat 38 in Brugge en op 19/5 (om 18 u) in het
Rockoxhuis, Keizerstraat 12 in Antwerpen.

• Brussel
De A.S.L.K. nodigt uit tot de tentoonstelling ‘Te Kust en te Kuur’ die plaats vindt
van 27/3 tot 8/6 in de A.S.L.K.-Galerij, Kreupelenstraat 12 in 1000 Brussel.
Onderwerp: badplaatsen en kuuroorden in België (16e-20ste eeuw).
- Van 8/5 tot 28/6 loopt in het Museum voor Moderne Kunst (Koningsplein) de
tentoonstelling Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel (275 jaar
Kunstonderwijs). Ze is elke dag (behalve op maandag) toegankelijk van 10-13 u en
van 14-17 u. Toegangsprijs 80 fr, catalogus 750 fr. De Koninklijke Academie van
Brussel gesticht in 1711 speelde samen met de Academie van Antwerpen een grote
rol in de kunstevolutie in België. Haar invloed, die wisselde met de jaren, zal
toenemen na de Onafhankelijkheid in 1830 om een hoogtepunt te kennen rond het
einde van de 19de eeuw. Zowel op het gebied van de schilderkunst met onder de
professoren personaliteiten als Navez, Portaels en Delville, als op het gebied van de
beeldhouwkunst met leraren als Godecharle, Simonis en Van der Stappen heeft de
Academie een duidelijke stempel nagelaten. Talrijke kunstenaars volgden er les
waaronder de meest bekende: Van Gogh, Toorop, Meunier, Ensor, Wouters, Minne,
Evenepoel, Delvaux, Magritte, Servranckx. De tentoonstelling groepeert werken van
ongeveer 90 kunstenaars zowel professoren als leerlingen, weerhouden uit de
duizenden die met de Academie verbonden waren vanaf de stichting tot 1930.
Aanvullend schetst een documentatie-afdeling de bestaansgeschiedenis van de
instelling. De tweetalige catalogus Frans-Nederlands, een rijke bron van informatie
(300 pp.) wordt uitgegeven door het Gemeentekrediet van België. Originele bijdragen
die tot op heden nooit door vorsers werden behandeld, vormen de schets van de
evolutie van het kunstonderwijs, de gedetailleerde biografische gegevens van de
academietijd van de kunstenaars, aangevuld met een uitgebreide lijst van de
professoren en de leerlingen. Al deze gegevens steunen op de originele archieven
van de academie en werden verwerkt door het wetenschappelijk personeel van deze
instelling en van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Info: Anne
Adriaens-Pannier, tel. (02) 513 96 30 (toestel 310).

• Dilbeek
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Ter gelegenheid van de Jan van Saene-tentoonstelling in Westrand/Dilbeek werd op
8/5 de Poolse uitgave voorgesteld van de muurgedichten ‘Made in Flanders’ van
Raoul Maria de Puydt. Deze gedichten in een vertaling van prof. Wojciech
Skalmowski verschijnen als bibliofiele uitgave in de Cantilenereeks van de
Kofschip-Kring vzw en werden voorzien van kalligrafieën van de hand van Jan van
Saene. Na een Franse, Duitse, Roemeense, Turkse, Engelse en Friese vertaling is
deze Poolse uitgave de zevende vertaling, die verschijnt van de bundel ‘Made in
Flanders’, die in 1981 werd uitgegeven.

• Gent
Het AMSAB organiseert i.s.m. het KADOC een tentoonstelling over Volks-, gildenen parochiehuizen. De tentoonstelling zal worden opgesteld in het Bijlokemuseum
te Gent van 7/11 tot 20/12/1987. Om het unieke fenomeen van de Vlaamse volkshuizen
beter te situeren is het AMSAB nog op zoek naar gegevens over analoge gebouwen
in binnenen buitenland (Volkshäuser, Maisons du Peuple, Bourses du Travail,
Mechanics Institutes e.d.). Ook informatie over de eventuele invloed van het art
nouveau volkshuis te Brussel (gebouwd door Victor Horta) en het Gentse coöperatieve
model van Edward Anseele (o.m. met het Feestpaleis Vooruit van Ferdinand Dierkens)
is bijzonder welkom bij Rik Stallaerts, coördinator expositie Volkshuizen, AMSAB,
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent (091) 24 00 79.
- In het kader van de viering van 125 jaar Sint-Lucas Gent verscheen bij DNB/Uitg.
Pelckmans het boek ‘Een verhaal van vrijheid en macht. Vézelay’ geschreven door
Raoul Bauer. Dit boek kwam tot stand met de steun en de medewerking van het
‘Centrum voor Architectuuronderzoek’ (C.A.O.) van het St.-Lucasinstituut Gent
(Zwartezustersstraat 34) en kan daar bekomen worden tegen de prijs van 1.250 fr.
De foto's in dit boek werden gerealiseerd door Walter De Mulder en staan niet enkel
in functie van de tekst, maar leveren tevens een onvervangbare bijdrage tot een beter
ingrijpen van het eigene van Vézelay.
- Het Museum voor Schone Kunsten van Gent organiseert een groots opgezette
tentoonstelling van tekeningen en prenten van James Ensor. Deze tentoonstelling
wordt opgebouwd rond de reeks van zes grote tekeningen die Ensor in 1887
tentoonstelde onder de titel ‘Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière’.
Sindsdien werden de tekeningen nooit meer samen gezien. De tentoonstelling loopt
in Gent van 8/5 tot 28/6 en reist vervolgens naar Amsterdam, waar ze wordt getoond
in het Rijksprentenkabinet. Een der merkwaardigste stukken uit de verzameling van
het Museum voor Schone Kunsten van Gent is de twee meter hoge tekening van
James Ensor, ‘De intrede van Christus te Jeruzalem’. Ze behoort tot een reeks van
zes grote tekeningen met als titel ‘Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la
lumière’, die Ensor in 1887 tentoonstelde in de progressieve kunstkring Les Vingt te
Brussel. Ze veroorzaakten toen evenveel opschudding als ‘La grande Jatte’ van
Seurat. De tentoonstelling brengt nu, precies honderd jaar later, de zes aureolen voor
het eerst weer samen, met alle studies die eraan voorafgingen. Ze vormen de kern
en blikvanger van een tentoonstelling die alles samen zo'n 140 tekeningen en prenten
zal bevatten, gegroepeerd volgens de thema's die Ensor behandelde, zoals het
zelfportret, de familie, het interieur, het Oostendse straatbeeld, het landschap, de
dood, de satire en het massatoneel. Hoewel Ensor een der belangrijkste tekenaars
van zijn tijd was, werd nooit eerder een omvattende tentoonstelling aan zijn tekeningen
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en prenten gewijd. Voor de tentoonstelling werd in binnen- en buitenlandse
verzamelingen gezocht naar Ensors meest voldragen tekeningen, waarvan vele zelden
of nooit op tentoonstellingen te zien waren. Dit is evenzeer het geval voor de prenten,
waarvoor uitsluitend de allereerste drukken werden geselecteerd, die van veel betere
kwaliteit zijn dan de latere drukken die men gewoonlijk te zien krijgt.

• Gent
Het Museum van Hedendaagse Kunst (Citadelpark) organiseert van 9/5 tot 21/6 twee
tentoonstellingen: ‘Surrounded Islands’ - Javacheff Christo en ‘Selectie Biënnale
Sao Paulo’: Leo Copers - Marc Maet - Guy Rombouts. Openingsuren: alle dagen
van 9 u. tot 17.30 u. (ook op maandag). Toegangsprijs: 100 fr. en 60 fr. voor
reductiehouders en groepen vanaf 15 pers.; gratis voor kinderen beneden de 12 jaar.
Rondleidingen: elke dag om 15 u. Groepen (max. 25 personen) na telefonische
afspraak. Er wordt een luxueuze catalogus uitgegeven over ‘Surrounded Islands’.
Info: tel. (091) 21 17 03.
- Dit jaar viert v.z.w. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen zijn 25-jarig bestaan.
Oorspronkelijk
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bracht de vereniging een tijdschrift uit waarin, d.m.v. teksten over afzonderlijke
kunstwerken en met begeleidende reprodukties, stukken uit Belgische musea aan
een breed publiek werden voorgesteld. De teksten verschenen op losse bladen die
dan in de welbekende ringmappen konden worden opgeborgen. Vanaf 1972 werkte
O.K.V. samen met haar zustervereniging in Nederland. ‘Openbaar Kunstbezit in
Vlaanderen’ en ‘Openbaar Kunstbezit in Nederland’ werden samen uitgegeven.
Reeds vroeger bestond een samenwerking met radio en T.V. Dit werd gehandhaafd
en de B.R.T. en de N.O.S. verzorgden nu afwisselend de Openbaar
Kunstbezit-uitzendingen.
Wanneer in 1977 ‘O.K.N.’ eerder in de richting van een kritisch kunsttijdschrift
bleek te evolueren zag ‘O.K.V.’ zich genoopt weer afzonderlijk te gaan werken.
Vanaf dit jaar pakte ‘O.K.V.’ uit met themanummers en sinds een viertal jaar
verschijnt het in brochurevorm. Alhoewel de O.K.V.-televisieuitzendingen om
budgettaire redenen in 1982 werden stopgezet, bestaan er nog steeds afspraken met
de B.R.T., dienst Kunstzaken, inzake het op elkaar afstemmen van O.K.V.-themata
en het programma ‘Kunstzaken’. Jaargang 1987 biedt zoals steeds vier nummers,
opeenvolgend gewijd aan de volgende onderwerpen: De kunstenaar in zijn atelier;
Taal in beeld/Beeld in taal; Europalia '87, Oostenrijk; De architectuur van het
interbellum. (Info: O.K.V., Trommelstraat 1, 9000 Gent, tel. 091/238 239). Ter
gelegenheid van haar jubileumjaar organiseerde O.K.V. in de brouwerij van het
Caermers klooster te Gent een tentoonstelling ‘Camiel van Bredam’ (25/2 tot 5/4).
In de toekomst wenst O.K.V. zijn activiteiten uit te breiden en overweegt het
oprichten van een galerij, het uitgeven van grafiek en van kunstboeken. De vereniging
is echter aangewezen op B.T.K.-ers en sinds het project in april afliep en een
verlenging financieel onhaalbaar is, wordt het een zoeken om aan het nijpende
personeels-tekort tegemoet te komen.
K.D.
- Bij besluiten van de gemeenschapsminister van Cultuur van 24 februari is de
verkiezing goedgekeurd van Maria Rosseels en van André Demedts tot binnenlands
erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Het
besluit is in het staatsblad van 11 april 1987 verschenen.

• Hasselt
Het Provinciaal Museum en Actualiteitscentrum, gevestigd in het Begijnhof te Hasselt,
voert geen traditioneel museumbeleid, in de zin van het vergaren, bewaren en
verklaren van kunstwerken, maar een presentatieen informatiebeleid waarin de
permanente vorming en de promotie van jonge Limburgse kunstenaars en de
informatie van een jong museumpubliek centraal staan. Dit vertaalt zich zowel binnen
de museumruimte in Hasselt als gespreid binnen en buiten de provincie Limburg.
Voorbeelden van dit laatste zijn onder andere de tentoonstellingen Terres de France,
in het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs, en de Euregionale in Aken.
De museumwerking omvat een tentoonstellingscyclus, waarin zowel grote momenten
uit de kunstgeschiedenis van deze eeuw, als hedendaagse en experimentele
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kunstvormen aan bod komen. Ook Limburgers die bij deze stromingen aansluiten
worden hierin opgenomen. De documentatie-, informatie- en animatiewerking is een
tweede belangrijk element van kennisoverdracht. De bestaande bibliotheek en het
documentatiecentrum worden permanent uitgebreid. Ten behoeve van scholen en
culturele centra worden bovendien koffertentoonstellingen aangemaakt, waarin
bepaalde aspecten van de hedendaagse kunst worden behandeld.
Leermiddelenpakketten zijn een belangrijk hulpmiddel voor de leerkrachten. In het
auditorium van het Provinciaal Museum wordt een animatiewerking ontwikkeld
waarin vooral specifieke aspecten van de hedendaagse kunst aan bod komen in de
vorm van video, film, performance en lezingen.
De programmatie van tentoonstellingen 1987-1988 omvat: Van 25/4 tot en met
5/6 1987: Festival Beeldende Muziek. Voor de derde maal wordt dit festival
georganiseerd in samenwerking met het Apollohuis van Eindhoven en de
Basilicaconcerten. Muziekinstallaties zijn zowel kunstobjecten in de museumruimte
als bespeelbare instrumenten. De deelnemende kunstenaars zijn: Godfried-Willem
Raes (B), Christina Kubisch (D), Suzuki (Japan), Jim Pomeroy (USA), Martin Riches
(D), John Driscoll (USA). Shelley Hirsch (USA) geeft een concert in het auditorium
op 7 mei. - Van 26/6 tot en met 6/9 1987: Jonge Oogst. Deze zomertentoonstelling
zal vooral aan jonge Limburgers debuutkansen geven. Zij worden geconfronteerd
met leeftijdsgenoten uit West-Vlaanderen. De ‘oogst’ komt voort uit de permanente
prospectie van het Provinciaal Museum. - Van 19/9 tot en met 9/11 1987: Europalia
Oostenrijk - Gunther Brus. Deze overzichtstentoonstelling van een belangrijk Weens
kunstenaar werd opgenomen in de programmatie Europalia Oostenrijk. Het werk
van Brus is typisch Weens en sluit aan bij de sfeer van de tentoonstelling Arnulf
Rainer, die in 1986 werd georganiseerd. - Van 28/11 1987 tot en met 18/1 1988:
Euregionale. In 1986 vond in Aken de eerste Euregionale plaats, met als doel het
signaleren van actuele ontwikkelingen op het terrein van de beeldende kunst in de
Euregio Maas-Rijn. Het Provinciaal Museum komt als tweede in de rij. - Van 13/2
tot 5/4 1988: The Graham Collection (USA) en Stefan Kellens (B). The Graham
Collection is een bekende Amerikaanse verzameling die een tentoonstelling van 160
foto's in Europa op tournee stuurt. Dit exclusief gebeuren omvat fotografische beelden
vanaf het prille begin in 1845 tot heden. De organisatie verloopt in samenwerking
met Trans Art Kunstberatung in Keulen. Onder het thema ‘reizen’ verloopt gelijktijdig
een tentoonstelling met de jonge, veelbelovende Limburgse fotograaf Stefan Kellens
(Hasselt) en het Provinciale Archief- en Documentatiecentrum (reisfoto's en
dagboeken van De Gerlach's Zuidpoolexpeditie). - Van 1/5 tot en met 5/6 1988:
Jean-Camille Chaimowicz (GB). Het accent in deze manifestatie ligt op Engeland
met een eerste en uitgebreide aanwezigheid van Chaimowicz in België. Zijn werk
ademt een fin-desiècle geest en staat voor een aantal post-modernismen die vandaag
zo actueel zijn in het kunstgebeuren. - Van 24/5 tot en met 23/8 1988: Paper-Art.
Meerdere kunstenaars (waaronder Limburgers), wier werk gekenmerkt wordt door
het fundamenteel bezig zijn met de grondstof papier, worden in een
groepstentoonstelling als zomerevenement aangebracht. Het ligt in de bedoeling een
internationaal standaardwerk over dit onderwerp te publiceren. - Van 19/9 tot en met
9/11 1988: Groepstentoonstelling. Onder deze, op het eerste gezicht oppervlakkige,
titel exposeren zeven vrouwen die op verschillende terreinen de aandacht trekken:
Leen Lybeer (Aarschot), Ann Ausloos (Hasselt), Liliane Vertessen (Heppen), Ulrike
Rosenbach (D), Katharine Sieverding (D), Ulrike Pezzold (D) en Cindy Sherman
(USA).
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Het Provinciaal Museum is open op dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 12 en
van 13 tot 17 uur. Zondag van 14 tot 17 uur. Adres: Provinciaal Begijnhof,
Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt. Telefoon: (011) 21 02 66. Diensthoofd: Urbain
Mulkers.
- Na een succesrijke tentoonstelling van de kunstenaar R. Vandereycken te Itami
(Japan) in 1986 en na een beslissing van het gemeentebestuur en op advies van een
commissie van deskundigen uit Osaka en Itami werd besloten een opdracht toe te
kennen aan R. Vandereycken tot het uitvoeren van een beeld. Gegevens: Bronzen
beeld geplaatst op metalen palen met een totale hoogte van ongeveer 7 meter. Thema:
Drie bronzen vogels die een zelfde richting uitvliegen, als symbool van de
samenhorigheid tussen de zustersteden Itami (Japan) Foshan (China) en Hasselt.
Naast de blijvende aanwezigheid in Japan van een beeld van een Belgisch kunstenaar
is dit tevens een erkenning van het werk van R. Vandereycken in het buitenland.

• Kortrijk
Ars Vocalis Kortrijk nodigt u uit tot het vocaal en instrumentaal concert Lied van
mijn land op zaterdag 16/5 te 20.30 u. in de St.-Rochuskerk te Kortrijk. Verlenen
hun medewerking: het gemengd koor Ars Vocalis Kortrijk o.l.v. Rudi Tas en het
houtblazerskwintet ‘Quintessens’. Naar aanleiding van een concertreis naar Spanje
is het programma gewijd aan de Europese geestelijke muziek, oud-Nederlandse
volksliederen en een bloemlezing uit het werk van onze Vlaamse koorcomponisten.
- Het Westvlaams Theater Antigone deelt zijn programmatie 1987-88 mee die
gespeeld zal worden in het nieuwe zaal Pottelberg 40 of als reisvoorstelling: Bakelandt
en zijn Groote Rooverbende. Een veelkleurig, dynamisch spektakel met een versterkt
voltalig Antigone-gezelschap. Een collectief project van het WTAK. Algemene
leiding: Jo Gevers, vanaf september '87. - Elckerlyc. Het middeleeuws spel in een
boeiende, moderne voorstelling. Regie: Philippe Lepez, vanaf november '87. Dodenvlot (Totenfloss) van Harald Mueller. Een bijzonder actueel, bijna profetisch,
eigentijds stuk. Regie: Jo Gevers, vanaf februari 1988. - De Heremiet van Jo Gevers.
Een oorspronkelijk toneelstuk met betrekking tot de thema's vriendschap, liefde,
eigenzinnigheid en sociale bewogenheid, vanaf april 1988. - Dodenmaskers van
Arthur Schnitzler. Wellicht zijn meest virtuoze, meest aangrijpende eenakter. Ook
geschikt voor lunchtheater. Regie: Jo Gevers, vanaf november 1988. - De Kersentuin
van Anton Tsjechov. Regie: Jo Gevers, hernieuwing. - Wenken voor de jongste dag
van Harry Mulisch. Regie: Johan Bral, herneming. - De Meiden van Jean Genet.
Regie: Jo Gevers, herneming. - Info: (056) 22 69 15.

• Leuven
De Gouverneur, de Gedeputeerden en de Provinciegriffier van Brabant nodigen uit
tot de tentoonstelling ‘Brabantse Academies’, die plaats vindt in het Provinciemuseum
P. Van Humbeeck-M. Piron (Mechelsevest 108) van 11/4 tot 10/5. Ze is dagelijks
toegankelijk (behalve op dinsdag) van 10 tot 18 u.
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• Lichtervelde
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Albert Termote, werd
een bronzen gedenkplaat onthuld aan zijn geboortehuis te Lichtervelde. Daar Albert
Termote een naam is die weerklank vindt in de wereld van de beeldende kunst, hier
en vooral in Nederland,
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namen het Gemeentebestuur van Lichtervelde, de Cultuurraad en de Heemkundige
Kring Karel Van de Poele, het initiatief om, op passende wijze, deze kunstenaar te
eren. Albert Termote werd op 30 maart 1887 geboren in de herberg ‘De Keizer’
(thans cinema ‘De Keizer’) in de Neerstraat te Lichtervelde, als zoon van een
schrijnwerker. Lang woonde hij daar niet, want al gauw verhuisde de familie naar
de herberg ‘De nieuwe Keizer’ in de Beverenstraat, waar hij zijn jeugdjaren sleet.
Daar zag hij hoe zijn vader uit massieve stukken hout, prachtige gesculpteerde
meubels maakte. Zo leerde hij de verschillende werktuigen kennen en ze te gebruiken.
Van deze kennis zou hij later dankbaar gebruik maken. Het toen nog sluimerende
talent, dat zich al kenbaar maakte in de liefde voor het tekenen, zou zich tijdens zijn
studies aan het Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunst te Gent (waar hij toen
woonde) en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in dezelfde stad,
ten volle openbaren. Tijdens de eerste Wereldoorlog wijkt hij uit naar Nederland,
waar hij studeert aan de Rijksacademie, bij professor Bronner. Daarna vestigt hij
zich in Volendam en uiteindelijk in Voorburg. Het is daar dat hij zich ten volle
ontplooit en dat zijn kunstenaarsloopbaan haar hoogtepunt kent. Zijn werk kenmerkt
zich door een realiteit, die hij persoonlijk ervaart, in alle eenvoud en sierlijkheid. In
alle werken, zowel borstbeelden als ruitersstandbeelden, klein of groot, straalt dit
typische door. Door de jaren heen, blijft dit aanwezig, zonder te verstarren want
Termote was een kunstenaar van het zuivere type, voortdurend werken en bijwerken,
niet alleen aan zijn beelden, ook aan zichzelf. Hij hield, zelfs op latere leeftijd, van
uitdagingen. Hij nam opdrachten aan voor, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin,
grote werken, zoals ruiterstandbeelden. Die werkte hij op zijn eigen, persoonlijke
manier uit zodat ze uitgroeiden tot enkele van de mooiste beelden van zijn oeuvre.
Toen Albert Termote op 13 april 1971 overleed, treurde men niet alleen om de mens
Termote maar ook om de grote kunstenaar die hij was.

• Nieuwpoort
In de Zaal Zuid van de Vismijn vindt van 16 tot 30/8 een groepstentoonstelling plaats
van de Kunstkring Diksmuide waaraan de volgende kunstschilders hun medewerking
verlenen: John Alossery, Robert Blomme, Vic Buys, Rogette Jonckiere, Thérèse
Huyghe, Ninon Mossiat, Christa Syx, Domien Dequeker, Eddy Delariviere. - In de
Hal van het Stadhuis exposeert van 16 tot 30/6 de Vereniging van Kunstschilders en
Beeldhouwers uit Oostende.
- ‘Parels langs de Scheldekant’ is een groepstentoonstelling waaraan volgende
kunstenaars uit Temse en omgeving deelnemen: Hilaire Bals (o1940),
kunstschilder-tekenaar, Beveren - Romain De Coninck (o1935), kunstschilder, Melsele
- Regnier De Herde (o1914), kunstschilder-tekenaar, Waasmunster/Oostende - Luc
Matthijs (o1960), kunstschilder-graficus, Bornem - Karl Meersman (o1961), cartoonist,
Temse - Lucas Meersman (o1938), kunstschilder, Temse - Marten Miechielssens
(o1940), beeldhouwer, Temse-Elversele - Vera Noens (o1944),
kunstschilderes-akwarelliste, Temse - Juliaan Severin (o1888-†1975),
kunstschilder-graficus, Kruibeke - August Sloor (o1831-†1912), kunstschilder, Temse
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- Emile Van Dromme (o1913), kunstschilder, Weert-Bornem - Luc Van de Velde
(o1910), kunstschilder, Waasmunster - Emiel Leybaert (o1942), kunstschilder-tekenaar,
Dendermonde.
Daarnaast zullen ook werken te zien zijn van Karel Aubroeck - geboren in 1894
en overleden in 1986 -, de beeldhouwer van het vermaarde ruiterstandbeeld Koning
Albert I te Nieuwpoort. Van 31/7 tot 30/8 in de Feestzaal van de Vismijn.
- Van 31/10 tot 11/11 vindt in de Feestzaal van de Vismijn een Tentoonstelling
over Archeologie plaats, met als onderwerpen: Archeologisch onderzoek van de
Middeleeuwse havenstad Nieuwpoort - St.-Laurentiustoren (Duvetorre) - Karel
Loppens, een pionier van het Duinenonderzoek. De opzoekingen voor deze
tentoonstelling werden verricht door een groep medewerkers o.l.v. archeoloog Johan
Termote uit Oostduinkerke.
- In het Stadspaviljoen organiseert Spectraal voor de 5de maal in Nieuwpoort zijn
Grote lustrumgroepstentoonstelling van 18/7 tot 1/8. De Grote zomer-collectieve
van Spectraal, afkomstig uit Gent (voorzitter Marcel De Backer), maar vertakt over
heel het land, groeit telkens uit tot een boeiend ensemble dat zeer veel toeschouwers
aantrekt en een nog steeds groeiend succes kent. Er worden weer een aantal prijzen
en onderscheidingen toegekend, waaronder de Prijs van de stad Nieuwpoort,
uitgeloofd door Schepen van Cultuur Willy Vermote, beslist de attractiepool is. Ter
gelegenheid van dit lustrum wordt de proclamatie met een passende academische
zitting op het stadhuis gevierd: 1/8, 10.30 u.

• Oostende
De eerste tentoonstelling in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (Romestraat
11), de Retrospectieve C. Permeke, die liep tot en met 22 maart 1987, kende een
overweldigend succes: 60.000 bezoekers. Deze tentoonstelling zal achtereenvolgens
nog in de Kunstverein te Hannover (25 april-12 juni 1987) en in het Pallazzo dei
Diamanti te Ferrara getoond worden. In het PMMK werd inmiddels de unieke en
uitgebreide eigen collectie tentoongesteld. Aan de hand van een keuze uit de meer
dan 1.500 schilderijen, beelden, objecten, grafiek, wordt een overzicht gegeven van
de moderne kunst in België vanaf haar ontstaan tot op heden. Daarop volgde de
tentoonstelling ‘Autour du Groupe Art Abstrait’ (nog tot 7/7). Deze tentoonstelling
werd samengesteld door het ‘Centre Wallon d'Art Contemporain de Flémalle’. Een
100-tal kunstwerken brengt een getuigenis van de kunstenaarsbeweging ‘Art Abstrait’
in de periode 1952-1956. De leden van deze vereniging, geschaard rond de spilfiguur
J. Delahaut, voelden zich verbonden door hun gezamelijk engagement voor de
abstracte kunst. De stichtende leden van de groep waren J. Burssens, P. Bury, G.
Carrey, G. Colignon, J. Delahaut, J. Milo, L. Plompteux, J. Saverijs. Later sloten
zich nog Ch. Forani, R. Gilles, Fr. Holley, H. Kerels, K. Lewy, R. Mels, C. Rabus,
J. Rets en G. Van den Branden aan. Ook deze kunstenaars zijn in de tentoonstelling
‘Autour du Groupe Art Abstrait’ vertegenwoordigd. Toegankelijk: dagelijks (behalve
op maandag): 10.00-12.30 - 13.30-18.00 uur. Geleide bezoeken op aanvraag, ten
minste 14 dagen op voorhand. Info: tel. (059) 50 81 18.

• Oostmalle
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Van 1 tot 17/8 vindt het 26e Internationaal Muziekkamp van Jeugd en Muziek plaats
in het Prov. Vormingscentrum, Smekensstraat 59. Worden uitgenodigd: jongeren
tussen 16 en 30 jaar met een vaardigheidsniveau van studenten Conservatorium of
daarmee gelijk te stellen liefhebbers. De voertalen zijn Nederlands, Frans, Engels
en Duits. Het thema: muziek uit de 20e eeuw. De auditie wordt gehouden op 23/5
in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel om 10 u. De kostprijs bedraagt 12.500
fr. alles inbegrepen. Inschrijven voor 15/5. Info: Jeugd en Muziek Vlaanderen,
Koningsstraat 10, 1000 Brussel, tel. (02) 513 07 98.

• Oudenburg
Van 4/6 tot 1/11 (dagelijks van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u) heeft in het voormalige
abtsgebouw (Marktstraat 25) een groots opgezette tentoonstelling plaats onder het
thema De Romeinen in de Vlaamse kustvlakte. Oudenburg vormde namelijk in die
periode een belangrijke vesting aan de Noordzee. In samenwerking met heel wat
instanties zal dit gegeven op een schitterende manier worden uitgebouwd. De expositie
met uitvoerige catalogus, wil niet alleen een overzicht brengen van dit onderwerp,
maar meteen de basis vormen voor de studie ervan in de toekomst. Honderden unieke
voorwerpen (glas, ceramiek, fibulae, handschriften...) zullen op een aangename
manier worden tentoongesteld en toegelicht. Info: Stadhuis, Weststraat 24, tel. (059)
26 60 27 en 26 71 71.

• Peer
Musica, het Vlaams Centrum voor Oude muziek, organiseert op 25 en 26/9 in
samenwerking met Europalia 1987, Oostenrijk, een wetenschappelijk colloquium
met als thema: Muziek aan het hof van Margaretha van Oostenrijk. Naast 10
hoofdvoordrachten zal er ook gelegenheid zijn tot het voordragen van vrije referaten.
Kosten voor twee dagen inclusief het congresbericht met alle hoofdvoordrachten en
toegangskaarten voor twee concerten (Capilla Flamenca, Les Menestrels) en de in
het kader van Europalia gehouden tentoonstellingen in Mechelen: 1.200 fr.
(Musicaleden en studenten: 1.000 fr.). Indien u zich wilt aanmelden voor een vrij
referaat: - U stuurt een abstract van één pagina naar het correspondentieadres (zie
onderaan) voor 1 juli. - U brengt de tekst van uw referaat mee op 25/26 september:
na de voordracht kan die worden overhandigd aan de organisatoren (eventueel ook
op floppy disk, inlichtingen op onderstaand adres). - U krijgt maximaal 20 minuten
spreektijd. - Uw tekst wordt afgedrukt in het tijdschrift Mucisa Antiqua (verschijnt
vier maal per jaar); bij voldoende kwaliteit en belangstelling wordt overwogen, de
vrije referaten te bundelen en als tweede deel van het congresbericht uit te geven
eind 1987/begin 1988. Referenten kunnen tegen voordelige voorwaarden intekenen.
- Thema's: de muziek ten tijde van en aan het hof van Margaretha van Oostenrijk;
muziektheoretische, sociaal-historische, organologische, uitvoeringspraktische
aspecten kunnen aan bod komen. Inlichtingen betreffende de inhoud van de referaten:
Dr. Greta Moens-Haenen, Mgr. Scheppersstraat 39, 2800 Mechelen, tel. (015) 42 14
75. Aanmeldingen en inschrijvingen: Musica, Postbus 45, 3570 Peer. Tel. (011) 63
21 64.
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- Musica organiseert eveneens een hele reeks cursussen in de loop van 1987.
Meerdaagse cursussen: Renaissance-Tiendaagse (31/7 tot 9/8), Barokcursus (10-19/8),
Muziekweek voor kinderen (16-22/8), Gamba-Zangweek (17-24/10), Stage
traditionele Volksmuziek en instrumentenbouw (24-29/8), Orkestmuziek (3-8/8),
Consortmuziek uit de Kerstperiode (26-28/8). Weekendcursussen: Polyfonie voor
Koren (3-4/10), Hoofsche Danseryen (23-25/10), Kennismaken met de
meerstemmigheid van de vroege middeleeuwen (12-13/12). Dagcursussen: Jaarcursus
volksmuziekinstrumentenbouw (iedere zat. behal-
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ve tijdens de schoolvakanties), Twee- en driestemmige improvisatie uit de 15de eeuw
(16-17/9), Kennismaken met Monteverdi (11-13/9), Triosonates en Quadro's uit de
Barok (26-27/9), Koormuziek uit de Barok (21-22/11), 300 jaar Willem de Fesch
(14-15/11), Stemmig en klankenbeïnvloeding bij de blokfluit (16-17/5),
Instructiedagen (individueel onderricht, data in overleg met deelnemers en docenten).
Inschrijving en inlichtingen: adres hierboven.

• Regensburg
Van 12 tot 14 juni vinden voor de 3de keer de Tage Alter Musik plaats in het
historische stadje Regensburg. Op de concertagenda staan o.a. Joshua Rifkin, Ann
Monoyios, Geoffrey Madge, Michael Schopper, Musica Antiqua Köln, Les Adieux,
The English Bach Ensemble, The Gothic Voices en The Tafelmusik Baroque
Orchestra. Als randactiviteiten een instrumentententoonstelling en een cursus viola
da gamba (Sarah Conningham) en clavecimbel (Mitzi Meyerson). Inl.: Pro Musica
Antiqua, Luitpoldstrasse 3, 8400 Regensburg, tel. 0941/52687.

• Rotterdam
In het Prentenkabinet van het Museum Boymans-van Beuningen (Mathenesserlaan
18-20) worden van 22/4 tot 21/6 vijfenveertig Duitse tekeningen en aquarellen uit
de 19e eeuw geëxposeerd. De tekeningen illustreren op fraaie wijze een aantal
aspecten van de negentiende eeuw die opnieuw actueel worden in de hedendaagse
Duitse kunst zoals de grote verscheidenheid aan stijlen, het gebruik van literaire en
historische motieven. De meeste tekeningen op de tentoonstelling waren ontwerpen
voor bijvoorbeeld een prent, schilderij, fresco of boekillustratie. Typerend voor de
negentiende eeuw is dat de tekeningen desondanks veelal een afgerond karakter
hebben. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met afbeeldingen van alle
werken met bijhorend commentaar. In de inleiding wordt ingegaan op de verzamelaar
A.J. Domela Nieuwenhuis uit wiens bezit de tekeningen afkomstig zijn en worden
enkele projecten omschreven waarmee een deel van de tekeningen samenhangt. De
catalogus (50 pagina's) omvat 61 afbeeldingen waarvan elf in kleur en is de eerste
uit een reeks catalogi over delen uit de collectie van Museum Boymans-van
Beuningen. De uitgaven vormen een aanzet tot de publicatie van een volledig
bezitsoverzicht. Info: tel. (010) 436 05 00.

• St.-Niklaas
Het Stadsbestuur en de Raad van Toezicht van de Sted. Acad. voor Schone Kunsten
organiseren van 10 tot 24/5 in de Cipierage (Grote Markt 45) de tentoonstelling
Derde Leeftijd. Tevens hebben beide instanties in Belsels nieuwe lokalen voor de
Jeugdateliers opengesteld.
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• Tongeren
Een recent museuminitiatief van de Provincie Limburg was de oprichting in 1985
van een provinciaal Munt- en Penningkabinet in de benedenverdieping van het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren. De Heer R. Van Laere werd belast
met de uitbouw en de werking.
Het Provinciaal Munt- en Penningkabinet staat nu in de kijker met twee
opmerkelijke initiatieven. In de eerste plaats is er de recente beslissing van de
Bestendige Deputatie tot aankoop van een belangrijk lot middeleeuwse punten (1.300
stuks), waardoor de provinciale verzameling na deze van de Koninklijke Bibliotheek
zowel inhoudelijk als in aantal tot de belangrijkste van België behoort.
Een tweede initiatief is de uitgave van een zilveren repliek van een gouden
Eburonenmunt uit de verzameling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum
(gemaakt door de Tongerse edelsmid Raf Verjans). De zilveren Eburonenmunt,
waarvan slechts 400 exemplaren in de handel komen, is enkel verkrijgbaar in de
filialen van de Kredietbank. De aankoopprijs bedraagt 2.500 fr. Het Provinciaal
Munt- en Penningkabinet is dagelijks open van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Het is
gesloten op zondagvoormiddag en op maandag. Toegangsprijs: volwassenen: 20
frank, groepsbezoeken: 15 frank per persoon, scholen gratis. Op zaterdag staat een
wetenschappelijk medewerker ten dienste van het publiek. Adres: Kielenstraat 15,
3700 Tongeren. Telefoon: (012) 23 39 14.

• Veurne/Nieuwpoort
Sinds zijn ontstaan in 1985, schrijft het Comité ter Bevordering van de Kunst,
gevestigd in het Vormingsinstituut te Veurne, jaarlijks wedstrijden uit, met de
bedoeling jonge en/of onbekende kunstenaars en letterkundigen in de bekendheid te
brengen. In 1985 werd een kunstwedstrijd uitgeschreven voor 60-plussers. Mevrouw
Blanche Muylle uit Oostende won die eerste prijskamp, met een keramieken beeld
dat Moeder Theresa voorstelt. In 1986 mochten de jongeren hun kans wagen. Jan
Verdonck uit het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem kaapte de eerste prijs weg
met het schilderij getiteld ‘Simpelweg luisteren’. Er werd toen echter ook voor het
eerst een literaire wedstrijd georganiseerd. Poëzie en kortverhalen stonden op het
programma. Algemeen laureaat werd Mark Bungeneers uit Merksem met het gedicht
‘Ginds draagt de nacht je laatste koude’. Dit jaar is er behalve literatuur (poëzie en
sprookjesverhaal) en schilderkunde (met als thema ‘het landschap’), ook een onderdeel
beeldhouwwerk (metaal- en houtsculpturen) voorzien. De werken van de laureaten
(ook die van het onderdeel literatuur, voor zover dit praktisch mogelijk is), worden
telkenjare tentoongesteld in de belangrijkste steden en gemeenten van de Westkust
(De Panne, Nieuwpoort en Koksijde), alsook die van het hinterland (Veurne,
Diksmuide...). Dit jaar is het Comité ter Bevordering van de Kunst te gast te
Nieuwpoort, in zaal zuid van de vismijn, van 11 tot 22/6.
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• Vlaardingen (Ned.)
Ter herdenking van Pieter van Peteghem (1708-1787), stamvader van het befaamde
Vlaamse orgelbouwersgeslacht, organiseert de Werkgroep Wandelconcerten deze
zomer een orgelweek (van 10 tot 15/8) in de Grote Kerk te Vlaardingen waar zich
een van de grote en fraaiste instrumenten van genoemde bouwer bevindt. Naast de
voor het publiek toegankelijke activiteiten, zoals concerten, lezing en expositie, is
er een cursus georganiseerd die speciaal gericht is op de uitbouw van de muzikale
mogelijkheden van organisten c.q. orgelstudenten door middel waarvan zij de
gelegenheid krijgen hun kennis van het Vlaamse Rococo-orgel uit te breiden en zich
vertrouwd te maken met de speelaard, de klank en de registratiemogelijkheden van
dit karakteristieke instrument. De cursus wordt verzorgd door Kamiel D'Hooghe.
Verder verlenen ook Antoon Fauconnier, Gert Oost, Ewald Kooiman en Aad
Zoutendijk hun medewerking. Het cursusgeld bedraagt f 150. Alle informatie en
aanmelding tot deelname aan de cursus: Secretariaat Werkgroep Wandelconcerten,
Sweelinckstraat 2, 3131 SP Vlaardingen (Ned.), tel. (010) 435 61 77.

• Zemst-Weerde
Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag verschijnt van dichter-schilder Ferdinand
Vercnocke zijn 16e verzenbundel met recente en vroeger uitgegeven gedichten onder
de titel ‘De Aarse Staat’. Dit verschijnen ging gepaard met een heuse viering op 21/3
in de Norbertuszaal van de Abdij te Grimbergen. De bundel is te koop tegen 300 fr.
(rek. 000-0861074-05 van S. Wolfs, 2958 Zemst-Weerde). Behalve 16 dichtbundel
schreef Vercnocke ook nog een roman en 15 toneelwerken, waaronder heel wat
historische spelen.

• Zwevegem
Als laatste tentoonstelling van het seizoen '86-'87 biedt Deweer Art Gallery
(Tiegemstraat 6, 8562 Otegem) een grote selectie van kleine formaten, onder de titel
Microscopia. Deze tentoonstelling gaat over kleine werkjes die allemaal het formaat
Din A4 (29,7 × 21 cm) benaderen. Deelnemers: Elvira Bach - Johannes Brus - Holger
Bunk - Elias - Jan Fabre - Hoeckelmann - Alfred Hofkunst - Jorg Immendorff Thomas Lange - Joseph-Felix Mueller - Christa Naeher - Panamarenko - A.R. Penck
- Hans Vandekerckhove - Robin Winters. Deze tentoonstelling loopt van 9/5 tot 6/6
en mits tel. afspraak tot 30/6, en is toegankelijk van zat. t/m dinsdag van 14 tot 18
u.

Tentoonstellingen
De Raad van Bestuur heeft - ter promotie van onze leden beeldende kunstenaars besloten in ieder nummer van ‘Vlaanderen’ een lijst te publiceren van
tentoonstellingen. Alleen die berichten worden opgenomen die aan ons
Redactiesecretariaat worden toegestuurd. Gelieve er dus rekening mee te houden
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dat wij gebonden zijn door de zgn. deadline voor het afleveren van de kopij aan de
drukker. Die data zijn: voor nr. 217: 3 aug. en voor nr. 218: 14 okt. Wanneer bij een
tentoonstelling een datum vermeld staat die voorbij is, betekent dit dat het bericht
ons te laat heeft bereikt. Met dank voor uw medewerking.
De Redactie.

• Karel Aubrouck (1894-1986)
Beeldhouwwerk, Feestzaal van de Vismijn, Nieuwpoort, van 31/7 tot 30/8.

• Stephan Balkenhol
Sculpturen, Deweer Art Gallery, Tiegemstr. 6, 8562 Zwevegem-Otegem, van 5/9 tot
4/10, open van za. t/m di. van 14 tot 18 u.

• Paul Beckman
Objecten, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, van 2/5 tot 31/5.

• Ubavicius Bladas
Pastels, aquarellen, gouaches en gravures, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, 16 tot
30/8.

• Robert Borret
Schilderijen, Feestzaal van de Vismijn, Nieuwpoort, van 1 tot 14/7.

• Philippe Bouttens
Keramiek, Galerie S. & H. De Buck, Zuidstationsstraat 25-27, 9000 Gent, van 17/4
tot 10/5.

• Ingrid Castelein
Tekeningen, sculptuur, schilderijen, Galerij XXI, St.-Jakobsmarkt 45, 2000
Antwerpen, van 4/5 tot 30/5.
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• Linda Catteceur
Schilderijen, Zaal Zuid van de Vismijn, Nieuwpoort, van 11 tot 26/4.
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• Lode Coen
Schilderijen, Gray Gallery, Hoevensebaan 323, 2080 Kapellen, van 13/3 tot 5/4,
open op do./vr./za./zo. van 14 tot 18 u.

• Raf Coorevits
Schilderijen, aquarel..., C.C., Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder, van 3/4 t/m
26/4.

• Gustaaf C. De Bruyne
Retrospectieve, C.C. Burgemeester A. Spinoy, Minderbroedersgang, Mechelen, van
28/3 tot 26/4.

• Gilbert De Geest
Gebrandschilderde glasramen en schilderijen, Raadzaal Gemeentehuis, Zele, van 22
tot 31/5.

• Anne Deglain
Gevarieerd oeuvre, C.C. Brussel, voormalige St.-Niklaaskerk, Nederover-Heembeek,
van 21/3 tot 19/4.

• Raoul De Keyser
Schilderijen, Villa des Roses, Gildestraat 1, 9000 Gent, van 29/3 tot 26/4.

• Hans De Kezel
Schilderijen, C.C. Gildhof, Tielt, van 4/4 tot 12/4.

• Armand Delwaide (1887-1956)
Retrospectieve, Museum Schone Kunsten, Wapenplein, Oostende, van 5/4 tot 4/5.
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• Frans Demey
Grafiek, C.C. Gildhof, Tielt, van 4/4 tot 12/4.

• Gery De Smet
Schilderijen-grafiek, Museum Schone Kunsten, Wapenplein, Oostende, van 5/4 tot
4/5.

• Yves De Smet
De reeks ‘The Antiquarians’ (15 werken) gerealiseerd tussen 1985-87, Amphora
Finippon, Oudstrijderslaan 14, 8200 St.-Andries-Brugge, van 24/4 tot 24/5.

• Tjok Dessauvage
Keramiek, Galerij 't Casteelken, St.-Petrus-en-Paulusstraat 2, Roeselare-Rumbeke,
van 15/3 tot 5/4.

• Liévin d'Ydewalle
Sculpturen, Pantheon Galery Guy Pieters, Kustlaan 335, Knokke-Zoute, van 4/4 tot
26/4.

• Mieke Everaet
Keramiek, Keramiekgalerij P. Kerkhof & H. Dekkers, Mulk 52, 3590 Hamont, van
3/5 tot 9/6, toegank. op zat.-, zon- en feestdagen van 11 tot 18 u.

• Arseen Gonsales
Schilderijen, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 16 tot 30/9.

• Heinrich
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Schilderijen, Jipian Art Gallery, Kustlaan 128, 8300 Knokke-Zoute, van 12/4 tot
17/5.

• Achiel Hemerijk
Schilderijen, Zaal Zuid van de Vismijn, Nieuwpoort, van 27/5 tot 8/6.

• Gerty Hoewaer
Diverse technieken, Zaal Zuid van de Vismijn, van 1 tot 14/8.

• Herman Huys
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, van 10/3 tot 7/4.

• Johnny Idaho
Schilderijen, Gray Gallery, Hoevensebaan 323, 2080 Kapellen, van 13/3 tot 5/4,
open op do./vr./za./zo. van 14 tot 18 u.

• Hélène Keil
Recent werk, Galerij Tamara van het C.C. Hasselt, van 29/4 tot 24/5.

• Juul Keppens
Schilderijen, 30e jaarlijkse tentoonstelling in eigen atelier, Konkelgoedstraat 29,
9370 Lebbeke, van 18/4 tot 3/5.

• Georges Keters
Schilderijen, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 1 tot 14/9.

• Jürgen Klauke
Tekeningen, foto's, video (1970-86), Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam,
van 25/4 t/m 8/6.
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• Jules Lammens
Schilderijen, Zaal Zuid van Vismijn, Nieuwpoort, van 2 tot 5/7.

• Hugo Landheer
Jubileumtentoonstelling 90 jaar, Sted. Tentoonstellingszaal, L. Vander Kelenstraat
30, 3000 Leuven, van 5/5 tot 23/5.

• Henri Legein
Schilderijen, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 3/5 tot 15/5.

• Linda Loos
Schilderijen, Kunstgalerij ‘De Ziener’, Stationsstraat 55, Asse, van 4/4 tot 10/5. Open
van woens- t/m zondag van 14 tot 18 u. In permantie Frans Claes, Hugo Clocheret,
Karel de Meester, Etienne de Vis, Joris Geest, Linda Loos, Paul Reniere, Elvire
Stiers, Rita Vansteelandt.

• André Loriers
Schilderijen, C.C. De Bogaard, Capucienessenplein, St.-Truiden, van 24/4 tot 10/5.

• Jos Mets
Jubileumtentoonstelling-schilderijen, Koetshuis Domein Cortewalle, Beveren,
zaterdagen 13/6 en 20/6 (14-20 u), zondagen 14/6 en 21/6 (10.30-20 u.).

• Monique Mol
Gevarieerd oeuvre, C.C. Brussel, voormalige St.-Niklaaskerk, Nederover-Heembeek,
van 21/3 tot 19/4.

• Marcel Notebaert
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Retrospectieve, BBL, Grote Markt 50, Kortrijk, van 4/4 tot 30/4.

• Geert Opsomer
Grafiek, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, Kortrijk, van 25/4 tot 10/5.

• Guido Perilleux
Schilderijen, Prov. Centrum Casino Beringen, van 24/3 tot 8/4.

• Prospect 4
Groepstentoonstelling van ruimtelijk werk van Dirk Boes, Luc Grossen, Wille Peters,
Marc Schepers, Richard Venlet, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, Gent, van 9/5 tot
21/6.

• Andreas Relda
Schilderijen, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 17/5 tot 30/5.

• Rita Reunbrouck
Schilderijen en aquarellen, Hal van Stadhuis, Nieuwpoort, 17 tot 30/7.

• Eric Roets
Schilderijen, in De Zwarte Fles, Zandvoordestraat 1, Dorp Zwijnaarde, van 20/3 tot
3/5.

• Maurice Sap
Foto's, Fotogalerij C.C. Heusden-Zolder, van 9/4 tot 7/5.

• Gigy Serkeyn
Gevarieerd oeuvre, C.C. Brussel, voormalige St.-Niklaaskerk, Nederover-Heembeek,
van 21/3 tot 19/4.
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• Yvonne Serruys
Schilderijen, Ontmoetingscentrum ‘'T Ghelandt’, Waalvest, Menen, van 28/3 tot 6/4.

• Christel Spriet
Keramiek, C.C. Gildhof, Tielt, van 4/4 tot 12/4.

• Adi Steurbaut
Schilderijen, Art Gallery Beukenhof, Ronde van Vlaanderenstraat 11, 9690
Kluisbergen, van 30/4 tot 24/5.

• Mié Tabé
Schilderijen, poppen en maskers, Bogaerdekapel, Katelijnestraat 86, Brugge, van
28/3 tot 16/4.

• Suzanne Thienpont
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, Kruishoutem, van 21/3 tot
30/4.

• Aimé Thouet
Schilderijen, Ebes-Galerij, Lippenslaan 149, Knokke-Heist, van 5/4 tot 3/5.

• Sting T'Jaeckx
Schilderijen, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 2/6 tot 15/6.

• Leo Van Cauwenbergh
Schilderijen, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 11/4 tot 26/4.
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• Nico Van Daele
Schilderijen, Gallery Christ Delaet, E. van Dijckkaai 19/20, 2008 Antwerpen, van
26/3 tot 26/4.

• Maria Van Den Bussche
Schilderijen, Tea-Room De Valckenaere, Lisseweegsvaartje 1, 8380
Lissewege-Brugge, van 3/4 tot 3/5.

• Ludwig Vandevelde
Composities, Galerij XXI, St.-Jacobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, van 28/3 tot 25/4.

• Hans Vandeweghe
Grafiek, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, Kortrijk, van 25/4 tot 10/5.

• Stephan Vandoorne
Grafiek, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, Kortrijk, van 25/4 tot 10/5.

• Rob van Koningsbruggen
Schilderijen en tekeningen (1979-87), Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam,
van 18/4 tot 8/6.

• Jan van Saene
Kalligrafie, Westrand Galerij, 1710 Dilbeek, van 9/5 tot 31/5.

• Freddy Vansteenkiste
Schilderijen, Zaal Zuid van de Vismijn, Nieuwpoort, van 17 tot 30/7.

• Johan Vantomme
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Pasteltekeningen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, Kortrijk, van 21/3 tot 5/4.

• Erik Verberckt
Gemengde technieken, Hal van het Stadhuis, Nieuwpoort, van 1/6 tot 14/6.

• Christiane Vermander
Tekeningen, Hal van Stadhuis, Nieuwpoort, 1 tot 14/8.

• Mark Verstockt
Beeldende kunst, Buchman Art Gallery, Antwerpsesteenweg 49, 2080 Kapellen, van
9/4 tot 30/4.

• Mieke Verwaetermeulen
Glasramen, Galerij 't Casteelken, St.-Petrus-en-Paulus, Roeselare-Rumbeke, van
15/3 tot 5/4.

• Robin Winters
Recent werk: schilderijen en tekeningen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6, 8562
Zwevegem-Otegem, van 28/3 tot 28/4, open van za. t/m di. van 14 tot 18 u.
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[nummer 216]
Woord vooraf
Oudenburg, dat de laatste jaren af en toe de één van de Vlaamse pers haalde, klonk
reeds in vroegere dagen niet vreemd in de oren van onze historici.
Enkele decennia geleden ontdekte Professor Mertens binnen de dorpskom een
Romeins castellum, en op de wijk 't Hoge, een uitzonderlijk Romeins grafveld.
Die militaire basis uit de vierde eeuw van onze tijdrekening maakte deel uit van
een militaire verdedigingsgordel in het afgelegen noorden van het Romeinse rijk, de
zogenoemde Litus Saxonicum. Dit verdedigingssysteem was door de Romeinen
uitgewerkt om het Rijk te beschermen tegen vreemde invasies. De structuur van het
castellum tekent zich nog duidelijk af in de huidige dorpsstructuur: een reeks straten
vormen er een regelmatig vierkant.
Het opgegraven grafveld telde 216 graven en lag ten westen van het castellum.
Het boeit vooral door de vele unieke voorwerpen die als grafgiften werden
meegegeven. Al die mooie mantelspelden, juwelen, verfijnd glas- en aardewerk,
zullen deze zomer kunnen bewonderd worden in een groots opgezette tentoonstelling
die zal plaatsgrijpen in het onlangs door het stadsbestuur aangekochte abtsgebouw.
Ook in de middeleeuwen vervulde Oudenburg een interessante rol, zowel op
economisch, religieus als cultureel gebied. Uit archiefdocumenten en iconografische
bronnen kennen we het bestaan van een lakenhalle met belfort (de Garenhil), een
stenen stadhuis, een Sint-Jansgasthuis, een parochiale O.-L.-Vrou wekerk.
Om haar belangrijkheid te onderstrepen heeft een recente wet Oudenburg haar
oude stadstitel teruggeschonken.
Van in de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie speelde ook de
Sint-Pietersabdij een voorname rol.
In 1984 werd de stichtingsdatum van het benedictijnenklooster met een hele waaier
van activiteiten herdacht. Als stichter van deze abdij stond de Vlaamse heilige
Arnoldus, bisschop van Soissons, in het brandpunt van de belangstelling. Een
uitzonderlijke tentoonstelling, waarin het leven en de iconografie van de H. Arnoldus
centraal stonden, evenals een zeer geslaagde openluchtevocatie behoorden tot de
belangrijkste evenementen van feestvierend Vlaanderen in dat jaar.
Met grote vreugde stellen we vast dat deze Vlaamse Sint, tevens patroon van de
Belgische brouwers, ook in 1987 in de belangstelling staat. Het is immers 900 jaar
geleden dat hij te Oudenburg overleed.
Dit eeuwfeest, dat wij merkwaardig genoeg steeds vieren op de sterfdatum, mocht
niet zomaar voorbij gaan.
Wij verheugen ons dan ook ten zeerste dat het tijdschrift Vlaanderen is ingegaan
op ons verzoek om een themanummer aan Sint-Arnoldus te wijden.
Het past de eminente redactie van dit tijdschrift te danken en te feliciteren.
Hulde en lovende woorden zijn we eveneens verschuldigd aan een hele groep
erudiete auteurs die de verschillende aspecten van dit thema behandelen.
Het wordt een boeiende ontdekkingstocht doorheen de middeleeuwen, de biografie
van de gevierde heilige, de iconografie en de aspecten van het volksleven, de literatuur
en de beeldende kunst.
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De namen van deze schrijvers som ik graag op: Lut Dewicke, Anselm Hoste, Jean
Luc Meulemeester, die ook de samenstelling van dit nummer voor zijn rekening nam,
Willy Muylaert, Arnoldus Smits en Raoul Vander Plaetse.
We wensen U alvast veel leesgenot en hopen U eerlang te verwelkomen binnen
de geborgenheid van ons stadje (of steetje).
J. Van der Perre
Burgemeester van Oudenburg
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Arnoldus' tijd: een ommekeer op economisch, sociaal en religieus
vlak en een schets van het eremitisme
Op 1 mei 1121, ongeveer 35 jaar na zijn overlijden, werd Arnoldus van Tiegem heilig
verklaard door de verheffing van zijn relieken op het altaar. Deze plechtigheid had
plaats in de Sint-Pieterskerk van Oudenburg in aanwezigheid van bisschop Lambrecht
van Doornik-Noyon. De heilige leefde in de tweede helft van de elfde eeuw, toen
diepgaande veranderingen op economisch, sociaal en religieus vlak op til waren.
Rond die tijd ontstond een nieuw type van maatschappij, dat gedifferentieerder en
complexer was.
Na een korte economische en sociale schets gaat in ons artikel de aandacht vooral
naar de situatie op religieus vlak. Tenslotte wordt een aspect hiervan, met name het
eremitisme uitvoeriger belicht.
Waar de maatschappij voorheen bijna uitsluitend agrarisch

De middeleeuwse samenleving: ridders, geestelijken, kloosterlingen, boeren, handwerkslieden,
kooplieden enz. Miniatuur uit Aristoteles ‘Politica et economica’ in de vertaling van Nicole Oresme
(Parijs na 1372). Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 11201-202, fol. 263 r.

was, begonnen vanaf de tweede helft van de elfde eeuw de steden in omvang en
aantal toe te nemen. Ruimere omwallingen werden aangelegd en nieuwe kerken en
parochies opgericht. Een belangrijke aanleiding was de gestadige groei van de
bevolking. Een tekort aan landbouwareaal, gevolg van de demografische expansie,
leidde reeds op het einde van de elfde eeuw tot een eerste ontginningsbeweging. Het
blijft echter nog steeds een omstreden vraag of deze demografische groei oorzaak
dan wel gevolg is geweest van de nieuwe landbouwtechnieken en de verhoogde
produktiviteit.
Landbouwoverschotten werden op de markt gebracht, zodat de handel begon te
bloeien. Deze handel, de nijverheid en de dienstensector concentreerden zich in de
steden, het toevluchtsoord voor de overtollige werkkrachten in de landbouw.
Waar voorheen het grondbezit de enige vorm van rijkdom en macht was, speelde
het geld van dit ogenblik af een belangrijke rol. De adel, die geen deel had aan deze
nieuwe geldeconomie, omdat haar rijkdom en aanzien enkel op grondbezit berustte,
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verarmde sterk. Dit gebeurde ten voordele van de steden en de stedelingen die rijk
werden. Niet enkel economisch, maar ook institutioneel had de bloei van de steden
belangrijke gevolgen. De adel boette in aan macht ten voordele van de vorst en steden,
die nu eens als geallieerden, dan weer als bitsige vijanden tegenover elkaar stonden.
Als gevolg van de zopas geschetste evolutie werd ter vervanging van de mondelinge
overeenkomsten, meer nadruk gelegd op geschreven stukken.
De grote economische veranderingen hadden echter ook verstrekkende sociale
implicaties. Reeds eeuwenlang deelt men de maatschappij in standen in. Zo
onderscheidt men de ordo oratore (clerus), de ordo bellatore (adel) en de ordo
laboratore (boeren), die elk op zich onderverdeeld worden in hogere en lagere rangen.
Vanaf de tweede helft van de elfde eeuw groeide er naast deze drie standen een
stadsbevolking met handelaars, ambachtslieden en industriële arbeiders, ambtenaren
en academisch gevormden.
De maatschappij bleef een typische mannenmaatschappij, waarin de vrouw een
ondergeschikte positie bekleedde.
Ook op religieus vlak was de twee helft van de elfde eeuw een uiterste bewogen
periode. Hoewel de stichting van de Oudenburgse abdij dan plaatshad, viel eigenlijk
weinig te merken van de veranderingen die reeds op gang waren. De Sint-Pietersabdij
leunde sterk aan tegen de traditionele benedictijnse stichtingen. Daarom lijkt een
summiere schets van de voorgaande eeuwen ons noodzakelijk.
Tijdens de Romeinse tijd was het grondgebied van wat later het graafschap
Vlaanderen zou worden, reeds enigszins gekerstend. Omstreeks het jaar 400 werden
deze eerste christelijke kernen in hun bestaan bedreigd door de Germaanse invallen.
Lange tijd meende men dat met de verdwijning van de Romeinse bestuursindelingen
onder invloed van de Germanen ook de verdwijning van het Christendom gepaard
ging. Recentere onderzoekingen (onder andere via de archeologie en de studie van
patroonsheiligen) duiden er echter op dat de
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oude Romeinse structuren niet volledig tenonder gingen, maar deels voortleefden in
de vroeg-middeleeuwse kerkelijke indeling. Vandaar dat men ook meer en meer
geloof gaat hechten aan een zich voortzettend Christendom van de oudheid naar de
middeleeuwen toe.
Een tweede kerstening gebeurde in onze gewesten vanaf de zevende eeuw. Het
initiatief ging nu niet meer uit van de diocesane bisschop, de centrale figuur in de
laat-Romeinse kerk, maar van rondtrekkende monniken. Vanuit twee richtingen
werden zendelingen gestuurd: vanuit Zuid-Gallië de meest prominente monnik
Amandus, afkomstig uit Zuid-Aquitanië. Op de Scarpe stichtte hij Elnone, die na
zijn overlijden naar hem genoemd werd. Vandaar infiltreerde de christianisatie
noordwaarts via het afvaren van de Schelde. Zo werden in Vlaanderen Sint-Bertijns
te Sint-Omaars, Sint-Baafs en Sint-Pieters te Gent en Sint-Vaast te Atrecht gesticht.
Rechtstreeks uit Ierland of via Noord-Engeland bereikten de Iro-Schotse zendelingen,
die sterk de nadruk legden op de ‘peregrinatio’, de Nederlanden.
Het is verbazend hoe snel het Christendom hier voet aan wal zette. De enorme
religieuze bezieling van de missionarissen was de voornaamste oorzaak hiervan.
Helemaal overtuigd van de superioriteit van hun godsdienst - extra ecclesia nulla
salis - bestreden zij het heidendom. Hierbij werd een zekere continuïteit, zowel
geografisch, chronologisch als ritueel in acht genomen. Zo bijvoorbeeld werd op de
plaats van de heidense verering een kerk gebouwd. Via machtsvertoon - zoals het
omhakken van de wodan, waarop de heidense god niet ingreep - ontzenuwden zij
het heidense geloof.
De kloosters die zij stichtten, werden enerzijds nieuwe centra van waaruit de
bekering plaatsgreep, anderzijds stonden zij in voor de bestendiging van de kerstening.
De abdijen waren niet enkel sociale en religieuze krachtvelden, maar ook op
economisch gebied (onder andere via het ontginnen van gronden) speelden zij een
bestendigende rol in de bekering.
Zowel de stichters als de abten waren afkomstig uit de ordo bellatore. Er was geen
overkoepelende organisatie. Elk klooster leefde autarkisch en autonoom wat het
bestaan van diverse monastieke regels verklaart. De toonaangevende types waren
enerzijds het Ierse, dat vrij rigoureus was en waarin de verlatenheid, de vrijwillige
ballingschap, de peregrinatio, benadrukt werden en anderzijds de regel van Benedictus,
die heel wat gematigder en evenwichtiger was.
Na die periode van symbiose met andere regels verkreeg de regel van Benedictus
vanaf de Karolingen tot in de elfde eeuw het monopolie. In hun beleid beoogden de
Karolingen een sterke ineenstrengeling van Kerk en Staat en dit op alle niveaus. Via
allerlei maatregelen poogden ze de idee van een hiërarchisch geordende christelijke
maatschappij te verwezenlijken. Het lag bijgevolg volop in de lijn van de
Karolingische overheid om de veelheid van kloosterobservanties te vervangen door
de veralgemeende toepassing van de regel van Benedictus. In opdracht van de keizer
werd deze regel, ontstaan in Noord-Italië en daterend uit het begin van de zesde
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De H. Amandus, stichter van het klooster te Elnone en van Sint-Baafs te Gent. De afbeelding toont
de heilige die zijn leven laat beschrijven door Sint-Baudemundus. Miniatuur uit ‘Vita Sancti Amandus’
(tweede helft twaalfde eeuw) Valenciennes, Stedelijke Bibliotheek, hs. 501, fol. 58.

eeuw, heraangepast en gepreciseerd door Benedictus van Aniane (750-821).
Gedurende deze periode valt ook een sterke toename van het aantal kloosters waar
te nemen.
De oude abdijen waren als grootgrondbezitters machtig en fungeerden als centrum
voor de verspreiding van kennis, schrift en cultuur. Onder de Karolingische
heerschappij stonden ze echter sterk onder de invloed van de lekenmaatschappij.
Medewerkers van de koningen werden benoemd tot (leke-)abt. Nog steeds werden
kloosters gesticht en gedoteerd door lekeheren, die deze stichting als hun eigendom
gingen beschouwen: de ‘Eigenkirche’ maakte deel uit van het do-
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mein van de grootgrondbezitter. Dergelijke situaties brachten uiteraard veel onenigheid
tussen de verschillende ordines met zich mee.
In de tiende eeuw verbeterde de situatie in het kloosterwezen geenszins. De
aanvallen van de Vikingen en het desintegrerend effect van de feodaliteit en het
traditionele erfrecht zorgden ervoor dat het Karolingische centrale gezag wegkwijnde.
Ambtenaren gingen voor hun eigen rekening werken; conflicten ontstonden tussen
de adellijke huizen. Zo maakte in Vlaanderen Boudewijn met de IJzeren arm, de
stamvader van het Vlaamse gravengeslacht, gebruik van deze situatie om Judith,
dochter van koning Karel de Kale te schaken en haar tot een huwelijk te dwingen
om zo een legitieme basis voor zijn dynastie te verwerven. De kloosters werden het
mikpunt van de Noormannenaanvallen. Paters bleven decennia lang weg. Sommige
abdijen overleefden de verwoestingen niet.
In die regionale en lokale maatschappij, ontstaan als gevolg van het verdwijnen
van het centrale gezag, werd de Kerk weerom de speelbal van de leken. Door het
gebrek aan controle ontstonden machtsmisbruiken allerhande. Kerkelijke ambten
werden gekocht en verkocht, vaak aan onwaardige en onbekwame kandidaten.
Priesters huwden, zodat hun kerkelijke functie door overerving binnen de familie
bleef. Conflictsituaties ontstonden omdat abdijen met hun inkomsten aan feodale
heren werden verkocht, die deze in eigen voordeel beheerden.
Het was de kloosterwereld die deze misbruiken van de verwereldlijking het scherpst
aanvoelde. Vandaar dat in de tiende eeuw in diverse abdijen reformatorische centra
ontstonden. Het vroegst gebeurde dit in Bourgondië (910), waar de stichter Willem
van Aquitanië, de abdij Cluny rechtstreeks onder de hoede van de paus plaatste, zodat
noch de bisschoppen, noch de wereldlijke machthebbers enige invloed op de stichting
konden uitoefenen. Anders dan in het vroeg-middel-eeuwse benedictinisme, waar
elke abdij autonoom bestond, streefde men er naar een structuur, waarbij de abt van
Cluny hoofd van de orde was en rechtstreeks kon ingrijpen in de afhankelijke
kloosters, die trouwens geen abdijen maar priorijen waren. Als reactie tegen de
verwereldlijking werd sterk de nadruk gelegd op de liturgie, terwijl de handenarbeid
fel werd gereduceerd. Ofschoon dit de eerste hervorming was is de invloed van Cluny
op onze gewesten slechts in de late elfde eeuw te merken. Het was moeilijk voor die
eeuwenoude, machtige en rijke abdijen om het onbetwiste leiderschap van de abt
van Cluny te aanvaarden. Vandaar dat in de abdijen Sint-Bertijns, Sint-Vaast,
Sint-Pieters, Sint-Baafs en Sint-Winoksbergen niet veel meer dan de invoering van
de consuetudines, de gebruiken van Cluny, kon worden gerealiseerd.
Vooraleer de gewoonten van Cluny hier doordrongen, beïnvloedden een drietal
hervormers in de tiende en de vroege elfde eeuw onze gewesten. Een eerste
hervorming ging uit van Gerard van Brogne, een grootgrondbezitter uit de omgeving
van Namen, die zijn eigen kerk tot klooster verhief en er abt werd vanaf 913-914.
Niet enkel door de hertog van Lotharingen, maar ook door Arnulf I, graaf van
Vlaanderen werd hij uitgenodigd om het peil van de kloosters te verhogen. Zo werd
de monastieke observatie hersteld en geactiveerd in Sint-Baafs, Sint-Pieters,
Sint-Bertijns, Sint-Amands en Sint-Vaast.
Het is opvallend hoe een graaf geïnteresseerd kon zijn in een verhoogd religieus
peil van zijn monniken, want op lange termijn zou dit leiden tot de uitschakeling van
de lekeninvloed in de kloosters en zoiets kan nauwelijks in de bedoelingen van de
graaf gelegen hebben.
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Een tweede beweging ontstond rond het midden van de tiende eeuw, maar had
minder invloed in Vlaanderen. Vanuit Gorze bij Metz werden monniken uitgestuurd,
in hoofdzaak naar de bisdommen Toul en Luik.
Een nieuwe golf spoelde hier aan in het begin van de elfde eeuw. Vanuit de abdij
Sint-Vanne te Verdun lanceerden de abt Richard en zijn leerling Poppo van Deinze
een nieuwe hervorming. Deze Lotharingse hervorming, die krachtig gesteund werd
door graaf Boudewijn IV drong door tot in de oude abdijen van Vlaanderen.
Al deze, aanvankelijk louter monastische hervormingsbewegingen, zullen in de
tweede helft van de elfde eeuw uitlopen op een poging tot een algehele hervorming
die heel de Kerk moest onttrekken aan de greep van de lekenmachten.
De elfde eeuw was immers een eeuw van religieuze gisting, wat onder andere
blijkt uit de kruistochten en de Gregoriaanse Hervorming. In 1095 gaf de Westerse
christenheid massaal gevolg aan de oproep tot de eerste kruistocht door paus Urbanus
II. De paus en de keizer, respectievelijk geestelijken en leken streden een halve eeuw
lang om de macht, hetgeen uitmondde in de Investituurstrijd.
Parallel met de Gregoriaanse Hervorming had ook in het kloosterleven een ware
revolutie plaats. Een groot aantal nieuwe benedictijnerabdijen werden gesticht,
waaronder ook de Sint-Pietersabdij te Oudenburg. Waar voorheen echter bijna alle
hervormingen binnen het benedictijnse kader plaatsvonden, werd vanaf dan dit
monopolie doorbroken. Een nieuw kloosterideaal ontstond, waarbij gestreefd werd
naar een herbronning, een vernieuwing van het kloosterwezen, gebaseerd op het
leven van de eerste christenen. Zo kwam de nadruk vanaf dat moment te liggen op
armoede, ascese, persoonlijke spiritualiteit en prediking. Naast de traditionele
benedictijnse kloosters ontstonden aldus nieuwe religieuze bewegingen; nieuwe
orden werden geboren.
Het eremitisme droeg in grote mate bij tot deze religieuze omwenteling. De tweede
helft van de elfde eeuw was dan ook getuige van een spectaculaire toename van het
aantal eremieten. Hierover wordt verder in dit artikel nog uitgeweid.
Er ontstonden ook verschillende orden van kluizenaars. We noemen hier slechts
deze der kartuizers, ontstaan op het einde van de elfde eeuw uit de vestiging van La
Grande Chartreuse te Grenoble door Bruno van Keulen.
De nieuwe religieuze inspiratie uitte zich ook in de bloei van het canonicaat.
Kanunniken groepeerden zich tot een georganiseerd gemeenschapsleven op basis
van de regel van Augus-
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tinus. Deze reguliere kanunniken zijn wel te onderscheiden van de seculiere
kanunniken, die verbonden waren aan het kapittel van de Kerk.
Tenslotte groeide in die tijd de orde van Citeaux, een afsplitsing van de
benedictijnerorde, die de letterlijke navolging van de regel van Benedictus voorschreef
en ondermeer de handenarbeid in eer herstelde.
Bij de aanvang van de twaalfde eeuw was de diversiteit in het kloosterwezen een
feit. De poort was geopend naar een nog grotere verscheidenheid in de volgende
eeuwen.
De vita verhaalt hoe Arnoldus zich telkens weer terugtrok in zijn kluis te Soissons,
op zoek naar stilte en eenzaamheid. Dit verwondert ons geenszins. Immers met de
tweede helft van de elfde eeuw breekt een periode van hernieuwing, van herbronning
aan waarbij het ‘contemptus mundi’ - het verachten van de wereld - en het
armoede-ideaal voorop stonden. Het eremitisme bereikt dan ook zijn hoogtepunt.
Wie is eigenlijk de eremiet? Het eremitisme is een vorm van

De H. Arnoldus als kluizenaar. Burijngravure uit het begin van de zeventiende eeuw. Brugge,
Steinmetzkabinet. (Copyright: K.I.K., Brussel).

religieus leven, waarbij iemand zich alleen of met enkelen gaat terugtrekken in een
kluis. Daar leeft hij enkel met God en wijdt zich aan gebed en meditatie.
Dom J. Leclercq onderscheidt in het eremitisme drie categorieën: als eerste de
monastieke eremieten, die integraal zijn overgestapt naar het cenobitaire leven en
bij wie de oorspronkelijke eremitische karakteristieken eigenlijk verdwenen zijn.
Hiernaast onderscheidt hij de onafhankelijke eremieten, die alleen of met enkelen
samenleven in een kluis. Tenslotte komt het voor dat de eremieten zo talrijk zijn, dat
er een vorm van organisatie vereist is, maar we ze nog niet als cenobitaire
gemeenschap kunnen bestempelen.
Het wordt al gauw duidelijk dat het moeilijk is om een algemeen beeld te schetsen
van deze individuen, waarvan het merendeel anoniem, onbekend en bijgevolg vergeten
is. Immers door hun weinig georganiseerde en onstabiele levenswijze laten deze
‘eenzaten’ slechts accidenteel sporen na in de bronnen.
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Bewoonde grotten in de mergelrotsen te Geulhem in Nederlands Limburg. De foto dateert van circa
1928.
(Copyright: Alg. Geschiedenis der Nederlanden, deel II, p. 179).

Onder de eremieten treft men zowel leken als geestelijken aan. Ze behoren tot
zowat alle sociale klassen: van de laagste tot de hoogste trap.
Hun eenzaamheid en afzondering is zeker niet zo reëel als velen menen. De eremiet
vestigt zich bij voorkeur in heuvelachtig, bosrijk gebied, meestal in de nabijheid van
een water. Men ziet hem vaak aan de rand van een stad of dorp, niet ver van een
kapel of klooster. Zo bijvoorbeeld hebben opzoekingen uitgewezen dat de kluis van
Ligerius, waaruit de abdij ter Duinen ontstond, gelokaliseerd was dicht bij een dorp.
Hierbij willen we even een bepaalde vorm van eremitisme aanstippen: namelijk
de kluizenarij in de strikte zin van het woord. Het betreft meestal vrouwen - reclusen
genoemd - die zich laten inmetselen tegen een muur van een kerk. Tijdens de
middeleeuwen treft men hen aan in zowat alle grote steden van Vlaanderen. Via een
opening in de muur die uitgeeft op het altaar kunnen zij de mis volgen. Door een
ander venster ontvangen zij aalmoezen van de gelovigen en geven zij raad aan al wie
erom vraagt. Het aantal van deze ingekluisden ligt echter veel lager dan het aantal
gewone eremieten.
De kluis zelf is gebouwd uit heel eenvoudig materiaal. Meestal zijn het houten of
lemen hutjes door de eremiet zelf geconstrueerd. In Limburg vindt men nog talrijke
kluizen uitgekapt in de mergelrotsen.
Een kluis werd niet noodzakelijk doorlopend bewoond. Het kwam veelvuldig voor
dat hij één of meerdere jaren vakant bleef. Sommige waren slechts enkele jaren
bewoond, terwijl andere eeuwen stand hielden. Die instabiliteit geldt ook dikwijls
voor de eremiet zelf. Vaak gaat het slechts om een fase in zijn leven. Arnoldus
bijvoorbeeld onderbrak zijn leven als bisschop en als monnik om zich gedurende
enige tijd in de rust en de stilte van zijn kluis te Soissons terug te trekken. De eremiet
leefde van de opbrengst van zijn eigen tuintje en van de aalmoezen van de
dorpelingen. Soms werden een aantal specifieke taken aan hem toevertrouwd: het
luiden van de klokken, het onderhouden van het kerkhof en het begraven van de
doden. Daarnaast fungeerde hij, evenals de recluse, als raadgever. Zo werd de eremiet,
ondanks zijn eenzame levenswijze, toch vaak een centrale figuur in het dorp.
Wanneer ontstond deze levenswijze en hoe evolueerde ze in de loop der tijden?
Het Oosten was de bakermat. Waarschijnlijk is het eremitisme rond het einde van
de vierde eeuw samen met het monachisme in het Westen geïntroduceerd. In onze
gewesten merken we pas sinds het Merovingische tijdvak een streven naar een
afgezonderde levenswijze. In de Karolingische tijd vinden we bitter weinig sporen.
Misschien kunnen we deze inzinking mede verklaren door het monopolie dat de regel
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van Benedictus op dit ogenblik uitoefende. Pas op het einde van de elfde eeuw en in
de twaalfde eeuw bereikte het eremitisme in Europa haar hoogtepunt. Deze opgang
kan men situeren in de geest van de hervorming, van de vernieuwende beweging die
ontstond als reactie tegen de decadentie van de clerus en de toenemende lekeninvloed
in de kerk. Wellicht kan het eremitisme zelfs beschouwd worden als de voorhoede
van deze vernieuwende beweging. Immers, daar zij minder gebonden, afhankelijk
en stabiel waren, waren de eremieten in staat sneller en soepelder te reageren op alle
heersende misbruiken.
Eenzelfde mechanisme greep plaats op het einde van de middeleeuwen. In deze
periode werd het evenwicht van de twee vorige eeuwen verbroken en kwam de Kerk
terecht in een institutionele crisis: het ontstaan van de nationale kerken, de Avignonese
pausen en het Westers Chisma tastten heel het religieus, kerkelijk en maatschappelijk
leven aan. Men constateerde een terugkeer naar de misbruiken van voor de
Gregoriaanse Hervorming. Naar analogie met de twaalfde eeuw ontstonden hier
eveneens vanuit het eremitisme reacties tegen deze toestanden en kende de kluizenarij
opgang. Toen het verval bij de Kerk in de zestiende eeuw tenslotte uitmondde in de
godsdienstoorlogen, berokkenden deze oorlogstoestanden het eremitisme vele nadelen.
Vanaf ± 1530 daalde het aantal eremieten op radicale wijze: zeer veel kluizen
werden geplunderd en verwoest.
In het kader van de Contra-Reformatie gingen onder het bewind van Albrecht en
Isabella belangrijke impulsen uit aan alle vormen van religieus leven. In de
zeventiende eeuw schoot het aantal kluizen weerom de hoogte in. Vanaf het midden
van de achttiende eeuw was de invloed van de Verlichting reeds duidelijk: op diverse
plaatsen ontstond reactie tegen het ‘nutteloze’ gedrag van de eremieten, zodat
bijgevolg het aantal kluizen een daling kende. De tweede juli 1783 betekende een
voorlopig einde van de eremitische levenswijze in de Oostenrijkse Nederlanden: op
deze dag hief keizer Jozef II de kluizenarij in al zijn staten op.
Lut Dewicke
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Hariulf. Biograaf van Sint-Arnoldus
Op 22 oktober 1105 werd Hariulf, monnik van de Sint-Rikiersabdij in Picardië, met
de steun van Baldricus, bisschop van Doornik en diens aartsdiaken, Lambertus,
verkozen tot de derde abt van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Hem werd de
opdracht toebedeeld om er, zoals de Regel van Benedictus het voorschrijft ‘de
plaatsvervanger te zijn van Christus zelf’, een formulering van een welhaast
verpletterende opdracht die ook door Hariulf zelf in de vita van Sint-Arnoldus werd
gebruikt.
Wellicht ontbreken thans de nodige gegevens die zouden toelaten om ons een
duidelijk beeld te vormen van de manier waarop Hariulf zich van deze taak gekweten
heeft, vooral dan op het spiritueel-religieus vlak. De sporen die hij door zijn
activiteiten en door zijn geschriften heeft nagelaten kunnen slechts de aanzet zijn
voor een vermoedelijk portret.
Anno 1105 zal niemand te Oudenburg er zich over verwonderd hebben dat een
vreemdeling, een Picardiër, tot abt van de Sint-Pietersabdij werd aangesteld. Veelal
in tegenstelling met de praktijk uit onze dagen, was de rekrutering van abten uit
vreemde abdijen een veel voorkomend verschijnsel. Zo zou bv., voor wat Oudenburg
zelf betreft, het tot circa 1224 duren vooraleer de monniken van de Sint-Pietersabdij
een medebroeder tot het abbatiaat verhieven. Daarenboven mag men betwijfelen of
Hariulf hier ten lande volkomen onbekend was. Hij was in ieder geval niet aan de
aandacht ontsnapt van de Doornikse bisschop en diens aartsdiaken, die, zoals gezegd,
ten zeerste zijn benoeming te Oudenburg hadden in de hand gewerkt. Ook zal de
naam en de faam van de Sint-Rikiersabdij ook wel tot in Oudenburg zijn
doorgedrongen, temeer daar Sint-Rikiers in de onmiddellijke omgeving van
Oudenburg, met name te Bredene, over aanzienlijke eigendommen beschikte. Toch
zal men zich te Oudenburg wellicht reikhalzend hebben afgevraagd wie die nieuwe
abt nu eigenlijk wel was, evenzeer als Hariulf zich de nodige vragen zal gesteld
hebben over het reilen en zeilen van de jonge abdij die hij thans zou voorgaan.
Menselijkerwijze gesproken mocht Oudenburg de hoogste verwachtingen stellen in
zijn nieuwe abt. Hariulf was rond 1060 geboren en werd reeds als kind aan de
Sint-Rikiersabdij toevertrouwd. Hij had er nog de oude abt Gerwinus I († 1075)
gekend, en legde professie af onder diens opvolger, Gerwinus II. De intellectuele
capaciteiten die Hariulf eigen waren, werden er naar waarde geschat, en resulteerden
in een benoeming tot scholaster, leider van de abdijschool. Uit deze periode stamt
eveneens zijn Chronicon Centulense, een kroniek van de abdij, waarin Hariulf de
gegevens, die door een oudere medebroeder waren verzameld, tot een nog steeds
belangwekkende geschiedenis verwerkte. Het is duidelijk dat de auteur van een
dergelijk werk op meer dan gewone wijze vertrouwd was met alle aspecten van het
monastieke leven. Oudenburg kon dus een meer dan volleerd benedictijn als abt
begroeten.
De verwachtingen van Hariulf mochten waarschijnlijk minder hoog gespannen
zijn. Heel zeker, er was een monastieke gemeenschap te Oudenburg aanwezig, die,
via een ietwat gedwongen schenking van Cono en Hazecca, de Sint-Pieterskerk uit
de handen van bisschop Radbod hadden ontvangen. Maar deze schenking was, zoals
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later zou blijken, niet aan iedereen welgevallig. Ook waren hem reeds twee abten
voorgegaan, maar zowel de chronologische situering als de kwaliteiten van het bestuur
van Arnulfus en Gerwinus zijn, althans voor ons, meer dan nevelachtig. Er was te
Oudenburg vooral de herinnering aan een merkwaardig man, Arnoldus van Tiegem
die er zowat twintig jaar voordien overleden was, en die er heel waarschijnlijk nog
steeds in de herinnering voortleefde. Tenslotte was Oudenburg reeds rond 1096-1097
zodanig in het monastieke landschap ingetekend dat een rotulus, een dodenrol,
uitgaande van de abdij van Corbie ook te Oudenburg ter ondertekening werd
aangeboden.
Dit alles zou in principe een stevige basis voor een monastieke gemeenschap
kunnen vormen. Te Oudenburg leek echter geen van deze elementen definitief
verworven. Dit blijkt allereerst uit de activiteiten die Hariulf gedurende zijn lange
carrière aan de dag heeft gelegd om de wijfelende troeven, die hem bij zijn aankomst
werden toebedeeld, ten bate van de levensvatbaarheid en de groei van zijn abdij te
consolideren. Overigens heeft Hariulf zelf, zonder in preciese details te treden, later
de drukkende zorgen van zijn aanvangsjaren beschreven. In een brief aan bisschop
Lambertus verwijst hij naar zijn beginjaren en heeft hij het over ‘ondoordringbare
en stekelige doornstruiken’, over ‘scherpe haagdoornen’ en over ‘de meest
stompzinnige onkunde van zijn belagers’ die er hem bijna toe brachten om voor de
moeilijkheden, die hem van alle kanten teneerdrukten, op de vlucht te slaan.

De ‘vita’ van Sint Arnoldus
In de middeleeuwse samenleving bekleedde de heilige een eminente plaats. Hij (zij)
vormde wellicht de belangrijkste basis voor de concrete vroomheid. Doorheen de
heilige, een herkenbaar mens van vlees en bloed, maar evenzeer de servus Dei, of
de vir Dei, kwam men vrijwel onmiddellijk in aanraking met het bovennatuurlijke.
De bijna lichamelijke aanwezigheid van een heilige onder de vorm van relieken was
aldus een kostbaar bezit dat, naast de spirituele waarde voor een kerk of een
gemeenschap, ook het temporaal op gunstige wijze kon beïnvloeden.
Toen Hariulf te Oudenburg aankwam zal hij wel vlug vernomen hebben dat, zowat
twintig jaar voordien, Arnoldus van Tiegem, er in een geur van heiligheid was
overleden. Door zijn afkomst en zijn merkwaardige loopbaan had hij er een roep van
heiligheid verworven, of leek hij op zijn minst voorbestemd en waardig om de eer
der altaren te genieten. Dit was echter tot op heden niet gebeurd. Het zou een
belangrijk gedeelte van Hariulf's aanvangsjaren in beslag nemen.
De procedure die aan de elevatio, de heiligverklaring, van Sint-Arnoldus is
voorafgegaan, is een moeilijk verhaal dat slechts gedeeltelijk in een preciese
historische context kan in-
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gepast worden. Op basis van de bestaande documentatie kan men volgende hypothese
vooropstellen.
Tijdens de eerste jaren van zijn abbatiaat heeft Hariulf een uitvoerige documentatie
over Arnoldus aangelegd, of heeft hij op zijn minst een reeds voorhanden zijnde
documentatie tot een voldragen vita uitgewerkt. Dit dossier bestond uit gegevens en
getuigenissen van zeer betrouwbare zegslieden: Arnulfus, de neef van de heilige en
de eerste abt van Oudenburg; Adzela, de zuster van Sint-Arnoldus; Everolfus, de
trouwe volgeling. Het dossier was waarschijnlijk aangelegd met de medewerking
van Lisiardus van Crépy, de bisschop van Soissons, die als geen ander de
heiligverklaring van één zijner voorgangers op de bisschopszetel, genegen was. De
vita die uit deze gegevens gedistilleerd werd, diende aan de bevoegde overheid te
worden voorgelegd. Aldus werden afschriften ervan, telkens vergezeld van een
schrijven van Hariulf opgestuurd

Cono van Eine schenkt de Sint-Pieterskerk van Oudenburg aan Sint-Arnoldus, vijftiende-eeuwse
miniatuur. Brugge, Grootseminarie, hs. 127/5.

naar de bisschop van Doornik-Noyon, de aartsbisschop van Reims, Radulfus, en naar
Lisiardus van Soissons. Om redenen die we thans niet meer kunnen achterhalen werd
aan de zaak geen gevolg gegeven. Er dienden dus andere wegen te worden bewandeld.
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Bemerkend dat de procedure langs de strikt hiërarchische weg niet het verhoopte
succes kende, werd nu - een vorm van lobbying - nadrukkelijk de bisschop van
Soissons ingeschakeld. Hierin werd in onderlinge afspraak tussen Hariulf en Lisiardus
zover gegaan dat de gehele démarche en zelfs de vita als een initiatief van Lisiardus
werden voorgesteld. De reeds bestaande vita werd dus, vergezeld van een brief van
Lisiardus, opnieuw aan het oordeel van Radulf van Reims voorgelegd. Helaas, ook
deze stappen bleken onvruchtbaar. Het leek tenslotte veiliger om na deze dubbele
mislukking het dossier ab ovo te hernemen. Vooreerst werd de tekst grondig herwerkt.
Het leven van Arnoldus werd in twee libri beschreven volgens het klassieke stramien
van een bisschopsbiografie. Een eerste boek behandelde de afkomst en de jeugd van
de heilige, zijn loopbaan als monnik en als abt van Sint-Medardus; het tweede boek
werd gewijd aan zijn loopbaan als bisschop. Eenmaal dat deze vita secunda klaar
was, diende men alleen te wachten op het geschikte ogenblik om de zaak opnieuw
bij Radulf aanhangig te maken. Het provinciaal concilie van Reims in 1119 waar,
naast talrijke bisschoppen, ook paus Callixtus II en koning Lodewijk VI van Frankrijk
aanwezig waren, leek voor Hariulf en voor Lisiardus de gedroomde gelegenheid. De
zaak werd, zoals het hoort, door Lambertus, bisschop van Doornik ingeleid. Hij
drukte er zijn verwondering over uit dat - een ietwat stekelige opmerking ten gerieve
van Radulf? - nog steeds niet tot de elevatio van Arnoldus was besloten.
Ook Lisiardus kwam tussenbeide en stelde dat niet alleen de vita zelf de nodige
waarborgen bood. Ook de concilievaders zelf konden hic et nunc de nodige bewijzen
leveren om meteen tot de elevatio te beslissen: de Koning van Frankrijk wiens
geboorte op mirakuleuze wijze door Arnoldus was voorspeld; de aartsdiaken Petrus
van Soissons die door de tussenkomst van Arnoldus van blindheid was genezen. En
verder, zo betoogde Lisiardus, sta ikzelf borg voor de waarachtigheid van de vele
wondere tekenen die hij heeft verricht, en voor de voorbeeldige levenswijze die de
zijne was. De hoge vergadering leek geneigd het standpunt van Lisiardus bij te treden.
Radulf echter had het zo niet begrepen. Nogal geïrriteerd antwoordde de aartsbisschop
dat hij dit alles reeds lang wist. En meer nog, hijzelf was getuige geweest van een
mirakel dat Arnoldus te Chaumont had bewerkstelligd. Toch zou er niet tot de
verheffing besloten worden vooraleer door duidelijke tekenen uit de hemel de
heiligheid van Arnoldus bevestigd werd.
Alhoewel het vooropgestelde doel te Reims niet bereikt werd, toch lag de weg
naar de elevatio van Arnoldus thans breed open. Opnieuw toog Hariulf aan het werk
en voegde aan de twee libri een derde boek toe waarin uitvoerig de mirakelen werden
beschreven die zich na zijn dood door de voorspraak
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van Arnoldus hadden voltrokken. Het volledige dossier werd reeds een jaar later aan
het oordeel van het concilie van Beauvais (1120) voorgelegd. Ditmaal was Hariulf
zelf aanwezig. Opnieuw werd de zaak door Lisiardus ingeleid. Met aandrang vroeg
hij de nodige aandacht van de concilievaders voor het libellus, en besloot zijn
tussenkomst door erop te wijzen dat, ware Arnoldus zijn diocesaan geweest, de
elevatio reeds lang een feit zou geweest zijn. Deze ruggesteun voor de bisschop van
Doornik werd nog versterkt door de tussenkomst van de bisschop van Châlons die,
zich rechtstreeks tot Lambertus wendend, erop wees dat voor hem het getuigenis van
Lisiardus en van de oude abt van Oudenburg volstond. Overigens, zo voegde hij er
nog aan toe, ontbreekt ons hier de tijd om dit boek door te nemen. Ook de bisschop
van Chartres deed zijn duit in het zakje, en verklaarde onomwonden dat men voor
zijn part, zonder paus of aartsbisschop of pauselijk legaat te raadplegen, gerust tot
de heiligverklaring mocht besluiten. Ondanks de roerende eensgezindheid van de
aanwezige bisschoppen werd de vita secunda toch nog aan de periti die de
concilievaders vergezelden voorgelegd. Na een ‘nihil obstat’ vanuit deze hoek werd
de beslissing van het concilie voorgelegd aan aartsbisschop Radulf en aan Cono van
Prenestina, de pauselijke legaat, die wel te Beauvais aanwezig waren, maar blijkbaar
niet hadden deelgenomen aan de voorafgaandelijke besprekingen. Tegen zoveel
eensgezindheid bleek thans de stugge Radulf niet langer bestand. Samen met de
pauselijke legaat werd de beslissing van het concilie bekrachtigd. De datum van de
elevatio werd bepaald op 1 mei 1121: het kerkwijdingsfeest van de Sint-Pieterskerk,
en dus Oudenburgkermis...
Later heeft Hariulf nogmaals de vita secunda ter hand genomen. Hij vulde het
derde boek aan met de beschrijving van wat zich te Beauvais had afgespeeld en nam
deze gelegenheid te baat om nog enkele mirakelen te beschrijven die zich na de
elevatio hadden voltrokken. Terzelfdertijd publiceerde hij ook een verkorte versie
van de uitvoerige vita, een tekst die sindsdien gebruikt werd in het monastieke officie.
Het is niet bekend waarom de hele procedure acht jaar lang heeft aangesleept.
Mogelijkerwijze heeft dit te maken met het feit dat Arnoldus buiten Oudenburg en
de onmiddellijke omgeving omzeggens onbekend was. Reeds vroeger werd gewezen
op het feit dat getuigenissen over Arnoldus in contemporaine bronnen volstrekt
ontbreken. En ook Hariulf zelf moet in zijn vita toegeven dat hij de gegevens over
Sint-Arnoldus de profundo silentii heeft moeten opdiepen. Naast de relatieve
onbekendheid van de heilige die Radulf tot zoveel terughoudendheid verplichtte,
mag wellicht ook gewezen worden op de procedure tot heiligverklaring zelf, die in
die tijd langzamerhand in vaste vormen werd gegoten en uiteindelijk tot de uitsluitende
bevoegdheid van Rome zou behoren. Zo bv. waren de bisschoppen te Beauvais het
roerend eens dat zij, en zij alleen, reeds lang tot de elevatio zouden hebben beslist.
Toch vonden ze het voorzichtiger om één onder hen naar Radulf en Cono uit te sturen
om hun iudicium en hun decretum door de hogere hiërarchie te laten bevestigen.

De Sint-Pieterskerk van Oudenburg
Bij oorkonde van 1 juli 1090 werd door Radbod, bisschop van Noyon-Doornik, het
verzoek van Cono en diens vrouw Hazecca ingewilligd om de Sint-Pieterskerk van
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Oudenburg, tot dan toe in leen gehouden van de graaf van Vlaanderen, te bevrijden
van alle lasten en aan de monniken van Oudenburg te schenken. Voorwaarde was
dat de nog te verkiezen abt door de bisschop zou worden gewijd en dat hij de
verschuldigde eerbied ten opzichte van de suffragaan diende aan de dag te leggen.
Verder werd aan de abdij de verplichting opgelegd om te Oudenburg voor de zielzorg
in te staan.
Volgens een anonieme kroniek uit die tijd, het zgn. Tractatus, was de
Sint-Pieterskerk nog door bisschop-abt Ursmarus van Lobbes († 713) gebouwd. In
de loop der tijden was het bescheiden houten kerkje in verval geraakt zodat tussen
1056 en 1070 een nieuwe stenen kerk werd opgericht, die op 1 mei 1070 door Radbod
werd ingezegend. Het Tractatus bevat tal van wetenswaardigheden over de nieuwe
kerk: de gebruikte materialen, de architectuur en een beschrijving van de
archeologische vondsten die dan reeds uit de grond werden opgediept en waarvan
de anonieme auteur van het Tractatus de vakkundige en artistieke kwaliteiten zo
hoog schat dat ‘ze op onze dagen huns gelijke niet vinden’. Het Tractatus bevat
eveneens een expliciete verwijzing naar de monastieke bestemming van de kerk, en
wel in een narratieve verwoording van hetgeen in strikt juridische terminologie in
de oorkonde van 1090 beslist werd. Dit fragment komt eveneens terug in de vita van
Sint-Arnoldus. Na een nauwkeurig onderzoek van deze passage zowel in het Tractatus
als in de vita kwam pater G.G. Meersseman tot de bevinding dat deze passus
oorspronkelijk niet in het Tractatus te lezen stond, en dat in deze kroniek alleen de
‘seculiere’ geschiedenis van de Sint-Pieterskerk besproken wordt, met de mirakelen
die zich rond de relieken van Sint-Pieter hadden voorgedaan.
De inlassing van de verwijzing naar de abdijkerk is het werk van de benedictijnen
die op een niet meer nader te bepalen datum na 1 juli 1090 op canonieke wijze in
het bezit kwamen van de Sint-Pieterskerk.
Wellicht mag men achter deze nuchtere filologische vaststellingen een klein
menselijk drama vermoeden, en mag men veronderstellen dat de verhuis, zo al niet
de verjaging van de seculiere geestelijkheid uit de Sint-Pieterskerk door de slachtoffers
allerminst in dank werd afgenomen. Aldus zou het Tractatus kunnen beschouwd
worden als de verwoording van een waardig protest waarmede de seculieren tegen
deze gang van zaken protesteerden. In de kroniek werd duidelijk aangetoond dat de
Sint-Pieterskerk sinds mensenheugenis door seculieren was bediend geworden, en
dat de plaats door mirakelen allerhande, op een wel bijzondere manier geheiligd was.
Veel kracht kon echter van dit protest niet uitgaan. De lokale geestelijkheid wist
immers ook dat de nieuwe bestemming helaas ook door de plaatselijke bisschop was
goedgekeurd. Toch moet in de ogen van de Oudenburgse monniken het
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Vijftiende-eeuwse miniatuur met de voorstelling van de HH. Arnoldus en Godelieve. Brugge,
Grootseminarie, hs. 127/5.

Tractatus een hinderlijk document geweest zijn. Wellicht was het onmogelijk om
het stuk te vernietigen. Wel kon een afschrift gemaakt worden waarin de verdere
bestemming van de Sint-Pieterskerk duidelijk werd beschreven. Dit resulteerde dan
in het Tractatus zoals het thans, inclusief de benedictijnse inlassing, bekend is.
Door de aanwezigheid van dezelfde passage in de vita van Sint-Arnoldus mag
men deze ingreep wel op rekening brengen van Hariulf. Door de ingreep in de tekst
van het Tractatus werden aldus, volgens de beste judo-taktiek, de argumenten van
de lokale tegenstrevers voor een volstrekt tegengesteld doel gebruikt. En wanneer
de vita ooit de aartsbisschoppelijke goedkeuring zou krijgen, zou de passage
betreffende de Sint-Pieterskerk als abdijkerk dubbel gewaarborgd zijn.
De tussenkomst van Hariulf in verband met de betwisting over de Sint-Pieterskerk
bleef niet beperkt tot deze éne inlassing. Op handige wijze werd ook één der mirakelen
uit het Tractatus in de vita overgenomen.
Mogelijkerwijze is Hariulf nog een stap verder gegaan. In de catalogus abbatum
die rond 1463 door abt Anianus Coussere werd samengesteld wordt een dialogus
over de mirakelen in de Sint-Pieterskerk te Oudenburg aan Hariulf toegeschreven.
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Het werk is helaas niet bewaard gebleven, maar men is geneigd te vermoeden dat
Hariulf hier het Tractatus heeft omgewerkt tot een beschrijving van de wonderen
die zich in de abdijkerk te Oudenburg hebben voorgedaan. Het is in elk geval een
procédé dat Hariulf niet schuwde en waarvan hij meerdere proeven van bekwaamheid
heeft afgeleverd.

Pleidooi voor Oudenburg
De Sint-Medardusabdij van Soissons heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de
aanvangsjaren van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Op de eerste plaats is er de
figuur van Sint-Arnoldus zelf die, na wat een schitterende riddercarrière leek te zullen
worden, het harnas voor de monnikenpij ruilde, te Sint-Medardus intrad, er gedurende
een tijd als kluizenaar bij de abdij leefde, en er, volgens een toch wel klassieke
‘invitus-coactus-topos’ tot abt verkozen werd. Het is echter als bisschop van Soissons
dat hij door paus Gregorius VII met een vredesmissie in Vlaanderen werd belast.
Wel blijft het merkwaardig dat hij zich bij deze zending o.m. liet bijstaan door zijn
vroegere confrater en vriend Everolf, een monnik van de Sint-Medardusabdij.
Kort daarop verschijnt Soissons opnieuw in de annalen van Oudenburg. Tijdens het
abbatiaat van Odo, wellicht in 1091, wordt door een drietal uit Vlaanderen afkomstige
monniken een poging ondernomen om de relieken van Arnoldus te ontvreemden en
naar Soissons over te brengen. De daders worden met name genoemd: Arnoldus, een
neef van de heilige, Godebertus, een Bruggeling, en Baldradus van Oudenburg. Zou
er een verband bestaan tussen de oorkonde van Radbod in 1090 en deze overigens
volkomen mislukte rooftocht? Wellicht wel. Door het overbrengen van de relieken
van Sint-Arnoldus zou men des te gemakkelijker de cella van Oudenburg, waar heel
waarschijnlijk enkele monniken uit Soissons vertoefden, in de staat van afhankelijke
priorij kunnen behouden. Helaas slaagden de drie monniken niet in hun opzet. Met
de hulp van een mirakel, en mogelijkerwijze getroffen door de diepe verering die
men te Oudenburg voor Sint-Arnoldus aan de dag legde, nam de mislukking voor
Soissons zelfs dramatische vormen aan. Immers, op een niet meer precies te bepalen
tijdstip na 1091 zou één der handlangers, met name Arnoldus, de eerste abt van
Oudenburg worden.
Zowat 40 jaar later, met name op 1 augustus 1139, bereikte abt Hariulf uit Rome het
ontstellende bericht dat hij ‘als gewezen monnik van de Sint-Medardusabdij’, de
cella van Oudenburg waarvan het bestuur - als priorij van Soissons - aan hem was
toevertrouwd, op listige wijze tot een abdij ver-
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heven had. Hij werd dan ook in korte, niet mis te verstane bewoordingen door paus
Innocentius II bevolen om zijn abtsstaf in de handen van de abt van Soissons neer
te leggen en het beheer van Oudenburg opnieuw aan de Sint-Medardusabdij over te
dragen.
Deze frontale aanval op de onafhankelijkheid van Oudenburg vormt waarschijnlijk
het hoogtepunt van een reeds lang aanslepende betwisting die voor het eerst aan het
licht kwam bij de rooftocht van Arnoldus en zijn companen. Nu echter kon men er
te Soissons, dank zij de pauselijke interventie, op vertrouwen dat deze betwisting
definitief in het voordeel van de Sint-Medardusabdij zou beslecht worden.
Soissons en Rome hadden echter zonder Hariulf gerekend!
De last der jaren noch de lange en vermoeiende reis konden Hariulf deren om te
Rome, voor paus en curie zijn zaak te verdedigen. Hij beschikte daarbij over niet
onaardige troeven. In zijn besluiten kon hij onder meer verwijzen naar de oorkonde
van 1090 betreffende de schenking van Cono en Hazecca. Hij kon ook wijzen op de
wel kolossale blunder die hem, Hariulf, als een monnik van Sint-Medardus voorstelde.
Verwijzen kon hij ook nog naar Arnoldus en Gerwinus die hem te Oudenburg als
abt waren voorgegaan, en tenslotte - in nood snijdt men pijlen uit elk hout - naar het
zgn. Testament van Sint-Arnoldus zelf. Tegenover dit betoog kon paus Innocentius
II alleen besluiten dat deze argumenten alle verdere tegenspraak en betwisting vanuit
Soissons overbodig maakten.
Het Testament van Sint-Arnoldus bevat in feite twee oorkonden. In de eerste, uit
1084, somt Sint-Arnoldus de schenkingen op van Cono en van andere begunstigers
die hij ten bate van de Sint-Pietersabdij ontvangen heeft. In een tweede gedeelte, uit
1087, worden een reeks schenkingen vermeld die door adellijke en vermogende
personen van Oudenburg en omgeving werden verleend. Dit alles wordt schriftelijk
vastgelegd opdat de abt die na de dood van Sint-Arnoldus zal verkozen worden, voor
het welzijn, zo stoffelijk als geestelijk, van de hem toevertrouwde gemeenschap zou
kunnen zorgen. Dit testament, waarvan het origineel in het Brugse Rijksarchief
bewaard wordt, is een vervalsing. Het geschrift, de taal en opbouw van de oorkonde
beantwoorden niet aan de vooropgestelde datering. Ook zijn bepaalde gegevens in
tegenspraak met vaststaande feiten. Wanneer men poogt om dit stuk in zijn werkelijke
historische context terug te plaatsen, komt men als vanzelfsprekend terecht bij Hariulf,
die precies van dit document het koninginnestuk van zijn onderhandelingen te Rome
heeft gemaakt. Hierbij bedenke men echter dat het mogelijk blijft dat deze oorkonde
alleen formeel vals is; ze werd immers aangemaakt met behulp van één of meerdere
oorkonden waarvan althans één - de reeds genoemde oorkonde uit 1090 - boven elke
verdenking staat. Aldus is het mogelijk dat Hariulf een reeks werkelijk verleende
schenkingen, al of niet door oorkonden bevestigd, heeft samengebracht in één
geantidateerd document om, bekleed met de autoriteit van Sint-Arnoldus zelf, duidelijk
te bewijzen dat deze schenkingen niet aan één of andere priorij of afhankelijkheid
van Sint-Medardus werden verleend, maar wel aan de in 1087 nog op te richten
Sint-Pietersabdij van Oudenburg.
Wat hier ook van zij, na deze definitieve pauselijke uitspraak is er in de verdere
geschiedenis van Oudenburg geen sprake meer van de Sint-Medardusabdij van
Soissons. Meer nog, wanneer men eeuwen later te Oudenburg over de stichting van
de abdij spreekt, schijnt men er doelbewust de naam van Soissons te vergeten, en
heeft men het over een stichting van Sint-Arnoldus met de medewerking van
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monniken afkomstig uit Affligem, wat onmogelijk is, en monniken uit Flurs, een
onbekende, zoal niet onbestaande abdij.

Vir religiosus et prudens
Uit wat voorafgaat kan men ongetwijfeld enkele karakteristieken puren die het lange
abbatiaat van Hariulf kenmerken. In de eerste plaats komt men onder de indruk van
zijn nooit aflatende zorg voor de hem toevertrouwde gemeenschap. Eeuwen later zal
deze sollicitudo ten gunste van Oudenburg nog steeds geprezen worden. Daarbij
ontbrak het Hariulf heel zeker niet aan moed om als abt van de toch wel bescheiden
Sint-Pietersabdij de groten der aarde op onbevangen wijze tegemoet te treden. Hierin
werd hij geholpen door een scherp verstand dat in alle klaarheid de problemen kon
omlijnen en ontrafelen, en dat, gekoppeld aan diplomatisch doorzicht en handigheid,
deze problemen ook steeds ten gunste van de Sint-Pietersabdij kon oplossen.
Het zijn kwaliteiten die ook reeds door zijn tijdgenoten opgemerkt en gewaardeerd
werden. Aan het einde van zijn onderhandelingen te Rome kan paus Innocentius II
niet nalaten om in het openbaar het hoogstaande karakter van Hariulf te roemen, en
zijn de curiekardinalen het eens dat hij zijn zaak standvastig, eerlijk en in alle
hoffelijkheid heeft verdedigd. Maar ook in Vlaanderen was Hariulf blijkbaar een
man van een hoog moreel gezag en dit niet zozeer omwille van het ambt dat hij
bekleedde, dan wel om zijn persoonlijke hoedanigheden. In zijn bekende dagboek
beschrijft Galbert van Brugge hoe Willem Clito in 1128, voor de slag van Axpoele,
bij de abt van Oudenburg zijn zonden biechtte. Galbert noemt Hariulf een wijs en
vroom man. In al zijn beknoptheid geeft deze vermelding toch wel een bijzonder
reliëf aan de held die in ons verhaal wellicht teveel als een dux hominum, en al te
weinig als een scrutator rerum werd voorgesteld.
Roel Vander Plaetse
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Iconografische mijmeringen rond de H. Arnoldus
De iconografie van een heilige bestuderen betekent zich niet alleen verdiepen in de
meestal aangrijpende biografie en zich toeleggen op de context waarin zijn leven
zich afspeelde. Het houdt meteen in op de hoogte te zijn van de miraculeuze
gebeurtenissen en de legendarische verhalen die over hem of haar worden verteld.
Pas dan wordt de mogelijkheid geboden een verklaring te brengen voor de
veelzijdigheid aan attributen en de iconografie van die figuur in te kaderen in een
ruimer geheel.
Vooral in de negentiende eeuw poogden heel wat auteurs, onder invloed van de
romantisch geïnspireerde katholieke ‘revival’ het levensverhaal van Sint-Arnoldus
neer te schrijven. Het bleef uiteindelijk meestal zeemzoete literatuur, doorspekt met
allerlei wonderbare gebeurtenissen. Ze moesten de gelovige aanzetten tot een grotere
devotie. De strikt wetenschappelijke literatuur beperkte zich tot enkele recentere
artikels. De authentieke levensfeiten van die Vlaamse heilige zijn tenslotte weinig
talrijk en kunnen nauwelijks enkele regels vullen. Toch blijken die gegevens belangrijk
genoeg om ze te verwerken in algemene publikaties betreffende de latere
middeleeuwen. Meer nog vooraanstaande mediaevisten gebruikten elementen uit
zijn summier gekende vita om hun stellingen te onderlijnen, te bevestigen, te bewijzen.
Hier duiden op Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale
van de Franse professor Georges Duby zou al voldoende kunnen zijn. Van dit boek
verschenen uitgaven in ettelijke talen. De auteur leert er ons hoe Arnoldus door zijn
uitspraken de mensen onderrichtte het huwelijk op een juiste manier te beleven.
Beneden zijn stand trouwen behoorde in elk geval niet tot de geplogenheden. Graag
halen we ook de in 1983 door de Utrechtse universiteit gepubliceerde bundel aan
over Andere structuren, andere heiligen. Het veranderde beeld van de heilige in de
Middeleeuwen onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop. Arnoldus wordt er
besproken in de verhouding tussen de lekengroeperingen en de heiligen uit de
Gregoriaanse hervormingstijd.
Toch gaf zijn vita slechts summiere inspiratie aan kunstenaars. Zijn iconografie
vertoont weinig variatie. Dezelfde kenmerken komen blijkbaar voortdurend terug.
Enkele attributen die geïnspireerd zijn op een aantal miraculeuze voorvallen of
legenden, onderbreken gelukkig die eentonigheid. Ons artikel brengt dan ook geen
vernieuwing en wil alleen enkele samenvattende beschouwingen omtrent dit thema
reveleren. Inspiratie vonden we vooral in de catalogus van de in 1984 gehouden
tentoonstelling Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984. Deze
expositie bracht o.a. voor het eerst een iconografisch overzicht van voorstellingen
van de elfde-eeuwse heilige. In dit werk vindt de geïnteresseerde lezer een uitvoerige
bibliografie omtrent het voormalig Oudenburgse convent én de H. Arnoldus.
Al vóór zijn geboorte - waarvan de datum verdwijnt in de mist van de geschiedenis
- deed er zich een miraculeus feit voor. Een engel verscheen aan zijn moeder,
Meinsinde, meldde haar de geboorte van een zoon en openbaarde reeds zijn heiligheid.
Hij moest de naam krijgen die op een steen onder haar stoel in de parochiekerk van
Tiegem was gebeiteld: Christophorus. Een dergelijk verhaal komt in de hagiografie
wel meer voor. En kondigde Gabriël soms ook niet de geboorte van Christus aan
Maria aan? Weinig kunstenaars zetten dit vertelsel om in beeld. In de
O.-L.-Vrouwekerk in Oudenburg schraagt een houten sokkel uit 1887 het
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Sint-Arnoldusschrijn. De parochianen van Tiegem schonken dit voetstuk ter
gelegenheid van de achthonderdste verjaardag van het overlijden van de heilige. Het
erop aangebrachte beeldhouwwerk, gekerfd in een neogotische driepas, stelt die
legende voor. Zijn uiteindelijke naam zou hij te danken hebben aan zijn peter, Arnold
van Oudenaarde. Dit tafereel vinden we ook op het aan hem toegewijde zijaltaar van
de parochiekerk in Tiegem.
Naar de toen heersende traditie wordt Arnoldus opgeleid voor het ridderschap.
Hij is tenslotte van adellijke afkomst. Hij was voorbestemd om kampioen van zijn
familie te worden. Een fantastisch verhaal vertelt ons over zijn dapperheid. In een
tornooi in Utrecht omstreeks 1066-1067 redde hij de eer van Vlaanderen tegenover
de Duitse ridderschap. Na de dood van zijn vader veinsde hij gestoken in zijn harnas
naar

H. Arnoldusbeeld uit het Antwerpse brouwershuis. (Copyright: K.I.K., Brussel).
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H. Arnoldusbeeld uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Brussel, Kon. Musea voor Kunst en
Geschiedenis.
(Copyright: K.I.K., Brussel).

het hof van de Franse koning te gaan, maar treedt in werkelijkheid als monnik binnen
in de Sint-Medardusabdij te Soissons in Frankrijk. Die beslissing stond blijkbaar al
lang vast. Ze oefende ongetwijfeld een sterke invloed en bewogenheid uit in zijn
familie en vriendenkring. Het leven in het convent verliet hij vlug. Arnoldus trekt
zich terug in een kluis. Dit kluizenaarsleven en het zich voortdurend in eenzaamheid
opsluiten loopt als een rode draad door het verdere leven van de heilige. Telkens
wordt hij geroepen om een opdracht te vervullen, telkens keert hij terug naar een
afgelegen plaats, zonder gezelschap, ver van anderen. Dit mag ons geenszins verbazen.
Het komt niet alleen geregeld voor in levensbeschrijvingen van andere heiligen, maar
het behoort tevens tot de geest van die tijd. Of verkreeg hij, zoals Georges Duby ons
meldt, een cel buiten het klooster omdat hij, ondanks de tonsuur, een last betekende
voor het convent en de monniken? Merkwaardig is evenwel dat dit kluizenaarsleven
van Arnoldus zelden werd afgebeeld.
Alleen het Steinmetzkabinet in Brugge bewaart een burijngravure (16,4: 20,6 cm
- inv. nr. 0.4396.III) met de voorstelling van de H. Arnoldus als eremiet (zie afbeelding
blz. 5). Rafaël Sadele(e)r heeft het kunstwerk in het begin van de zeventiende eeuw
gestoken naar een ontwerp van Maarten de Vos. Arnoldus, met lange baard, zit
neergeknield in een schamele hut, opgetrokken tussen enkele bomen. Boven de kluis
prijkt een eenvoudig - uit takken vervaardigd - kruis. De heilige heft de armen omhoog
en kijkt naar een ander kruisbeeld. In zijn rechterhand houdt hij een paternoster. In
de hut bemerken we verder een mijter, een stenen kruik, wat boeken, bundels
tarwearen en een mand met broden. Die objecten herinneren aan bepaalde levensfeiten
van Arnoldus of aan mirakelen. Het tafereel speelt zich af in een bergachtig land,
rijkelijk beplant met bomen. Een rivier kronkelt door

Vlaanderen. Jaargang 36

Ontwerptekening van het schild van de Brugse brouwers. De tekening dateert uit de zeventiende eeuw.
Ze wordt bewaard in het Steinmetzkabinet in Brugge. Het is een van de weinige kunstwerken die
verschillende taferelen uit het leven van de H. Arnoldus weergeven. Een afbeelding van de uitvoering
in zilver prijkt op het kaft van dit nummer. (Copyright: K.I.K., Brussel).
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het landschap. In de verte bemerken we een brug met enkele figuren en enkele ruïnes.
Dichterbij staat een huis. Na tweeenveertig maanden van stilte zond Arnoldus, via
het luikje van zijn cel, in een ononderbroken woordenvloed, stichtende vermaningen
en adviezen de wereld in. Vooral op het gebied van het huwelijk en als verdediger
van de familiebelangen groeide zijn reputatie snel.
Omstreeks 1072-1076 sterft abt Reginald (Reinald) van het Sint-Medardusklooster.
De monniken verkiezen Arnuldus tot hun nieuwe abt. Hij weigert en vlucht. Een
wolf brengt hem echter op wonderbare wijze terug. Ook dit legendarische verhaal
komt in heel wat heiligenlevens voor. Enkele gegraveerde prenten stellen hem zo
voor. Als illustratie wijzen we op zijn voorstelling in de Generale legende der
Heylighen van Petrus Ribadineira en Heribertus Rosweydus uitgegeven in

Een Sint-Arnoldusbeeld uit een privé-verzameling in Bergen.

Een voorstelling van de H. Arnoldus met een vogel (onderaan) op een rijkelijk geborduurde kazuifel
uit 1539. Roeselare, Sint-Michielskerk. (Copyright: K.I.K., Brussel).

1619 of in het in 1662 bij de Antwerpenaar Michel Cnobbaert gedrukte Kleyn
prieeltjen vande heyligen, voor alle de daghen van 't jaer, met hunne merckelijckste
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deughden, mirakelen, ende leerlinghen, door eenen Priester der Societeyt Jesu. In
een medaillon bemerken we een wolf die Arnoldus terug naar de abdij van Soissons
leidt.
Op het negentiende-eeuwse Sint-Arnoldusaltaar in de Oudenburgse parochiekerk
prijkt een identieke voorstelling.
Hier moeten we zeker ook wijzen op het fraaie schild van de Brugse brouwersgilde
(zie kaft). De merktekens erop verklappen dat Pieter van Sychem dit pronkstuk in
1695 vervaardigde. Het rond en licht gewelfd borstschild wordt permanent in het
Gruuthusemuseum tentoongesteld. Het al vermelde Steinmetzkabinet conserveert
de zeventiende-eeuwse voorstudie van dit brouwersschild (pen in bruin, grijs
gewassen, Ø 31,4 cm - inv. nr. 0.1806.III). Daaruit blijkt dat de edelsmid dit ontwerp
niet helemaal volgde. Centraal mon-
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Zeventiende-eeuws insigne van de knaap van de nering van de Gentse brouwers. Gent, Bijlokemuseum.
(Copyright: K.I.K., Brussel).

teerde de kunstsmid een verguld-zilveren bustevoorstelling van de H. Arnoldus,
patroon van de Brugse brouwers. De Sint is voorgesteld op een gegranuleerde grond
met aan weerszijden een plantenmotief. Daarrond prijken straalsgewijs drie
ovaalvormige cartouches met taferelen uit het leven van de heilige. Ertussen bracht
de kunstenaar emblemen aan die verwijzen naar zijn patroonschap van de brouwers.
Op het gewelfd medaillon, onderaan, graveerde Van Sychem volgende tekst: ‘Doen
/ Maecken / bij den Deken / en Eedt met / de gemene / Supposten / 1695’.
Plantenornamentiek smukt het geheel op. In de bovenste cartouche van het uitgevoerde
zilverstuk prijkt het legendarisch verhaal met de wolf. Arnoldus draagt er al het
bisschoppelijk ornaat, wat chronologisch niet klopt. Of gaat het hier over Arnoldus
als abt? Het tafereel speelt zich af in een landschap met bomen. Links staat een
eenbeukig kapelletje met spits torentje. Zowel op het ontwerp als op de uiteindelijke
uitvoering beeldde Pieter van Sychem de inkleding van Arnoldus als benedictijn uit.
Dit gebeuren wordt voorgesteld in een kerkinterieur. Ettelijke monniken wonen de
plechtigheid bij. Ook zijn wijding tot bisschop behoort tot de voorstellingen op dit
kunstwerk. De heilige ontvangt net de kromstaf uit de handen van een gemijterde
prelaat. De ontwerptekening voorzag ook een afbeelding met miraculeuze genezingen
rond zijn sterfbed. Het geheel boeit ons door zijn vormgeving en compositie. Barok
vinden we niet alleen terug in de versieringen en in de dynamiek van taferelen, maar
ook in het gebruikte kleureneffect van het zilver en het goudgeel verguldsel. We
mogen hier niet vergeten op te merken dat dit schild één van de weinige gewrochten
is waar meerdere scenes uit het leven van de H. Arnoldus samen in beeld worden
gebracht.
Na zijn abtswijding vroeg men hem opnieuw om wijze raad. Er gebeuren tevens
weer enkele miraculeuze voorvallen. Tijdens een wijdingsplechtigheid van een kerk
verzamelde zich een massa mensen. Het werd middag en niemand bracht eten of
drank mee. Uit de grote menigte haalden hulpvaardige monniken slechts vijf broden
en evenveel kruiken wijn. De rest van het verhaal raadt iedere lezer: Arnoldus zegende
het voedsel en de drank, liet het uitdelen aan de samengestroomde massa en allen
aten en dronken tot ze waren verzadigd. Opmerken dat die legende een overduidelijke
verwantschap vertoont met het verhaal van de wonderbare spijziging in de bijbel
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lijkt overbodig. Een zeventiende-eeuws (?) bidprentje in de bibliotheek van de
culturele dienst van de Provincie West-Vlaanderen (kopergravure, 12,1: 9 cm - inv.
nr. 6 AD 2) stelt dit verhaal voor. Op een neogotisch glasraam uit het Brugse
Sint-Lodewijkcollege wordt hij met broden uitgebeeld. Dit brandvenster uit 1893
bleef gelukkig na de afbraak van de school bewaard. Lang zal hij zijn functie van
abt niet vervullen. Hij moet wijken voor de intriges van de Franse koning die een
andere kandidaat op de abtszetel wil. Arnoldus wordt opnieuw kluizenaar.
Tijdens het concilie van Meaux, november 1081, benoemt paus Gregorius VII
Arnold tot bisschop van Soissons. De wijding verloopt op een miraculeuze manier.
De koning had

Achttiende-eeuwse collecteschaal van de nering van de Gentse brouwers. (Copyright: K.I.K., Brussel).
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trouwens zijn eigen kandidaat, Ursio. Deze liet Arnoldus de stad niet binnen zodat
hij slechts de geestelijke waardigheid van het bisschopsambt bezat en niet beschikte
over de bijhorende wereldlijke goederen. Een dergelijke situatie moet worden
begrepen in een ruimer kader en een complexer geheel. Het gaat uiteindelijk over
een strijd tussen de heren en de Kerk. We leven in volle investituurstrijd. En net in
die periode ontwikkelt zich een hervormingsbeweging om o.a. de Kerk vrij te maken
van de invloed van de leken, in het bijzonder bij de benoeming van bisschoppen.
Arnoldus verwerft op een merkwaardige manier - met de hulp van God! - de
waardigheid van monseigneur. Toch trekt hij zich opnieuw uit het maatschappelijk
leven terug en probeert een onafhankelijke positie in te nemen. In de vita beklemtoont
de auteur telkens de negatieve rol van de wereldlijke gezagdrager. Nog andere
voorvallen onderlijnen dit. Toch bidt hij voor een troonopvolger.
Om vrede te brengen in een strijd tussen de heren onderling aanvaardt hij een
‘missie’ naar Vlaanderen. Er heeft een historische ontmoeting plaats met graaf
Robrecht de Fries in Rijsel. Arnoldus probeert hem milder te stemmen tegen mensen
die een aanslag hadden beraamd. Terwijl hij in Vlaanderen

Beeld van de H. Arnoldus uit de achttiende eeuw. Brussel, Sint-Jan-de-Doperkerk. (Copyright: K.I.K.,
Brussel).

vertoefde, probeerde hij, op verzoek van de edelen, nog vrede te brengen in het
verscheurde land.
Stichtte hij daarom misschien omstreeks 1084 de Sint-Pietersabdij in Oudenburg?
Uit de handen van Cono I van Eine en van bisschop Radbod II van Noyon-Doornik
ontvangt Arnoldus de aan Petrus toegewijde bidplaats om er een klooster op te richten.
In enkele voorstellingen houdt de heilige dan ook symbolisch een gebouwtje in de
hand. Het belangrijkste kunstwerk in dit verband behoort toe aan de Sint-Pieterskerk
in Heimfriedswilder (Wierre-Effroy in Frans-Vlaanderen). Oorspronkelijk maakte
dit schilderij deel uit van een groter geheel. Het zijluik stelt een biddende man voor.
Achter hem staat zijn patroonheilige(?), Sint-Arnoldus. In zijn linkerhand houdt hij
een maquette van een kerk. Het anonieme paneel dateert uit de zestiende eeuw. De
schenking van de Oudenburgse Sint-Pieterskerk zelf vormde enkele malen de
inspiratiebron voor Arnoldusvoorstellingen. Alom bekend en beschreven is een
vijftiende-eeuwse miniatuur uit de Codex Aldenburgensis. Het wordt veilig bewaard
in het Grootseminarie te Brugge. De verluchting laat ons genieten van die voor die
tijd niet uitzonderlijke gift. De miniaturist beeldde Arnoldus af tussen de bisschop
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en een benedictijn. De graaf, Cono, en zijn vrouw, Hazecca, staan aan de andere
kant. Hun kledij beantwoordt niet aan die van de elfde eeuw, maar vertoont duidelijk
Bourgondische inspiratie. Mogen we soms niet veronderstellen dat die illustratie
hertog Filips de Goede portretteert die het abbatiaat van het Oudenburgse convent
in 1463 aan zijn bastaardzoon Raphaël de Marcatellis aanbiedt. De prelaat bekleedde
die waardigheid tot 6 april 1478, toen hij Jan van Sicleers als abt van het veel grotere
Sint-Baafs in Gent opvolgde.
Zijn vredesopdracht in Vlaanderen inspireerde eveneens enkele kunstenaars. Of
mogen we de duif, die geregeld bij Arnoldus als attribuut opduikt, niet in die zin
verklaren? Inderdaad sommige van die vogels lijken meer een valk dan een vredesduif.
Of zouden ze eventueel een arend voorstellen? Dit laatste verwijst gedeeltelijk naar
de etymologische verklaring van de naam Arnoldus. De valk houdt verband met zijn
ridderopleiding. In die tijd behoorden valkenjachten tot de geliefkoosde sporten van
de adel. Als voorbeeld halen we een houtblok aan uit het museum in Kortrijk en het
zeventiende-eeuwse grafepitaaf van Armand Bruière in de Sint-Piatuskerk in Doornik.
In de linkerhand houdt de H. Arnoldus een valk. Een anoniem kunstenaar borduurde
hem met een duif op een kazuifel. Dit zestiende-eeuws liturgisch gewaad ligt
verborgen in de sacristie van de Roeselaarse Sint-Michielskerk. Ook op andere
kunstwerken werd dit attribuut als een herkenningsteken voor de H. Arnoldus
gebezigd. Vooral de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge maakte gretig van dit motief
gebruik. Vergeten we niet dat abt Modest van Assche en zijn monniken ervoor
zorgden dat de Oudenburgse abdij en haar stichter bij hen verder leefden. Steenbrugge
verwierf de naam van de derde vereringsplaats van de H. Arnoldus in
West-Vlaanderen. Een tekening van Dom Bruno Groenendaal in het gastenboek en
enkele glasramen met een voorstel-
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ling van de Sint herinneren de bezoeker aan deze bedevaartsplaats. Merkwaardig of toch niet? - dat de monniken in 1940 besloten toen het negende eeuwfeest van de
geboorte van Arnoldus te vieren. De tweede wereldoorlog temperde de geplande
plechtigheden en de feesten ontvouwden niet de verwachtte luister. Hier moet tevens
gewezen worden op de niet uitgevoerde plannen om naast het vredesmonument uit
1937 in de tuin van dit klooster een kapel op te richten en toe te wijden aan de
Tiegemse heilige. Het bleef bij ideeën en dromen! Toch mogen we onderstrepen dat
juist in die tijd Arnoldus opnieuw als vredespatroon naar voren wordt geschoven en
dat kon niet gebeuren zonder de stuwende kracht van abt Van Assche. Arnoldus als
vredesapostel vinden we ook uitgekapt in één van drie half-reliëfs die opgesteld staan
rond de Oudenburgse parochiekerk. Ze werden uitgevoerd naar een ontwerp van
broeder Firmin De Smidt in 1946. Het beeldhouwwerk stelt zijn vredesopdracht in
Vlaanderen, de al vermelde schenking van de Sint-Pieterskerk en zijn overlijden
voor. Een negentiende-eeuwse muurschildering in het neogotisch kasteel in Loppem
stelt dezelfde geschiedenis uit Arnoldus' leven voor. De uit Duitsland afkomstige
August Martin voerde die wandschildering uit. Guido Gezelle rijmde de onderstaande
tekst voor de middeleeuwse gebeurtenis. Nog andere kunstwerken beelden de H.
Arnoldus met een vogel uit. Als voorbeeld verwijzen we naar een beeldhouwwerk
in de Sint-Johannes-de-Doperkerk in Brussel.
De H. Arnoldus overlijdt in Oudenburg op 15 augustus 1087. Dit is negenhonderd
jaar geleden. Zijn feestdag vieren we op 16 augustus. De dag ervoor wordt te druk
in beslag genomen door de luisterrijke Mariale diensten. Tijdens de begrafenis gebeurt
opnieuw een mirakel. De monniken hadden uit veiligheidsoverwegingen zijn
bisschoppelijke ring van het lijk verwijderd. Vlak voor de uitvaartdienst probeerden
de kloosterlingen hem terug aan Arnoldus' vinger te schuiven. Dit lukte niet. Tijdens
de misviering nam de heilige zelf de ring en stak hem aan zijn vinger. De ring vormt
dan ook een - weliswaar - zeldzaam attribuut. Zo stelde een anonieme verluchter
hem voor op een miniatuur in de al vermelde Codex Aldenburgensis. Zijn naamgenoot,
de H. Arnoldus van Metz, houdt evenwel geregeld een ring als attribuut vast. De
bijhorende legende is traditioneel. De prelaat gooide namelijk zijn ring in de Moezel
en wilde dit juweel pas terug als God hem zijn zonden had kwijt gescholden. Tijdens
het eten vond de bisschop het kleinood in de buik van een vis terug. Van toeval
gesproken! Dat er tussen beide heiligen verwarring ontstond, zal wel niemand
betwijfelen. Een negentiende-eeuws bidprentje, gedrukt bij K. Van de Vijvere-Petyt
in Brugge, stelt volgens het onderschrift wel degelijk Sint-Arnoldus, patroon van
Tiegem, voor. In zijn handen houdt hij echter een vis met in zijn bek een ring. Ook
onder de hierboven aangehaalde vijftiende-eeuwse miniatuur prijkt als tekst een
verwijzing naar de bisschop van Metz. Het handschrift werd nochtans voor de
Oudenburgse Sint-Pietersabdij, gesticht door de H. Arnoldus van Soissons, geschreven
en verlucht. Deze biografische schets bood ons meteen de gelegenheid dieper in te
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H. Arnoldusbeeld uit de achttiende eeuw. Het kunstwerk wordt in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Namen
bewaard.
(Copyright: K.I.K., Brussel).

gaan op een aantal minder gekende en minder voorkomende attributen van de H.
Arnoldus. Enkele tot nu toe niet aangehaalde kentekens blijven echter het
karakteriserend herkenningselement. Laten we ze even overlopen. De Vlaamse heilige
wordt vooral voorgesteld in bisschoppelijk ornaat: met albe of superplie, stola, amict,
singel, manipel, koorkap of kazuifel. Daarbij behoren natuurlijk ook zijn mijter en
kromstaf. De bisschopsmijter komt het meest voor. We mogen het niet beschouwen
als een essentieel attribuut van Arnoldus alleen. Vele heiligen waren immers
gemijterd. Zowel een bisschop als een abt, en symbolisch ook een abdis, dragen zo'n
liturgisch hoofddeksel. Meteen stelt zich de vraag of de mijter bij de H. Arnoldus
verwijst naar zijn hoedanigheid als abt of als bisschop. Weliswaar bestaat een licht
verschil tussen de mijter van beide prelaten, maar de kunstenaars hielden er weinig
rekening mee. Hetzelfde geldt trouwens voor de kromstaf.
Ook dit attribuut komt veelvuldig voor. Het gaat door als één van de oudste
kerkelijke emblemen. Algemeen wordt aangenomen
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Processietoorts uit de achttiende eeuw met de voorstelling van de H. Arnoldus. Gent, Bijlokemuseum.
(Copyright: K.I.K., Brussel).

dat bisschoppen de staf met de krul naar het volk gekeerd moeten houden binnen
hun eigen kerkprovincie en omgekeerd buiten hun bisdom. Abten daarentegen worden
verondersteld de haak buiten te keren binnen het convent en naar binnen buiten het
klooster. De mening dat de kromming van Arnoldus' staf noch naar binnen, noch
naar buiten mag gekeerd zijn, maar tussen de twee omdat hij zowel abt als bisschop
was, lijkt op geen vaste grond te steunen.
Nu eens draagt de Sint de staf in de rechterhand dan weer in de linker. Heel wat
kunstwerken stellen hem met staf en mijter voor. Maar nogmaals, dit zijn geen
attributen van Arnoldus alleen. Zelden hangt aan zijn staf het sudarium. Dit meestal
fraai versierd zweetdoekje hoort nochtans een typisch herkenningsteken te zijn van
abten en abdissen. Die sluier diende te voorkomen dat de dikwijls vochtige onbedekte
hand in contact kwam met de staf. Volgens de Romeinse Ritus droegen bisschoppen
handschoenen. Uitzonderingen bevestigen de regel. Op het overbekende paneel
Kanunnik Joris van derPaele in aanbidding voor O.-L.-Vrouw van Jan van Eyck uit
1436 in het Brugs Groeningemuseum houdt Sint-Donaas de kruisstaf vast met
handschoenen én met sudarium, mogelijk afkomstig uit de schat van de grafelijke
bidplaats. Van dubbel gebruik gesproken! Het brouwershuis in Brussel conserveert
een eikehouten Sint-Arnoldusbeeld uit het begin van de zestiende eeuw waar de
heilige een staf met zweetdoekje vasthoudt. Uitzonderlijk is het wel. In zijn handen
heeft de Vlaamse Sint ook een gesloten boek. Vermoedelijk verwijst dit attribuut
naar de regel van Benedictus. Niet alleen het klooster van Soissons behoorde tot die
orde, ook de monniken van de Sint-Pietersabdij in Oudenburg volgden die regel.
Enkele andere kunstwerken stellen hem eveneens met een boek voor. Het meest
monumentale voorbeeld daarvan staat opgesteld in de Sint-Sulpitiuskerk in Diest.
De monumentale en dynamische zeventiende-eeuwse sculptuur behoort tot een
indrukwekkend zijaltaar. Het geheel vormt als het ware een samenvattend relaas van
de iconografie van de H. Arnoldus. Naast de weergave van zijn bisschoppelijke en/of
abbatiale symbolen, vinden we er tevens massa's attributen die verwijzen naar zijn
patroonschap van de brouwers (zie verder). Ook op de kap, of soms schild of schelp
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genoemd, van een rode koorkap van omstreeks 1600 uit de Sint-Guibertuskerk in
Gembloux en op het zilveren insigne van de knaap van de Gentse brouwersnering
van 1628 in het Bijlokemuseum van de Arteveldestad prijkt hij met een boek in de
hand. Op enkele bidprentjes en op enkele andere sculpturen wordt hij eveneens met
een boek, al of niet gesloten, voorgesteld. Soms wordt dit boek vervangen door een
stuk perkament. Mogen we dit als de stichtingsoorkonde van de Oudenburgse
Sint-Pietersabdij beschouwen? Een neogotisch beeldhouwwerk op het Leuvense
stadhuis geeft de H. Arnoldus weer als bisschop met in de rechterhand dit attribuut.
Onder de koorkap of onder zijn kazuifel draagt de H. Arnoldus geregeld een
wapenrusting of maliënkolder. Vergeten we niet dat hij ook ridder was. In die zin
kan eveneens gewezen worden op het slagzwaard dat hij bijvoorbeeld op een recent
bidprentje vasthoudt. Zo'n iconografie vormt zeker geen uitzondering. Wordt de H.
Wilhelmus van Maleval soms ook niet met harnas en monnikenhabijt weergegeven?
In een onlangs ontdekte en in Brugge vervaardigde codex uit het begin van de
vijftiende eeuw stelde de verluchter de Heilige Lazarus als ridder en bisschop voor.
Het handschrift bevat de Legenda Aurea van de dominicaanse bisschop van Genua,
Jacobus a Voragine († 1298), aangevuld met de levensgeschiedenis van lokale
heiligen. Eén van de oudste gekende afbeeldingen van de H. Arnoldus - een
vijftiende-eeuws schilderijtje (paneel, 10,5:10,6 cm) uit het Museum voor Schone
Kunsten in Gent - stelt hem als bisschop én als ridder voor. Naast hem penseelde de
anonieme kunstenaar de H. Godelieve. De heiligen staan op een vloer in
dambordmotief met achter hen een goudgele achtergrond. Een opsomming geven
van gelijkaar-
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dige voorstellingen zou ons te ver leiden. Toch vragen we aandacht voor enkele
uitzonderlijke gewrochten, zoals het al vermelde borduurwerk op de aurifrisia van
een zestiende-eeuwse kazuifel uit de Roeselaarse Sint-Michielskerk. Ook hier is de
ridder-bisschop in de twee gedaanten weergegeven. Het zelfde geldt voor de eveneens
al aangehaalde miniaturen in het Grootseminarie te Brugge, voor een zestiende-eeuws
glasraam in de Brugse Jeruzalemkerk en voor een bas-reliëf op het voormalig
abtsgebouw in Oudenburg. Bij die afbeeldingen van de H. Arnoldus prijkt tevens
zijn wapenschild: drie balken afwisselend in goud en geel met rechterbovenhoek in
hermelijn. Dit laatste komt enkele malen voor als een duidelijk herkennigsteken voor
de Vlaamse Sint.
We treffen de H. Arnoldus het meest aan als brouwerspatroon. Vooral de roerstok
en de stuikmand, maar ook de gaffel, de hopperanken, die langs zijn staf naar boven
kruipen, een ton of kuip, een glas of een combinatie van dit alles vormen hier de
voornaamste attributen. Een waaier van illustraties kan hier gemakkelijk worden
aangehaald. De roerstok kan omschreven worden als een stevig houten gereedschap,
met een metalen of houten uiteinde, waarmee voortdurend gemengd en geroerd moest
worden om aanbranding in de brouwersketels te voorkomen. De gaffel is eveneens
een mengstaf met ijzeren topstuk, maar in de vorm van een vork met twee tanden.
Het dient om de mout en de hop door omroeren zoveel mogelijk in de vloeistof op
te lossen. De termen roerstok en gaffel worden wel eens door elkaar gebruikt en over
hun uitzicht en/of functie bestaat er soms discussie. De stuikmand, die meestal naast
de voeten van de heilige prijkt, draagt ook wel als naam stijgmand. Het is een
ketelvormige mand die met de opening naar boven in de beslagmassa werd gedrukt.
Het wort sijpelde erin. De draf of de moutafval bleef eruit. Met koperen bierlepels
schepte men het wort uit de stuikmand en bracht het naar de kookketel. Dit gebeurde
ook wel met behulp van een pomp. Het is een manier van affiltreren. Vooral in de
beeldhouwkunst wordt Sint-Arnoldus met die attributen voorgesteld. Vergeten we
niet dat de meeste brouwerijen een dergelijke sculptuur wensten te bezitten als
bescherming voor die vochtproduktie. Voorbeelden vinden we dan ook in de meeste
brouwerijen, in het brouwershuis in Brussel en Antwerpen en in enkele musea en
privé-verzamelingen. Ze dateren vooral uit de achttiende eeuw en zijn verspreid in
Vlaanderen en Wallonië. Als illustratie wijzen we ook op een vijftiende-eeuwse
miniatuur in het boek van de Gentse brouwers in het stadsarchief aldaar. Zowel op
enkele Vlaamse als op enkele Franse prenten komt hij in die hoedanigheid voor. De
Antwerpenaar Peter Balthazar Bouttats (1666(?)-1756) stak wel de meest bekende
gravure. Het Steinmetzkabinet in Brugge bewaart nog de koperplaat. Op de houtblok
in het Kortijkse museum prijken naast zijn traditionele brouwersattributen ook een
ton, een kuip, een kruik en een glas. En op een Franse volksprent houdt de heilige
zelfs een pint met het schuimend gerstenat vast. Dat die prenten werden gerealiseerd
in opdracht van brouwersvereniging, kan moeilijk worden betwijfeld.
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Houten Sint-Arnoldussculptuur en lino van Wim De Cock uit 1982. De heilige is op een traditionele
manier weergegeven: als bisschop, met stuikmand en roervork.

Tot slot vragen we nog aandacht voor het feit dat de H. Arnoldus geregeld samen
met de H. Godelieve wordt afgebeeld. Het al aangehaalde schilderij uit Gent vormt
daarvan slechts één illustratie. Beiden vinden we ook terug op enkele miniaturen,
glasramen en op het negentiende-eeuwse Sint-Arnoldusschrijn in de parochiekerk
te Oudenburg. Dat ze dikwijls samen worden weergegeven lijkt niet uitzonderlijk
als we volgende gedachten overwegen: de (uitvoerige) contacten tussen Gistel en
Oudenburg, en specifiek tussen hun abdijen, beiden leefden een tijdje in dezelfde
omgeving en tijdens dezelfde eeuw en waarom geloven we het verhaal niet van de
familiale verwantschap tussen Godelieve en Arnoldus. Legenden zijn soms te mooi
om waar te zijn!
Dit iconografisch overzicht van de H. Arnoldus had niet de bedoeling een saaie
inventaris te bezorgen van alle kunstwerken die deze heilige voorstellen. Wel poogden
we de attributen, met de daaraan verbonden feiten, verhalen en legenden van de
ridder-bisschop te noteren. Het biedt de geïnteresseerde lezer de mogelijkheid voortaan
een voorstelling van die Sint gemakkelijk te herkennen. De gewrochten dateren vanaf
de latere middeleeuwen tot in onze eeuw. Recent voerden kunstenaars nog
Arnoldussculpturen uit.
De vraag ernaar blijft verder bestaan, vooral in het brouwersmilieu. Bovendien
kunnen we weinig kunsttakken vermelden waarin de heilige niet werd afgebeeld.
Geografisch blijft zijn iconografie beperkt tot de Zuidelijke Nederlanden.
Jean Luc Meulemeester
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Gezelle en de H. Arnoldus
Sint Aernout is van 't brouwambacht / veel eeuwen al Patroon geacht / Zo luiden de
eerste verzen van een gelegenheidsgedicht dat Gezelle schreef bij het huwelijk van
Louis Eeuwaert en Sidonie Tack te Marke in mei 1897. Geen aanhef van een plechtig
Arnoldusgedicht, maar de stem van het volk is erin te vinden. Meteen ook de dienende
functie van dit soort poëzie die hij zo dikwijls - in opdracht - hanteerde en die wortelde
in een volkse traditie en waarin men, zij het minder verfijnd, een beeldspraak en een
taalscheppend vermogen ontdekt. In een dergelijk perspectief dienen zijn
Arnoldusgedichten geïnterpreteerd, als onderdeel van dit omvangrijke
gelegenheidsrijmwerk dat ons toelaat biografische details uit het leven van de dichter
nader te bestuderen, over het sociale leven, over zijn verhouding tot anderen, over
zijn innerlijke geaardheid.
Het in 1865 door Gezelle gestichte tijdschrift Rond den Heerd leverde een niet
onbelangrijke bijdrage tot de volkse bestudering van de Vlaamse heiligen. In de
tiende jaargang (1874-75) bevindt zich een paginavolle Sint-Arnoldusafbeelding
zoals deze in de negentiende eeuw door de Brugse drukker K. Van de Vyvere-Petyt
verspreid werd. Sint-Arnoldus houdt er in zijn linkerhand een vis met een ring in
zijn bek. Dit attribuut is evenwel verkeerd en blijkt toe te behoren aan Arnoldus van
Metz. In hetzelfde maandblad wordt dan herhaaldelijk de vraag gesteld wie nu
uiteindelijk de patroon der brouwers is: Arnoldus van Soissons of Arnoldus van
Metz? In 1887 wordt Sint-Arnoldus' stamboom er gepubliceerd t.g.v. de 800ste
verjaardag van zijn overlijden. Deze bijdragen, die overigens anoniem verschenen,
zijn allicht niet van Gezelle daar hij er sinds 1871, wegens ziekte, opgevolgd werd
door Adolf Duclos. Medewerking aan het tijdschrift gebeurde dan nog slechts
sporadisch.
Zijn bijdrage tot de Arnoldusliteratuur kan men reconstrueren o.m. via publikaties
van tijdgenoten of personen uit de kennissenkring.
In Gezelles persoonlijke bibliotheek bevond zich het boekje van priester Ed. Devos,
Het wonderbare leven van Sinte Arnoldus, patroon van Tieghem. De inhoud van dit
in 1885 verschenen werkje dient zoals zovele achttiende- en negentiende-eeuwse
heiligenlevens met de nodige kritische geest benaderd. Belangrijk was dat deze
boekjes massaal gelezen werden en aldus ten goede kwamen aan de populariteit van
de heilige. Ter bevordering hiervan behielden de auteurs een vlotte en volkse stijl
en doorspekten hun verhaal met ontroerende anekdoten over het leven en de verering
van de heilige. Soms werden ook liederen en gedichten tussen de prozateksten
geweven. Zo ook in Devos' boekje, waarin zich een aantal gedichten bevinden, ‘zoo
eenvoudig en toch zoo schoone’. Ze werden geschreven t.g.v. het eeuwfeest van
Sint-Arnoldus te Tiegem en waren op diverse plaatsen in het dorp te lezen. Zij waren
van de hand van Gezelle die om medewerking was gevraagd voor de feestelijkheden
die duurden van 14 tot 24 augustus. Het programmablad met de lijst van de
feestelijkheden geeft een beschrijving van de stoet van zondag 20 augustus, vermeldt
het vormsel op 15 augustus door J.J. Faict, bisschop van Brugge, de 24 kanonschoten
als inleiding op de feestelijkheden op 14 augustus en de bedevaarten van een achttal
omliggende dorpen op de werkdagen. Het vermeldt na de chronogrammen ook de
‘Dichtjes van omstandigheid’ zonder vermelding van de auteur evenwel. Toch had
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L. Vandemaele, pastoor van Tiegem, reeds op 17 juli 1882 Gezelle aangeschreven
voor deze gelegenheidsverzen.
Priester Devos noteerde in zijn boekje, waarvan hij een exemplaar met opdracht
aan Gezelle bezorgde, telkens waar de gedichten werden opgehangen: ‘boven de
kerkdeur, op de katholieke knechtenschool, op de katholieke meisjesschool, boven
het kapelleken aan het bosch, aan het fonteintje, op de waschplaats voor zieken, op
den muur aan 't klooster’.
De gedichten werden opgenomen in de Veenuitgave van Gezelles gedichten, terwijl
Baur in zijn dundrukuitgave enkele correcties aanbracht. Ze dateren in ieder geval
van vóór 15 augustus 1882. In het gedicht bij de bron waar de bedevaarders gingen
drinken, het zgn. ‘putje van Sint-Arnoldus’ schrijft Gezelle een oude vorm van de
naam Tiegem, nl. Tideghem, een toponiem uit de tweede helft van de 12de eeuw.
De reeks gedichten, elf in totaal (87 v.) wordt besloten met een uitvoerige
bisschopsbegroeting.
In 1887 werd Arnoldus nogmaals gevierd, ditmaal te Oudenburg, t.g.v. de
achthonderdste verjaardag van zijn overlijden. Gezelle dichtte toen een
Sint-Aarnoudsliedje. Van dit lied bestaat een afzonderlijke druk met de toelichting
‘Sint Aernouds Liedtje gedicht door Mter Guido Gezelle ter gelegenheid van de
800sten verjaardag der zalige dood van den H. Arnulphus’. Uit folders in de pastorie
van Oudenburg blijkt inderdaad dat het gedicht geschreven werd voor de viering
aldaar, waar Sint-Arnoldus in 1084 een benedictijnenabdij had gesticht. Het gedicht
telt 8 strofen van 4 verzen met tussenzang. In hetzelfde jaar 1887 verschenen twee
merkwaardige boeken in de Arnoldusliteratuur. Vooreerst was er Sint-Arnold,
Bisschop van Soissons, apostel van Vlaanderen, stichter der abdij van Oudenburg
geschreven door priester Hector Claeys. Het werk verscheen op 3.500 exemplaren
en beleefde in 1890 een tweede aangevulde uitgave. Hector Claeys (1855-1925) was
een figuur uit de Gezelliaanse kring. Hij werkte o.a. mee aan Rond den Heerd en
Loquela en werd in de tweede voorboodschap van Biekorf als medewerker vermeld.
Naast vermelding van de gevestigde bronnen verwijst Claeys er ook naar Gezelles
Rond den Heerd in een passus over Sint-Sebastiaan en zijn verering in de kerk van
de abdij Sint-Médard te Soissons.
Directe aanwijzingen i.v.m. assistentie vanwege Gezelle aan Claeys' werk zijn
niet voorhanden. Toch zijn er aanduidingen die het waarschijnlijke bevestigen.
Vooreerst schreef Claeys diverse heiligenlevens in de trant van zijn Arnoldusbiografie,
waarvan er twee in de correspondentie tussen Gezelle en Claeys vermeld worden:
Sint-Maarten (Tielt, 1890) en Sinte-Luitgarde (s.I., s.d.). Voor de redactie van beide
publikaties maakte hij eveneens gebruik van wat Gezelle vroeger reeds over deze
heiligen gepubliceerd had in Rond den
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Muurschildering uit het kasteel van Loppem met voorstelling van de vredesopdracht van de H.
Arnoldus in Vlaanderen. De teksten onderaan werden geschreven door Guido Gezelle. De
negentiende-eeuwse muurschildering werd gerealiseerd door de Duitse kunstenaar Martin. (Foto:
J. Breyne, Oostkamp).

Heerd en in zijn scheurkalender Duikalmanak. Bijgevolg lijkt het ons evident dat
Claeys de dichter ook voor deze biografie geraadpleegd heeft, temeer daar Claeys'
boek zich in Gezelles bibliotheek bevond, met een opdracht aan Gezelle. Boven het
niveau van de traditionele devotieliteratuur is ongetwijfeld het tweedelige werk van
priester Jules Ferrant, Un saint de la Flandre au XI siècle. Vie de Saint Arnold ou
Arnulphe, Evêque de Soissons, eveneens verschenen in het gedenkjaar 1887. Ferrant
is auteur van verscheidene historische werken van een blijvende waarde. In 1872,
toen hij pastoor in Tiegem was, schreef hij een korte biografische schets op
bollandistische basis, nl. Vie de St. Arnould, patron de Tieghem, waarvan de eerst
genoemde uitgave een herwerkte en uitgebreide versie is. Over de periode aug. 1854aug. 1858 zijn er enkele brieven bekend van Ferrant aan Gezelle, toen deze leraar
was te Roeselare. Ferrant was er Gezelles leerling en primus in de filosofie in 1862.
Hij verbleef in het Kleinseminarie slechts één schooljaar (1861-1862) en was er lid
van Gezelles ‘Confraternity’. Na een rijkgevulde loopbaan werd hij tenslotte in 1872
pastoor te Harelbeke. Ferrant was een erudiet man die zich op de Harelbeekse
Sint-Salvatorsparochie inspande voor de restauratie, het onderhoud en de opschik
van de kerk. Zijn Arnoldusbiografie, in Gezelles bibliotheek met een opdracht aan
de dichter, omvat twee delen waarvoor hij zich hoofdzakelijk documenteerde bij
Malou, Vandeputte en Feys-Vandecasteele. Het werk van priester Devos steunde
o.m. op de opzoekingen van Ferrant. Ook Gezelles neef, Stijn Streuvels, baseerde
zich voor zijn in 1908 verschenen Tiegem. Het Vlaamsche lustoord op Ferrant, maar
ook op Claeys en het reeds in 1859 te Brugge verschenen Leven van S. Arnoldus of
Arnulfus van Tanghe. Streuvels hechtte niet zoveel belang aan dit boek, hij had het
trouwens ook niet opgenomen in zijn Volledige Werken. Het werd op bestelling
geschreven om aan toeristen en bedevaarders verkocht te worden. Het deel waarin
hij het leven van Arnoldus navertelt is maakwerk, maar andere hoofdstukken verraden
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wel zijn creatieve persoonlijkheid, aldus A. Demedts in zijn Streuvelsbiografie. Nog
een merkwaardig Arnoldusgedicht is te lezen in het kasteel van Loppem, één der
mooiste scheppingen van de profane neogotische architectuur en interieurdecoratie
in onze streek en eigendom van baron Charles van Caloen en zijn echtgenote Savina
de Gourcy. Rond 1862 moet het geheel voltooid zijn geweest. Het meest
merkwaardige interieur is ongetwijfeld het ‘blauwe of Sint-Carolus-Borromeussalon’,
zo genoemd naar de vier taferelen uit het leven van de heilige die de schoorsteen
sieren. Rond 1870 werden de wanden van dit salon beschilderd door de Duitse schilder
August Martin (1837-1901), die ook de zijvleugels van het kerkorgel in Vivenicapelle
schilderde. Via de Engelse baron John Sutton die vanaf 1857 veel in Duitsland
verbleef en te Brugge in 1858 het Engels Seminarie stichtte, leerde Martin baron
Jean de Bethune kennen, de grote promotor van de neogotiek in Vlaanderen. Als
vriend van Charles van Caloen was Gezelle dikwijls te gast op het kasteel. Zo
gebeurde het dat hij, gezeten vóór het voltooide schilderij, dat middeleeuwse
gebeurtenissen uit de Vlaamse geschiedenis voorstelt, deze omzette in verzen. Het
eerste schilderij bevat twee gedeelten, waarop Arnoldus van Tiegem wordt
voorgesteld. Het eerste deel verhaalt over Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen
die zijn bisschop bij de Morinen wil benoemen, tegen de wil van het volk. Robrecht
laat zijn tegenstanders gevangen nemen of zendt hen in ballingschap. Paus Gregorius
VII poogt de graaf te overreden en stuurt Arnoldus met een boodschap. In het eerste
deel overhandigt Arnoldus de brief aan de graaf. Deze komt tot inkeer en schenkt
genade. In het tweede deel predikt Arnoldus overal de vrede, die in Vlaanderen
verstoord werd door twist en tweedracht. Eronder bevindt zich Gezelles poëtische
vertaling van deze gebeurtenissen:
Toen men duizend achtig ende zeven
las, ten incarnacioene geschreven,
zoo was Sint Arnoud, in dit land
een vroom bisschop ende Sant.
Sint Gregoris, ter zelver tijd,
zat te Roomen, paus gewijd.
Hij zond Arnoud, met brieven die hij
Robrecht den grave zoude geven, vrij.
Arnoud sprak, in 's pausen name:
‘Zij-dij sterk ende ten krijg bekwame,
God is sterker, die alle lieden
met Zijnen bloede gekocht dierbaar:
Vrede zul-dij houden, voorwaer,
om Gods wille, ende zult laten
groot ende kleen Gods vrede baten.’
Here van Ghistele ging gestoord,
met Woutere van Oudenburg ende Volkart voort.
Robrecht sprak: ‘Dit woord van vrede
wil ik hooren, met oomoedigheden.’

Uit deze bijdrage moge nogmaals blijken hoe Gezelle voeling had met velerlei
gebeurtenissen in het Vlaamse land en een frequent gevraagd dichter was. Zijn
gedichten voor de Vlaamse heiligen (Karel de Goede, Idesbald van der Gracht,
Godelieve van Gistel, Arnoldus van Tiegem enz.) bestendigen hun verheerlijking en
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verheffing en op deze wijze leverde hij een niet onbelangrijke bijdrage tot de
negentiende-eeuwse volksdevotie.
Willy Muylaert
Bibliografie:
G. Gezelle, Verzameld Dichtwerk, dln 5-6: Nagelaten Dichtwerk, dln. 1-2, verzorgd
door J. Boets, Antwerpen, 1984-85. - Guido Gezelle's dichtwerken.
Gelegenheidspoëzie, Derde herziene druk (uitg. Fr. Baur), Antwerpen, s.d.

Sint-Arnoldus van Tiegem
Gij breekt uit het verleden
en legenden
naar ons heden
als de middeleeuwse burcht
uit verre nevels
op een uitgeklaarde kim.
Uw zwaard werd kruis.
Uw schoon gespierde lijf geborgen
in de zware stroomlijn van een pij.
Uw riddervuist
brak breed als zware aarde open
tot gerijpte zegen
met 't charisma van de goedheid
over talloos zeer.
In voren wraak en bloed
hebt gij de witte zaden van verzoening
lentelijk voor blijde bloesems neergelegd.
Gij bouwde met de zoutsmaak in de mond
een biddend huis van psalmen en
gewijde arbeid
op gewonnen gronden van de zee.
Sinds hebt gij doorheen uw Vlaamse gouw
een spoor getrokken voor de pelgrim
die zijn hunker
op uw resten legt
en bidt.
Tussen 't heilig erfgoed van de lage landen
zijt gij ons een edelsteen van hoog karaat
waar vuur en vonk in zit.
Willy Verschaetse
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Enkele aspecten in verband met de Sint-Arnoldusdevotie1
Vorig jaar mochten we ons verheugen over het jaar van het bier. Een brede waaier
van activiteiten stond in het teken van dit heerlijke vocht. Tentoonstellingen en
optochten, bierfeesten en dito proeverijen en de aanmaak van enkele nieuwe brouwsels
wisselden elkaar constant af. De aandacht voor de patroonheilige van de brouwers,
de H. Arnoldus, bleef echter tot een minimum beperkt. Een bedevaart naar Tiegem
of Oudenburg - twee Westvlaamse oorden die een speciale herinnering aan de Sint
bewaren - zat er bijvoorbeeld niet in. Nochtans trokken de Brugse brouwers zeker
vanaf 1457 jaarlijks op bedevaart naar zijn graf in Oudenburg. Ze droegen er in de
processie de ‘rijve’.
E. Feys en D. Van de Casteele vermelden in hun standaardwerk Histoire
d'Oudenbourg dat de stadsmagistraat toen, eigenaardig genoeg, wijn aanbood en
geen bier2. Zowel de Vlaamse als Waalse brouwers vereren de H. Arnoldus als hun
schutspatroon. Alleen dienen we ons af te vragen over welke Arnoldus het gaat: die
van Soissons of die van Metz. Het uiten van deze twijfel is niet nieuw. Al in 1887
vraagt Jules Ferrant, die ter gelegenheid van de achthonderdste verjaardag van het
overlijden van Arnoldus van Soissons een tweedelig boek schreef, zich af aan welke
Arnoldus het patroonschap mag worden toegewezen3. In het grotendeels legendarische
levensverhaal van beide heiligen duiken elementen op die in verband te brengen zijn
met bier of aanverwante produkten. Geen enkel element klinkt echter overtuigend.
Het verhaal dat Arnoldus van Soissons het brouwsel redde, na de brand en instorting
van de in opbouw zijnde Oudenburgse Sint-Pietersabdij, lijkt meer op een sprookje.
Een ander vertelsel, verhaalt ons over de heilige die in Vlaanderen tijdens een
pestepidemie met zijn staf in een brouwketel roerde. Alle pestlijders, die van dit bier
dronken werden terstond genezen. Daarin schuilt misschien een kiem van waarheid.
Door het drinken van gekookt vocht, waaruit de microben waren verdwenen, kon de
ziekte eventueel genezen. Nog mooier is het verhaal van de H. Arnoldus van Metz.
De dragers die na zijn dood zijn lichaam overbrachten, kregen in de buurt van het
Franse dorpje Champigneulles hevige dorst. In de herberg was er geen bier voorradig.
Geen nood: een onzichtbare hand schoof hen elk een kruik van dit heerlijke brouwsel
toe. Die miraculeuze geschiedenis werd o.a. neergeschreven door G. Clanché in La
belle légende de Saint Arnou, évêque de Metz au VIIe siècle patron des brasseurs4.
Belangrijk is dat dit boekje werd uitgegeven door de ‘Société europénne (sic) de
brasseriers’. De auteur kon ook een aantal afbeeldingen van Arnoldus van Metz als
brouwerspatroon aanwijzen. In 1985 ontdekte Paul Eeckhout een schilderij met de
translatie van de relikwieën van deze H. Arnoldus5. Het monumentale doek hangt
momenteel in een privé-verzameling in Genève. Philippe de Champaigne voerde het
vermoedelijk in het derde kwart van de zeventiende eeuw uit. Het lijkt belangrijk,
hier even te wijzen op de pedigree van dit kunstwerk. Het schilderij sierde namelijk,
samen met vijf andere taferelen uit het leven van Arnoldus, de kapel van de nering
van de Gentse brouwers. Hadden de brouwers van de Arteveldestad zich in de
iconografische opgave aan De Champaigne vergist? Of vereerden ze werkelijk als
patroonheilige Arnoldus van Metz? Een vijftiende-eeuwse miniatuur met de
voorstelling van de H. Arnoldus uit het Gentse brouwersboek brengt geen oplossing:
het kan zowel die van Metz als die van Soissons zijn. De meeste andere bewaarde
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voorwerpen van deze nering laten de twijfel bestaan. Een uitzondering hierop vormt
wel hun collecteschaal uit de achttiende eeuw, nu in het Bijlokemuseum aldaar. Hier
prijkt de H. Arnoldus niet alleen als bisschop, maar houdt ook een valk in de hand.
Dit attribuut verwijst wel degelijk naar die van Soissons. De Brugse brouwers
bezorgen ons minder problemen. Hun zilveren schild in het Gruuthusemuseum en
de originele ontwerptekening ervan in het Brugse Steinmetzkabinet laten ons genieten
van een aantal episodes uit het leven van de H. Arnoldus van Soissons. Noël Geirnaert
ontdekte recentelijk dat deze nering haar religieuze diensten verrichtte in een kapel
in de kloosterkerk van de karmelieten in de Carmersstraat6. De overeenkomst sloten
de paters en de brouwers af op 6 januari 1395. Interessant is zeker dat de kleine
bidplaats wordt toegewijd aan de H. Arnoldus. Ook een document uit 1461 bewijst
het bestaan van een altaar en de verering voor de Tiegemse heilige door de Brugse
brouwers. In de achttiende eeuw laat deze nering echter haar diensten vervullen in
de nabijgelegen Sint-Annakerk. De vieringen gaan door op Arnoldus' feestdag en
het kerkpersoneel wordt telkens betaald voor bewezen diensten7.

Het negentiende-eeuwse Sint-Arnoldusschrijn in de O.-L.-Vrouwekerk van Oudenburg. (Foto: J.
Breyne, Oostkamp).
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Negentiende-eeuws bidprentje i.v.m. de H. Arnoldus. (Foto: J. Breyne, Oostkamp).

Bidprentje met de voorstelling van de H. Arnoldus als patroon van de brouwers. Het dateert uit de
zeventiende eeuw.
(Foto: J. Breyne, Oostkamp).

In de negentiende eeuw kwamen ze samen in de H. Bloedbasiliek. De uitnodigingen
voor deze eucharistieviering werden gerealiseerd door de bekende steendrukkerij K.
Van de Vijvere-Petyt. De voorstelling ademt een duidelijke neogotische sfeer uit.
Niet alleen in Gent en Brugge werd Arnoldus als schutsheilige van de brouwers
vereerd. In heel wat bidplaatsen staan altaren die aan hem werden toegewijd. Bij een
geografische situering ervan blijkt dat die devotieplaatsen vooral in Henegouwen en
Vlaanderen - in de huidige betekenis van het woord - te vinden zijn. Unieke
voorbeelden van altaren bewonderen we in Diest (Sint-Sulpitiuskerk) en Leuven
(Sint-Pieterskerk). Dit laatste was eigenlijk toegewijd aan de H. Job en de H.
Arnoldus. Beide liturgische meubels staan in een kapel opgesteld. De afsluitingen
daarvan zijn rijkelijk met brouwersattributen versierd: roervorken, hoppe,
stuikmanden... We vermelden verder een achttiende-eeuws altaar in de Sint-Petrus
en -Pauluskerk in Chimay. Het grote altaardoek stelt in het midden O.-L.-Vrouw
voor op een zuil. Bovenaan de H. Geest in de gedaante van een witte duif en enkele
dartelende engeltjes. De H. Maagd wordt vereerd door de H. Jacobusde-Meerdere
en de H. Arnoldus. De door ons te bespreken figuur draagt het bisschoppelijk ornaat
en heeft aan zijn voeten de stuikmand en twee gekruiste roerstokken. Op zijn
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Zeventiende-eeuws devotieprentje met voorstelling van de H. Arnoldus. Het is uitgevoerd door F.
Huberti. Brugge, Sint-Pietersabdij.
(Foto: J. Breyne, Oostkamp).

koorkap zijn voorstellingen van heiligen geborduurd. Jacobus wordt afgebeeld als
pelgrim met schoudermanteltje en de pelgrimsstaf met kalebas of drinkkruik. De
versiering blijft beperkt tot het motief van de schelp - het fundamenteel embleem
van de compostelapelgrim - en van de gekruiste miniatuurpelgrimsstaafjes. Op de
achtergrond prijkt de weergave van een stad. Het beeld, bovenaan dit liturgisch
meubel, stelt de H. Jacob als Morendoder voor. Dit iconografische type gaat terug
op de vermeende verschijning van de heilige in de legendarische slag van Clavijo in
844. Gezeten op een schimmel leidde hij toen de christelijke legers tot de zegepraal
op de Moren8. Het is niet uitzonderlijk dat beide heiligen op een zelfde kunstwerk
voorkomen. Ze staan bijvoorbeeld naast elkaar op een laatgotisch reliëf, nu
ingemetseld in de gevel van de voormalige abtswoning van de Oudenburgse
Sint-Pietersabdij. Arnoldus Smits9 publiceerde volgende verklaring voor het
samengaan van beiden: ‘Sint Arnoldus en Sint Jacobus waren de patroonheiligen
van de Sint-Aernoutsbroeders’. Zijn theorie over Arnoldus, patroon van de brouwers,
en het al vermelde gezelschap is interessant, maar bediscussieerbaar.
Nog andere Sint-Arnolduskapellen met altaren duiken geregeld in archief
documenten op. Op 9 juni 1665 consacreerde mgr. R. de Haynin, bisschop van
Brugge, het hoofdaltaar
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van de parochiekerk in Zandvoorde. Hij wijdde het toe aan de H. Arnoldus. Vergeten
we hier niet dat een monnik van de Sint-Pietersabdij in Oudenburg er als pastoor
fungeerde10. De hoger vermelde abdij bezat eveneens een Sint-Arnoldusaltaar11. Ook
de Beheerders van de Brusselse Sint-Jacobskapel - de huidige kerk van
O.-L.-Vrouw-van-Goede-Bijstand - verleenden aan de deken van het brouwersgilde
toelating tot oprichting van een altaar ter ere van hun patroonheilige. Nog ieder jaar
trekt het gilde van Sint-Arnoldus naar dit heiligdom om er een dienst te laten
celebreren. De bidplaats bewaart een recente houten sculptuur van hun schutspatroon.
Vroeger spoot op die dag ‘Manneke-Pis’ dan ook Lambiek en droeg hij de toga van
de Ridders van de Roerstok. In Mechelen bezaten de brouwers al in 1453 hun eigen
altaar in de ommegang. In de Sint-Romboutskathedraal was er trouwens een
Sint-Arnolduskapel met altaar. Bij Michiel Coxie bestelde de nering in 1589 een
drieluik op paneel met de voorstelling van De Verrijzenis, de Verlossing van de
Vaderen, de Hemelvaart van Christus, Sint-Rombout en Sint-Arnulfus12. Ook in de
Sint-Bavokerk in Haarlem is er een brouwerskapel. Nog andere gelijkaardige neringen
vereerden de heilige en bezaten afbeeldingen of lieten hem op hun zegels voorstellen:
Hasselt, Turnhout, Namen, Nijvel, Bergen, Doornik... In de meeste brouwerijen
prijken nog steeds Arnoldusbeelden en/of glasramen. Bij de vraag tot ontlening van
één van die sculpturen uit een Vlaamse brouwerij voor de in 1984 georganiseerde
tentoonstelling Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984 liet
die firma het kunstwerk niet exposeren want het brouwsel zou mislukken!
Daarmee losten we de zaak van de juiste patroon niet op. De verwisseling van
beide heiligen dateert trouwens al uit de middeleeuwen. Zelfs de monniken van de
door de H. Arnoldus van Soissons gestichte Sint-Pietersabdij verwarden ze. Op een
vijftiende-eeuwse verluchting, dat als een los blad aan een katern in de Codex
Aldenburgensis werd vastgehecht, prijkten de HH. Arnoldus en Godelieve. Dit
handschrift behoorde tot de bibliotheek van het Oudenburgse convent en kunnen we
nu in het Grootseminarie (hs. 127/5) te Brugge bewonderen. De praktisch volledig
in grisaille uitgevoerde miniatuur stelt de H. Arnoldus als ridder met koorkap, mijter
en staf voor. In zijn rechterhand houdt hij een ring. Dit laatste attribuut kan zowel
op die van Metz als op die van Soissons wijzen. In beider legendarische
levensbiografieën duikt een dergelijk kleinood op. Merkwaardiger is evenwel dat
onder de voorstelling van Arnoldus de tekst ‘... de que Mentensi...’ werd genoteerd!
Op een paneel van ca. 1600, dat eertijds de Sint-Arnolduskapel in Tiegem sierde,
waren verschillende episodes uit zijn leven gepenseeld. Enkele van deze voorstellingen
greep de anonieme kunstenaar echter uit de geschiedenis van die van Metz. Het
schilderij blijkt momenteel spoorloos. Ook Michiel English vecht met het probleem
in één van zijn sappige dagklappers, maar moet de oplossing schuldig blijven13.
De verering tot de H. Arnoldus-van-Soissons of van -Tiegem kende naast zijn
vermeend patroonschap van de brouwers nog op andere gebieden een merkwaardige
bloei. In heel wat bidplaatsen lieten geestelijken en milde schenkers zijn voorstelling
in glas branden. Naast de parochiekerken van Tiegem en Oudenburg kan gewezen
worden op exemplaren in de Sint-Salvatorskathedraal, de Jeruzalemkerk, het
voormalige Sint-Lodewijkscollege en de Sint-Pietersabdij in Brugge, in de
Sint-Niklaaskerk in Edingen, in de Sint-Godelieveabdij in Gistel, in de
Sint-Maartenskerk in Ardooie, in de Sint-Medarduskerk in Eernegem en in de
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Sint-Servatiuskerk in Dergneau, zonder volledigheid na te streven. In de abdijkerk
in Oudenburg was naast zijn graf en een aan hem toegewijd altaar ook een glasraam
met zijn beeltenis14.

Een in Jugendstill uitgevoerde affiche i.v.m. de verering van de H. Arnoldus in Tiegem. (Foto: J.
Breyne, Oostkamp).
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Ook in verband met de volksgeneeskunde mag zijn naam niet verzwegen worden.
Devote gelovigen aanroepen de vredesapostel voor heel wat kwalen: keel- en
oogziekten, koortsen, lamheid, reuma, kanker en ‘tegen alle verouderde ziekten en
andere bezwarende gesteltenissen’. Jonggehuwden smeekten bij hem de zegen voor
een goed huwelijk af en vrouwen vroegen een voorspoedige bevalling. Er gebeurden
logischerwijze ettelijke mirakelen die de devotie tot de H. Arnoldus aanwakkerden.
Voorname devotieplaatsen, ter ere van de H. Arnoldus-van-Soissons zijn wel
Tiegem en Oudenburg, hoewel heel wat bidplaatsen relikwieën van hem bewaren.
In laatst genoemde stad trok tot voor kort nog een processie ter ere van de H. Arnoldus
door de straten. De verering bereikte er, net zoals in de andere Westvlaamse gemeente,
een nieuw hoogtepunt in de negentiende eeuw. Het christelijke reveil na de Franse
overheersing op het einde van de achttiende en het begin negentiende eeuw was hier
niet vreemd aan. Er blijken verschillende redenen voor die godsdienstige heropleving
te bestaan. Een stuk nostalgie mag niet worden vergeten. De interesse voor de laat
middeleeuwse architectuur - de gotiek - kent zo eveneens een verklaring. Oudenburg
gaf architect Pierre François Buyck omstreeks 1870 de opdracht de nieuwe parochiale
O.-L.-Vrouwekerk te construeren. Als stijl verkoos de bouwmeester neogotiek15. De
opdrachtgevers vergaten Arnoldus niet. In het koor stellen glasramen taferelen uit
zijn leven voor en een neogotisch zijaltaar draagt zijn naam. Ook daarop beeldde de
kunstenaar delen van zijn legendarisch levensverhaal uit. In dit zijkoor staat het
relikwieschrijn. Het dateert uit de negentiende eeuw en is versierd met afbeeldingen

Bedevaartvaantje uit 1984. Het werd getekend door Luc De Jaegher uit Brugge.

van de H. Arnoldus en andere heiligen. De houten sokkel waarop het kapelvormig
schrijn rust, was een geschenk van de parochianen van Tiegem. Het opschrift,
achteraan, bewijst dit overduidelijk. De voorstelling, vooraan, stelt het tafereel i.v.m.
de naamgeving van de Sint voor. Het verhaal vertelt ons dat de geboorte van Arnoldus
was aangekondigd door een engel aan Meinsinde, zijn moeder. Het zou een zoon
worden die voorbeschikt was grote dingen te doen en die de naam Christo forus
moest dragen. Dat de voorstelling van de engel geen droom was, maar aardse realiteit,
zou bewezen worden door de vondst van een steen in de kerk onder de stoel waar
zijn moeder steeds zat. En werkelijk de volgende dag werd die steen, met de naam
Christoforus erin gekerfd, gevonden. Bovenaan op wolken zweeft de kerk van Tiegem.
Het kader van dit tafereel wordt gevormd door een driepas met maaswerk en met in
de zwikken motieven uit de natuur. Uit het reliekschrijn haalden de opeenvolgende
bisschoppen geregeld relikwieën om ze in Vlaanderen te verspreiden. Tiegem kreeg
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ruimschoots zijn deel. Tot voor kort bleef Oudenburg het centrum van een plechtig
octaaf. De gelovigen vierden er de traditionele liturgische diensten. Het hoogtepunt
bestond uit de al vermelde processie. Toon den Mindere schreef in 1935 het
Arnoldusspel voor 83 spelers. Jef Tinel componeerde de muziek. Recentelijk voerden
de Oudenburgenaars o.l.v. de plaatselijke toneelgroep het stuk in gewijzigde vorm
op. In 1946 liet de toenmalige pastoor rond de kerk drie statiekapelletjes met reliëfs
uit het leven van Sint-Arnoldus aanbrengen. Broeder Firmin De Smidt leverde de
ontwerpen.
In Tiegem herinnert het Sint-Arnolduspark met gelijknamige kapel aan een
bloeiende devotie16. Ook die kwam vooral tot stand in de negentiende eeuw. De rol
van de Brugse bisschop Malou, en later van mgr. Faict, dient hier onderstreept. Nog
enkele andere personen speelden een belangrijke rol: de plaatselijke pastoor
Guilielmus-Franciscus Van Calbergh, Vital Moreels en mgr. Antoine Wemaer,
medewerker van de bisschop. De heropbloei aan de Arnoldusbron - de plaats waar
het kasteel zou gestaan hebben waar de heilige werd geboren en waar hij zich zou
hebben gelaafd - is te danken aan

Vlaanderen. Jaargang 36

155

Sint-Arnolduskapel in het bos van Tiegem. (Copyright: K.I.K., Brussel).

een aantal miraculeuze genezingen. Zo genas Francisca d'Hulst in 1816 en nog andere
wonderen volgden. Spoedig kenden die voorvallen een ruime naklank. Burgemeester
Vandeputte liet er een kapelletje bouwen. Het zonk echter langzaam in de grond en
is nu nog amper een meter hoog. Iets na het midden van de negentiende eeuw werd
het domein verworven en ontwierp de Kortrijkse architect Croquison een neogotische
bidplaats. Het opgericht comité van kapelmeesters legde een koortsachtige ijver aan
de dag om geld in te zamelen voor de bouw. Het hele domein werd uitgebouwd. Een
mengeling tussen religie en ontspanning ontstond, of een begin van religieus toerisme
in West-Vlaanderen. Op 20 augustus 1866 komt bisschop Faict de kapel zegenen.
De mogelijkheid dat de belangstelling tot de H. Arnoldus geïnspireerd was op de
bloei van de Mariale cultus in Dadizele mag niet worden vergeten. Voortaan zouden
de bedevaarders er jaarlijks een aantal plechtigheden kunnen vieren. Affiches,
bidprentjes, bedevaartvaantjes en andere devotionalia herinneren ons daaraan. We
kunnen hier nog even wijzen op een merkwaardig gebruik. Nadat de pelgrims er hun
ogen hadden gewassen aan de bron met een zakdoek of een ander stuk linnen, gingen
ze de kapel binnen om te bidden. Ze hingen de zakdoek of het stuk linnen aan de
muur van de kapel. Zo verzamelden de paters redemptoristen, die het
Sint-Arnolduspark beheren, vele lapjes stof en stuurden ze op naar de missie.
Regelmatig trekt in Tiegem nog een Sint-Arnoldusprocessie door de straten. Zijn
biografie wordt er in uitgebeeld. In de Sint-Pietersabdij in Brugge, die recentelijk
een relikwie van de H. Arnoldus kreeg, wordt de Vlaamse Sint als vredespatroon
vereerd. Ook dit dienen we in een hele context in te kaderen.
Deze gegevens over de devotie tot de H. Arnoldus pogen slechts een summier
overzicht in dit verband te brengen. Een uitgebreide studie zou vervallen in een
grotere detaillering. Onze tekst duidt in elk geval aan dat ook zijn verering vooral
verbonden is aan het wel en wee van een ambacht én gekoppeld is aan de heropbloei
van het volksgeloof in de negentiende eeuw.
J.L. Meulemeester
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9 A. Smits, Sint-Aernout, patroon der brouwers, in Verslagen en mededelingen van de Kon.
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J. Laenen, Histoire de l'église métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines, Mechelen, 1920, p.
216 en H. Installé, Inventaris van het Fonds Brouwersambacht op het stadsarchief te Mechelen,
in Handelingen van de Kon. Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 1981,
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Sint-Arnoldusverering te Tiegem, in Biekorf, LXXXIV, 1984, p. 412-413. Verder gebruikten
we ook het archief van het bisdom Brugge, F 361 en de handelingen van de bisschop.
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Arnoldus en de brouwers
De H. Arnoldus of Sint Aernout, de Aernoutsbroeders en de Brouwers
Er zijn vele heilige ‘Arnoldussen’ of ‘Aernouten’. Soms spreekt men ook van
Arnulfus. Maar welke heilige is nu de echte patroon van de brouwers?

Het Sint-Arnoldus- en Sint-Jacobsaltaar in de parochiekerk van Chimay. (Copyright: K.I.K., Brussel).

Studeren was na het jaar 1000 nog het privilege van de geestelijke stand. Maar
niet alle studenten voelden zich geroepen tot het priesterschap. Zij raakten op de dool
en vormden toen het geleerde proletariaat. Daarnaast hebben we, met de opkomst
van de steden, overal sociale bewegingen zowel in religieuze als in revolutionaire
zin.
Ook leken beginnen mee te denken naast de hiërarchische geestelijke stand. Hun
bewegingen, alsook de sociale, werden dikwijls gezien als ketters. Daarnaast ontstaan
kloosterorden als de franciscanen, dominicanen en praemonstratensers. Wat dreigde
te ontsporen moesten zij weer in rechte banen leiden. Onder al de latere stromingen
en bewegingen in Rome, Engeland en Frankrijk hebben we eveneens de Goliaerden,
leerlingen van Abélard (1079-1142), die ook Goliath wordt genoemd. De volgelingen
van Abélards leerling, Arnold van Brescia: de Arnaldisten, sluiten hierbij aan. Aan
deze Arnold van Brescia of Arnaldisten ontlenen in het vroegere West-Frankische
Rijk onze Aernoutsbroeders hun naam. Wat waren die Aernoutsbroeders nu precies?
Arnoldus van Brescia werd geboren op het eind van de elfde eeuw. Hij werd
priester en prior van zijn convent in Brescia. Aangeklaagd wegens ketterij en
verbannen uit Italië ageerde hij in Frankrijk tegen Bernard van Clairvaux. Deze liet
hem uit Frankrijk verdrijven en Arnold trok naar Rome waar hij optrad tegen de
paus. Naast een ascetisch leven eiste hij afstand van alle wereldse macht en bezit.
Geëxcommuniceerd en verdreven uit Rome werd hij in 1155 door de troepen van
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Frederik Barbarossa gevangen en, uitgeleverd aan de paus, opgehangen. Arnolds
volgelingen gaan dan op in de Waldenzen en de Armen van Lombardije.
Rond diezelfde tijd ontstaat in Vlaanderen onder Tanchelm († 1115) een
religieuze-sociale beweging. Daarnaast treedt hier rond dezelfde tijd op een priester
Arnold die in navolging van Bernard van Clairvaux (1090-1153) een kruistocht
predikte. Samen met graaf Arnold van Aarschot trekt hij op naar Spanje. Ook
Compostela de bedevaartsplaats van Sint-Jacob wordt aangedaan.
Is het louter hypothese om nu al verwantschap te ontdekken tussen de Arnaldisten
en deze pelgrim-kruisvaarders naar Sint-Jacob? Wat is het verband met de ‘Varende
Luyden’ en Vaganten? Zij allen hebben gemeen dat zij langs Europa's wegen trokken,
troubadours, minnezangers op de dool, geletterd of niet geleerd, drinkend, dobbelend,
spelend, niet gespeend soms van heel wat ontwikkeling, de kost verdienend met
kwakzalverij of als gebedsbelezer. Bedriegend soms of stelend, spottend met adel
en geestelijkheid, klooster en kerk.
De Aernoutsbroeders hebben zich niet ontwikkeld in de richting van de
revolutionaire Arnaldisten, maar veeleer in de traditie van de Vaganten en de Blauwe
Schuit, hekelend al wat clericaal was, rijk en op macht belust. Zij nemen het leven
op met de nodige zelfspot en langs de vrolijke kant. Zij kunnen overmatig drinken,
intens vrijen maar zijn tevens diep godsdienstig. We kunnen hen allen aanduiden
met de naam Tijl Uilenspiegel.
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Heel wat bedrijvigheid van het trekkende volkje vinden we in de vaganten-literatuur
als de Carmina Burana. Wat onze Aernoutsbroeders betreft hebben we: Veelderhande
Geneuchelijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen, dat in 1600 werd uitgegeven
door Jan van Ghelen in Antwerpen en heruitgegeven in 1977 in Utrecht.
Uit deze verzameling blijkt duidelijk dat ons illuster gezelschap evenals al de
andere mannelijke en vrouwelijke ‘vaganten’ de parodie op kerkelijke en wereldlijke
instellingen zo ver doorvoert dat ze zichzelf een gilde en orde noemt. Deze ‘quasi
orde’ die geen strenge regels kent, maar bij elkaar wordt gehouden door een
saamhorigheidsgevoel, heeft ook een ‘heylige regel’ hebben, een kerkelijke patroon
en een eigen habijt. Dit is een ‘geknoopt hemde en een net’. In de ‘heilige Regel’
staat wat een Aernoutsbroeder zoal doen moet. Aernout is de eerste ‘Heere ende Abt
in den selven Rabauwen Oorden’. Zo wordt hij vanzelf de heilige Schutspatroon. In
1280 krijgen de Aernoutsbroeders het praedicaat Sint voor hun naam.
Welke Sint Aernout komt nu in aanmerking om de beschermheilige te zijn van
onze drinkebroers? Oorspronkelijk was het een fictieve heilige. Maar het ligt voor
de hand dat bij het vele aanbod van de Arnoldussen in het begin van de 12de eeuw
men al gauw een concrete Arnoldus moet hebben gevonden? Maar welke? Naast de
stamvader Arnold van Brescia, Arnold de priester en prediker van de kruistocht
hebben we - zeker in Brabant - de H. Arnulfus, bisschop van Metz (582-641),
stamvader van de Arnulfelingen of Karolingers. Bovendien was er aan het hof van
Karel de Grote een citerspeler Arnold († rond 843) geweest, die behalve in Brabant
ook in onze contreien bekend was en eveneens de titel van heilige bezat. Ook hij zou
op pelgrimstocht gegaan zijn naar Sint-Jacob in Compostela. In Düren-Arnoldsweiler
(Duitsland) is zijn kerk, zijn graf en zijn er muurschilderingen. Er is daar eveneens
een monstrans (17-18de eeuw), waarop Sint-Arnold en Sint-Jacobus staan afgebeeld.
Hij lijkt met zijn harp (afgebeeld op zijn graf, eerste helft 15de eeuw) wel de
aangewezen patroonheilige voor de Aernoutsbroeders.
Daarnaast is er in Duitsland-Zwitserland nog een zalige Arnoldus van Hiltensweiler
(rond 1100). Hij zou aan de eerste kruistocht hebben deelgenomen. Hij was ridder,
stichtte een abdij en wordt daarom begin zeventiende eeuw afgebeeld als ridder, met
koormantel en een kerk in zijn handen (zoals Aernout van Tiegem). Om zijn devotie
tot Maria wordt hij ook afgebeeld, geknield voor O.-L.-Vrouw.
Al die kenmerken vinden we terug in het Sint-Arnoldusaltaar in de kerk van
Chimay. Sint Arnoldus (als bisschop en met brouwersattributen) en de apostel Jacobus
zijn geschilderd met in hun midden O.-L.-Vrouw. Daarnaast een beeld van St.-Jacob
als pelgrim en duidelijk ook St.-Norbertus met monstrans, symbool van zijn strijd
tegen Tanchelm. Als bekroning van het altaar: St.-Jacob die een Moor verplettert,
met onderschrift: ‘St. Jacques apparaît dans un combat contre les infidèles’. Dit is
wel een zinspeling op de kruistocht in Spanje van de priester Arnold en zijn tocht
naar Compostela. Er was zelfs nog een heilige Arnoldus, bisschop van Tours († 534),
die eveneens reizen maakte naar Spanje en Constantinopel. Voor Vlaanderen geldt
in het begin van de twaalfde eeuw, de heilige Aernout van Tiegem (1040-1087),
ridder, bisschop van Soissons, die belast was met een vredesmissie in Vlaanderen
en daartoe in 1084 de abdij van Oudenburg had opgericht. Hij verenigde heel wat
Arnoldus-eigenschappen in zich. Dat komt tot uiting in de grote verwarring die rond
hem
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Sint-Arnoldusbeeldje op een zijaltaar van de kerk in Chimay. De sculptuur dateert uit de achttiende
eeuw.
(Copyright: K.I.K., Brussel).
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Half-reliëf uit de vijftiende eeuw in het voormalig abtsgebouw van Oudenburg. We bemerken er de
HH. Arnoldus en Jacobus.
(Copyright: K.I.K., Brussel).

ontstaat. Sterfdagen, heiligverklaring, attributen, alles wordt door elkaar gehaald.
Zelfs de citerspeler Arnold wordt in Oudenburg gesitueerd.
Wat waren de voornaamste bezigheden van de Aernoutsbroeders? We hebben er
al op gewezen dat zij van de ene plaats naar de andere trokken, bedelend, stelend,
als marskramer

Afbeelding van de gisant op het graf van de H. Arnoldus in de kerk van Arnoldsweiler. Zestiende
eeuw.

of kwakzalver. Veel tijd brachten zij door met drinken, dobbelen. Ze waren pas echte
Aernoutsbroeders als ze hun hele hebben en houwen er door hadden gedraaid. Wijn
dronken ze als ze konden, maar hun gewone drank was bier. Met hun mand of mars
op de rug, hun net om hun verworven bezit in op te bergen en hun geknoopt hemd
werden ze afgebeeld. Deze drinkebroers, soms vereenzelvigd met pelgrims naar
Sint-Jacob, hadden een nog niet te identificeren Sint-Aernout tot patroon. Zo werd
deze heilige de patroon van het gilde van de bierdrinkers.
Voor deze Aernoutsbroeders mag het bier niet te slap zijn ‘kranck ende
watersuchtig’. Zo'n ramp moeten zij voorkomen: ‘Ghij lieve Drinckbroeders bidt
voor dit bier’, want ‘ten heeft reuck noch smaeck’. Het ziet er ‘seer bleeck ende
blaeu’ uit. ‘Het zwalpt in den Buyc: ten can niet verheughen’. Alle drinkebroers
jammeren: ‘Een steenen hart sout moeten erbarmen’. Brouwers, biermakers: het ligt
in jullie macht, zo smeekt de Aernoutsbroeder, ‘om met wat meer hoppe en mout’
het gebed van de arme te verhoren.
Om nu patroon te worden van het gilde van de bierbrouwers was voor Sint-Aernout
of Arnoldus maar een stap.
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Reeds in 1395 is er in Brugge een gilde van de brouwers dat dan een
St.-Aernoutskapel opricht bij de karmelieten in de Carmerstraat (mededeling van
Drs. N. Geirnaert). Welke St.-Aernout bedoeld is, blijkt een halve eeuw later als de
brouwers in 1457 naar Oudenburg trekken om daar hun heilige patroon te vereren.
We wezen er al op dat de citerspeler Sint-Arnold in Ouden-
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burg werd gelocaliseerd. Hetzelfde gebeurde met Arnulf van Metz die op een
miniatuur van 1458, uit de abdij van Oudenburg, naast Sint-Godelieve staat afgebeeld.
Arnold van Tiegem is bedoeld, maar het onderschrift duidt hem aan als Arnulfus van
Metz. De verwarring is derhalve zelfs in de eigen abdij zeer groot. Duidelijk is dat
alles convergeert naar Oudenburg en dat Sint-Aernout, de stichter van de abdij, de
patroon is geworden van de brouwers. In deze abdij komen bij elkaar de
Sint-Aernoutsbroeders en de pelgrims naar St.-Jacob van Compostela, getuige een
gevonden gevelsteen van rond 1420 waarop beide heiligen staan afgebeeld.
Wat er in Brugge en omstreken, in West-Vlaanderen gebeurde, geschiedde eveneens
in Gent. Ook daar treffen we afbeeldingen aan van Sint-Aernout, in de eerste helft
van de 15de eeuw, die hem duidelijk aanwijzen als patroon van de brouwers. Arnulf
van Metz en de andere Arnoldussen zijn op de achtergrond geraakt, al heeft deze
laatste in Wallonië wel een voorkeursbehandeling genoten. Daarnaast weten we van
een architect Arnulfus van Binche die aan de bouw van de O.-L.-Vrouwekerk

Makelaar met de voorstelling van de H. Arnoldus. Het kunstwerk is afkomstig van het voormalig
brouwershuis te Lier.

Afdruk van een achttiende-eeuwse koperplaat met voorstelling van de H. Arnoldus.
Brugge, Steinmetzkabinet.
(Copyright: K.I.K., Brussel).
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van Pamele (1234) werkte. En werd Arnold van Tiegem ook niet Arnulf van Pamel
genoemd, waar hij geboren zou zijn? Naast Binche zijn er in heel Henegouwen heel
wat beelden van Sint-Arnoldus.
In Vlaanderen is het duidelijk Sint-Aernout van Tiegem of Oudenburg die de
patroon van de brouwers is geworden. Hij wordt afgebeeld met alle attributen van
het brouwersgilde. Hij staat er ook als ridder, als bisschop en met de H. Regel van
de Sint-Aernoutsbroeders. In de roerstokken, stuikmand (mars-mand), de maliënkolder
(geknoopt hemd), de koormantel, mijter en H. Regel, konden zowel het brouwersgilde,
het gilde van de Sint-Aernoutsbroeders en ook de monniken van Oudenburg zich
herkennen.
Arnoldus Smits
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Enkele beschouwingen rond de vredestaak van Sint-Arnoldus en
rond de beginfase van het monastieke leven te Oudenburg
Het leven van Arnoldus, in aanzet door bisschop Lisiardus en in definitieve vorm
door Hariulf van Sint-Rikiers geschreven, begint zeer beloftevol.1 De jeugdige Arnold
doet reeds aan vredeswerk nog vóór hij intrad bij de Benedictijnen te Soissons. De
hagiograaf vertelt dat Arnold in Brabant en Vlaanderen de vetes doet ophouden door
zijn wijs woord en door ontzag voor zijn reusachtige gestalte. Dit is ongewoon en
zeer merkwaardig voor de elfde eeuw. Wanneer de leken ijveren voor vrede dan zijn
het koningen, hertogen of graven die vanuit hun machtspositie hun goede wil
opdringen aan vriend en vijand. Daarin zijn ze bijna altijd voorafgegaan door de
kerkelijke hiërarchie: paus, bisschoppen en abten. Maar het zijn vooral de bisschoppen
die de meeste initiatieven namen tot vredestichten. Slechts later, op het einde van de
elfde eeuw zullen de pausen meer uitdrukkelijk het vredeswerk aanmoedigen.

1. Vrede bewerken: originaliteit en topos
Het is op zijn minst zeer bevreemdend dat een jonge ridder zonder enige binding
met graaf of bisschop, het initiatief neemt om vrede te stichten. Wellicht zag Hariulf
dit als een profetisch optreden, een duiding naar het toekomstige vredeswerk van de
heilige Arnoldus. Jong geleerd blijkt ook hier oud gedaan.2
Nu ontwierp Hariulf meer dan één literaire vondst. Hij schreef ooit een leven van
de heilige Mauguille, van wie hem niets bekend was, tenzij de naam en het feit dat
zijn relieken aanwezig waren in de abdij van Sint-Rikiers.3 Middeleeuwse hagiografen
schrijven graag met andermans woorden; ze gebruiken citaten van beroemde meesters
waarmee het eigen verhaal gekleurd en verdiept wordt. In hun levensbeschrijvingen
zit dikwijls een klassieke topos verweven. Zo wordt het abtsbeeld van Antonius,
beschreven door Athanasius, eeuwen lang geaccepteerd als hét beeld van de ideale
abt. En wat Sint-Benedictus schreef over het deugdenleven van de monnik wordt
zeshonderd jaar later door Hariulf gretig overgenomen om de deugden van Arnoldus
in het licht te stellen. Niet alleen van Arnoldus. In zijn lijvige kroniek van Sint-Rikiers
beschrijft hij de abten van deze abdij op identieke manier.4 Zij gaan allen hun
gemeenschap voor met een zacht woord en een gaaf voorbeeld (dulci verbo, praeeunte
exemplo Vita Arnulfi I, 10; Chronicon Centulense I, 26; IV, 3; IV, 18). Als vaders
zorgen zij ook voor het tijdelijke, maar de geestelijke groei van de monniken gaat
hen nog meer ter harte (Vita Arnulfi I, 5; Chronicon IV, 10). Zelf beseffen zij dat ze
geestelijk nog nergens staan, dat zij elke dag opnieuw moeten beginnen. Deze houding
roept één van de Apophtegmata op van Antonius: ‘Elke dag begin ik opnieuw. Het
vorige wat ik deed was ontoereikend’. Zo verwerft Arnoldus elke dag als 't ware een
nieuwe deugd en hield voor niets wat hij reeds was (Vita Arnulfi I, 8'... et quod
hactenus fuerat pro nihilo ducens).
Maar Hariulf liet zich niet rigoureus binden door het decorum en ornamentale uit
oudere heiligenlevens. Hij verhaalt ook minder stichtende voorbeelden van abten en
bisschoppen, die een goede illustratie geven van het dagdagelijkse leven in de elfde
eeuw. Zo laat hij abt Gerwinus I van Sint-Rikiers aan de paus te Rome verhalen hoe
de bisschop van Amiens leeft: ‘hij jaagt op vogels en wilde dieren, en verwaarloost
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het zieleheil van de hem toevertrouwde kudde’. Zo heeft Hariulf ook geen goed
woord voor abt Gerwinus II van Sint-Rikiers. Dit is een slechte abt. Hij toont zich
rijk in welluidende woorden, maar is zo arm in goed gedrag. Gerwinus II wou absoluut
bisschop worden. Dat was zijn groot verlangen. Het was ook zijn énige.
Arnold wordt wél bisschop, maar tegen zijn verlangen in. Als bisschop van Soissons
werd hij door Paus Gregorius VII naar Vlaanderen gestuurd om er met Robrecht de
Fries te onderhandelen over vrede. Paus Gregorius VII hield in 1083 een synode te
Rome over de Godsvrede (Pax Dei). Eigenlijk ging het over het Godsbestand (Treuga
Dei) dat de privé-oorlogen beperkte in tijd: op bepaalde dagen van de week en in
bepaalde

Eén van de drie kapelletjes rond de Oudenburgse parochiekerk. Het half-reliëf stelt de vredesopdracht
van de H. Arnoldus in Vlaanderen voor. (Foto: J. Breyne, Oostkamp).
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Een zicht op de zeventiende-eeuwse abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij in Oudenburg.
(Copyright: K.I.K., Brussel).

perioden van het Kerkelijk Jaar mocht niet gevochten worden. De Godsvrede
(oorspronkelijk was er alleen van vrede spraak) onttrok bepaalde personen
(geestelijken, boeren, kooplui) en bepaalde plaatsen (kerkgebouwen) voor altijd aan
de privé-oorlog. Beide benamingen liepen in de elfde eeuw dikwijls door mekaar.5
Bisschop Arnoldus komt dus naar Vlaanderen om er vrede te bewerken. Hij vindt
daarvoor een ideaal terrein. Dagelijks - zo schrijft Hariulf - wordt er een manslag
begaan, en er was een onverzadelijke lust om menselijk bloed te vergieten. Sint-Arnold
komt eerst naar Brugge (ad Brugense oppidum), later naar Oudenburg (ad
Aldeburgensem vicum). Hij doet ook nog Veurne, Torhout en Gistel aan. De
terminologie die Hariulf gebruikt komt zo uit het woordenboek van roofridders en
sluipmoordenaars.
De volgende citaten komen alle uit de Vita Arnulfi II, 14:
- rabies occidendi: razernij om iemand te doden
- furor ulciscendi: een waanzinnige wraak
- vix pater filio, vix filius patri parcebat: de vader spaart nauwelijks zijn zoon
het leven, en de zoon nauwelijks zijn vader.
- diabolica rabies: een duivelse razernij
- insana pernicies: een onzinnig verderf.
Vooral de duivel (antiquus hostis of inimicus) speelt een grote rol. Hij verblindt
de geest en het hart van de mens, ook van de zoon van een priester te Torhout, die
de vredesvoorstellen van bisschop Arnoldus hevig bespot. Ook te Gistel is er een
zekere Folcardus die Arnoldus' woorden van vrede belachelijk vindt, bezeten als hij
was door de boze geest.
Hariulf beschrijft de Vlamingen als indociles (onbeschaafd) en cruentes
(bloeddorstig). Uit andere literaire bronnen van de elfde eeuw weten we dat Hariulf
hier niet overdrijft. In een document van 1042 worden de inwoners van Brugge en
omstreken ruwe avonturiers genoemd, die berucht zijn om hun tuchteloosheid en
brutaliteit. Ridders en krijgsvolk vormen een voortdurende bedreiging voor de
weerloze plattelandsbevolking. Guibertus van Nogent (1053-1124), Benedictijnerabt
en bekend historicus, wijdt in zijn autobiografie een verrassend groot aantal pagina's
aan geweld en revoltes. Zo verhaalt hij een moord op een kastelein, op een bisschop
en op een abdis uit de Sint-Jansabdij bij Soissons.6
In de Levens van de heiligen uit die tijd komen heel wat verwijzingen voor naar
vetes en geweld. Kort vóór 1084 werd de Benedictijnermonnik Drogo, uit de abdij
Sint-Winoksbergen, gevraagd het leven te schrijven van Godelieve van Gistel. De
jonge vrouw was gewurgd door twee booswichten. Haar echtgenoot, Bertulf, had de
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twee doders zelfs gehuurd. Door verdachtmaking en verachting, door duivels spel
(de duivel verspert de wegen naar het hart van de geliefden), moest Godelieve een
harde en bittere werkelijkheid ingaan.7
Parallellen met bovenstaande gegevens van Hariulf vindt men ook in het boeiend
relaas van een reliekentocht, in 1060 georganiseerd door de Benedictijnermonniken
van Lobbes. Vanuit Henegouwen komen ze naar Vlaanderen en de lange stoet gaat
voorbij Veurne, Lissewege, Brugge, Oostburg en Gent. Nu en dan houdt men halt
en wordt er in een geïmproviseerde gebedsstonde verzoening gepredikt. De onbekende
scriptor, die het pittoreske verslag van de reliekentocht optekende, verhaalt naar
aanleiding van zo een verzoeningsmoment: ‘Niet één ridder hield zich afzijdig van
de verzoening; niet één liet na de ander te omhelzen. Zo kwam de vrede tot stand en
met onze machtige patroon trokken wij verder’. Te Oostburg treffen de reliekdragers
een garnizoen aan met ongeveer 400 soldaten. Het zijn haatdragende mensen en
belust op moord en plundering. Het reliekschrijn van Sint-Ursmarus bewerkt een
wonder van vrede: ‘Ze verloochenden alle eden die ze tegen elkaar hadden gezworen,
en alle wraakplannen lieten zij varen. Zij zwoeren vrede op het lichaam van de
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heilige; zij haastten zich tot de vredeskus en wierpen hun wapens weg’. Te Lissewege
geeft een zekere Robertus vergiffenis aan de moordenaar van zijn twee broers: ‘Met
het heilig teken van een kus wordt de vrede bevestigd’ (sacramento et osculo
confirmata pace).8
In deze historische context is ook het vredeswerk van Arnoldus te verklaren. Hij
zal ijveren voor een rechtvaardige rechtspraak om de veiligheid van de weerlozen
te waarborgen. De marktbezoekers te Torhout en de lijfeigenen te Gistel worden
door hem in bescherming genomen. Bij de ridders en de graaf pleit hij voor dit
verpauperd volk. Door wondere genezingen, vooral te Oudenburg en te Gistel wordt
het moreel gezag van bisschop Arnoldus immens verhoogd. De gezant van de Paus

Een pentekening met waterverf van Dom Bruno Groenendaal. Het kunstwerk stelt de H. Arnoldus
tussen de H. Godelieve en de zalige Gerwinus voor. Brugge, Sint-Pietersabdij.
(Foto: J. Breyne, Oostkamp).

Glasraam uit de twintigste eeuw van de H. Arnoldus.
Brugge, Sint-Pietersabdij.
(Foto: J. Breyne, Oostkamp).

wordt hier gezant van God. In een uitermate angstige tijd, waarvan de reflecties te
zien zijn in de Romaanse elfde-eeuwse kapitelen en in de God van de Apocalyps die
de voorkeur heeft op de God van de Evangelies, brengt Arnoldus rust, vrede en
gerechtigheid. Niet dat de privé-oorlogen direct ophouden te bestaan. Maar zijn
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woord en zijn daad van vrede hadden de betekenis van het kleine zaad dat grote
vruchten voortbrengt.
De originaliteit van Arnoldus' vredeswerk ligt in de interioriteitscultus van deze
man. Als kluizenaar had hij leren luisteren naar God, en ook naar de mensen die hem
kwamen bevragen vóór het kleine raam van zijn kluis. Arnoldus had in psalmen en
lezingen dikwijls het heimwee gehoord van de Kerk naar de uiteindelijke vrede van
het hemels Jerusalem. Hij had elke dag het lied met Zacharias meegezongen over
‘het richten van onze voeten op de weg van de vrede’. Als abt te Soissons had hij de
bedenkingen van Sint-Benedictus hoe monniken de vrede moeten najagen, van
commentaar moeten voorzien in de kapittelzaal. De vredesbeweging, die in Frankrijk
vanuit Aquitanië naar het Noorden was doorgedrongen, had Arnoldus met vreugde
verwelkomd. Als kluizenaar en monnik stond hij sinds lang in een vredesbeweging.
Mensen vrede aanreiken doet men niet uit zichzelf. Het is de God van alle vrede,
door de eerste christenen als ‘uiteindelijke vrede’ aanbeden, die Zijn goddelijke vrede
in het broze bestaan van mensen laat afdalen. Omdat dit de vrede is die alle begrip
te boven gaat, trok Sint-Arnoldus zich na zijn vredestaak in Vlaanderen voor de
tweede maal terug in zijn kluis te Soissons. Hij zou slechts naar Oudenburg
terugkomen om er te sterven.
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2. De beginfase van het monastieke leven te Oudenburg
De aandacht van Hariulf ging niet uit naar het prille begin van de
monnikengemeenschap waarvan hij nochtans de derde abt was. In de Vita Arnulfi
komen geen verwijzingen naar de ontluikende kern van de toekomstige abdij. Hariulf
wil zijn genegenheid en eerbied voor Arnoldus meedelen in een groots opgezet boek
over de wonderen die Arnoldus verrichtte tijdens zijn leven en na zijn glorievol
afsterven.
Over het allereerste begin te Oudenburg bestaat er geen eigentijdse bron. Dit
noodzaakte de geleerden tot veronderstellingen. D. Nikolaas Huyghebaert vermoedde
dat er eerst kanunniken woonden bij de Sint-Pieterskerk.9 Men beleefde immers in
de elfde eeuw een ware expansieperiode voor de kanunniken.10 Dit is voor Oudenburg
nog moeilijk na te gaan. De vroegste (en autentieke) oorkonde die spreekt van een
monnikengemeenschap te Oudenburg is gedateerd 1 juli 1090. Wat daaraan juist
voorafging is niet meer met zekerheid te bepalen.
Het zou logisch zijn dat de eerste monniken uit Soissons afkomstig waren. Arnoldus
zelf kwam uit Soissons en had vandaar ook metgezellen meegebracht. Trouwens, tot
1141 zou de Sint-Medardusabdij van Soissons de rechten opeisen over Oudenburg.
Dit groeide uit tot een proces dat te Rome zelf afgehandeld werd door Hariulf, derde
abt van Oudenburg en

Foto genomen vanuit de kerktoren van Oudenburg met een zicht op een gedeelte van het abdijdomein.
(Privé-verzameling, Oostende).

Paus Innocentius II.11 De eerste abten te Oudenburg waren afkomstig uit Soissons,
Sint-Winoksbergen, Sint-Rikiers, Sint-Bertijns. Dit geeft overduidelijk de grote
invloed aan van deze machtige abdijen ten overstaan van het beginnende
Benedictijnerleven in de elfde eeuw. Ook Affligem krijgt hulp aangeboden uit
Anchin.12 Dit feit wijst er ook op dat de gemeenschap te Oudenburg lange tijd te
gering en bescheiden was om een abt te kiezen ex gremio.
We moeten aan de verleiding weerstaan om de beginfase van het monastieke leven
te Oudenburg groots te zien. Een kleine groep monniken, uit Soissons afkomstig,
hebben de beginjaren meegemaakt. Enkelen waren priester, enkelen lekebroeder. De
vader van hun gemeenschap lieten ze van elders komen, uit noodzaak. De verering
van Sint-Arnoldus was jarenlang hun geestelijk en ook hun materieel leven.
Anselm Hoste
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Lied ter ere van Sint Arnold
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de Wereldliteratuur, Haarlem, deel IV, 1980, p. 147 (met verwijzing naar andere bibliografie).
Zie ook E. Dekkers, Sint Arnoud en zijn biograaf Hariulf, in Album English, Brugge, 1952, p.
43-79.
3 Het leven van Sint Mauguille kan men lezen bij J. Mabillon, Acta Sanctorum OSB, IV-II, 537
sq.
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te... (Sint-Rikiers, ik bemin u zo)’ en verder: ‘Toto corde meo te, Centula mater, amavi
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schrijven. Deze houding staat zeer ver van wat men in de donkere (!) Middeleeuwen van een
monnik beweerde: ‘amator loci et fratrum’ (hij hield van zijn abdij en van de broeders die daarin
woonden). Over de geleerde Hariulf leze men nog E. Dekkers, La Bibliothèque de Saint-Riquier
au Moyen-Age, Extrait du Bulletin des Antiquaires de Picardie, 1956, p. 157-197.
5 Over het probleem Pax Dei-Treuga Dei leze men G.C.W. Görris, De denkbeelden over oorlog
en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw, Nijmegen, 1912, 276 blz. Recent werd het
behandeld door A.H. Bredero, Christenheid en Christendom in de Middeleeuwen. Over de
verhouding van godsdienst, kerk en samenleving, Kampen, 1986, vooral p. 112-137. Over de
vredesbeweging in de elfde eeuw vindt men ook goede gedachten bij G. Duby, Guerriers et
paysans, Parijs, 1973, p. 183; en G. Duby, Le dimanche de Bouvines, Parijs, 1973.
6 Guibert de Nogent, Autobiographie. Introduction, édition et traduction par E.R. Labande, in
Les Classiques de l'Histoire de France au Moyen Age, Parijs, 1981. Van bisschop Gaudry tekent
Guibert dit negatief portret: ‘Het is een feit dat hij zich in zijn gedrag volkomen lichtzinnig
gedroeg. Hij sprak altijd over wat alleen de kasteelheren belang inboezemt: jachthonden, valken
en paarden’.
7 De Latijnse tekst van Drogo vindt men bij M. Coens, La vie ancienne de sainte Godelieve de
Ghistelles par Drogon de Bergues, in Analecta Bollandiana, 44 (1926), p. 102-137. Er is een
recente Nederlandse vertaling door S. Gyselen, in Vita Godeliph, Tielt, 1982. Zie ook A. Hoste,
Het Levensverhaal van Sint-Godelieve, Brugge, 1984, 38 blz.
8 De Latijnse tekst werd kritisch uitgegeven door O. Holder-Egger, in Monumenta Germaniae
Historica, Scriptorum XV-II, Hannover, 1888, p. 837-842. Cfr. Tentoonstelling van relieken
en Reliekschrijnen, Kataloog, Gistel, 1984: Over relieken en hun verering, door S. Gyselen.
9 N. Huyghebaert, Abbaye de Saint-Pierre à Oudenbourg, in Monasticon Belge, t. III- 1, Luik,
1960, p. 49-85.
10 L. Milis, Schets van het Kloosterwezen in Vlaanderen voor het einde van de elfde eeuw, in
Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984, tentoonstellingscatalogus,
Oudenburg, 1984, p. 27-34.
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wij huldigen / wij gedenken
Rudolf vande Perre
Prijs Scriptores Christiani
Laat - maar beter laat dan niet! - werd de prijs van de Scriptores Christiani toegekend
aan Rudolf van de Perre voor zijn indrukwekkende monografie André Demedts, in
1984 verschenen bij de Stichting Mercator-Plantijn (Antwerpen); inmiddels bracht
het Davidsfonds reeds een ‘enigszins herwerkte en bijgewerkte’ heruitgave (1986),
waardoor het boek binnen het bereik van een groter aantal lezers kon komen. Een
uitvoerige bespreking van dat ‘monument voor Eredeken André Demedts’ is te lezen
in jg. 34 (1985), blz. 43-44 van ons tijdschrift. Daarin werd gewezen op de
bewogenheid en op de indringende ontledingsgave van de auteur van
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het boek. Bij de lezing voelt men meteen, dat Rudolf van de Perre in André Demedts
een ‘verwante ziel’ had gevonden: als dichter en als essayist staat hij zeer dicht bij
Demedts. In 1986 publiceerde Van de Perre, ‘na enkele jaren van poëtisch stilzwijgen’,
de nieuwe bundel Boergondische Suite; zijn poëzie is de verwoording van de
voortdurende ervaring van het menselijk tekort, de heerlijke droom en de toch
ontnuchterende werkelijkheid, de onvermijdelijke tegenstelling, de strijd tussen
‘schijn en wezen’; het is de ervaring waarmee elk bewust-levend mens geconfronteerd
wordt... In kritiek en essay dwingen zijn gevoeligheid en zijn schroom de ontledende
Van de Perre tot voorzichtigheid in benadering en oordeel; het zijn ‘karaktertrekken’
die ook uit zijn gedichten spreken. Diezelfde eigenschappen hebben hem geleid bij
de voorbereidende studie en bij het schrijven van het bekroonde boek over André
Demedts. Voor de mede-redactieleden van Vlaanderen is het een bijzondere vreugde,
Rudolf van de Perre te mogen gelukwensen bij deze ruimschoots verdiende bekroning
(Blackmeers 81, 1790 Hekelgem).
G. Keersmaekers

Anton van wilderode
Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 1986
Toen Anton van Wilderode in 1980 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie ontving
voor Dorp zonder ouders, leek dit voor velen zowat de (late, maar verdiende)
bekroning én kroon op het werk van een dichterschap, dat ontegensprekelijk een
onvervangbare plaats had ingenomen in de ontwikkeling van de Vlaamse poëzie.
Toch betekende deze erkenning geen eindpunt. Integendeel. Evenals bij Guido
Gezelle, een eeuw vroeger, was meteen iets als een tweede dichterlijke bloei ingezet,
die - zo lijkt het - nog Van Wilderodes rijpste en zuiverste werk oplevert.
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Het Vlaanderen-dubbelnummer (nr. 196-197), dat aan hem in 1983 werd gewijd,
heeft voldoende de diverse facetten van zijn rijke en veelzijdige persoonlijkheid
belicht. Daarom is het aangewezen hier wat meer aandacht te vragen voor het werk
dat in de periode tussen de staatsprijs en de nieuwe hoge onderscheiding verscheen.
In 1981 publiceerde Anton van Wilderode De overoever, zijn totdantoe meest
gestructureerde bundel die zich, vanuit de herinnering (vooral gevoed door de
contacten met het Italiaanse cultuurgoed), meer dan voorheen beweegt op de
‘overoever’, de overzijde van de reële aarde. Deze ‘reële aarde’ is, ondanks zijn vele
reizen, in de eerste plaats te vereenzelvigen met het geboortedorp Moerbeke-Waas,
waarnaar hij in 1976 definitief is teruggekeerd. In ruimere zin is dat het land van zijn
volk: Vlaanderen. Dit komt tot uiting zowel in de in opdracht geschreven publikaties
als in de uit natuurlijke inspiratie ontstane poëzie. In 1982 verschijnt Moerbeke-Waas
Toen en Thans, een ‘gecommentarieerd fotoalbum’, dat met liefde, vaardigheid én
kennis van zaken het uitzicht en de eigen sfeer van vroeger (om en rond de
eeuwwende) en nu oproept.
Dit boek bleek slechts de voorbode te zijn van twee prachtige uitgaven bij
onvergetelijke kleurfoto's van Jan Decreton: Daar is maar een land dat mijn land
kan zijn (1983) en En het dorp zal duren (1986). Het eerste boek tast, na zeven
visionaire scheppingsmomenten, geïnspireerd door het boek Genesis, de verschillende
gedaanten van het Vlaamse landschap af: het waterland, weideland, akkerland,
houtland, heuvelland en heideland. Het Vlaamse landschap wordt hier op
ongeëvenaarde wijze geëvoceerd en anderzijds dringt toch weer heimwee door naar
de eigen geboortegrond:
‘De dingen ongehinderd toebehoren,
het landschap huiswaarts achter blauwe kanten
bij ouders disgenoten en verwanten.’
In het tweede boek is de thematiek toegespitst op het dorp zelf als woongebied,
waar generaties komen en gaan. De titel is trouwens ontleend aan de eerste versregel
van Dorp zonder ouders: ‘Ik zal voorbij zijn en het dorp zal duren...’ Hoewel bepaalde
gedichten - zoals trouwens ook in het eerste boek - louter objectief-beschrijvend zijn
en een precieze weergave bieden van de door de foto's opgeroepen beelden, hebben
het merendeel een subjectief-inlevend karakter. En het dorp zal duren is eveneens
opgebouwd rond een vaste structuur. Er zijn drie grotere delen die concentrisch de
eigenlijke ‘gezichten van het dorp’ omsluiten: onderweg naar het dorp, dorp in zicht,
van het dorp weg. Ook hier is in feite veel ingegeven door de herinnering aan de
eigen gelukkige kindertijd in het geboortedorp,

dat als synthese kan gelden van wat Anton van Wilderode als de ziel van het dorp
aanvoelt. Hoewel de teksten voor deze twee ‘kijkboeken’ zoals zovele andere ‘in
opdracht’ geschreven werden, zijn ze opnieuw veel meer dan ‘gelegenheidsgedichten’
in de strikte zin van het woord en behoren ze wezenlijk tot het geheel van zijn
dichterschap. In 1984 verscheen de bundel Een tent van tamarinde, gedichten uit
Griekenland, bedoeld voor een montage bij een Griekenlandreis en aangevuld met
een viertal vroegere ‘Griekse’ gedichten. De reële betekenis van zijn dichterschap
heeft hij daarnaast nog eens bevestigd met een nieuwe bundel van uitzonderlijke
waarde: De Vlinderboom (1985). De bundel is geïnspireerd door een reis naar het
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Spaanse Yuste, in de voetsporen van Carlos Quinto, maar hij biedt veel meer dan
een historisch nauwkeurig gedocumenteerd poëtisch reisverslag. In drie delen (heden,
verleden, toekomst) identificeert de dichter zich op indringende wijze met de eens
zo roemvolle keizer, tijdens diens laatste levensmaanden. Tot op zekere hoogte is
het een zelfprojectie van de dichter, die de geestelijke ervaringswereld van de vorige
bundels Dorp zonder ouders en De over-oever als in een synthese samenbrengt, maar
nu verwerkt in een zowel naar inhoud als naar vorm magistraal concept.
In hetzelfde jaar 1985 werden nog twee boeken met werk van Anton van Wilderode
samengesteld: Dienstbaar het woord, toespraken en teksten (homiliën en dramatische
teksten) en De dag begint bij een puin (IJzerbedevaarten in verzen).
Als we daarbij nog de veelvuldige causerieën, gelegenheidstoespraken (vaak over
de meest uiteenlopende onderwerpen), homiliën, inleidingen enz. nemen, is het
andermaal overduidelijk dat Anton van Wilderode zijn vele talenten overvloedig ten
dienste stelt van de gemeenschap waartoe hij behoort. Het ligt dan ook voor de hand,
dat de Vlaamse provincies de vijfjaarlijkse prijs voor letterkunde voor het Gezamenlijk
oeuvre 1986 eindelijk ook aan hem hebben toegekend, precies dertig jaar nadat hij
dezelfde onderscheiding reeds had ontvangen, maar dan voor de poëzie, met Het
land der mensen.
In het land der mensen is hij intussen al lang geen onbekende meer.
Rudolf van de Perre
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Kunstschilder Leo Weltjens 70
Een gezag en tuchthebbende leraar met een schuchter terughoudende inborst: een
voor kennissen gulle innemende trouwe vriend.

Een man die niet omkon met goed sappige bekrompen opvattingen en ideeën maar
in zijn diepste innerlijkheid een eigen weg wilde gaan; dit blijkt ook uit zijn ‘werken’.
Hij is geen zuiver impressionist, geen zuiver abstracte, maar houdt de middenweg;
vanaf zijn eerste oeuvre tot nu blijft hij een sterke persoonlijkheid.
In de schilderkunst kon hij los en vrij zijn eigen weg gaan zonder rekening te
houden met gezag en verdenking. Hier mocht hij zichzelf zijn. Alhoewel de menselijke
innerlijkheid hem steeds heeft geboeid liet hij, om kleingeestige collegiale
moeilijkheden te vermijden, de menselijke figuur niet tot haar recht komen. Zo laat
hij ons meestal binnentreden in het Haspengouwse landschap, maar dan wordt het
ook een verrukkelijke tocht. Een rasechte Kempenaar die zijn leven doorbracht in 't
Haspengouw en dit land met een niet aflatende verwondering heeft gade geslagen
en uitgezongen met een verbijsterend kleurenpallet nu eens in onstuimige kracht dan
weer vol tederheid.
Een echte kunstenaar die zich durft loslaten maar ook met ingehouden adem zijn
landschap koestert en streelt. Ook in de zeezichten, Kempische atmosfeer en stilleven
is deze kunstenaar onmiddellijk herkenbaar - zijn eigen stijl.
We wensen onze trouwe vriend, die nog niet aan het einde van zijn enthousiasme
is, nog vele jaren. (Plein 17, 3700 Tongeren)
Jaak Savenay

In memoriam Karel Aerts
Een man voor alle tijden
Het is een kwalijk toeval dat Karel Aerts ons ontviel op het ogenblik dat B.R.T. 3
zich opmaakte, een luisterrijke 25ste verjaardag te vieren. Over onze directeur spreken
of schrijven in de verleden tijd valt mij dan ook uitermate moeilijk. Hij is nog zo
levend, zo volop aanwezig in ons dagelijks doen en laten, dat er telkens weer dingen
opduiken om aan Karel te vertellen, waarvan ik weet dat hij de humor zou appreciëren,
of de diepere betekenis doorgronden.
Vijf en dertig lange jaren heb ik Karel Aerts op de B.R.T. gekend. Hij was één
van de allereerste mensen die ik er ontmoette, eind 1946, toen mijn loopbaan begon.
Hij was er al eerder en behoorde op dat ogenblik nog tot de toenmalige auditiedienst,
maar stapte weldra over naar de regisseur-omroepers, en daarna naar de
muziekprogrammators. In 1960 werden wij samen aangeduid om peet te staan over
het op te richten Derde Programma, ik voor het kleine woordgedeelte, Karel Aerts
voor de belangrijke muzieksector, waaraan hij als directeur een zodanige vorm en
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gestalte zou geven, dat de muziekuitzendingen van wat thans B.R.T. 3 is de
vergelijking met de grote buitenlandse ketens van hetzelfde type glansrijk kunnen
doorstaan.
Samen met zulk een charismatische figuur deze pionierstijd beleefd te hebben is
een diep-verrij kende ervaring geweest. Zijn charisma uitte zich trouwens op velerlei
gebied, want zijn energie leek niet te stuiten: naast het zware werk bij de omroep werk dat hem ook tal van buitenlandse opdrachten bezorgde, o.m. bij de Europese
Radio-Unie - vulde Karel Aerts zijn vrije uren met de oprichting van het meisjeskoor
concinite, dat oorspronkelijk de diensten van zijn parochiekerk Sint-Kwintens te
Leuven opluisterde, maar weldra ook talrijke andere werken op het programma nam
en succesrijke concerten ging geven in binnen- en buitenland. Met concinite heeft
Karel Aerts menige voortreffelijke plaatopname gemaakt, en in die periode ruisten
de gangen

Foto B. Coecke, Copyright De Standaard.

van het omroepgebouw van de heerlijke meisjesstemmen.
Laat hier ook gezegd wezen hoe Karel Aerts zich telkens weer voor anderen inzette.
Zo was hij o.m. jurylid van de Belgische Stichting Roeping, die beurzen uitdeelt aan
jonge mensen, die geen ander middel hebben om hun ideaal te bereiken. Een paar
dagen vóór Karel Aerts voor het laatst naar de kliniek ging, schreef hij nog een brief
naar de secretaris van de Stichting, om verslag over zijn kandidaten uit te brengen.
Toen de bespreking doorging was Karel al niet meer onder ons, maar zijn stem had
niets van haar gezag ingeboet, en wanneer de Stichting Roeping in april haar beurzen
uitreikt, zal zijn aanbeveling de doorslag hebben gegeven.
Het verscheiden van Karel Aerts ligt nog te dicht bij ons, wij hebben nog niet
voldoende afstand kunnen nenem van deze hoog-gecultiveerde, fijngevoelige en
diep-gelovige man - een man voor alle tijden - om een balans van zijn rijk gevuld
leven te kunnen opmaken. Maar elke dag die verstrijkt, laat ons sterker beseffen, wát
we met hem verloren hebben.
Georgette Gorus-De Rijcke

In memoriam P.G. Buckinx
Op 21 januari overleed te Jette de dichter Pieter Geert Buckinx, een der meest
markante woordkunstenaars uit de laatste vijftig jaren. Hij werd op 6 februari 1903
te Kortessem geboren in het Haspengouwse land van Loon. Daar was zijn vader
gemeentesecretaris en later notarisklerk die zelf volkse liedjes schreef waarvan er
enkele in de bekende Vlaamse Zanger werden opgenomen. Van zijn vader wist hij
romantische verhalen over het dorp en zijn mensen. Zij brachten zijn kunstzinnige
verbeelding in beroering. Hij getuigde zelf dat de poëtische ontroering bij hem te
danken was ‘aan mijn vader en mijn vrienden, aan een zweepslag van het leven, aan
een troostend of vernederend woord, aan de dood van een geliefd wezen, aan de
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angst voor het geluk, aan een hand die mijn hand heeft aangeraakt of aan een blik
die zich in mijn blik verloren heeft’.
P.G. Buckinx begon met humanitaire belijdenispoëzie. Naargelang de jaren
vorderden kreeg een andere thematiek een groter aandeel in zijn werk en riep hij met
de melodie der woorden gefantaseerde beelden en landschappen op. Nog later riepen
zijn gedichten vaak herinneringen op aan zijn paradijselijk geboorteland. Zij taal
krijgt nu vaak een evocerende, bezwerende functie. Met de jaren klaren zijn gedichten
ook tot meer verstilde poëzie, aristocratisch, verfijnd en gracieus. Zij werden

zelfbevestigende bezinning. Ouder wordend schreef hij: ‘Ik kijk nog even om naar
het verleden, niet zonder schroom, maar met het gevoel dat het leven een boeiend
gevecht was, waarvoor ik dankbaar moet zijn, want het heeft een zin gehad’.
Op het herinneringsprentje bij zijn overlijden staan o.m. deze laatste verzen:
Prince, nu het tuinfeest begint / met koraalbessen en wilde jasmijnen, / zegen mij,
zegen mijn laatste gevecht, / want mijn heerlijkheid is nabij.
F.v.V.

Oproep van de redactie
C.V.K.V.-leden die menen in aanmerking te komen voor een artikel in deze
rubriek (n.a.v. een bekroning of een verjaardag van 60, 70, 80,...), richten eerst
een aanvraag aan het redactiesecretariaat (adres vooraan in het nummer).
Gelieve hierbij echter rekening te houden met de voorschriften van onze Raad
van Bestuur, afgedrukt in ons nr. 204, blz. 49. Beste dank bij voorbaat.
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Poëtisch Bericht
Samensteller: Karel van Deuren Illustratie gekozen door Katrien
Deylgat
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8880 Tielt.
Per selectie worden slechts twee gedichten van dezelfde dichter(es) ter beoordeling
aanvaard. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van de
gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

Parabel van het ouder worden
Hoewel de morgen wijs vergrijsd
koeler kaler licht bedenkt
de dag aan dunner haren kamt,
hij vindt bijwijlen nog
een lichter lichaam uit.
Gelijkenis met dauw en distel
in een zachter huid van gras
gejaagd door regenvlagen
om geur van jong geheugen.
Hoe diep een boom verdooft
hij houdt gebaren staande
met geen blad nog rekening
en metaforen open
op vogels die hij verder hoort.
Hij wil zijn laatste tak verkwisten.
Gery Florizoone (†)
(N. v.d.r.: dit gedicht stuurde E.H. Florizoone ons toe een maand voor zijn smartelijk afsterven.)

Kempen
als ik nu zei dat er in het zand van de Kempen
nog heide groeit waar de miereleeuw
en de boomleeuwerik zich komen laven
als ik nu zei dat de Kempen elke dag
weer ontwaakt als een kinderverhaal
en traag over de wegen van gisteren sluipt
tussen gagel en gaspeldoorn
als ik nu zei dat de Kempen bij het minste gerucht
zacht fluisteren gaat in zijn donkere vennen
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dat opgepropt de adelaarsvaren
elk voorjaar zijn vraagtekens zet
als ik nu zei zoals een vriend zegt
in het waardige groen van zijn woning
dat ik een Kempense kauw heb leren spreken
die schreeuwt als een radeloze mens
Achilles Cools

Het teken
In memoriam Gery Florizoone
Hij heeft vaak een teken gegeven
hij schreef
adem van grond en grachten
en ruimte omheen een regenboog
bespeelde het alfabet
was een reiger
een waaiwoord uit het riet
maar ook eenzaamheid heeft nood aan bloeien
hij vloog over de aarde en zijn huis
diep en broos aan einder
in de windroos zat zijn dood
zijn vlucht: een kelk met woorden
ontdaan van ballast en gewicht
zijn overgave en zijn offerande
zijn overaards gedicht
Fernand Florizoone

Rodin, Figuur die uit het water oprijst, potlood en aquarel (1902-1905).
Wachtend,
op een zee van woorden
lig ik
een onbeladen schip
meegezogen in een stroom
van troebel water
oeverloze verten metend
meeuwen schreeuwen voorbij
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toppen van vingers kraken
in een beweegloos skelet
het wachten moe
gooi ik het anker los
Gestrand in 't zachte zand
wacht ik
op woorden
Monika Delaere
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oude man in bus
- tevergeefs hij had een bejaarde
Engel kunnen zijn.
neergestreken in
het verkeer.
onder zijn vleugels
een glimlach en
van een kind zijn
vreugdezang,
gedragen door de
wind.
van wijk tot wijk
reisde hij naar zijn
toekomstig land.
- hij had al gebeld. het zou een volmaakte
wereld zijn, waarin
armen en omhelsen
van kleinen aan wie
hij zijn naam nog
niet had verteld.
hij proefde van de
sfeer en van het droeve,
dat hem had vergezeld.
hij hoorde al bijna
niet meer.
- zijn dagen leken geteld. zelfs 't ruissen niet
van de stemmen. slechts
vatte hij verwonderd
de hand.
er is hier geen halte
meer. U heeft tevergeefs
gebeld.
Lia Barbiers

Gedicht
zoals rimpels in de vijver
na het werpen van een steen
cirkels doen groeien
zo begint ook dit gedicht
met één worp bovenaan
eerst deint het midden wat uiteen
langzaam lijkt het zich uit te putten
tot alle rimpels in de oever kruipen
maar stilaan voel ik zacht
spiralen als een winde om me heen
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en naar het einde toe
zie ik je lenig achter me
gespiegeld in het gladde water staan
Achilles Cools

Richard Shaw, Stukgetrokken boeken met koffiekop en pijp. (1978), 29,5 × 23 × 18 cm.

Klein geheim
als windezaad heb ik je verstopt
waardiger dan wat nu lijkt
behoud ik je aanwezigheid
we hebben elkaar bemind
in zomertuinen en heilige oorden
in april heb ik je begraven
's avonds als de kauwen huiswaarts keerden
ik wist niet dat mijn tuin
zo plots het seizoen kon roepen
ik was graag de wolverlei geweest
die op de hoge heide staat
om dan vroeg in de morgen
water te oogsten voor de dageraad
ik zal je opwachten
samen met de blauwborst
en zijn zang in het gagelstruweel
om herinneringen op te bergen
in wat ons huis zou kunnen zijn
maar de wolverlei is dood
de blauwborst is verdwenen
en er ligt nachtijs op de sloot
Achilles Cools

Boodschap
Verzamel mij.
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Leg mij tesaam.
Een vliegtuig is een wapen.
Bloemenzoon.
Ik ben een naam.
Mij uit de sporen rapen.
Beluister mij.
Ik ben niet af.
Een vliegtuig is een wapen.
Geboortepijn.
Een vis een graf.
Drie dagen moet ik slapen.
Voleindig mij.
Een mond verdriet.
Ik wacht. Ik ben het water.
Een lichaam vindt
de woorden niet.
Een vliegtuig is een wapen.
Aleidis Dierick
1986

Kasimir Malewitch (1878-1935), zonder titel, uit map ‘Overwinning op de zon’. (1913), 36,5 × 28,5
cm.
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In en om de kunst
Een nieuw bedevaartvaantje voor de Brugse belofte
Het bedevaartvaantje mag gerust doorgaan als een typisch produkt van de Vlaamse
volksdevotie. De geschiedenis ervan gaat terug tot in de vijftiende eeuw. Het aantal
verschenen exemplaren, al of niet kunstvol, is ontelbaar. Heel wat specimens kwamen
trouwens niet tot ons. Enkel in archiefdocumenten, vooral rekeningen, vinden we
vermeldingen. Merkwaardig is evenwel de grote aandacht die aan dit onderwerp
werd besteed. Talrijke auteurs publiceerden niet alleen vele bijdragen over vaantjes
in talloze tijdschriften, maar ook ettelijke boeken verschenen over dit thema.
Tegenwoordig behoren de bedevaartvaantjes nog tot de bloeiendste devotionalia.
In de laatste jaren werden er opnieuw massa's uitgegeven. Ook ter gelegenheid van
de Brugse Belofte mochten we ons verheugen op enkele nieuwe exemplaren1.

1. Mijmeringen i.v.m. de Brugse Belofte2
De Vlaamse strijd op het einde van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw
is één van de meest bewogen, meest gekende en mogelijk ook één van de meest
kleurrijke uit onze geschiedenis. De oorsprong ervan vinden we in het embryo van
Vlaanderens wording. Volgens de overlevering schaakte Boudewijn I ‘met de ijzeren
arm’, na zijn heldhaftige strijd tegen de Noormannen, de Franse koningsdochter
Judith. Als bruidsgeschenk kreeg hij een feodale staat. Dit enorme gebied, dat in zijn
beginfase noch als een politieke, een economische of een culturele eenheid kon
worden beschouwd, werd dank zij een groots gravenhuis, een verbeten strijd en een
doorzettingsgeest van zijn vertegenwoordigers niet alleen een leefbaar vorstendom,
maar een echt vaderland, waarin zich stilaan een nationaal samenhorigheidsgevoel
losweekte.
De Vlaams-Franse twisten lopen sindsdien als een rode draad door onze
geschiedenis. Gepaard met een sociaal-economische strijd, een eis tot zelfstandigheid

Het bedevaartvaantje uitgevoerd door de Brugse kunstenaar Renaat Bosschaert in 1987.

en een groeiend verzet tegen Frankrijk, zal vooral rond 1300 gedeeltelijk afgerekend
worden met de heerszucht en aanhechtingspolitiek van de Franse koningen. Telkens
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weer dook de droom op om van Vlaanderen een machtig rijk tussen de andere
mogendheden van West-Europa te maken. Dromen die steeds geen realiteit werden.
Vanaf de twaalfde eeuw kwam er nog de stormachtige opgang van de poorterij, de
machtsafname van de graaf, en de grotere invloed van een aantal rijke families die
noch de heerschappij van de graaf, noch het medezeggenschap van het volk duldden.
Vanuit die optiek dienen we de strijd omstreeks de vermelde eeuwwisseling te
beschouwen.
In 1280 kwam het in Brugge tot bloedige botsingen van sociale aard. Brugge was
toen de machtigste handelsmetropool van West-Europa. Voortdurende conflicten
tussen de Avesnes en de Dampierres en de opstanden van de ambachtslieden tegen
de uitbuiting en onderdrukking van het patriciaat vormden zeker een gunstige
voedingsbodem voor verdere strijd. Komt daarbij nog dat Gwijde van Dampierre in
1297 steun zocht bij de vijand van Filips de Schone, met name Edward I van
Engeland, en tegelijk zijn leentrouw aan de Franse vorst opzegde. Het volk schaarde
zich achter de graaf. Die remde de macht van het patriciaat weliswaar af, maar stond
geen inmenging van ‘het gemeen’ toe. Wanneer het patriciaat van zijn kant aanleunt
bij Filips de Schone, wanneer Edward I ondanks zijn beloofde steun toch niet
tussenbeide komt, en wanneer de blijvende drang van de Fransen om Vlaanderen te
beheersen eventueel kon worden uitgevoerd, dan breekt het ogenblik aan om die
gebieden te bezetten. Vlaanderen wordt bij het Franse kroondomein gevoegd en
Jacques de Saint-Pol, beter bekend als de Châtillon, wordt als gouverneur van
Vlaanderen aangesteld. Het vervolg van de geschiedenis is algemeen gekend. De
onderdrukking, het schenden van de vrijheid, het misnoegen van sommige patriciërs
tegen de Franse hooghartigheid, het verzet van de ambachten tegen de te hoge
financiële eisen, de sociale ontevredenheid, het nationaal gevoel, de inlijving en
bezetting door een vreemdeling, bereidden de opstand voor. Daarbij wijzen we op
de medewerking van de zonen en verwanten van de intussen in Frankrijk gevangen
gezette Gwijde van Dampierre, die het verzet steunden al was het met een ander doel.
Sociale tegenstellingen werden intussen door politieke verdrongen. De patriciërs
zochten steun bij de Franse koning en de volksklasse sloot zich aan bij de graaf van
Vlaanderen. Een dubbele tegenstelling ontstond: een coalitie tussen de koning en de
patriciërs en een verbond tussen de graaf en het volk, een twist tussen rijk en arm.
Omwille van de lelie in het koninklijk wapen werden de patriciërs ‘leliaards’ genoemd,
terwijl de volksklasse zich ‘klauwaards’ noemde, zinspelend op de klauwende leeuw
uit het grafelijk wapenschild.
We schrijven 1302. De Brugse Metten en de zegepraal van de Guldensporenslag
- het prestigieuze leger van de Fransen werd er verpletterend verslagen - mogen zeker
als roemrijke daden uit Vlaanderens geschiedenis worden aangehaald. De strijd had
echter geen eindpunt bereikt. De schandelijke nederlaag van Filips de Schone leidde
tot een revanche enerzijds, en tot een te grote zegeroes bij de Vlamingen anderzijds.
De overwinning gaf aanleiding tot verscheidene onlusten in Brabant, Luik en
Frankrijk, en daarenboven trok het moedige gemeenteleger ten strijde tegen de
Avesnes. Holland, Zeeland, Stricht en Henegouwen werden genoodzaakt oorlog te
voeren.
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Het miraculeuze beeld van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens uit de veertiende eeuw.

In augustus 1304 werd de Vlaamse vloot door de Hollandse en Franse schepen
verslagen. Op 18 augustus 1304 kwam het tot een verwoede en verwarde veldslag
nabij de Pevelenberg, een heuvel ten noorden van de stad Dowaai langs de grote weg
naar Rijsel. Koning Filips de Schone voerde zelf zijn drieduizend gepantserde ruiters
en achtduizend voetknechten aan. Net zoals in de Guldensporenslag vormde een duel
tussen de kruisboogschutters van beide kampen de inleiding tot de eigenlijke strijd.
Daarna ontstond een vreselijk handgemeen dat tot de invallende duisternis aanhield,
maar aan geen van beide partijen een overwinning bezorgde. Toen ze zagen hoe de
Franse ridders door de Vlaamse rechter in het defensief werden gedrongen, dachten
de Gentse, Ieperse en Kortrijkse milities verkeerdelijk dat de slag in hun voordeel
was beslecht. Ze trokken zich dan ook in de richting van Rijsel terug. Filips van Tiedi
en Willem van Gulik daarentegen bleven tot de late avond doorvechten met de troepen
uit Brugge, Rijsel en Aalst.
Die onbesliste veldslag ligt echter nauw verbonden met Brugge. De jaarlijkse
processie van 15 augustus heeft namelijk haar ontstaan te danken aan een tijdens die
slag gedane belofte. Het is tijdens de bange ogenblikken van de strijd dat Filips van
Tiedi en zijn Brugse strijdmakkers plechtig beloofden ieder jaar op 15 augustus ten
eeuwigen dage aan O.-L.-Vrouw-vande-Potterie een kaars van 36 pond te zullen
offeren indien zij behouden naar hun stede mochten terugkeren. Dit werd bevestigd
door enkele kroniekschrijvers. Anderen daarentegen schrijven de belofte toe aan de
achtergebleven Brugse vrouwen die bij de Heilige Maagd bescherming afsmeekten
voor hun in het Vlaamse leger strijdende zonen en echtgenoten. Hoe dan ook het
staat vast dat graaf Robrecht van Béthune, na zijn terugkeer uit Franse gevangenschap
in 1305, de nodige maatregelen nam om die belofte te eerbiedigen. Met dit doel
veranderde hij nabij de Smedenpoort een inrichting die onderdak verleende aan arme
reizigers tot een gasthuis voor blinden. Hij deed het nodige opdat die nieuwe stichting
over belangrijke inkomsten kon beschikken en belastte het ‘blindeliedengasthuis’
ten eeuwigen dage tot het nakomen van die Brugse belofte. Een document uit 1418
vermeldt dat de deken en de aanvoerders van het O.-L.Vrouwegilde alsook de
verantwoordelijken van het gasthuis in de eeuwigheid elk jaar op 15 augustus een
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kaars van 36 pond zouden offeren. De bezittingen van het gasthuis stonden borg voor
het uitvoeren van die belofte.
Ieder jaar wordt in elk geval een wassen kaars stoetsgewijs van Blindekens naar
de Potteriekapel gedragen. Door die symbolische daad bewijzen de Brugse mannen,
vrouwen en kinderen hun onwankelbare trouw aan eigen aard en zeden en leggen
zij openlijk getuigenis af van hun onwrikbaar geloof in de blijvende waarden van
een groots Vlaams verleden. Volgens de overlevering is dit de oudste religieuze
belofte op het Europese vasteland. En terwijl de kleurrijke processie, bewonderd
door vele kijklustigen, langs de pittoreske gevels en de rimpelloze reien voorbijtrekt
en veertiende-eeuwse gezangen ten hemel stijgen, herleeft weer iets van het schone
Brugge, die immer bekoorlijke stad met haar mengeling van mystiek en poëzie.
Aangekondigd door de stadsomroeper en ingeleid door de eeuwenoude broederschap
van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens en de banieren van Vlaanderen en Brugge, trekt
de belofte-kaars, gedragen door twaalf ‘maagdekens’, aan onze ogen voorbij. Daarop
volgen de Brugse vrouwen en kinderen, biddend en zingend. En uiteindelijk komt
het versierde miraculeuze Mariabeeld. Aan de Potterie worden ze opgewacht door
de kloostergemeenschap in middeleeuws habijt en de aldaar gevestigde confrerie.

2. Een nieuw bedevaartvaantje
Ter gelegenheid van de Brugse Belofte stak de Brugse kunstenaar Renaat Bosschaert
(o Oostende 18 november 1938) een nieuw bedevaartvaantje. Deze
graficus-schilder-beeldhouwer is geen onbekende in de wereld van de Vlaamse kunst.
Na zijn studies aan de Stedelijke Academie van Brugge, blijft hij als het ware innig
verbonden met de Zwinstad. Hij komt er zelfs wonen en nestelt zich in de schaduw
van de aantrekkelijke Sint-Annakerk. In deze wijk groeide ook Guido Gezelle op.
Van veel publiciteit houdt de kunstenaar niet. Maar voor een gesprek in zijn warme
woonkamer of in zijn atelier klopt de geïnteresseerde bezoeker nooit tevergeefs aan.
Op de vraag wat hem het meest boeit, kan moeilijk een antwoord worden gegeven.
Zijn oeuvre vertoont zo'n grote diversiteit die vele vluchtpunten herbergt. Bosschaert
experimenteert voortdurend. Een etiket op hem kleven of hem proberen onder te
brengen in een bepaalde rubriek lijkt een hopeloze onderneming van de
kunsthistoricus. Alleen al zijn variatie van de gebruikte technieken

Brugge blijft een uniek kader voor middeleeuwse processies.
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De confrerie van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens leidt de processie in.
Twaalf maagdekens dragen traditioneel de beloftekaars.

onderstreept ten volle onze uitspraak. Hij is bezield van Brugge en Lier - hebben die
twee steden aan het water misschien een echte verwantschap? - en brengt hun
ontuitputtelijke schoonheid als stille poëzie over. Gedichten van Paul van Ostayen,
van Guido Gezelle, van Paul Vanderschaeghe, van Antoon van Wilderode, van Felix
Timmermans,... horen tot zijn bronnen van waaruit hij met burijn of penseel een
diepe kracht put voor zijn veelzijdige kunst. En waarom luisteren we niet, met
ingehouden adem, naar Antoon van Wilderode die over dit laatste schrijft: ‘De variatie
en afwisseling in zijn werk betreffen vorm én inhoud. Soms geeft hij (met penseel,
tekenstift

Het beeld van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens prijkt in de processie op een rijk versierde praalwagen.

of burijn) haarscherp en minutieus weer wat hij zag terwijl hij een andere keer met
slechts enkele lijnen, toetsen en kleurvegen werkt. Hij kan een onderwerp heel
realistisch weergeven, maar vlak daarnaast en daarna vliegt zijn verbeelding vol
zeepbellen en ballonnen, cirkels en hoepels, vlinders en vogels. Hij vergroot het
bijna-onzichtbare tot een onverwachte dimensie of verkent een landschap of
stadsgezicht tot een intieme miniatuur.’3.
Voor zijn tweede bedevaartvaantje - in 1986 realiseerde hij een specimen ter
gelegenheid van achthonderd jaar Spermalie in Brugge4 - gebruikte Renaat Bosschaert
de etstechniek en werkte de koperplaat (hoogte: 241 mm, basis: 406 mm, hypotenusa:
472 mm) verder af met de burijn. Het rechthoekige vaantje5 werd op 250 exemplaren
met de hand gedrukt op archespapier. Het stelt een zicht voor op de pittoreske gevels
van het voormalig gasthuis van O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie, bekeken van aan de
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overzijde van de gelijknamige rei. De kunstenaar beeldde die bakstenen constructie
af op een gedetailleerde manier. Boven het bouwwerk prijkt niet alleen de al vermelde
naam van die instelling, maar eveneens het bekende embleem met, volgens A.
Maertens6, de letters POR. Het zou een afkorting zijn van het woord Potterie. Maar
mogen we in dit merkteken ook niet de letter M van Maria ontdekken? Aan de
broekzijde plaatste Renaat Bosschaert de afbeelding van de miraculeuze sculptuur
van O.-.L.-Vrouw-van-de-Potterie. Dit stenen beeld, dat grondig werd gerestaureerd,
dateert uit de dertiende eeuw. Onder haar voeten vinden we een fraaie bloemenruiker,
en vlak ernaast de zesendertig pond wegende beloftekaars die haar jaarlijks wordt
geofferd. De lintjes, waarmee de maagdekens de kaars in de processie vasthouden,
zijn nog duidelijk zichtbaar. Erboven prijken een resem van sporen. Ze herinneren
ons aan de Vlaams-Franse strijd van omstreeks 1300. In 1987 zijn ze hier eens te
meer op hun plaats, want Brugge herdenkt dit jaar zijn twee grote volkshelden: Jan
Breydel en Pieter de Coninck. In de vluchthoek komt uit het groen de stemmige
zeventiende-eeuwse kapel van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens te voorschijn. Het water,
vooraan, wordt gevormd door een spel van lijnen waarop een Jugendstill-kunstenaar
jaloers zou zijn. Ook rondom het bedevaartvaantje bracht de kunstenaar een in
golvende lijnen uitgevoerde versiering aan.
Met de uitgave van dit nieuwe bedevaartvaantje werd niet alleen een traditie verder
gezet, maar mag Brugge weer pronken met een kunstvolle realisatie. Het stemmige
en fijn uitgevoerde geheel behoort ongetwijfeld tot de fraaiste specimens die op dit
gebied werden gestoken. Het mag gerust navolging kennen.
Jean Luc Meulemeester
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Ik, James Ensor
Museum voor Schone Kunsten Gent, 8 mei - 28 juni.
Rijksprentenkabinet Amsterdam,
11 juli - 27 september.
Als men het geringe aantal tentoonstellingen dat gewijd is aan Ensors tekeningen en
grafisch werk samentelt, dan is het niet verwonderlijk dat dit belangrijk onderdeel
van zijn oeuvre bij het grote publiek nagenoeg onbekend is. Het Museum voor Schone
Kunsten te Gent zag dit jaar een concrete aanleiding om dit euvel te verhelpen. In
1985 werden 2 monumentale tekeningen uit de collectie van het museum toevertrouwd
aan de goede zorgen van restaurateur P.M. Poldervaart van het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam. De restauratie was een hachelijke onderneming. De tekeningen zwart krijt op papier - waren gekleefd op linnen, een materiaal dat krimpt bij
vochtigheid. Doordat papier onder dezelfde omstandigheden precies uitzet, waren
barstjes en scheurtjes ontstaan. Met succes werd het papier van het linnen verwijderd
en op een nieuwe ondergrond (3 dagen samengeperst japans papier) aangebracht en
werden de spieramen vervangen. Later werden nog 2 kleinere tekeningen uit de
verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel op dezelfde
wijze gerestaureerd.
Als wederdienst beloofde het museum van Gent een grote tentoonstelling op te
zetten rond Ensors tekeningen en grafisch werk. Deze loopt nu te Gent en gaat daarna
naar het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
De tentoonstelling beperkt zich tot de jaren 1880-1895, de periode waarin Ensor
het meest creativiteit aan de dag legde. De kunstenaar zelf hechtte veel belang aan
zijn tekeningen, niet alleen als studies maar ook en dit met de tijd steeds meer, als
zelfstandig uitdrukkingsmiddel.
Uit de periode 1880-1885 zijn vele studies bekend van figuren, interieurs en
straattaferelen. Soms komen op één blad verschillende afbeeldingen voor, als losse
indrukkken van de realiteit, haastig door het oog van de meester geregistreerd en in
enkele rake bewegingen, op vrij picturale manier neergezet. Vanaf 1885 zien we een
zowel inhoudelijke als stilistische ommekeer. Zijn werk - ook zijn schilderijen - krijgt
een meer fantastisch karakter. Een horror vacui laat zich gelden. Het totaaloppervlak
van zijn tekeningen is gevuld met fabuleuze wezentjes die uit het licht of het donker
opduiken.
Zijn tekenstijl wordt lineair: de composities zijn opgebouwd uit weefsels van
delicate, met zwart krijt getrokken lijntjes die in de heldere zones soms totaal lijken
op te lossen.
Ensors bijna impressionistische bezorgdheid om het licht blijkt uit de ondertitel
van een reeks tekeningen uit 1885-86, die tijdens de huidige tentoonstelling voor het
eerst sinds 100 jaar weer in hun geheel kunnen bekeken worden, nl. de Aureolen van
Christus of Gevoeligheden van het licht. Ondanks de vaalbruine teint die ze met de
jaren hebben verkregen blijven het door de hierboven beschreven tekentechniek,
meesterwerken van lichtwerking.
In die tijd werd Ensors talent niet unaniem door de critici erkend. In de Aureolen
identificeerde hij zich dan ook - we weten dat een zeker narcisme hem niet vreemd
was - met de Christusfiguur, als eenzame onbegrepene.
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Naar het eind van de jaren '80 toe krijgen de fantastiek en het karikaturale de
overhand. Waar ze er vroeger slechts sporadisch in voorkwamen, wordt Ensors wereld
nu overheerst door skeletten, maskers en monsters. Zijn werken krijgen titels die
religieus of mythologisch aandoen maar in werkelijkheid aan de ongebreidelde
fantasie van de meester zijn ontsproten. Of wat dacht u van: Moines exaltés réclamant
le corps du théologien Sus-ovis

James Ensor: De Hellevaart, 1886, Ets, 210 × 258 mm. Privé-verzameling. (Foto: Piet Ysabie, Gent).

malgré l'opposition de l'évêque Friton ou Friston. Een analyse van dit werk door
prof. M. de Maeyer bracht aan het licht dat het op twee verschillende tijdstippen
werd gerealiseerd. Het centrale deel stamt uit zijn academietijd en contrasteert door
zijn realistische, gecondenseerde vormgeving met de omliggende, schijnbaar uit kant
geweven figuratie. Hij anti-dateerde het geheel alsof hij wou laten uitschijnen tot
welk onmiskenbaar meesterschap hij op jeugdige leeftijd reeds in staat was. Ensors
bekommernis om zijn eigen persoon en nagedachtenis blijkt ook uit de reden waarom
hij op het toppunt van zijn artistieke loopbaan begon te etsen. Men weet dat hij
terugschrok voor de vergankelijkheid van de verfmaterie. In de stevige koperen platen
en de onaantastbare inkten zag hij de vereeuwiging van zijn genie.
Een vakman op dit gebied, was hij niet. Hij etste op intuïtieve manier en het
drukken zelf liet hij aan anderen over. Ensor experimenteerde ook met droge naald,
een techniek die zich goed leende voor zijn subtiele lijnenspel en waarin zijn meest
gevoelige prenten tot stand kwamen.
In zijn grafisch werk geeft Ensor de natuur weer in lijnarabesken als vormgevend
element. Dit procédé was hem welbekend door de Japanse prenten en chinoiserieën
die hij in zijn jeugd in het snuisterijenwinkeltje van zijn moeder aantrof.
Na de periode 1885-90 wordt de speels-decoratieve contourtekening in zijn
tekeningen en etsen systematisch herhaald. Het is de tijd van de grote massataferelen
die narratief en satirisch worden weergegeven. Alhoewel technisch perfect en
inhoudelijk boeiend, bieden ze niet meer de spanning van zijn vroegere
verwezenlijkingen.
Terwijl Ensors artistieke dood zich aankondigde, bloeide de waardering voor zijn
oeuvre op. Dat Ensor ondanks zijn overgrote bekendheid nog steeds kan blijven
verbazen wordt met deze tentoonstelling ruimschoots bewezen.
Katrien Deylgat

De St.-Rikierskerk te Bredene
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Dit jaar viert de kustgemeente Bredene haar 900ste verjaardag. In 1087 stuurde de
Benedictijnerabdij van Saint-Riquier (nabij Abbeville aan de Somme) immers enkele
monniken ter plaatse met het doel een priorij te stichten.
Deze priorij kende reeds een eerste verval in 1196 toen Boudewijn IX, graaf van
Vlaanderen, in hevige meningsverschillen verwikkeld raakte met de bisschop van
Doornik. Daar de parochie Bredene tot het diocees van deze laatste behoorde verdreef
de graaf de benedictijnen uit de priorij. Vijf jaar geleden werd het gebouw grotendeels
vernieuwd en hersteld en kwam het weer in handen van de benedictijnermonniken.
De priorij werd tijdens de geuzenberoerten in 1572 andermaal verwoest. Op de
plaats van de huidige kerk, het hoogstliggende punt van Bredene (5,09 m boven de
zeespiegel) bleef de kapel evenwel bewaard. In voorbereiding tot het Beleg van
Oostende (1601-1604) vormden de Spanjaarden, die het strategisch nut van deze
hoge ligging inzagen, de kapel om tot een versterking. Eerst in 1700 werd het
gebedsoord van zijn zware fortmuren ontdaan. Omstreeks 1860 was de oude kapel
zo vervallen dat de kerkraad in 1864 besliste om een nieuwe kerk te laten bouwen.
Gebrek aan fondsen was er de oorzaak van dat de Bredense St.-Rikierskerk eerst in
1907 voltooid werd. Het stoere gebouw met een lichte, sierlijke toren heeft weinig
historische waarde, wat echter ruimschoots wordt goedgemaakt door een rijk interieur.

Barok
De houten meubilering, afkomstig van de vroegere kerk, dateert overwegend uit de
jaren 1725-1775. De lambrisering in fraaie eik, is een schoolvoorbeeld van Louis
XVI-stijl.
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De kansel - St.-Rikierskerk / Bredene.
Copyright K.I.K.

Trapleuning kansel - St.-Rikierskerk / Bredene.
Copyright K.I.K.

Biechtstoel van de zuidelijke zijbeuk (St.-Pieter en David) St.-Rikierskerk / Bredene.
Copyright K.I.K.

De kansel wordt geschraagd door het grote houten beeld van St.-Rikier, met
abtelijke staf, mantel en mijter. De trapleuning vormt eveneens een fraai staaltje van
vakmanschap. Op de toegangsdeur prijkt het jaartal 1727. De kuip stelt in gesneden
beelden de vier hoofddeugden voor: voorzichtigheid, kracht, matigheid en
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gerechtigheid. De zware luifel wordt door lijvige engelenbeelden ondersteund. De
biechtstoelen vormen juweeltjes van draai- en snijwerk. De linkerbiechtstoel toont
de beeltenis van Johannes de Doper en Maria Magdalena, de rechter is versierd met
beelden van Petrus en Koning David. Bovenaan prijkt de devote spreuk ‘Vermurselt
herte’. De barokke zijaltaren schragen schilderijen van Dobbelaere uit Brugge, die
rond 1885 ook de kruisweg maakte. Afgebeeld zijn respectievelijk de H. Maagd die
de rozenkrans reikt aan St.-Dominicus, en St.-Rochus.
In het koor, dat uiteraard aan de moderne liturgie werd aangepast, prijken antieke
koorstoelen met de beeldenaars van de 12 apostelen. Zij vormen een summum van
barokverfijning.

Sacristie en orgel
De antieke sacristiekasten (1750-1788) bevatten een oud misornament met brokaat,
een cilindermonstrans die in 1644 door Pieter Van Syghen uit Gent vervaardigd werd
en diverse andere edelsmeedwerken van de hand van de Brugse zilversmid Vandamme
(ca. 1855). Een andere weelde vormt het orgel. De voorkant bestaat uit een hoge
pijpenbundel, waarop een Ceciliabeeldje zit met een draagorgeltje op de heup. Houten
engelenbeelden versieren de pijpenvakken en de hoekbundels. Het snijwerk is lofwerk
in Louis XIV- en schelpwerk in Louis XV-stijl.
Het orgel werd rond 1750 gebouwd door Andries Jacobus Berger en werd in de
loop der tijden aangepast door Hooghuys, François Joris en Jozef en Pieter Loncke.
In 1969 vernieuwde de firma Jos. Loncke de gebarsten windlade en zag zij de 512
pijpen na. Het drievoudig vulwerk werd vervangen door een fourniture (3 rangen).
De dispositie is thans als volgt:
Prestant 4'

Flut 4'

Trompet 8'bas

Bourdon 8'

Doublette 2'

Trompet 8'4' sup

Gamba 8'

Fourniture 3r.

Bourdon 16'

Dit beperkt registratiepalet is evenwel vrij volledig en kleurrijk en leent zich
ondermeer bijzonder goed voor uitvoeringen van pre-barokke en barokke composities.
Ter gelegenheid van 900 jaar Bredene zal er van 28 tot 30 augustus in de St.-Rikiers
een archivarische tentoonstelling worden georganiseerd over 900 jaar kerk en priorij.
Voor kunstliefhebbers misschien de gelegenheid bij uitstek voor de kennismaking
met een minder bekend, doch belangrijk monument.
Christian-Adolphe Wauters

Eindnoten:
1 Zie J.L. Meulemeester en J. Gerits, Nog enkele nieuwe herdenkings- en bedevaartvaantjes, in
Ons Heem, XXXIV, 6, slachtmaand 1980, p. 157-158 en J.L. Meulemeester, Enkele nieuwe
vaantjes in Brugge en omgeving, in Ons Heem, XXXVI, 6, slachtmaand 1982, p. 169-170.
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2 I.v.m. de Brugse Belofte zie vooral het verzamelwerk Van Blindekens naar de Potterie. Een
eeuwenoude Brugse belofte, Brugge, 1980 (met bibliografie).
3 A. van Wilderode, in Renaat Bosschaert, Antwerpen, 1984, p. 5.
4 J.L. Meulemeester, 800 jaar Spermalie in Brugge, in Ons Heem, XLI, 1, louwmaand 1987, p.
12 (met afb.).
5 Het bedevaartvaantje is te bekomen aan de kapel van O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie op 15
augustus a.s.
6 A. Maertens, Onze Lieve Vrouw van de Potterie, Brugge, 1937, p. 5.
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Uit het leven van kunsten en letteren Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voortaan alleen nog sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt. Het vroegere
adres in Oostende werd opgegeven.
Er worden geen individuele bekroningen opgenomen. Gelieve dus de volledige
uitslag mee te delen, met alle bekroonde en onderscheiden kunstenaars (plus zo
mogelijk de adressen).

• Amsterdam
Deze zomer onthaalt Amsterdam een dertigtal Nederlandse en buitenlandse
kunstenaars. Vijf weken lang, van 7/8 tot 14/9, komt hun werk op plaatsen die het
gezicht van de stad van oudsher bepalen. In het Koninklijk Paleis op de Dam en in
de Torensluiskerker, in het Hoofdpostkantoor en in de Munttoren, in de Hortus
Botanicus en in het Rembrandthuis, enz. De kunstenaars maken een werk dat ingaat
op de sfeer en op de geschiedenis van een plaats, of richten speciaal voor de plaats
een tentoonstelling in van reeds bestaand werk. In beide gevallen staat kunst van nu
oog in oog met Amsterdams verleden. De tentoonstelling Century '87 speelt zich af
op openbare en semi-openbare plaatsen en in gebouwen in de binnenstad van
Amsterdam. Het publiek wordt geleid langs religieuze en verstilde, langs luidruchtige
en helse plaatsen. Plaatsen die elke Amsterdammer altijd al wilde zien en waar een
toerist voor terugkomt. De kunstenaars komen met fantastische, grootse en altijd
onverwachte plannen. In overleg met de locaties (die alle te voet, fietsend of met het
openbaar vervoer te bereiken zijn) wordt bekeken hoe ze gerealiseerd kunnen worden.
De projecten binnen Century '87 zullen de laatste twee weken van juli worden
gebouwd. De kunstenaars verblijven gedurende enige weken in de stad en zullen de
opening van de tentoonstelling op 7/8 bijwonen.

• Antwerpen
In ons nr. 214 verscheen in deze rubriek een bericht i.v.m. de werking van de Stichting
Oscar en Floris Jespers, waarin een fout voorkwam. Via het Kon. Museum voor
Schone Kunsten van Antwerpen kregen we een rechtzetting (waarvoor oprechte
dank). In feite worden in het Kon. Mus. voor Schone Kunsten twee
tentoonstellings-projecten voorbereid: ten eerste: een retrospectieve Floris Jespers,
georganiseerd n.a.v. de herdenking van het geboortejaar 1889 en ten tweede: een
overzichtstentoonstelling over ‘Antwerpen in dejaren-20’, gepland als een voortzetting
van de reeks tentoonstellingen ‘Momenten uit het Antwerps kunstleven’, waarvan
de laatste ‘Antwerpen 1900’ (1985-86) is geweest. De datum van deze manifestatie
ligt nog niet vast (vermoedelijk 1991). Beide manifestaties worden voorbereid door
J.F. Buyck, Departementshoofd moderne kunst. Inzonderheid voor wat betreft de
retrospectieve Floris Jespers gebeurt dat in nauwe samenwerking met de Stichting
Oscar en Floris Jespers.
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- Onder de naam Monumenta (manifestatie van 28/6 tot 11/10), georganiseerd
door de Stad Antwerpen en het Openluchtmuseum Middelheim, worden een aantal
kunstmanifestaties gebundeld die het ‘monument’ als thema hebben: - De 19de
Biënnale voor Beeldhouwkunst in Middelheim met werk van een 60-tal binnen- en
buitenlandse kunstenaars die rond dit thema hebben gewerkt. - Omtrent het Monument:
een kunsthistorische, documentaire tentoonstelling over het monument door de
eeuwen heen, in de Sint-Augustinuskerk, Kammenstraat 73, 2000 Antwerpen. - Beeld
in de Stad met 30 jonge Belgische kunstenaars die speciaal een werk ontwierpen dat
in de stad geplaatst wordt. Aansluitend is er de Monumentenronde die een circuit
aangeeft langs de reeds bestaande beelden in de Antwerpse stadskern. Het
Internationaal Beeldhouwerssymposium Krefeld brengt een tentoonstelling in het
Stadspark, van augustus tot oktober 1987. Deze rondreizende tentoonstelling is het
resultaat van een internationaal symposium en omvat monumentaal, abstract werk
in staal van een 10-tal kunstenaars uit binnen- en buitenland. - De 3de Biënnale van
de Antwerpse Galerijen: een 30-tal galerijen en instellingen belichten in hun
tentoonstellingen en activiteiten het thema ‘monument’ of de hedendaagse
beeldhouwkunst in het algemeen. Info: Museum Middelheim, Middelheimlaan 61,
2020 Antwerpen, tel. 03/828.13.50.
- Het provinciaal Museum voor Fotografie stevent langzaam maar zeker af op zijn
éénjarig bestaan. De grote publieke belangstelling voor het museum toont aan dat
dit initiatief een schot in de roos was.
Vooral de geleide rondgangen, die de educatieve dienst van het PMF uitwerkte
ten behoeve van groepen bezoekers en scholen verdienen hier een bijzondere aandacht.
Voor wie kennis wenst te maken met het medium fotografie in al zijn aspecten, zijn
deze bezoeken een aanrader! In de permanente tentoonstellingsruimte wordt de
geschiedenis van de fotografie op een aanschouwelijke wijze voorgesteld. De
fotografische beelden en apparatuur zijn de stille getuigen van een periode die
voorgoed tot het verleden behoort. Op de afdeling, gewijd aan de bijzondere
technieken en de toepassingsgebieden van de fotografie, is het Keizerpanorama, een
indrukwekkende stereoscopische kijkkast, dé blikvanger. Wie wat wil grasduinen in
vaktijdschriften en -literatuur zal zeker zijn gading vinden in de bibliotheek en in de
leeszaal. In de twee galerijen op de benedenverdieping - bestemd voor wisselende
exposities - zullen tijdens de zomermaanden de aanwinsten van de museumcollectie
- zowel beeldmateriaal als apparatuur -, aangekocht tussen 1980 en 1986, aan het
publiek worden voorgesteld. Hieruit mag blijken dat het Museum voor Fotografie
zich actief inzet om zijn plaats tussen de zeven voornaamste musea ter wereld op dit
gebied niet te laten wegkapen. Voor inlichtingen of om een afspraak te maken voor
een geleid bezoek kunnen verenigingen of scholen terecht bij de educatieve dienst
van het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (tel.:
03/216.22.11). Op verzoek worden de rondleidingen aangepast aan de specifieke
behoeften van de groepen, die maximum 20 personen tellen. De geleide bezoeken
kosten 700 fr. per groep; voor scholen of jeugdverenigingen wordt 350 fr.
aangerekend. Voorafgaandelijke afspraken met de educatieve dienst zijn noodzakelijk
en dit bij voorkeur twee weken op voorhand. Het Museum voor Fotografie is dagelijks
toegankelijk van 10 tot 17 uur, uitgezonderd maandag. De toegang is kosteloos.

• Bredene
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Anto Diez, kunstschilder, looft jaarlijks een prijs uit voor (beurtelings) schilderkunst
en grafiek. Deze Anto Diez Prijs is in 1987 voorbehouden voor schilderkunst en de
Eerste prijs bedraagt 50.000 fr., de tweede prijs 20.000 fr. en de aanmoedigingsprijs
10.000 fr. Alle technieken zijn toegelaten, maar de kunst moet figuratief zijn. Er
mogen per deelnemer max. drie werken ingediend worden (formaat is niet bepaald).
De inschrijvingsprijs bedraagt 500 fr. en de werken moeten tussen 24/8 en 29/8 op
het gemeentehuis ingediend worden. Verdere info: Gemeentehuis, Prinses
Elisabethlaan 16, 8401 Bredene, tel. 059/32.19.18.

• Brugge
In zijn eigen atelier, St.-Annakerkstraat 6, houdt kunstschilder Renaat Bosschaert de
tentoonstelling ‘Guido Gezelle en zijn buurt’, die gratis toegankelijk is van 15/6 tot
27/8 van 10 tot 12 en van 14 tot 20 uur. Het is een documentaire tentoonstelling
waarin met schilderijen en tekeningen van Bosschaert zelf de buurt van G.G. in beeld
wordt gebracht en waarin tevens zeldzame boeken en foto's over G.G. te zien zijn.
Er is ook een bibliofiele uitgave omtrent Guido Gezelle voorhanden.

• Brussel
In het kader van de viering 100 jaar St. -Lucas Brussel (1887-1987) organiseren het
Prov. comité v. Kunstambachten en Kunstnijverheid en de VI. Gemeenschap de
tentoonstelling ‘Vrije Grafiek’, toegankelijk van 21/5 tot 6/6 elke dag tussen 11 en
17 uur. 's Zaterdags tussen 14 en 18 uur.
- Van 16/5 tot 4/7 kan men iedere dag (behalve op zon- en feestdagen) terecht in
de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kunstberg, voor de tentoonstelling
‘Handschriften met miniaturen van de 15de eeuw’.
- In het Paleis voor Schone Kunsten wordt in de reeks tentoonstellingen van actuele
kunst momenteel aandacht besteed aan het kunstenaarscollectief Art and Language
en aan de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir. De oorspronkelijke stichters van
Art and Language - een groep van overwegend Engelse kunstenaars - lagen in de
tweede helft van de jaren '60 aan de basis en het ontstaan van de ontwikkeling van
de conceptuele kunst. Hun werk beperkt zich niet tot het maken van kunst, maar richt
zich evenzeer op het ontwikkelen van een eigen theorie die in hun gelijknamig
tijdschrift tot uitdrukking werd gebracht. Art and Language heeft steeds de bestaande
artistieke tendensen in vraag gesteld en er op gereageerd. Ook de huidige
tentoonstelling ‘Incidents in a Museum’, een project van de kunstenaars Michael
Bald-
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win en Mel Ramsden, is gegroeid uit een bezinning over de waardering van het
‘wilde’ of ‘expressionistische’ schilderen dat als reactie op precies de conceptuele
kunst van de jaren '70 opgang heeft gemaakt. Tegelijkertijd is er in het museum werk
te zien van eigen bodem. De Antwerpenaar Narcisse Tordoir schijnt sinds '83 zijn
eigen taal te hebben gevonden. Van dan af karakteriseert zijn werk zich door een
aaneensluiten van een aantal kleine paneeltjes waarop eenvoudige, geometrische of
decoratieve motieven worden aangebracht. Hierin worden niet zelden
driedimensionale vormen geïntegreerd. Beide tentoonstellingen lopen van 17 mei
tot 21 juni.

• Brussel - Malle
Door het laattijdig verschijnen van de folder wordt de inschrijvingstermijn voor het
26ste Internationaal Muziekkamp van Jeugd en Muziek dat van 1 tot 17 augustus
1987 zal plaatsvinden in het Provinciaal Vormingscentrum van Malle verlengd tot
15 juni e.k. Dit kamp dat zal gewijd zijn aan Muziek uit de 20ste eeuw, richt zich
tot jonge musici van 16 tot 30 jaar. Voor alle verdere inlichtingen kan men terecht
bij Jeugd en Muziek Vlaanderen, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10,
1000 Brussel (tel.: 02/513.07.98).

• Brussel - Wemmel
Jongeren tussen 15 en 25 jaar die graag in groep acteren en musiceren, krijgen daartoe
een unieke kans gedurende de muziekbelevingsweek met als thema ‘De natuur in de
Muziek’, georganiseerd door Jeugd en Muziek Vlaanderen in de ‘Horiton’ van 3 tot
11/7. Er zijn immers heel wat jonge mensen die enkele jaren instrumentale ervaring
hebben, of, die zelfs reeds een respektabel niveau bereikt hebben, maar die het
bespelen van hun instrument steeds zullen blijven beschouwen als een hobby. Deze
‘amateurs’ moeten de kans krijgen enkele goede bladzijden uit de muziekliteratuur
te kunnen instuderen en te mogen spelen. In de talrijke instrumentateliers - viool
(strijkers), gitaar, dwarsfluit, blokfluit, synthesizer - geleid door deskundige leraars,
kunnen zij dus nog heel wat ervaring opdoen. Voor hen die geen specifieke muzikale
vorming genoten is er een ‘experimenteel atelier’. Hier wordt muziek vanuit
verschillende aspecten benaderd en onderzocht. Ze werken rond het thema ‘milieu’.
Inlichtingen en inschrijvingen: Marie-Anne Daenens, Regionaal Animator, Paleis
voor Schone Kunsten, Jeugd en Muziek Vlaanderen, Koningsstraat 10, 1000 Brussel,
tel.: 02/513.07.98. Prijs (alles inbegrepen): Leden van het Jong Gemeentekrediet:
Expressie 5.500 fr. - Niet-leden (anderen): Expressie 6.500 fr. Leden van het Jong
Gemeentekrediet: Instrumentatelier + muzisch atelier: 6.500 fr. - Niet-leden (anderen):
7.500 fr.

• Gent
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In het Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, kan men tot 28/6 terecht voor de
tentoonstelling ‘Ik James Ensor’, iedere dag (behalve maandag) van 9 tot 17.30 uur.
Organisatie: Stad Gent i.s.m. het Rijksprentenkabinet van Amsterdam en de Vlaamse
Gemeenschap. Rondleiding op aanvraag: 091/22.17.03.
- Het Museum van Hedendaagse Kunst (Citadelpark) heeft op de affiche staan
‘9th art-Europese strips’, een tentoonstelling die toegankelijk is van 4/7 tot 6/9,
iedere dag (behalve maandag) tussen 9-12.30 en 13.30-17.30 uur.
- De tentoonstelling ‘Het buismeubel tijdens het Interbellum’ is te bezichtigen in
het Museum voor Sierkunst (J. Breydelstraat 7) van 17/7 tot 11/10, iedere dag (behalve
maandag) tussen 9-12.30 en 13.30-17.30 uur.
- Focus op de fotografie is een tentoonstelling georganiseerd in het Groot Vleeshuis
en Gravensteen van 18/7 tot 27/7 en in het Floraliënpaleis van 12/9 tot 18.10.
- Interbellum, vereniging voor de studie van de vernieuwende creativiteit tussen
de twee wereldoorlogen, organiseert tijdens de Gentse Feesten geleide bezoeken aan
de Boekentoren van Henry van de Velde, Rozier 9 en dit van zondag 19/7 tot 26/7,
telkens om 14, 15 en 16 uur. Vanop de belvédère van de Centrale Bibliotheek van
de Gentse Rijksuniversiteit kunt u genieten van een uitzonderlijk panorama. Aan de
bezoeken is een kleine tentoonstelling gekoppeld, die u wegwijs maakt in de diverse
diensten van de bibliotheek.
- Interbellum gaf thans zijn derde cahier uit, gewijd aan Jan Cockx als
sierkunstenaar. Norbert Poulain geeft een overzicht van de activiteiten van Jan Cockx
als illustrator, meubel- en tapijtontwerper. De hoofdbrok wordt gevormd door de
bespreking van de keramiek, die Cockx in twee perioden realiseerde: vanaf 1921 tot
in 1943 en van 1956 tot aan zijn dood in 1976. U kunt Interbellum-cahier 3 bestellen
door storting van 250 fr. (vermeerderd met 30 fr. portkosten) op rekening
068-0851110-59 van Interbellum, Gent. Voor Nederland: het bedrag gireren op
rekening 000-0115722-01, t.n.v. N. Poulain, Gent.
- Tot 21 juni kan men in het Museum voor Hedendaagse Kunst nog kennismaken
met het project ‘Surrounded Islands’ van de in Bulgarije geboren Amerikaan Javacheff
Christo. Deze kunstenaar staat bekend om zijn niet te stuiten inpakwoede. Reeds van
in de jaren '50 pakte Christo kleine objecten in. Met de tijd zou zijn aandacht zich
ook toespitsen op zaken van groter formaat en pakte hij tenslotte zondermeer gehele
gebouwen in, bv. het Museum of Contemporary Art te Chicago (1969). De plaats
van het gebeuren en haar omgeving zijn voor Christo van primordiaal belang. Hij
werkt niet alleen in steden maar ook dikwijls in de open natuur. Denken we aan de
‘Valley Curtain’: een gordijn van reusachtige afmetingen dat tussen de flanken van
een vallei in Colorado werd opgehangen (1972). Ook het project ‘Surrounded Islands’
(Florida, 1983) werd vanuit een bepaald landschap geconcipieerd. 11 onbewoonde
eilandjes met een tropische vegetatie werden door Christo omsloten met roze
kunststof. Het geheel kon door het publiek worden bezichtigd van op de dammen,
het land, het water en vanuit de lucht. De kunstmatige ingreep op dit natuurlijk
gegeven, manifeesterde zich als een machtig poëtisch visioen. Het project wordt nu
in het museum aan het publiek voorgesteld aan de hand van tekeningen, maquettes,
foto's en een film. In de marge van deze tentoonstelling wordt in het museum werk
getoond van de 3 kunstenaars die geselecteerd zijn om dit jaar Vlaanderen te
vertegenwoordigen op de Biënnale van Sao Paulo, nl. Marc Maet, Leo Copers en
Guy Rombouts.
- In 1987 wordt voor de vierde maal de ‘Poëzieprijs Masereelfonds’ uitgereikt.
De voorwaarden tot deelname zijn: - De inzending moet bestaan uit precies vijf
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nederlandstalige gedichten en dient gezonden te worden in vijfvoud aan Masereelfonds
vzw, Tweebruggenstraat 13, 9000 Gent, met vermelding Poëzieprijs Masereelfonds.
- Er is geen opgelegd thema. - Alle inzendingen moeten vóór 1 oktober 1987 worden
ingezonden. - Ingezonden gedichten mogen tot op de datum van het bekendmaken
van het juryrapport nergens, in welke vorm

ook, gepubliceerd zijn. - De auteur dient een schuilnaam te vermelden onder elk
ingezonden gedicht. Deze schuilnaam samen met ware naam, adres en eventueel
telefoonnummer dient in een gesloten omslag, waarop de schuilnaam staat vermeld,
bij de inzending gevoegd te worden. Op de verzend-omslag mag geen afzender staan.
- De prijs bedraagt 20.000 fr. en zal na voorlezing van het juryrapport worden
uitgereikt op zaterdag 14 november in Gent op de vierde nationale poëziedag van
het Masereelfonds. - Uit de totaliteit van inzendingen zal een keuze worden gemaakt
door een jury die bestaat uit: Mark Braet (Voorzitter), Gwij Mandelinck, Geert Van
Istendael, Marc Reynebeau, Willy Spillebeen, Hugo Brems, en als secretaris Ivan
Ollivier. - Onafhankelijk van de prijs van 20.000 fr. behoort het tot de mogelijkheden
van de jury dat een debutant(e) in aanmerking genomen wordt voor de publikatie
van een debuutbundel bij uitgeverij Nerudafonds v.z.w. De uitspraak van de jury is
bindend; correspondentie is niet mogelijk. Het juryrapport wordt langs de bekende
perskanalen bekendgemaakt. - Inzendingen die niet voldoen aan het reglement worden
terzijde gelegd. De ingezonden gedichten worden niet teruggezonden. Het
Masereelfonds behoudt zich het recht voor tot publikatie van de winnende gedichten.
- De prijsuitreiking zal plaats vinden op zaterdag 14/10 in de St.-Pietersabdij. Info:
adres hierboven (tel.: 091/25.38.53).

• Gentbrugge
De Culturele Raad i.s.m. het Stadsbestuur van Gent nodigen uit tot vier
tentoonstellingen, die alle plaatsvinden in het Dienstencentrum ‘Gentbrugge’,
Braemkasteelstraat 39, van 6 tot 14/6 telkens van 10-12 en 15-18 uur: - Huldetentoon-
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stelling Gaston De Meyer, aquarellist door de Culturele Raad Gentbrugge; - ‘Het
Berouw’ door oudstudenten beeldhouwkunst Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten Gent door het Masereelfonds; - Eli Elia, cartoonist, door het A.
Vermeylenfonds; - Kantwerk door Idria.

• Jabbeke - Hannover - Ferrara
De Retrospectieve Constant Permeke die in het PMMK te Oostende een zeer ruime
publieke belangstelling heeft genoten, loopt nog tot en met 8 juni 1987 in de
Kunstverein te Hannover. Vanaf 26 juni 1987 tot midden september 1987 wordt deze
Retrospectieve Constant Permeke overgenomen door het Palazzo dei Diamanti te
Ferrara. Gezien de actualiteit van het huidig kunstgebeuren, voornamelijk in Duitsland
en Italië, met haar steeds groeiende belangstelling voor het expressionisme, is dit
terugkeren naar, dit toetsen aan de bron, met zijn duurzame waarden uit de eerste
helft van de 20ste eeuw, een unieke kans. De collectie van het Provinciaal Museum
Constant Permeke te Jabbeke maakt deel uit van deze rondreizende Retrospectieve.
Derhalve zal het Permekemuseum nog gesloten blijven tot 9 oktober 1987.

• Keerbergen
Voor de vijfde maal schrijft de gemeente Keerbergen een poëziewedstrijd uit waarvan
de prijzen zullen uitgereikt worden op zaterdag 19 maart 1988. Drie prijzen, zes
eervolle vermeldingen en één vermelding ‘Beste inzending uit Keerbergen’ zullen
worden toegekend. De eerste prijs bedraagt 15.000 fr., de tweede prijs 10.000 fr. en
de derde prijs 5.000 fr. Aan de eervolle vermeldingen zullen prijzen in de vorm van
boeken worden toegekend. Aan de vermelding ‘Beste inzending uit Keerbergen’ zal
een kunstwerk worden aangeboden. De gedichten, onder schuilnaam, dienen ten
laatste verzonden te worden op 23 oktober, aan het adres van het secretariaat van de
Kultuurkrant. De jury bestaat uit: Frans Cornelis (voorzitter), Francis De Preter,
Karel Jonckheere, Ina Stabergh en Francis Verdoodt. Angele Selschotter fungeert
als secretaris voor de jury. Het reglement kan men aanvragen bij het secretariaat van
de ‘Kultuurkrant Keerbergen’, A. Cleynhenslaan 8 te 2650 Keerbergen.
(Antwoordzegel bijvoegen).

• Kortrijk
Op uitnodiging van het Stadsbestuur, het C.C. Kortrijk en Stimulans kunnen we een
bezoek brengen aan de Promotionele Groepstentoonstelling Stimulans 87 in het C.C.,
Schouwburgplein en Hazelaarstraat, met geselecteerd werk van Westvlaamse jongeren,
gevormd in het Nederlandstalig kunstonderwijs. Afdelingen: schilderijen,
beeldhouwwerk, grafiek, keramiek, textiele en ruimtelijke vormgeving. Gratis
toegankelijk van 16/5 tot 14/6, iedere dag tussen 15 en 19 uur.
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• Leuven
In het Museum Vander Kelen-Mertens, Savoyestraat 6, vindt van 9/5 tot 28/6 de
tentoonstelling ‘Een Stad en een Geslacht: Leuven en Croÿ’ plaats, dagelijks (behalve
op maandag) toegankelijk tussen 10-12 uur en 14-17 uur; op zon- en feestdagen
alleen na de middag.
- In het Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron wordt van 16/5 tot 21/6 de
tentoonstelling ‘Werk van personeelsleden van de provincie Brabant’ opgezet,
dagelijks van 10 tot 18 uur toegankelij k (uitgezonderd: dinsdag).

• Maubeuge (Fr.)
De Ecole des Beaux-Arts, onderzoeks- en studiecentrum i.v.m. hedendaagse
beeldhouwkunst heeft onder de titel ‘Maubeuge-Sculpt 87'3’ een tentoonstelling
uitgebouwd waarin werk van 72 artiesten uit 14 landen wordt getoond. Deze biënnale
vindt plaats van 19/2 tot 24/8 in het Museum van Maubeuge en de deelnemers uit
ons land zijn: Guy Baekelmans, Gilbert Decock, Joz De Loose, Jean Dubois, Francis
Dusepulchre, Antoine Lambele, Urbain Mulkers, Roger Pas en Bob Van der Auwera.
Verder deelnemers uit Duitsland, Canada, Denemarken, Spanje, V.S., Finland,
Frankrijk, Engeland, Italië, Japan, Noorwegen, Nederland en Zwitserland. Er is een
catalogus voorhanden (info: CRESC, l'Arsenal, rue de la Croix, 59600 Maubeuge,
tel. 27.65.28.00 (binnenlijn 20).

• Mettlach
Een internationale studiegroep samengesteld uit Museumconservatoren en
vakspecialisten zijn aan het werk getogen voor de samenstelling van een
referentiewerk in zes talen (D-E-F-I-N-Sp.), nl. een woordenboek van de Europese
keramiek. De erin opgenomen woordenschat zal betrekking hebben op de typologie
en de techniek van de keramiek in Europa van 16de tot 20ste eeuw en men voorziet
ook een groot aantal illustraties. Contactpersonen: Dr. Thérèse Thomas,
Keramik-Museum Schloss Ziegelberg, D-6642 Mettlach en Mr. Emile Decker, Musée
régional 15-17, rue Poincaré, F-57322 Sarreguemines.

• Oostende
Tot en met 7 juni 1987 lopen in het PMMK te Oostende twee nieuwe
tentoonstellingen: de Groep Art Abstrait en Art Deco - gebruikskeramiek van het
Germanisches Nationalmuseum te Nürnberg. Een 100-tal kunstwerken brengt een
getuigenis van de kunstenaarsbeweging Art Abstrait uit de periode 1952-1956. De
stichtende leden van deze groep waren: J. Burssens, P. Bury, G. Carrey, G. Collignon,
J. Delahaut, J. Milo, L. Plomteux, J. Saverijs. Later sloten zich nog Ch. Forani, R.
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Gilles, Fr. Holley, H. Kerels, K. Lewy, R. Mels, C. Rabus, J. Rets en G.
Vandenbranden aan. Het doel van deze vereniging was de niet-figuratieve kunstenaars
te groeperen en inspanningen te bundelen om aan de abstracte kunst de kans te geven
ook in België definitief te kunnen doorbreken: hun esthetische principes werden
verspreid, tentoonstellingen werden georganiseerd. Het Germanisches
Nationalmuseum te Nürnberg heeft een unieke collectie gebruikskeramiek uit de tijd
van de Weimar Republiek (1919-1933).
Typerend voor de Art Deco-periode is het feit dat de kunst niet meer op het individu
en op de smaak van de vereenzaamde koper gericht is maar op het voor iedereen
doelmatig kunstproduct, nuttig, constructief met schoonheid in de harmonie van de
proporties. Een keuze van 100 keramische produkten, serviezen of delen van
serviezen, volkomen bevrijd van bindingen met het luxeprodukt, met het unicaat,
met de handenarbeid, met het kunstenaarsvoorwerp en met de stijlkopie zijn
tentoongesteld: een sjablonendecor in plaats van een artistiek handschrift en het
spuitpistool in plaats van het penseel, kenmerken deze gebruikskeramiek.
De eigen verzameling van het PMMK die een overzicht biedt van de moderne
kunst in België vanaf haar ontstaan tot heden krijgt nu ook de volle aandacht. Als
blikvangers gelden momenteel de schilderijen en collages van de dadaïstisch
geïnspireerde Wout Hoeboer (1910-1983) en de lyrisch-abstracte doeken van
Englebert van Anderlecht (1918-1961). Dagelijks toegankelijk (behalve op maandag):
10.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur; van 1/6 tot 31/8: 10.00-13.30 uur en 17.00-20.30
uur. Geleide bezoeken op aanvraag, ten minste 14 dagen vooraf, PMMK, Romestraat
11, 8400 Oostende (059/50.81.18).

• Tielt
De tweede editie van de openluchttentoonstelling Beelden Buiten bestaat uit werk
van 5 Belgische en 5 Franse kunstenaars: Guillaume Bijl, Leo Copers, Walter Daems,
Bernd Lohaus, Jean-Marc Navez, Sylvie Blocher, François Bouillon, Patrick Raynaud,
Felice Varini en Jacques Vieille. Een organisatie van het C.C. Gildhof Tielt. De
tentoonstelling loopt van 26/6 tot 31/8 van 13 tot 19 uur en op aanvraag
(051/40.29.36). Gesloten op maandag en dinsdag. Plaats: Tuin De Brabandere,
Generaal Maczekplein te Tielt. Catalogus is voorhanden.
- Met de bedoeling concerten op professioneel niveau te organiseren werd de v.z.w.
‘Da Capo al Fine’ opgericht (info: de heer I. Bailleul, Pontweg 60). Zo wordt in het
kader van het Festival van Vlaanderen op 12/6 het ‘Westvlaams Orkest’ o.l.v. P.
Peire uitgenodigd (in het C.C. Gildhof) en is er op 23/10 een orgelrecital met
Bach-muziek gebracht door Lieven Strobbe (Hoogstraten) in de Paterskerk.
- In het kader van het textielproject vindt in het C.C. Gildhof van 23/5 tot 15/6
een tentoonstelling plaats met werk van R. Bosman, J. De Coopman, M. De Roover,
A.M. De Jonckheere, M. Sioulants, V. Rouquart, I. Six, Ch. Steel, E. Van Cauteren,
H. Van Snick, Fr. Van Der Beel, Luc Vermeulen, E. Vandendriessche.

• Sint-Martens-Latem

Vlaanderen. Jaargang 36

In een organisatie van de plaatselijke Kunstkring vindt van 15/8 tot 27/9 de
tentoonstelling ‘Tekeningen van Latemse Meesters’ plaats. Toegankelijk iedere
middag tussen 14-18 uur. Info: Gemeentehuis, tel. 091/82.32.83.

• Sint-Niklaas
Stadsbestuur en Sted. Academie voor Schone kunsten i.s.m. BBL organiseren de
foto-tentoonstelling ‘Bomen’. De foto's zijn afkomstig uit het atelier van de Academie
o.l.v. W. De Mulder en zijn te bezichtigen in de feestzaal van de BBL,
O.-L.-Vrouweplein 28, van 22/5 tot 14/6.

• Watou-Poperinge / Asse
Voor het zomerevenement ‘Konstanten/Varianten’, van 27/6 tot 31/8, deden de
organisatoren een beroep op de vzw ‘De Ziener’ uit Asse en ‘De Zware Panter’. De
titel verwijst naar een dubbel opzet een reeks ‘konstanten’ aanbrengen, zodat enkele
stromingen van de laatste decennia zich uitlijnen. Maar ook de jongeren een platform
aanbieden. Er zal ondermeer werk te zien zijn van: Eddy Denul, Etienne De Vis,
Linda Loos, Hugo Puttaert, Paul Reniere, Patrick Storms, Fritz Van Damme en Rita
Vansteenlandt. Verder van Fred Bervoets, Bram Bogart, Jacques Labomblez, Rik
Slabbinck, Camiel Van Breedam, Godfried Vervisch, José Vermeersch. Vernissage:
zaterdag 27/6 te 18 uur, Markt, Watou. Gedurende dezelfde periode zal ‘De Ziener’
een galerij openen te Watou, Vijfhoekstraat 10. De galerij te Asse zal tijdens deze
periode gesloten zijn.

• Wilrijk
Vanuit de motivatie dat het kortverhaal te weinig aandacht en stimulering krijgt
waarop het als volwaardig literair genre recht heeft, richt het Willemsfonds in het
kader van de 3de culturele dag in de Provincie Antwerpen een wedstrijd in voor het
nederlandstalig kortverhaal. Om de
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creativiteit van de eventuele deelnemers niet te belemmeren werden er inhoudelijk
geen enkele criteria vastgelegd. Enkel structureel moeten de inzendingen aan volgende
voorwaarde voldoen. Het kortverhaal is maximum 360 regels lang met hoogstens 70
aanslagen per regel. Eén van de hoofdprijzen is een uitzonderlijke en unieke reis met
verblijf voor 2 personen naar New York. Die werd aangeboden door Sabena en
Novotel Belgium. Voor de jeugd (16 tot 21 jaar) werd een bijzondere prijs ‘Jong
Talent 1987’ dank zij de medewerking van de Generale Bank ingesteld. Een aantal
door de deskundige jury geselecteerde kortverhalen kunnen in aanmerking komen
voor een belangrijke gebundelde publikatie. De wedstrijd loopt tot oktober 1987. Op
zaterdag 28 november 1987 in het Kasteel van Schoten grijpt tijdens de 3de culturele
dag van het Willemsfonds Provincie Antwerpen de prijsuitreikingen plaats. Verdere
inlichtingen en het wedstrijdreglement: Willemsfonds, Laarstraat 5, 2610 Wilrijk;
tel. 03/827.85.34 of 091/24.10.75 (vragen naar Alex Vertenten).

Tentoonstellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan ons Redactiesecretariaat
worden toegestuurd. Gelieve er rekening mee te houden dat wij gebonden zijn door
de zgn. deadline voor het afleveren van de kopij aan de drukker. Die data zijn voor
nr. 217: 20/6 en voor nr. 218: 30/9. Wanneer bij een tentoonstelling een datum
vermeld staat die voorbij is, betekent dit dat het bericht ons te laat heeft bereikt. Met
dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Robert Arens
Poëtische landschappen, Torenzaal, Torenstraat 1, 9170 Lokeren, op 6, 7 en 8/6.

• Herman Bellaert
Schilderijen, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 16/5
tot 22/6.

• Renaat Bosschaert
Schilderijen en tekeningen i.v.m. de buurt van Guido Gezelle in Brugge, eigen atelier,
St.-Annakerkstraat 6, van 15/6 tot 27/8.

• Albert Claeys
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Retrospectieve tentoonstelling, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, Deurle,
van 1 tot 30/8.

• Marc Decker
Sculpturen, C.C. Brussel, voormalige St.-Niklaaskerk, Neder-Over-Heembeek, van
8/5 tot 28/6.

• Walter De Rycke
Keramiek, gouaches en tekeningen, Galerie De Zwarte Maan, Guilleminlaan 1, 9500
Geraardsbergen, van 6/6/ tot 5/7.

• Edith de Vries
‘Objektkastjes’, Veranneman-Stichting, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
16/5 tot 25/7.

• Yvonne Erauw
Schilderijen, Gallerij Cotthem, Oombergstraat 106, 9620 Zottegem-Oombergen, van
22/5 tot 14/6.

• Bert Frijns
Glas, Museum Boymans-Van Beuningen, Mathenesserlaan 18-20, Rotterdam, t/m
5/7.

• Jérôme Gistelynck
Natuurschilder, Torenzaal, Torenstraat 1, 9170 Lokeren, op 6, 7 en 8/6.

• Jürgen Klauke
Foto's, video, schilderijen en tekeningen, Museum Boymans-Van Beuningen,
Mathenesserlaan 18-20, Rotterdam, t/m 8/6.
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• Jac. Leduc
Schilderijen, grafiek, BBL, de Schiervellaan 10, 3500 Hasselt, van 8/10 tot 24/10.

• Johan Lievens
Initiatie 87, beeldhouwwerken en aquarellen, 't Leerhuys Galerij, Groeninge 35, 8000
Brugge, van 9/5 tot 21/6.

• Pierre Marivoet
Schilderijen, Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Gemeenteplein 8, 2850
Keerbergen, van 18/9 tot 27/9.

• Raoul Pharrasyn
Kerkinterieurs, Torenzaal, Torenstraat 1, 9170 Lokeren, op 6, 7 en 8/6.

• Hugo Puttaert
Grafiek, Galerij ‘De Ziener’, Stationsstraat 55, 1700 Asse, van 22/5 tot 21/6.

• Bruno Raes
Schilderijen, Centre Culturel et Touristique, Vresse-sur-Semois (prov. Namur), van
1/7 tot 30/7.

• Lucien Ranson
Schilderijen, Hallen, Kortrijk, van 15/6 tot 22/6. Onder de bezoekers worden 25
reprodukties in vierkleurendruk (de Matterhorn) verloot.

• Reinhoud
Sculpturen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 16/5
tot 25/7.
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• Jos Schrijnemakers
Keramiek, Hasselt Art Gallery, Maastrichtersteenweg 277, 3500 Hasselt, van 10/5
tot 20/6.

• Lucy Slock
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
16/5 tot 25/7.

• Hans Soenen
Recente aquarellen, pen- en krijttekeningen, Hal van de BBL, Grote Markt 50, 8500
Kortrijk, van 7/5 tot 27/5.

• Bart Soubry
Sculpturen, Gallery Carine Campo, Leopoldstraat 53, 2000 Antwerpen, van 7/5 tot
13/6.

• Omer Van Damme
Schilderijen en aquarellen, ‘De Casteleijn’, d'Urselstraat 7, Hingene-Bornem, van
20/11 tot 6/12.

• Guido Vandeghoer
Edelkeramiek, brons, juwelen, Hasselt Art Gallery, Maastrichtersteenweg 277, 3500
Hasselt, van 10/5 tot 20/6.

• David Vande Kop
Beeldhouwwerken, tekeningen, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8880 Tielt, van
16/5 tot 14/6.

• Bert van den Broeck
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Houtsculpturen, schilderijen en tekeningen, Prov. Trefcentrum Baljuwhuis,
Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden, van 9/5 tot 24/5.

• Gerolf van de Perre
Schilderijen, tekeningen en etsen, Kunstgalerij Aksent, Ieperstraat 45, 8880 Tielt,
van 16/5 tot 5/6.

• Harold van de Perre
Tekeningen en aquarellen, Kunstgalerij Aksent, Ieperstraat 45, 8880 Tielt, van 16/5
tot 5/6.

• Bart Vandevijvere
Schilderijen, De Schakel, Waregem, van 9/5 tot 24/5.

• Noël Vandorpe
Schilderijen-landschappen, Sunset, Zeedijk 52, Oostduinkerke, de gehele
zomerperiode en in Ontmoetingscentrum, 8680 Geluveld, 26 en 27/9.

• Rob van Koningsbruggen
Schilderijen en tekeningen, Museum Boymans-Van Beuningen, Mathenesserlaan
18-20, Rotterdam, t/m 8/6.

• Jan van Saene
Schilderijen en tekeningen, Westrand Galerij, Kamerijklaan, 1710 Dilbeek, van 9/5
tot 31/5. Tevens werd op 8/5 de bundel muurgedichten ‘Made in Flanders’ van R.M.
de Puydt in Poolse vertaling voorgesteld.

• Simone Verlaine
Schilderijen, Hasselt Art Gallery, Maastrichtersteenweg 277, 3500 Hasselt, van 10/5
tot 20/6.
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• Anton Wittoeck
Portret-actualiteiten, Torenzaal, Torenstraat 1, 9170 Lokeren, op 6, 7 en 8/6.

• Maurice Wyckaert
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
16/5 tot 25/7.
Mogen we u hierbij beleefd vragen alle correspondentie van redactionele aard voortaan
nog alleen te sturen aan:
REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’
P/A ROBERT DECLERCK
‘TER HOOGSERLEIE’
HONDSTRAAT 6
8880 TIELT
en de correspondentie in verband met het beheer en de administratie (abonnementen)
en de betalingen te richten aan:
BEHEER/ADMINISTRATIE VAN HET TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ C.V.K.V.
P/A ADIEL VAN DAELE
LINDENLAAN 18
8880 TIELT
REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Beste dank bij voorbaat.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt

Nieuw werk - proza & poezie
• Jessy Marijn,
Zand in de ogen, uitg. Lannoo/Tielt, 1986, reeks ‘Totem’, omslagillustratie Peter
Aerts, 125×205 mm, 127 blz., geb. 345 fr. - 1943. Tweede Wereldoorlog. Martin,
de broer van Stefan wordt opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Hij duikt
onder, maar wordt toch ontdekt en brutaal weggevoerd. Stefaan neemt wraak en
saboteert een legerwagen die in de garage van zijn vader komt tanken. Een officier
komt om het leven en Stefan moet vluchten. De Duitsers nemen echter Kris, een
knecht, mee als gijzelaar. Jessy Marijn studeerde psychologie en dat merk je in de
beschrijving van de personen, die steeds door ‘levensvragen’ gekweld worden. De
grootste vraag die aan het geweten van Stefaan blijft knagen tot het einde van het
boek is: zal Kris opdraaien voor wat ik deed, is dat eerlijk? Het einde van het verhaal
brengt uitsluitsel.
Door de verantwoording achteraan in het boek op te nemen, verantwoording die
de bronnen aangeeft voor dit verhaal uit de geschiedenis gegrepen, wint het verhaal
aan geloofwaardigheid. Dat er tijdens de laatste wereldoorlog dergelijke zaken
gebeurden, lijdt geen twijfel. Of we onze twaalfjarigen moeten opzadelen met een
verhaal dat alweer eens over de oorlog gaat (en er is dagelijks reeds zoveel ellende
op radio en TV) blijft een open vraag.
Deze overweging ter zijde gelaten, moeten we echter alle lof betuigen voor de
vlotte schrijfstijl en de manier waarop de auteur dit onderwerp behandelde.
D.v.d.B.

• Clement Vermaere,
Karel ende Elegast, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1986, illustr. van Leo Fabri,
vormgeving Gregie de Maeyer, 155×245 mm, 95 blz., geb. 645 fr. - Een fraai
verzorgde luxeeditie van de bekende ridderroman. Ik heb allicht teveel van de
‘herdichting’ verwacht, want de vertaling naar het modern Nederlands toe is geen
hertaling geworden. Ze volgt nauwgezet het versverloop van de oorspronkelijke tekst
en daarom klinkt dat Nederlands zo houterig en komen de verzen als rijmelarij over.
Maar kan het wel anders met een verhaal uit die verre tijden? Een vloeiende, vrijere
vertaling zou aard en sfeer van het epos allicht verraden!
Fabri heeft er blijkbaar naar gestreefd de naïeve sfeer van het sprookjesachtige
verhaal in zijn tekeningen vast te leggen. Met een licht ironiserende toon af en toe,
naar ik vermoed. De inleiding van A. van Wilderode is degelijk. Alles staat er helder
in verwoord: wat de inleider over het verhaal aan secundaire literatuur heeft
doorgemaakt en ook wat hij er zijn leven als leraar aan gehad heeft.
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• André Demedts,
De levenden en de doden, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1986, omslag Gregie de Maeyer,
155×235 mm, 376 blz., gen. 645 fr. - Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag gaf
het Davidsfonds Demedts' indrukwekkende roman De levenden en de doden (1959)
heruit. Deze roman behoort tot de reeks priesterromans die Demedts tussen 1952 en
1965 liet verschijnen en waarin hij via zijn hoofdpersonages verschillende houdingen
tegenover het geloof wou belichten. In deze roman is dat de trouw.
Tegen de achtergrond van oorlog en repressie wordt pater Steven van Huysse tot
driemaal toe geconfronteerd met de problemen van een oud-leerling, Hans Dammaert,
maar hij kan hem geen enkele keer helpen. Als leerling was Hans reeds een vreemde,
verstandige maar onevenwichtige jongen, behept met een mateloze vrijheidsdrang
en een niet te stuiten levensdrift. Hij verliest zijn moreel en psychisch evenwicht en
raakt in de greep van de welbespraakte communistische dorpsfilosoof Peter D'Hooghe.
Deze verzet zich uit idealistische overwegingen tegen ‘de nieuwe orde’ en na de
capitulatie van het Belgisch leger vormt hij een verzetskern met enkele uit het door
hem geleide discussiegroepje van jonge mannen. Na het beëindigen van het schooljaar
wordt aan Steven van Huysse opgedragen als clandestien aalmoezenier de zielzorg
op zich te nemen in een arbeidskamp te Ribaucourt, aan de Franse Kanaalkunst in
Normandië. Daar ontmoet hij Hans Dammaert een tweede maal, maar tot een écht
contact komt het (voorlopig) niet. Twintig maanden later kruisen hun wegen elkaar
opnieuw. Hans heeft, uit opportunistische beweegredenen, zijn vrienden verraden
en is lid geworden van de ‘Vlaamse Wacht’, maar na de bevrijding wordt hij
beschuldigd van verraad en moord en is hij ter dood veroordeeld. Van Huysse zal,
nu als gevangenisaalmoezenier, nog al het mogelijke doen om hem menselijke,
morele en materiële hulp te verlenen. De nacht vóór Hans' terechtstelling, brengt hij
in een ontroerend samenzijn met hem door, maar ofschoon Hans tot een zekere
sereniteit gekomen is en zijn biecht heeft gesproken, blijft het onzeker of hij al dan
niet verzoend met God zal sterven. Op het eerste gezicht is ook deze derde ontmoeting
voor Van Huysse, die op menselijk vlak in niets is tekort geschoten, een mislukking
geworden. Meer dan ooit twijfelt hij aan het nut van de menselijke bemoeiingen,
maar anderzijds, na een gesprek met zijn overste, beseft hij paradoxaal genoeg, dat
het wellicht ‘de kracht van onze nutteloosheid’ is, die de mensheid vooruit heeft
gebracht.
De levenden en de doden biedt ons veel meer dan het relaas van een boeiend
tijdsgewricht of een epos over de tweede wereldoorlog, de collaboratie en de repressie.
De betekenis van de roman ligt vóór alles op het religieuze vlak, in de diepgaande
wijze waarop Demedts peilt naar de metafysische bestemming van de mens. Hij
vormt tevens een belangrijke schakel in de evolutie van zijn thematiek: de
problematiek van het geluk. Doorheen heel de roman loopt immers als een leidraad
de gedachte dat het doel van de mensheid niet is lichamelijk voort te bestaan, maar
vergeestelijkt te worden. Om dit te helpen verwezenlijken is er trouw nodig aan een
levensroeping, bereidheid tot het offer, dat wellicht vergeefs zal zijn, en vooral de
bereidheid tot het lijden. Tot dat bevrijdende inzicht is Steven van Huysse gekomen.
Voor deze derde druk werd de taal van André Demedts aangezuiverd en kregen
de drie delen een afzonderlijke titel: Onrustige mensen, Confrontatie, Tragiek en
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loutering. Moge deze verzorgde uitgave velen ertoe aanzetten De levenden en de
doden opnieuw te lezen.
rvdp

• Hugo de Ridder,
Geen winnaars in de Wetstraat, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1986, 130×215 mm, 275
blz., geb. 545 fr. - De manier waarop H. de Ridder erin geslaagd is om vanuit zijn
journalistieke waarnemingen drie gebeurtenissen uit de recente Belgische politiek
weer samen te stellen is verbluffend. De goedkeuring door de socialisten van het
NAVO-dubbelbesluit in 1979, de regeringscrisis in 1981 en de rakettenstrijd binnen
de C.V.P.... het zijn hoofdstukken uit het politiek bedrijf die ondermeer leren hoe
beslissingen vóór en na officiële vergaderingen gestalte krijgen. Het leert de lezer
ook het menselijk aspect van het politiek spel in zijn grote verscheidenheid, soms
klein-menselijk, soms ook in grootheid. ‘Weinig politici verlaten sereen de Wetstraat.
Echte vriendschappen blijven zelden lang overeind en we hebben er van de schoonste
zien verloren gaan zodra twee vrienden in een rivaliserende positie geraakten’. Alvast
een uitdagende beschouwing die ook op het menselijk vlak ‘geen winnaars in de
Wetstraat’ achterlaat.
W.V.

• Reginald de Schryver & Roger Dillemans,
Wegwijs-cultuur, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1986, omslag Gregie de Maeyer, 150×240
mm, 896 blz., gen. 795 fr. - Na het succes-boek ‘Wegwijs-recht’ nu ook circa 900
blz. met bijdragen van vele auteurs die onderwerpen behandelen zoals: levenskunst
- omgaan met mensen - taalgebruik - godsdienst - kunst - socio-culturele leven kinderen en jeugdcultuur - culturele infrastructuur - Vlamingen en andere Belgen.
‘Wegwijs-Cultuur’ is een handige gids die overzicht verschaft voor een vlotter
wegwijs raken in onze complexe hedendaagse cultuur. Naast de eigen bijdragen
verwijzen de auteurs telkens naar andere aanbevolen lectuur. Voor wie in het
sociocultureel leven verantwoordelijkheid draagt ‘een must’.
W.V.

• Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Jaargang 1984,
uitgave Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Provinciale Culturele Dienst,
Bisdomplein 3, 9000 Gent, 1985, geïllustreerd met zwartwit foto's, 240×210 mm,
231 blz., genaaid, 400 fr. - Het Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen
in zijn 38ste uitgave biedt een ware schat aan gegevens. Het samenstellen van een
dergelijk jaarboek moet een geduldwerkje zijn, maar wordt door velen dubbel en dik
gewaardeerd. De Dienst voor Kulturele Aangelegenheden, met aan het hoofd Dr.
Paul Huys, die dat jaarlijkse klusje opknapt, dient oprecht gefeliciteerd.
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De veertien hoofdstukken geven een overzicht van een jaar culturele activiteit binnen
de provincie. Bijzondere aandacht gaat naar taal- en letterkunde, het toneel en de
geschiedenis. Het hoofdstuk ‘Plastische kunsten’ bevat een uitvoerig geïllustreerd
artikel van Hector Waterschoot: ‘Vijf jaar beeldende kunst in Oost-Vlaanderen
1980-1984’. De auteur geeft gelukkig niet enkel een zicht op wat in de provincie
gebeurde, maar situeert het geheel in een meer internationale context en laat niet na
de verdiensten van de kunstenaars uit Oost-Vlaanderen uitvoerig te belichten. Het
artikel is erg goed gedocumenteerd en geeft een boeiend overzicht van die voorbije
vijf jaar. Het laat de lezer toe even te beseffen wat een veelheid aan manifestaties en
initiatieven er het licht hebben gezien.
Buiten dit artikel worden ook nog de diverse prijswinnaars van provinciale
wedstrijden in de kijker gezet (dat geldt overigens ook voor de andere
kunstdisciplines) en krijgen we een zicht op wat de provincie in de loop van dat jaar
aan kunstwerken heeft aangekocht. Hier zoek ik vergeefs naar een duidelijke visie
en naar wat actueler werk; enigszins bedroevend...
In 1984 werden in Oost-Vlaanderen 10 monumenten beschermd samen met 7
stads- en dorpsgezichten en 3 landschappen. Van elk wordt in het hoofdstuk
‘Kultuurpatrimonium’ een korte beschrijving gegeven. Dit is al met al een zeer
leerzaam onderdeel van het jaarboek.
Het hoofdstuk ‘Musea’ gaat uitvoerig in op de stedelijke musea van Oudenaarde,
duidelijk te weinig gekend bij het grote publiek.
Uit het jaarboek kunnen we natuurlijk ook nog alle mogelijke subsidies puren die
aan het socio-cultureel werk, in brede zin, worden toegekend. Zoals steeds kan ook
dit erg boeiend zijn voor mensen die hieruit een zekere beleidsvisie willen afleiden.
Het ‘Kultureel Jaarboek’ kost amper 400 fr., geen geld in deze tijden! (Bestellen bij
de Dienst voor Kulturele Aangelegenheden door storting op rekening
091-0059890-70).
D.R.

• Renaat Bosschaert,
Kunstmap Guido Gezelle, bibliofiele kunstmap, 1986, 410×300 mm, gedrukt op
velijn Arches 250 gram, 2.500 fr. (St.-Annakerkstraat 6, 8000 Brugge). - ‘De poëzie
van Gezelle blijft een onuitsprekelijke bron van genieting en van inspiratie’, schrijft
August Keersmaekers, voorzitter van het Guido-Gezellegenootschap in zijn inleiding
tot een verzorgde kunstmap die werd uitgegeven door de Brugse graficus en
kunstschilder Renaat Bosschaert. Het is zijn tweede map over Gezelle, terwijl hij
ook al het prachtige gedicht ‘Roozenmond’ in een aparte uitgave bracht. Maar hij
heeft in de jongste jaren ook al teksten van Paul van Ostaijen, Felix Timmermans,
Anton van Wilderode, zelfs van Esopet en Ruusbroec met lino's en gravures begeleid.
Ze zijn niet zo talrijk de beeldende kunstenaars die hun literaire voorkeur kunnen
uitdrukken en binnen hun eigen discipline smaakvol verluchten. Sinds jaren is
Bosschaert daar in zijn eenmansuitgeverij mee bezig tot vreugde van een selecte
groep liefhebbers en verzamelaars, want zijn mappen verschijnen telkens in een
oplage van slechts een paar honderd genummerde en gesigneerde exemplaren.
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De kunstenaar, die in de typische Brugse Gezellebuurt woont, heeft voor zijn
jongste publikatie zeven gedichten van de Meester gekozen, die zowel een illustratie
van de seizoenen vormen als van de arbeid van mens en dier: ‘O Blommen’,
‘Zonhoeden’, ‘Sneeuw’, ‘Wat hangt gij daar te praten’, ‘Wit en zwart’,
‘Hostieblommen’ en ‘'t Wil zomer zijn’. Hij heeft deze gedichten allereerst zelf
gedrukt met diverse letters van meer dan honderd jaar oud, die daarvan hier en daar
ook de pittige sporen vertonen. Maar hij heeft deze poëzie, als een nieuwe uitdaging,
geïllustreerd met evenveel houtgravures die keurig zwart-wit, rechtstreeks van de
blokken, werden afgedrukt op een zacht, warm, lichtgetint papier. De gravures tonen
voluit zijn kunstenaarschap, zowel in de grilliger en meer gedetailleerde prenten als
in de stevige expressionistische zoals ‘Wit en zwart’ over de koeien die ‘in heur
sneeuwwit vel gemingelmangeld, blekken’ of in ‘Zonhoeden’, die de landarbeider
‘een asemke schaduw’ boden in het akkerwerk. De Gezellebibliofielen zullen met
deze aanwinst gelukkig zijn.
F.B.

• Lord Roger Keyes,
Leopold III. Een onbegrepen Koning. Deel 1 (1901-1940), uitg. Lannoo/Tielt, 1986,
vertaald uit het Engels door Eric van der Post (oorspronkelijke titel: Outrageous
Fortune), geïllustreerd met zwart-wit foto's, 150×240 mm, 430 blz., gebonden, 985
fr. - Dat Leopold III een betwiste, doch boeiende figuur was, komt in onderhavig
eerste deel van de uitgave duidelijk tot uiting. Aan de hand van dagboeken wordt
Leopold III voorgesteld als een plichtbewust staatshoofd. Voor historici zal ook dit
boek voer bieden voor verdere bespreking. De rol van andere ‘groten’ ten opzichte
van de Koning-soldaat en het Belgisch leger wordt kritisch behandeld. Deel II brengt
straks nog nooit gepubliceerde documenten.
W.V.

• Marcel Duchateau,
Jeanne De Dijn, uitg. in eigen beheer, 1985, geïll. met 12 gekleurde platen en 2
zw.-w. tekeningen, 40 blz., gen. 300 BF. - Marcel Duchateau heeft in de beknopte
monografie ‘Jeanne De Dijn’ een gesamtbild gebracht van dat wat deze te Wichelen
(1919) geboren beeldhouwster van meet af aan heeft bezield en heeft beziggehouden
om tot het creëren van beelden te komen, na uren van intense bezinning, van opgaan
in geloof en van baden in een mysterieuze sfeer. En dat ervaart men in elke bladzijde
van dit wonderlijk boek, waardoor men aanvoelt dat haar werken geïnspireerd zijn
door de natuur, die ze als enige werkelijkheid wenst te benaderen. In deze optiek is
haar kunst een specifieke bijdrage tot het symbolisme en een wegdromen als het
ware in een wereld die nog eerlijk is. Het is een opgaan, via dit ‘beeldverhaal’, in de
wereld van Jeanne De Dijn. Het is een ‘een baden in een mysterieuze sfeer die ons
meevoert tot op de drempel van de donkere, vergrendelde poort van het Eeuwige’,
om het met de woorden van de bij momenten erg lyrische samensteller van dit
verhelderende boek te zeggen...
K.D.D.
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• Josette Janssens Graphica (1949-1985),
Uitgegeven door het Fonds Josette Janssens (Henri Engelslei 2, 2120 Schoten), 1986,
zw.-w. en kleurenillustr., 245×245 mm, 60 blz., geb. 1500 BF. - Dit boek is in wezen
een ‘in memoriam’ aan de ons op 22 maart 1985 ontvallen kunstenares Josette
Janssens. Het is een kijk- en leesboek dat, met ‘Mijn mooiste geschenk was het leven’
als ondertitel, ons in de wonderbare (afgeknakte) wereld van een natuurtalent weet
onder te dompelen en ons na het dichtslaan ervan de vraag doet stellen: hoeveel
kunstenaars hebben op het einde van hun loopbaan dat bereikt, wat Josette Janssens
tijdens haar nog jonge leven wist te bereiken?
Want ze was kartoeniste, ze realiseerde tekenfilms, ze zorgde voor
kostuumontwerpen, ze maakte juwelen en beelden in brons. Ze was, en dat ervaar
je en voel je in dit door Pre-Press Group De Sutter uit Antwerpen/Brussel
gerealiseerde boek, dat ze alles in zich had om een heel grote dame te worden, ook
al is ze, met dat wat ze ons tot op heden bracht, een persoonlijkheid geworden die
men niet licht zal vergeten.
‘Josette Janssens Graphica’ bevat, naast het aangrijpend voorwoord van mevr.
Janssens-Keersmaekers, haar moeder, de blik van Victor Blommaert op haar
kinderjaren. L. Theo van Looij wendt zich in de bijdrage ‘Nicolaas jongen, als je dit
ooit leest...’ tot het kindje van Josette, dat een paar weken voor haar afscheid geboren
werd. Lucien De Roeck brengt hulde aan een oudstudente.
Haar blijde intrede in de wereld van de kartoen, mede met haar opgang in dit
tekengenre, worden door ondergetekende belicht.
Gerard Gaudaen heeft het over een geboren grafica, Jan Walgrave over de lerares
die de ‘klas animatie’ leidde in het Sint-Lucaspaviljoen, daar waar Pierre Leterme
het als collega over haar enthousiasme heeft, dat erg aanstekelijk werkte.
We treffen verder korte bijdragen aan van Pol Mara, Alfons Catry, René van
Laken, Herbert Binneweg, Raoul Servais, Raoul Maelstraf, Mary Prijot, Jeanne
Brabants, Jelena De Belder-Kovacic en Marc Appel. In elk artikel ligt vooral
waardering en af en toe een opzien naar het werk van de ons te vroeg ontvallen
artieste.
Het is een boek dat grensoverschrijdend inwerkt, dank zij de teksten die in het
Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels werden afgedrukt. Het bevat een
curriculum vitae, alsmede reprodukties van kartoens, etsen en aquarellen, van
pentekeningen en van olieverfschilderijen, en van brieven die ze aan vrienden had
gericht.
Zo gezien is ‘Josette Janssens Graphica’ een kijkboek waarin het te korte artistieke
leven van een der grote dames uit het Vlaanderen van vandaag, wordt voorgesteld
op een niveau dat haar waardig is.
K.D.D.

• Erik Slagter
Tekst en Beeld. Cobra en Vijftig, een bibliografie. Met bijdragen van Piet Thomas
en Lucebert, uitg. Lannoo-Tielt in opdracht van de K.U. Leuven, campus Kortrijk,
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1986, geïll., 240×165 mm, 128 blz., gen. 580 fr. - Deze wetenschappelijk gefundeerde,
dus ook zo groot mogelijke volledigheid betrachtende uitgave is evident bedoeld
voor de insider. Scharnierfunctie krijgt - nogal voor de hand liggend - de schrijver
én schilder Lucebert aangemeten, precies vanwege zijn actieve betrokkenheid zowel
bij de picturale eigenheid van Cobra als bij de letterkundige specificiteit van de
‘Vijftigers’. In een luciede inleiding wijst Piet Thomas op een aantal essentiële
factoren die Cobra en Vijftig gemeen hebben, en de relatie van beide tot het
surrealisme. Lucebert zelf komt ook aan het woord met een nogal ludiek stukje onder
de titel ‘Van boek naar babel en zeg daar maar wat’. Ik onthou daar vooral uit zijn
retorische vraag of bibliotheekboeken wel levende boeken zijn. ‘Cobra en de
experimentelen’ is dan weer een historische studie over de interrelatie van beide
bewegingen.
Hoofdbrok is evenwel de bibliografie, opgedeeld in serie publikaties en
tijdschriften, afzonderlijke publikaties, de eigenlijke Cobraperiode (1949-1952), de
jaren na Cobra (tot 1960) om af te ronden met een periode tussen 60 en 67. Alle
uitgaven worden uitgebreid gesitueerd, met inhoudsomschrijving en colofon, en bijzonder praktisch - er wordt
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ook aangegeven of het werk al dan niet terug te vinden is in de bibliotheek van de
K.U.L., campus Kortrijk. Biografieën over Nederlandse en Vlaamse Cobraschilders
worden eveneens gecatalogeerd.
‘Addertjes onder het gras’ gaat over veelal anekdotische wetenswaardigheden,
waarna de publikaties na 1967 apart worden opgenomen.
Een twintigtal bladzijden tellend register vermeldt afzonderlijk de auteurs, de titels
en ten slotte de uitgevers, de musea en de galeries.
dv

• Georges Charlier, Herman Stynen, Marc Ryckaert, Jaak Rau,
Brugge Her-Zien, uitg. Marc Van de Wiele, Brugge, 1986, 97 kleuren- en 52
zwart-wit-illustraties, 315×245 mm, 144 blz., 1.595 fr. - De hoeveelheid aan
publikaties met als thema de stad Brugge is indrukwekkend. Vooral de laatste jaren
verschenen tientallen gidsen, fotoboeken en historische studies. Eén van de recentste
is ‘Brugge Her-Zien’, een prachtig boek dat qua inhoud sterk verschilt van de doorsnee
boeken over deze stad. Het bevat drie duidelijk gescheiden delen die toch in elkaars
verlengde liggen.
In ‘Brugge: een stad is vele steden’ benadert Herman Stynen het gezicht, het
uitzicht en het beeld van Brugge, niet als toerist maar als historicus, gefascineerd
door het fenomeen Brugge. Op een heldere wijze analyseert hij de achtergronden en
de betekenis van de Brugse mythe die in de vorige eeuw is ontstaan, de relatie tussen
principiële opties voor een bepaald beeld en de materiële neerslag ervan in de
architectuur tot op heden. Tal van voorbeelden illustreren goed het ge(re)construeerd
middeleeuws stadsbeeld. Stynen stelt dat in Brugge vanaf de 19de eeuw (en tot heden)
de geschiedenis veelal wordt herleid tot een schema, niet zozeer om de middeleeuwse
mythe te onderhouden maar om het daarbij passend geachte decor vast te houden.
‘In Brugge hoort de gevel exclusief tot het stadsdecor en niet tot de stad én tot het
gebouw’. In de 59 prachtige kleurfoto's van Georges Charlier komt Brugge te
voorschijn als een ‘stad is vele steden’. Geen inventaris van toeristische
herkenningspunten en monumenten zoals de meeste Brugse fotoboeken, maar een
poging om de stad te grijpen in al haar facetten.
Marc Ryckaert geeft in ‘Brugge in de geschiedenis: een tijdtafel’ feiten en data
die het beeld van en de beeldvorming rond Brugge in belangrijke mate hebben
bepaald, informatie om de actuele stad beter te begrijpen op architectonische en
stedebouwkundig gebied.
De verdienste van het boek is zeker dat het de mythe van Brugge niet wil
vernietigen, maar ze plaatst in een historisch perspectief. Aangezien ook een Franse,
Engelse en Duitse editie wordt uitgebracht krijgt de buitenlandse toerist eindelijk de
kans zich een boek aan te schaffen waarin hij naast mooie foto's, ook inzicht krijgt
in ‘de consequente opbouw en succesvolle exploitatie van de mythe Brugge’
M.D.
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• Jean-François Blet, Emiel De Block, Yves De Smet, Norbert Poulain,
Emiel Poetou, uitg. Interbellum (Olijfstraat 69, 9000 Gent), 1986, geïllustreerd met
59 zwart-wit- en 5 kleurenfoto's, 275×215 mm, 96 blz., gebonden, 1.250 fr. - Emiel
Poetou werd op 6 november 1885 te Gent geboren. Hij studeerde aan het
Sint-Lucasinstituut en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel. In 1912 werd hij
laureaat van de vierjaarlijkse prijs voor beeldhouwkunst te Gent. Reeds vóór 1914
evolueerde zijn werk van het naturalisme naar een vereenvoudiging en stilering.
Tijdens de jaren twintig kende Poetou een periode van religieus geïnspireerde kunst
en werd zijn werk expressionistisch. Hij creëerde toen ook een aantal afrikanistische
sculpturen. De jaren dertig werden gekenmerkt door een reeks krachtige en karaktervol
gestileerde portretten. Na 1940 bracht hij monumentale geabstraheerde werken. Het
werden door bloemen, bomen en dieren geïnspireerde volumes in de jaren vijftig en
na 1970 verraste hij zowaar met constructivistische composities. Hij overleed te
Drongen op 24 januari 1975.
In zijn oeuvre zijn het vooral de portretbustes die mij het meest weten te boeien.
Het verhaal van zijn artistieke evolutie wordt in dit boek eerder kort vanuit drie
verschillende gezichtspunten geschetst door Norbert Poulain, Yves De Smet en
Jean-François Blet. De technische kwaliteiten van Poetou's moulagetechniek worden
belicht door Emiel De Block. Het boek is vooral interessant omwille van het groot
aantal foto's, waaronder veel nooit eerder gepubliceerde historische opnamen.
D.R.

• Wim Zaal,
Vlakbij Vlaanderen. Een Hollander over het Zuiden, Uitg. Manteau,
Antwerpen-Amsterdam, 1986, 125 × 200 mm, 132 blz., genaaid. - Een vinnig boekje
van de Nederlandse recensent Wim Zaal over Vlaamse letteren. Neerslag van
jarenlange omgang met Vlaamse auteurs, van bekendheid met het boek tout court in
noord en zuid. Hij smeert een stuk of wat bevindingen peripathetisch uit, een stapje
links, een loopje rechts, een knauw hier, een aaitje daar, weetjewel. Mij bevalt
voornamelijk zijn virtuoos en helder taalgebruik. Als Zaal dat wou, dan kon hij
bakstenen doen zingen. Dat merk je zo, meer speciaal waar hij (op blz. 116) zowaar
in een Vlaams aandoend idioom, idyllisch wordt over zijn Oostvlaamse ervaringen.
Olijke Wim is ook fel op dreef waar hij de kleinmenselijke kantjes en de onderlinge
rivaliteiten uit de doeken doet van schrijvers en would-be auteurs. En ook waar hij,
met kennis van zaken, pleit voor méér métier.
Het voorstellen alsof Zaal het allemaal (te) negatief bekijkt, gaat mij te ver. De
man is Vlaanderen beslist niet ongenegen. De gastenpater in Averbode had op zijn
vraag wat hij hem schuldig was geantwoord: ‘De prijs van een glimlach’. Nooit had
iemand mij dat in het noorden gezegd, besluit Zaal, en hij breit verder: ‘Het was het
eerste Vlaamse zoet dat mij de keel ingleed, en zijn aroma bleef tot heden hangen.
Moet ook ik, om Vermeylen te citeren, een beetje Vlaming zijn om Europeër te
worden?’ Ook bij Zaal dus een zweempje ‘Flemish Wave’?
Maar de man strooit ook kolharing uit zijn kipkar. Met een enkel citaatje bewijs
je zuiver niks, ook niet als je het over Albert de Longie hebt. Albert mag dan al geen
‘major poet’ zijn geweest, een mallotige brekebeen was hij evenmin. En Cyriel

Vlaanderen. Jaargang 36

Verschaeve? Daar ben ik ook niet direct een fan van, maar de man afdoen als een
‘tuchteloze tafelredenaar’ is een patent understatement. Ook bij Zaal valt dus
‘kleinheid te ontwaren’... Bevreemdend - of toch maar niet? - is dat Wim Zaal er prat
op gaat een ex-student van de Jezuïeten geweest te zijn (ik was niet de enige
verliespost van de paters jezuïeten, zegt hij), een homofiel, en dat hij het katholieke
geloof de rug heeft toegekeerd. Zonder deze extra informatie zou het boekje het ook
wel doen, dacht ik. Vooral dat hij bij het schrijven geregeld een beroep doet, naar
eigen zeggen, op ‘Het juiste woord’. Van pater Brouwers, s.j., juist.
In ‘Kom eens naar mijn kamer’, puik stel reminiscenties aan Vlaamse
college-ervaringen, merkt Vic De Donder op: ‘Algemeen bekend was dat de
kwekelingen van de Societas Jesu ofwel zélf toetraden tot het keurkorps, ofwel
vrijdenker werden’. En advokaat Roeland Vekeman (ibid.), zelf alumnus geweest
van het Gentse Sint-Barbaracollege, stelt onomwonden dat ‘oudleerlingen van de
jezuïeten knappe vrijzinnigen kunnen zijn. Het logisch radikalisme van hun
verwerping verraadt vaak de school waaruit zij komen.’ Het kan allemaal op onze
Zaal toepasselijk zijn.
Zou er wat jezuïetische handigheid schuilen in zijn toegeving ‘Nederland is geen
haartje beter, wat ik de Hollanders te zeggen heb, hoort in dit boek niet thuis’? Een
humanist die de vloer aanveegt met sommige pastoorspraktijken in een vér Vlaams
verleden, zal stellig met heelwat gruis in zijn porteltobbe zitten als hij verneemt hoe
in Nederland anno 1987 gereformeerde predikanten de voltrekking van het huwelijk
plegen te weigeren aan bruidspaartjes die een TV-toestel bezitten, of de
doopplechtigheid opschorten als mocht blijken dat de ouders van het wichtje graag
TV kijken. Het gebeurt in Rijssen (23.000 inwoners, Overrijssel). Vandaag.
dv

• Achille Chavée,
Ik ben een oude roodhuid, uitg. Pablo Nerudafonds, Westmeers 51, 8000 Brugge,
1986, 150×210 mm, 48 blz., gen. 295 fr. - Achille Chavée (Charleroi 1906 - La
Hestre 1969) was een Waals surrealist dichter die Frank de Crits (een gelijkgestemde
poëtische ziel) inspireerde tot een voortreffelijke vertaling en Marc Braet (op dezelfde
politieke golflengte zittend) aanzette tot uitgeven. Deze keuze uit een dertiental
bundels van Chavée levert een fragmentarisch, verward beeld op van de poëtische
kwaliteiten van de pionier van het surrealisme in Wallonië. De bundel is een
smeltkroes van langere epische gedichten, surrealistische verzen, aforismen en
introspecties van een eenzaam, twijfelend man.
De selectie lijkt me wat onsamenhangend maar kan leiden tot een nadere
kennismaking met een boeiende figuur uit de francofone letteren.
cvdb

• Hugo Claus,
Le signe du hamster, uitg. Leuvense Schrijversaktie, Leuven, 1986, Série
Européen-Cahiers de Louvain no 64, 140×210 mm, 140 blz., gen. 350 fr. - De Franse
vertaling van ‘Het Teken van de Hamster’ wordt uitgebreid met een keuze van
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gedichten uit vroegere en latere bundels van Claus. De inleiding tot de bundel en de
aantekeningen bij de verschillende gedichten zijn de lezers een hulp en geven een
degelijke interpretatie. De Franse vertaling is vlotter dan de Engelse en benadert
beter de bedoeling van Claus. De selectie kan heel goed genoemd worden, maar toch
is het jammer dat er niet meer recente verzen aan bod komen. Ook een vraagteken
bij de vertaling van West-Vlaanderen: West-Flandre?
cvdb

• Hugo Claus,
The Sign of the Hamster, uitg. Leuvense Schrijversaktie, Leuven, 1986, European
Series nr. 65, 140 × 210 mm, 91 blz., gen. 350 fr. - Het vertalen van poëzie is een
niet te onderschatten bezigheid en vooral niet wanneer het een woordkunstenaar als
Claus betreft. Een kwartet vertalers zette ‘Het Teken van de Hamster’ om in het
Engels. Na een situering van Claus' werk en een korte bio-bibliografie krijgen we
de Nederlandse en Engelse tekst naast elkaar. De vertaling moet wel onderdoen voor
het origineel omdat typisch Vlaamse woorden en uitdruk-
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kingen haast onvertaalbaar zijn. De oplossing die de vertalers gekozen hebben is
mijns inziens de beste: een bijna letterlijke overzetting, zonder de geest van het
origineel te schaden. Nuttig voor de lezers zijn ook de talrijke voetnoten die de uitgave
besluiten.
cvdb

• Frans Janssens/Eddy van Vliet,
De dichter is het hart van de wereld. Honderd dichters van Achterberg tot Yeats,
uitg. Manteau/Antwerpen, 1986, 130 × 215 mm, 132 blz., gen. 195 fr. - Deze
bloemlezing is een jubileumuitgave ter gelegenheid van de 15de jaargang van de
‘Middagen van de poëzie Antwerpen’. Tijdens de lunchpauze spraken Vlaamse en
Nederlandse dichters over eigen werk of stelden zij gedichten van andere auteurs,
ook uit andere cultuurgebieden, aan het publiek voor. Om voor dat publiek de weg
naar de teksten te vergemakkelijken, werden de besproken gedichten van de laatste
jaargang onder een aan J. von Eichendorff ontleende titel gebundeld. Slechts een
enkele bedenking bij deze verzorgde editie: ze bevat heel wat anderstalige gedichten,
allemaal in nederlandse vertaling; ware het dan niet mogelijk geweest ook een
gemoderniseerde editie te consulteren voor Hadewijch, Hooft en Vondel, zoals
trouwens voor Bredero gebeurde?
T.C.

• Ward Ruyslinck,
Verkenners, uitg. Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1986, 130 × 215 mm, 26 blz.,
genaaid. - ‘Verkenners’, is een romanfragment van Ward Ruyslinck uitgegeven ter
gelegenheid van de 50ste Antwerpse boekenbeurs. In feite gaat het slechts om een
20-tal blz. tekst, vermits de uitgever de rest van de katern opvulde met titels. Niemand
zal ontkennen dat Manteau nood heeft aan publiciteit!
Deze vóórpublikatie uit Ruyslincks' nieuwe roman ‘Stille waters’ blikt terug naar
de jeugdjaren van de schrijver. Het woord ‘verkenner’ heeft een dubbele draagwijdte.
Er is het verhaal van de scout, zijn broer, doch hij verkent het zesde gebod bij een
vriendinnetje, Trudy.
rmdp

• Eugene Mattelaer,
Zwaluw, waar vlieg je naartoe? De strijd om de Scheldemonding (3.9.44-2.11.44).
De genesis van het Moed-gedicht. Mijn Adieu aan Ereburgemeester Graaf Léon
Lippens, uitg. in eigen beheer (Binnenhof 18, 8300 Knokke, rek. nr. 280-0252605-54),
1987, geïll. met zw.-w. foto's, 150 × 215 mm, 228 blz., geb. 550 fr. (port inclusief).
- De sociaal geëngageerde christen, de idealistische geneesheer en ereburgemeester
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van Knokke, Eug. Mattelaer, brengt met deze teksten een eigen ‘liber amicorum’.
Hij blijft entoesiasme opwekken en mensen in de bloemetjes zetten. Weinigen brengen
heel hun leven die moed op. Dit op zichzelf verdient onze waardering.
In een eerste deel komt de strijd om de Scheldemonding en de omsingeling van
Knokke-Heist aan bod. In een tweede deel wordt de opgang van het Vlaamse Rode
Kruis geschetst sinds de oorlogsjaren tot nu. Het derde deel, dat de titel leende aan
de bundel, beschrijft het ontstaan en de opgang van het ‘Moedgedicht’ tot ong. 700
versies en vertalingen. Ten slotte volgt een hulde aan wijlen Graaf Léon Lippens.
rmdp

• Christiaan Germonpré,
Kringloop van het licht, Gedichten, uitg. De Beuk (Prinsengracht 1065), 1017 JG
Amsterdam, 1986, 125 × 195 mm, 32 blz., gen. 300 fr. - Christiaan Germonpré is
met ‘Kringloop van het licht’ aan zijn vijfde dichtbundel toe. Hij blijft dus zijn
tweejaarlijks ritme gestand. Iedereen weet nochtans dat bij de Beuk/Amsterdam
uitgeven ‘betalen’ betekent en dat roept vragen op voor een dichter, die naam wil
hebben.
In haikoe vorm aanschouwt de dichter in een kringloop over de vier seizoenen de
natuur in al zijn facetten.
rmdp

• Pablo Neruda,
Spanje in het kort, uitg. Pablo Nerudafonds (Westmeers 51), 8000 Brugge, 1986,
150 × 210 mm, 48 blz., gen. 295 fr. - Pablo Neruda leeft in vele harten. Mark Braets
Nerudafonds voedt hen geregeld met de hartstochtelijke verzen van de dichter, die
hij meestal zelf in het Nederlands omzet. Voor deze vertalingen uit het Spaans deed
hij thans deels een beroep op Bart Vonck. Deze gedichten onder de titel ‘Spanje in
het hart’ verwijzen naar de Spaanse burgeroorlog, waar ellende en dood de strijdkreet
vormden.
rmdp

• Julien van Remoortere,
Lannoo's Natuurgids voor groen toerisme in België, uitg. Lannoo/Tielt, 1986,
kleurenillustraties, 110 × 200 mm, 432 blz., geb. 595 fr. - Julien van Remoortere,
die met de regelmaat van een goedgesmeerde klok door ons landje trekt, heeft het
groen toerisme in België in ‘Lannoo's Natuurgids’ gebundeld. Het is geen stroef
geheel, maar een in kleuren gedrukt beeldverhaal geworden, met aandacht zowel
voor de Kuststreek, de Polders, Binnen-Vlaanderen, de Kempen en de Heuvelstreek,
als voor de Leemplateaus, de Condroz, de Fagne-Famenne, de Ardennen
Belgisch-Lotharingen. Julien van Remoortere leert je niet enkel de natuur ontdekken,
maar ze ook beleven. En hij doet dat, via het bezig zijn met bomen en struiken,
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kruiden en schelpen. Lannoo's Natuurgids is een handig boek, dat je bij voorkeur
tijdens een wandeltocht of een daguitstap zult gebruiken. Het doorbladeren alleen
reeds is een hele belevenis. Het is een oeverloos vertoeven in het groene land dat wij
(nog) bezitten en dat wij groen moeten houden. Voor de ‘milieuverliefde Vlaming’
is Lannoo's Natuurgids de betrouwbare ‘groene bijbel’ bij uitstek.
K.D.D.

• Patricia De Landtsheer,
Sporen, uitg. De Nederlanden v.z.w. (Kruishofstr. 16), 2020 Antwerpen, 1986, 135
× 200 mm, 180 blz., paperback 575 fr. - Patricia De Landtsheer heeft het in haar
jongste roman, die ‘Sporen’ heet en die ons de magisch-realistische sporen toont die
haar schrijfstijl bij momenten doortrillen, over de geestelijke worsteling met zichzelf,
een toestand waarin de hoofdpersoon al jaren verkeert. An, de vrouw in kwestie, kan
niet aarden in de hedendaagse maatschappij, die door laksheid en machtswellust
wordt verteerd. Zij zoekt, in haar streven naar schoonheid en goedheid, naar een
plaats waar dit mogelijk is. ‘Het land’ dat uiteindelijk in haar overspannen geest
zowel de vorm als gestalte krijgt, is niet meer dan een droombeeld. Ze weigert
halstarrig haar eigen ingesteldheid te volgen. Ze wordt tot wanhoop gedreven en
telkens opnieuw met het verleden geconfronteerd. Net als in haar debuutroman
‘Vluchtheuvel’ staan ook hier - in dit met liefde geschreven, niet altijd vlot lezende
boek - zowel het sociale en het psychologische, als de echte moederliefde centraal.
K.D.D.

• Mark Braet,
Verdriet waarop men danst, uitg. Pablo Nerudafonds (Westmeers 51), 8000 Brugge,
1986, 150 × 210 mm, 55 blz., gen. 295 fr. - Mark Braet, die als nationaal secretaris
van de Vereniging België-USSR, niet te ontkennen bindingen met de Oostbloklanden
heeft, wat hij in zijn poëzie niet altijd kan en ook niet wenst te verdoezelen, is een
auteur die nu al jaren op een schavotje apart vertoeft. Hij heeft een dozijn
verzenbundels op zijn naam staan, vertaalde het werk van Pablo Neruda en kreeg
nadien de nodige aandacht via bloemlezingen in Duitse en Russische vertaling. Mark
Braet is in zijn werk geen dagenmelker. Hij proeft in zijn jongste bundel ‘de lyriek
van het ouder worden en van het doodgaan’. In het aangrijpend slotgedicht ‘Sulamith’
heeft hij het over een in de loop van 1943 in Brugge aangehouden vrouw, die omkwam
in het uitroeiingskamp van Auschwitz. Hij schreef dit epos na zijn terugkeer uit
Polen, in september 1984.
‘Sulamith, Sulamith, hoe kan ik / je helpen, hoe kan ik vergeten dat de dood een
meester uit Duitsland was, / dat je nu leeft in de tederste wolken, aldus de
gevoelsgeladen Mark Braet in ‘Het verdriet waarop men danst’.
K.D.D.

• Erik Van Ruysbeek,
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Het Rijk van het Midden, uitg. Leuvense Schrijversaktie (Guldensporenlaan 85) 3200
Leuven, 1986, Leuvense cahiers nr. 56, 140 × 210 mm, 68 blz., gen. 295 fr. - Erik
van Ruysbeek (pseudoniem van André van Eyck), heeft tot op heden een 25-tal
publikaties, waaronder verzenbundels, essay's en romans op zijn naam staan. Hij
toeft nu al meer dan 30 jaar in de wereld van de poëzie, waar hij als een koordanser
in het circus, met woorden jongleert, en waarin hij als geen ander ‘Het Rijk van het
Midden’ weet te beschrijven. Hij tracht, vanuit zijn egocentrische opstelling, waarin
hij ‘onvindbaar achter de bronnen van het leven, in het eigen raadsel verdwijnt’, de
nodige klaarte te brengen. Eigenaardig genoeg blijft Erik van Ruysbeek zich meten
met het harde en het grootse dat hem omringt. Hij heeft het over de wolken met
‘koepels olympisch van zijde en dons’, over het woud dat als een aquarium is ‘waarin
het staren stokt’, en over de zee, waarmee hij de oceaan wordt ‘die de mogelijke
ruimten vult’. Het is een ‘dicht’ bundel eigen aan de tijd en aan Erik van Ruysbeek...
K.D.D.

• Dirk van Babylon,
De zwarte bruidegom, uitg. Manteau-Antwerpen, 1986, 125 × 200 mm, 420 blz.,
gen. 565 fr. - ‘De zwarte bruidegom’, waarmee Dirk van Babylon de Leo J.Krijnprijs
1986 won, is geen boek als een ander. De auteur, een dertigjarige arts, noemt het het
beste waartoe hij in staat is. En dat is veel. Het onconventioneel gehouden verhaal
kan zelfs, naar zeggen van Dirk van Babylon, bij pagina 179 worden begonnen, al
heb ik die raad niet opgevolgd. Het boek handelt over een huisarts, die een mislukte
homorelatie van vier maanden achter de rug heeft, en die teneinde de leegte weg te
schrijven, naar Napels en Capri trekt, op zoek naar ‘De zwarte bruidegom’. Dirk van
Babylon schrijft in een onthutsend-kwetsende stijl, over de verlamde moeder en een
dominerende zuster, die samen met de liefdeloosheid tijdens zijn jeugd, bepalend
waren zowel voor de erotische verlangens die hij koesterde, als voor de sterke
emotionaliteit die hij in abstracte redeneringen heeft willen blokkeren. Het is een
verhaal uit een wereld die niet van iedereen is. Het werd bij momenten nietsontziend
neergeschreven, door iemand waarvan kan worden gezegd dat hij een ‘rasschrijver’
is.
K.D.D.

• Geert Bekaert
Verzamelde Opstellen - deel II. Los in de Ruimte, uitg. Stichting Monumenten- en
Landschapszorg v.z.w., Nijverheidsstraat 23, 1040 Brussel, 1987, 240 × 170 mm,
450 blz., geb. 1.025 fr., gen. 875 fr. - Begin dit jaar verscheen ‘Los in de ruimte’,
het
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tweede volume van Geert Bekaerts vierdelige overzichtspublikatie ‘Verzamelde
opstellen’. Dit boek bevat teksten uit de jaren 1966-1979, zowel over plastische
kunsten als over architectuur. In die jaren was Bekaert verbonden aan de Standaard,
Streven, Kunst- en Cultuuragenda en Wonen/TABK. Vooral zijn artikels over
architectuur zijn een belangrijke bijdrage geweest in Vlaanderen om architectuur uit
het isolement van de architectenwereld te halen, om architectuur te begrijpen als een
maatschappelijk cultureel fenomeen. Het boek bevat twee hoofdartikels: ‘Pop, het
wezen van de kunst’ (1966) en ‘Het einde van de architectuur’ (1965-1967). In
verschillende bijdragen gaat Bekaert in op de toen geformuleerde visie op
kerkarchitectuur waardoor de samenstellers opteerden om de tekst van zijn boek ‘In
een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt’ (1967) niet op te nemen.
Niets voor deze uitgave werd herschreven. Zonder vertekening werden Bekaerts
beschouwingen toevertrouwd aan nieuw papier. Zoals in ‘Stapstenen’, het eerste
deel, werden alle illustraties achterwege gelaten. Hierdoor krijgen de teksten een
autonomie, waaruit tevens blijkt dat Bekaerts woorden geen verhalen zijn bij beelden.
Dit initiatief is toe te juichen vooral omdat de meeste artikels moeilijk te vinden zijn.
Men komt niet enkel onder de indruk van Bekaerts grote produktie, maar ook door
de innerlijke rijkdom van de teksten die men in de ‘doorsnee journalistiek’ zelden
kan aantreffen.
M.D.

• Mireille Hugaert, e.a.
De Wolken nabij, uitg. Tongerse Schrijverskring, p.a. Jef Houbrechts, Genenbosstraat
15, 3980 Tessenderlo, 1986, 145 × 205 mm, 67 blz., geplakt. - Deze uitgave is een
verzamelbundel, waar zeven dichters elk een reeks gedichten rond het thema van de
dood hebben samengebracht, met een voorwoord van Willem Persoon.
Alfabetisch komt Mireille Hugaert het eerst aan bod. Ze neemt afscheid van vader,
moeder en de dood met huiver en kilte, doch schildert de lucht en oneindig blauw
over de grens van het leven. Mark Meekers is de talentvolle schilder, die met woorden
beelden oproept en ze met de nodige verfkleuren invult. Achter de bocht komt voor
hem God als tegenligger aan. Edith Oeyen is een witte vlinder, die de woorden streelt
met een kinderstem. Ondanks haar kwetsbaarheid laat ze de wolken voorbijtrekken,
plukt ze de bloemen en blijven de rozen haar gedenken. Jean-Pierre Rycx debuteert
met deze bundel. Voor hem is het leven een zoektocht naar woorden, doch ook een
levensbron geworden om afscheid te nemen van de wereldlijke illusies. André Smeets
liet zijn leed om het verlies van vader en moeder breken door de wind, terwijl hij als
zeemeeuw de laatste graankorrels op het kerkhof uitzaait, het land van Kanaan
tegemoet. Ina Stabergh heeft haar bijdrage beperkt gehouden tot vier gedichten. Is
het omdat ze wacht tot de stilte antwoord geeft? Ugo Verbeke komt omwille van zijn
pseudoniem op de laatste plaats. Deze actieve redactiesecretaris van 't Kofschip lacht
doorheen zijn verzen met een pinksterbloem het leven tegemoet. Hij houdt elke
beeltenis vast in gedachten. Hij kijkt met minnende woorden naar de toekomst en
strekt een helpend gebaar uit naar elke dichter
(rmdp)
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• Creare 15 en Poëzie concertante: een rijke wedstrijdoogst
Creare 15, uitg. Geelse Kunstkring Creare, Fabriekstraat 7, 2440 Geel, 1986, geïll.
met zw.-w.-foto's en reprodukties, 155 × 230 mm, gen. 430 fr. - Poëzie concertante,
thematische verzenbundel over muziek, samengesteld door Ton Luiting en A.
Middendorp, uitg. Kofschip-Kring, Hilversum/Brussel, 1986, 135 × 210 mm, 160
blz. gen. 400 fr. - Tot voor enkele jaren bleef de oogst van een poëziewedstrijd vrijwel
altijd beperkt tot een tiental geselecteerde gedichten die - bij gebrek aan geldmiddelen
- in een onooglijk schamel (meestal gestencild) brochuurtje vaak ten dode leken
opgeschreven. Vandaag komt het steeds vaker voor dat zo'n poëziewedstrijd resulteert
in een boeiende verzamelbundel. De samenstellers (meestal leden van de jury)
selecteren ruimer en stadsbestuur, kunstkring en/of serviceclub sponseren een
verzorgde uitgave.
Twee fraaie voorbeelden liggen voor me. Creare 15 is een realisatie van de Geelse
Kunstkring naar aanleiding van de vijftiende jaargang van het gelijknamige tijdschrift.
Serviceclub Ronde Tafel Geel steunde. Een selectie van een honderdtal gedichten
uit de - te dezer gelegenheid - georganiseerde poëziewedstrijd vormt het
leeuweaandeel van de uitgave: een ruim aanbod uitgelezen gedichten, boeiend in
hun bonte verscheidenheid. De intermediaire illustraties (niveauwerk van eigen
Kunstkringleden) sieren beheerst. In een aanvullend gedeelte werden werkfoto's,
gedegen gedichten, proza en plastisch werk van eigen leden opgenomen.
Het geheel is kundig in elkaar gezet, oogt fraai en kunstig en nodigt uit. Kunstkring
Creare is zijn naam meer dan waardig en bovendien goed op weg om te slagen in
zijn voorbeeldige opzet: kansen creëren voor dichters die hun talent willen toetsen
aan het oordeel en de smaak van een breed publiek in het algemeen en van een
deskundige jury in het bijzonder.
Een tweede - mijns inziens - bijzonder geslaagde bloemlezing is Poëzie concertante,
een thematische bundel die verscheen ter gelegenheid van de negende poëziedag van
Blankenberge (sept. '86) in een uitgave van de Kofschip-Kring v.z.w. en waarin
dichters ingaan op het - alleen al omwille van de raakpunten - heel aantrekkelijke
thema van de muziek. Muziek en poëzie, die beide op het horen berusten, vormen
in hun mythische oorsprong een eenheid. Haar muzen zijn zusters. Het Griekse woord
‘mousikos’ slaat trouwens zowel op de zang- als op de dichtkunst. Aan de
muzikalisering van de poëzie beantwoordt de poëtisering van de muziek. Heel wat
bekende en minder bekende dichters lieten zich door het thema verleiden.
Samenstellers Ton Luiting en Albert Middendorp konden putten uit een aanbod van
634 inzendingen. Ze selecteerden er 146. Wouter Kotte schreef een indringend
voorwoord. Fernand Florizoone leverde een wolk van een gedicht (Sibelius) als
aanhef.
Het eindresultaat is in meer dan één opzicht merkwaardig, maar intrigeert bovenal
door de enorme diversiteit in de benadering van het thema. Muziek wordt vanuit
tientallen gezichtshoeken gefocuseerd; 146 verschillende stemmen bezingen. Je voelt
de volheid van het concert. Poëzie concertante is een waardevol geschenk!
J.V.M.
P.S. Op 22 aug. '87 doen Luiting en Middendorp het nog eens over met het thema
‘beeldende kunst’. We zien die datum reikhalzend tegemoet!
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• Jan van der Hoeven
Knoop voor knoop, uitg. Pablo Nerudafonds, Westmeers 51, 8000 Brugge, 1986,
reeks Poëzie, 145×205 mm, 52 blz., gen. 295 fr./f. 14.90 - Op de dag van het woord
in Harelbeke (febr. '87) werd de hoofdprijs in de categorie Light Verse door een
achtenswaardige jury (Brems, Spillebeen en Haesaert) magna cum laude aan Jan van
der Hoeven toegekend.
De 57-jarige Brugse dichter las er één van zijn bekroonde Gezelle-pastiches voor
en de overige prijswinnaars vergleden wat bleekjes in de schaduw van zoveel
taalvirtuositeit. Voor veel aanwezigen echter bleek Van der Hoeven een complete
onbekende (hij is nu eenmaal Herman De Coninck niet!) en zelfs de pers beperkte
zich in vele gevallen tot het overpennen van een paar regeltjes uit het juryverslag.
Geen perspen schijnt te weten dat Van der Hoeven zich al jaren geleden een meester
heeft getoond in het genre. In zijn kabareteske bundel Welkom in Pest-Vlaanderen
(1971) bracht hij een bont allegaartje van pastiches (op Paul van Ostayen), leuke
limericks, grafdichten en korte sloganmatige distichons. Ook figureerde hij in de
bloemlezing ‘Ik wou dat ik twee hondjes was’ onder de beste Nederlandse
plezierdichters. Van der Hoeven speelt spitsvondig, ook in zijn ernstiger oeuvre. Hij
kneedt en vervormt en revaloriseert het spelaspect à la van Ostayen in zijn poëzie.
Humor en ironie zijn vaste ingrediënten. Hij speelt met woorden (februjaar, kolomnel,
elichtrisch) en met uitdrukkingen (mijn klaarten op tafel, uit mijn lood van letters
geslagen, de voeten gelicht/en met de hakken/net niet over de sloot/op de tellen
gepast). Zijn polysemische vondsten vormen een ironisch correctief op de
schijnschraalheid van zijn ogenschijnlijk minimalistische gedichten. Door het
moedwillig weglaten van de klassieke vormelementen als strofenbouw, eindrijm,
interpunctie, vergroot hij de transformatiemogelijkheid van het gedicht. Van der
Hoeven verrast je voortdurend en zet je geregeld op het verkeerde been. Je moet
regels herlezen en betekenissen afbakenen. Je wordt stiekem in het creatieve proces
opgenomen.
De recentste dichtbundel van Van der Hoeven ‘Knoop voor knoop’ (1986) is
feitelijk een heruitgave van zijn vorige bundel ‘Anarchipel’ (1977) (die in een
luxe-uitgave slechts op 80 exemplaren werd gedrukt) uitgebreid met een Gilbert
Swimberge-gedicht, een afzonderlijk gedicht aan Werner Spillemaeckers opgedragen,
de cyclus 6 × ‘amare’ een viertal door Spaanse lokaties geïnspireerde gedichten en
nog een handvol afzonderlijke verzen. Daar waar ‘Hagel en blank’ (1968) een perfect
structurele dichtbundel was brak in ‘Anarchipel’ een verbrokkeling door die zich in
‘Knoop voor knoop’ doorzet. De toegevoegde gedichten behoren echter onbetwistbaar
tot de beste die V.d.H. geschreven heeft. ‘Elk woord is er, bij wijze van spreken, zijn
gewicht in taal waard.’ (Speliers)
J.V.M.

• Hedwig Speliers
Tiaar van mijn taal. Essay over de poëzie van Jan van der Hoeven, uitg. Pablo
Nerudafonds, Westmeers 51, 8000 Brugge, 1986, Profielreeks, 150×210 mm, 48
blz., gen. 295 fr/f 14.90. - Wie al lang oog heeft voor Van der Hoeven (zie recensie
hierboven), is de dichter, essayist Hedwig Speliers. Niet verwonderlijk eigenlijk dat
hij, die zo verbeten vecht tegen de verschraling van onze poëzie (de verpauperde
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pennen) valt voor het taalraffinement van een man als Van der Hoeven. In zijn essay
‘Tiaar van mijn taal’ (een predicatie van V.d.H. zelf, die zijn liefde voor taal en
dichterschap symboliseert) stelt hij dat V.d.H. beslist niet de aandacht krijgt die hij
verdient. Wie alleen maar grasduint, leest over hem heen, m.a.w. ‘Wie hem
oppervlakkig leest, ziet hem als een poeta minor. Wie zijn poëzie analyseert, boort
een kleine goudader aan.’
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(Wat je hier moet bijdenken is overduidelijk!) Van der Hoeven lezen vraagt inderdaad
wat taalkundige onderlegdheid. Het rebusachtige effect van de stengelgedichten, dat
door syntactische torsie tot stand komt, eist doorzicht, concentratie en creativiteit
van de lezer.
Speliers licht door en doorziet met een onbetwistbare eruditie. De lezer krijgt een
glasheldere kijk op een dichterevolutie (in casu V.d.H.). Met Speliers meeredeneren
en analyseren is voor de geïnteresseerde lezer een feest. Wie Speliers leest, leert Van
der Hoeven.
In de pittige schrijftrant die hem zo eigen is, zuigt hij je naar zijn eindconclusie:
Van der Hoeven is geen veelschrijver maar een fijnslijper. Traagzaam ontstane
taalexploratie en warm intellectualisme omarmen elkaar. Wat Van der Hoeven aan
zijn taal-genoot Werner Spillemaeckers toeschrijft, geldt evenzeer voor hemzelf:
How do you do het / hoogalbinist / klinklare hifiër / syntactische gagman /
taaltaktieker / klik klak / ziehier een / lyricus.
J.V.M.

• Jan Lerouge e.a.
300 jaar College te Tielt, uitg. St.-Jozefscollege, Kortrijkstraat 59, 8880 Tielt, 1986,
zw.-w. foto's, 175×245 mm, 319 blz., geb. 900 fr. - Het triseculaire Tieltse college
heeft deze merksteen tussen een gegroeide traditie en een beloften- en waardenvolle
toekomst door weten te accentueren met een uitgave die een schoolvoorbeeld mag
worden genoemd van het (veel) betere gedenkboek. Het redactieteam (Jan Lerouge,
Dirk Vandekerckhove, Romain Vanlandschoot, Johan Vankeersbilck, Jaak Billiet,
Inge Vanoverschelde, Ingrid Cassiman) heeft een erg leesbare, puik geïllustreerde
en ruim gedocumenteerde turf van over de 300 bladzijden gerealiseerd die echt niet
alleen de oudleerlingen en de huidige Tieltse generatie vermag aan te spreken. Omdat
de behandelde periodes met zin voor historische verbanden in een zoveel ruimere
context worden geplaatst, terwijl toch het eigene, specifieke van de instelling geen
moment op de achtergrond raakt.
Anderzijds wordt met kennis van zaken ingegaan op de eigentijdse uitdagingen
(Vaticanum II, Mei '68, de ‘kreukels’ van de krisis).
Een massa voetnoten, een gedegen bibliografie, de wetenschappelijke
verantwoording middels archief- en andere bronnen en last not least een handige
namenindex tonen ten overvloede aan dat hier met nauwgezetheid en passende
zorgvuldigheid méér werd bereikt dan alleen maar een grasduinen door een overigens
boeiend verleden. Lannoo zorgde ervoor dat deze inhoudelijke aspecten in een
‘heldere’ uitgave hun spiegelbeeld vinden.
dv

• Gène Eggen/Emmy Swerts
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Met stille vleugelslag, uitg. in eigen beheer (Vliek 20, 6235 NR Meersen, Ned.),
1986, geïll. met originele linosneden, foto's van Rob Holthuis, 220×280 mm, genaaid.
- Onze Nederlandse vriend Gène Eggen die een boontje heeft voor poëzie en eigenlijk
een beeldend kunstenaar is, schilder, graficus, sculpteur, maakt vaak beeldige dingen.
Uit vroegere periodes blijft me vooral een aardig stukje ets bij, met een mannetje en
een vrouwtje oog in oog met de zon. Een levensblije 65 is hij geworden en dat werd
o.m. gevierd met een huldeboek, door hemzelf verlucht, met gedichten van Emmy
Swerts, waarin Eggen een taal ontmoet die zingt van zonlicht en levensvreugde.
Eggen is een diep-religieus kunstenaar die ‘de taal van de stilte’ verstaat. Dat doet
ook Emmy Swerts kennelijk. Haar hier afgedrukte gedichten zijn van ingehouden
observatie en transcendente reflectie: het ‘bijna zwijgen’.
dv

• Anton van Wilderode/Jan Decreton
En het dorp zal duren, uitg. Lannoo/Tielt - Davidsfonds/Leuven, 1986, 125 foto's in
vierkleurendruk, omslag en lay-out van Boudewijn Delaere, 250×295 mm, 256 blz.,
geb. 1.980 fr. - Fotograaf Jan Decreton en dichter Anton van Wilderode zijn aan hun
tweede fotografischpoëtisch kunstboek toe: eerst was er Daar is maar één land dat
mijn land kan zijn, nu is er En het dorp zal duren. Het laatste is evenwel geen puur
vervolg op het eerste, dat een getijdenboek is. Dat roept de elementen in hun
ruimtelijkheid op, zoals die aan de schepping van een natuurlijk Vlaanderen hebben
meegewerkt en er tegen de oprukkende industrialisering vechten en trachten te
overleven. Die eerste pastorale schepping van de twee kunstenaars is dus kosmisch
en landelijk. Ze hebben een bijbels-mythische dimensie aan hun boek gegeven:
Het land dat ik liefheb
Het land dat ik liefheb,
het land dat ik leer./
Met bijbelse bomen.
De wind van weleer./
Het land als ik droef ben,
het land als ik lach./
Bij de lamp van de maan.
In het licht van de dag./
Het land wit en mauve.
Mijn groenland. En ach,/
Het land dat ik zevenmaal
zevenmaal zag.

In En het dorp zal duren - de nieuwe creatie - is dat transcendente er nog wel, maar
het maakt toch ook plaats voor het levensnabije, het lokale, het intieme, het kleine.
In vers en foto worden dagdagelijkse dingen op een bijzondere wijze getoond, resp.
verteld, en hun afgebeelde, vertaalde versie is mooier dan hun tastbare aanwezigheid
in de werkelijke werkelijkheid. Is dat geen kunst?
Uit een interview in Omtrent, het ledenblad van het Davidsfonds, blijkt bovendien
dat Jan Decreton de schoonheid van doodgewone Vlaamse woonkernen, gehuchten,
dorpen, wijken en woningen heeft willen tonen. Hij fotografeerde ze evenwel zo dat
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de schoonheid van Vlaanderens schaarse landelijkheid primeert. En van Wilderode
dicht naar aanleiding daarvan:
Het zijn de gewoonste dingen
Het zijn de gewoonste dingen/
die blijven, en blijven bestaan:/
...
of niets dan de wind in een duister/
najaar waarbinst ik genas/
achter witte slaapkamerruiten/
de hobo's van hout horen luiden/
uit kalende kanada's./

In de gedichten van deze uitgave zijn drie eigenschappen te ontdekken. In de eerste
plaats verbindt de poëzie van Anton van Wilderode de woorden bakvers, de klanken
oerzuiver met de door hem verbeelde mensen, dingen en gebeurtenissen en ze laat
nieuwe geluiden en ongebruikte ritmische combinaties horen, zodat de lezer waadt
in een woord geworden Eden, dat hij door de leesact voor het eerst met al zijn zinnen
kan waarnemen.
Altijd opnieuw
Ik kwam des morgens aan. De akkers lagen/
vol dag en dauw van genesis, het was/
alsof mijn ogen het ontwaken zagen/
van sluimergraan en ingeslapen gras.

Hieruit volgt in de tweede plaats dat de dichter inderdaad een wondere taalsfeer wekt,
waarin zelfs vertrouwde woorden zo met elkaar samenklinken, dat op zich gewone
situaties - zelfs gemeenplaatsen - voor de lezer verdichten tot geheimzinnige
raadselachtigheid, die verrast en tot verkenning uitnodigt.
Mater
De zachte overmacht van gras/
verft alles groen, gelijk het was/
in den beginne,/
de hagen en het houtgewas/
de koele weiden waterpas/
tot aan de kimmen.
De molen keert de molenas/
op zijn bewegelijk karkas/
waaks naar de winden/
en tekent met een kruis kriskras/
het liggend veld, gelijk het was/
in den beginne.

En eindelijk, met een melodische soepelheid en een rijk arsenaal van wendingen en
constructies ritmeren verzen en strofen, dichtvormen en rijmschema's op een
ongewone en toch vertaalbare syntaxis.
Hui!
De lente legt haar lopers uit/
van gras en plotseling groen kruid/

Vlaanderen. Jaargang 36

voorzanger toetvink liert en fluit,/
veloeren vingers op de ruit/
nog zonder nadruk of geluid,/
het welkom van de wind uit zuid,/
een kindermondje scherp getuit,/
een vogelbekje!, roept al luid/
met niets dan klank het voorjaar uit.

Uit het poëtisch fotoboek blijkt dan ook dat fotograaf en dichter hier werken op een
hoogtepunt van hun kunnen. Dat is in staat uit Vlaanderen nog veel schone poëzie
te puren.
J.v.M.

• Marcelle de Jouvenel
Stem uit het generzijds, uitg. Ankh-Hermes BV/Deventer, 1986, Ankertjesserie 133,
195×95 mm, 93 blz. genaaid. - Dit boekje biedt in een keurige vertaling van Teresa
van der Meulen-van Marcke de belangrijkste fragmenten uit Au diapason du ciel van
Marcelle de Jouvenel. In 1946 stierf haar begaafde vijftienjarige zoon Roland, ten
gevolge van een nooit achterhaalde ziekte. In haar wanhoop wou ze zelfmoord plegen,
maar iets weerhield haar en ondanks haar grondige verschillen in opvatting over
God, religie en voortbestaan na de dood, is ze ervan overtuigd dat dit ‘iets’ haar zoon
is, die haar vanuit een ander bestaan, vanuit een ‘generzijds’ begeleidt en zelfs
boodschappen zendt. Die boodschappen heeft M. de Jouvenel - aanvankelijk tegen
haar zin - genoteerd en later, op zijn aanraden, verwerkt in boeken en lezingen. Zij
is er geleidelijk van overtuigd geraakt dat er leven na de dood bestaat, dat de doden
onder ons blijven leven en dat ‘Gods woord’ ons langs vreemde wegen kan bereiken.
Velen zullen wellicht sceptisch staan tegenover deze vorm van ‘berichten’, maar
toch gaat er een grote overtuigingskracht van uit en een geloof dat velen in moeilijke
ogenblikken tot troost mag zijn. Het boekje werd ingeleid met teksten van Jean Prieur
en Gabriel Marcel.
(rvdp)

• Adam Arie Martinus
Een blijk van Liefde, uitg. Elmar BV / Rijswijk (verdeeld door Elsevier,
Leuvensesteenweg 325, 1940 Woluwe-Zaventem), 1986, geïll. zw.-w. foto's, 105 ×
155 mm, 80 blz. geb. 295 fr. - Een keuze liefdesgedichten, die eerder op toevallige
wijze (door A.A. Martinus) lijkt samengebracht te zijn. Er is noch een chronologische,
noch een thematische of systematische ordening. Het
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merendeel der gedichten is gekozen uit de Nederlandse poëzie van de laatste (vijf)
jaren. Anderzijds is er ook een gedicht van een paar ‘ouderen’ als H. Gorter en M.
Nijhoff. Van Vlaamse zijde zijn alleen H. de Coninck, H. Claus en C. Schouwenaars
vertegenwoordigd. De bedoeling van deze uitgave is me niet erg duidelijk. De
illustraties zijn ondermaats. Alleen enkele mooie (bekende) verzen en het fluwelen
bandje vertonen ‘een blijk van liefde’.
(rvdp)

• Daniël Billiet
Bananeschillen in jeans. Gedichten voor hedendaagse jongeren van 13 tot 133 jaar,
uitg. Infodok (Postbus 134 - L3, 3000 Leuven), 1986, 135×205 mm, 37 blz., geb.
245 fr. - Er is nauwelijks een vergelijking mogelijk tussen de Daniël Billiet, die eind
van de jaren zeventig een der typische vertegenwoordigers was van de ‘nieuwe
romantiek’, die zich toen aandiende, maar zich toch nooit geheel heeft doorgezet.
Na enkele jaren stilzwijgen keert hij terug met een bundel die eerder aansluit bij
de parlando-stijl van een sindsdien achterhaald nieuw-realisme. Zijn verzen vertrekken
meestal van een anekdotisch gegeven, dat hij als alibi aanwendt voor
maatschappij-kritische bedenkingen. Taalvondsten (vaker doen ze aan de vroegere
H. de Coninck denken) en de nodige dosis (zelf)ironie vervullen hierbij een essentiële
functie. Zijn verzen lezen prettig en vlot, maar laten geen verdere sporen na, omdat
ze de inspiratie missen van een diepere poëtische bezieling.
(rvdp)

• Yvonne Guns
Reis doorheen de tijd, uitg. Antiqua/Tessenderlo (p.a. Y. Guns, Lt. Lippenslaan 20
bus 4, 2200 Borgerhout), 1986, geïll. door de auteur, 170 × 240 mm, 63 blz., genaaid.
- Op 75-jarige leeftijd besloot kunstschilderes Yvonne Guns de gedichten uit te geven,
die ze in de loop der jaren geschreven heeft. De bundel bevat drie reeksen, die samen
zowat een ‘reis doorheen de tijd’ vormen. ‘Amor’ handelt uiteraard over de liefde:
ontwaken, verlangen, gemis, zijn zowat de sleutelwoorden in de ontwikkeling van
deze gevoelens van jong meisje tot vrouw. In ‘Verscheurdheid’ drukt ze haar
religieuze gewaarwordingen uit, haar onrust en onzekerheid en haar bede dat God
haar uiteindelijk barmhartig zal zijn. ‘Leven en sterven’ raakt de doodsthematiek
aan. Zoals in de vorige cycli hebben deze verzen eveneens een uitgesproken
belijdeniskarakter, neergeschreven in een directe taal, die vaak wel enige poëtische
kracht ontbreekt. Reis doorheen de tijd dient in de eerste plaats als menselijk
getuigenis gelezen te worden.
(rvdp)

• Joris Denoo
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Staat van medewerking, uitg. Poëzie-Uitgeverij WEL, Postbus 624, 4600 AP
Bergen-op-Zoom (Ned.), 1986, 137×222 mm, 40 blz., geplakt f 15. - Met Staat van
medewerking is Joris Denoo aan zijn zesde dichtbundel toe (sinds zijn debuut in
1977). Zijn bibliografische gegevens konden me geenszins overtuigen om de inhoud
van dergelijke bundel te bevatten. Het bracht bij me een zucht van verlichting dat de
achterflap er meer over wist: ‘Vier cycli gedichten, vier keer schoorvoetende
medewerking van het menselijk bedrijf:
- Een vrouw laat een gietertje in de regen achter.
- Een onweer barst boven een Volendat-vrouwtje los.
- Een valsspeler ontstemt een heuse muziekband.
- Aan een eenzame Vlaming voltrekt zich een dag.’
Dergelijke flarden van zakelijke nuchterheid kunnen mij echter niet beroeren. Joris
Denoo kan zich misschien als prozaschrijver ontpoppen, doch als dichter doet hij
het niet.
(rmdp)

• Gerrit Achterland
De parfumeur-creatuur, uitg. Data Print, Baron de Vironlaan 148, 1710 Dilbeek,
1986, 150 × 210 mm, 24 blz., geniet 100 fr. - Met zijn ‘Parfumeur-createur’ verschijnt
Gerrit Achterland na een kort stilzwijgen terug aan de horizon van de dichterswereld.
We waren hem niet vergeten, want hoeveel jonge dichters heeft hij niet belangloos
gestimuleerd en uit de vergeethoek gehaald. Maar dichters zijn niet dankbaar, wel
ijdel!
Na jarenlang geduld is de muze zacht en stil zijn adem komen beroeren. Hij is de
‘parfumeur’ voor vrouwelijk schoon gebleven. Hij hanteert de liefdeslyriek als een
rapsodie en slaapt met zijn geliefde in tot een orgasme van minuten een urenlange
droom wordt. Elk gedicht is bij Achterland een realiteit van elke dag, waar een
bureaulamp warmte schenkt en sigarettenrook vernevelt tot luchtflarden. Hij is de
‘créateur’ gebleven die het dichten nodig heeft; voor anderen straalt hij met de harde
woorden van elk menselijk streven hoop uit. Moge hij aldus een nieuwe start gevonden
hebben en nooit meer zwijgen!
(rmdp)

• Jaak Fontier
Keramiek in Vlaanderen, uitg. Lannoo/Tielt, 1986, meer dan honderd illustr. waarvan
50 in kleur, 250 × 330 mm, 160 blz., geb. in vollinnenband met stofomslag 1.950 fr.
- Dank zij gulle vormen van mecenaat kan de v.z.w. De gulden Sporen de promotie
van de Vlaamse Kunst ter harte nemen. Een prachtig initiatief was de tentoonstelling
‘Keramiek in Vlaanderen’, waarbij uit de samenwerking met de uitgeverij Lannoo,
onder het mecenaat van de Bank Brussel Lambert, de Kortrijkse Verzekering en
Galerij Desko te Kortemark, onder dezelfde titel een prestigieus boek uitgegeven
werd. Het is een studie waarin de nadruk valt op de ontwikkeling van de
keramiekkunst in Vlaanderen sedert de Tweede Wereldoorlog. Het eerste deel

Vlaanderen. Jaargang 36

‘Honderd jaar Keramiekkunst’ biedt, voor zover we weten, voor de eerste keer, een
volledig en helder geordend historisch overzicht. Jaak Fontier onderscheidt van ‘Art
Nouveau’ (1885-1914) tot ‘De Algemene verbreiding en de jongere generatie’
(1976-1986) zeven historische fasen. In het tweede deel wordt het oeuvre van
eenenveertig Vlaamse keramisten besproken door acht deskundige auteurs. Lay-out,
typografie en de fotografische weergave van de kunstwerken vormen te zamen een
voorbeeld van technische volmaaktheid en bibliofiel genot. Doch het prachtig boek
in linnen band vult vooral een leemte aan, i.v.m. een belangrijke en bloeiende
kunstvorm die meestal te partieel besproken wordt.
M.O.

• Vera Lesandré
In de kleinste dagen. Gedichten, uitg. Edicon/Ant.-Roeselare, 1985, 48 blz. - Vera
Lesandré schreef tussen 1982 en 1985 een reeks gedichten, waarin de verbondenheid
met mens en dingen, met een grote gevoeligheid geformuleerd werd, in een intiem
neuriënde toon. Anton Van Wilderode schreef over haar werk: ‘Haar poëzie drukt
genoeg uit en suggereert daarbij voldoende om de lezer deelgenoot te maken van
haar menselijk en poëtisch avontuur.’
Deze dichteres beschikt inderdaad over genoeg materie en talent om schone poëzie
te schrijven. Doch wat minder ‘zo tedere schade’, wat meer spanning tussen het vrije
vers en de wezenlijke inhoud van haar wereldbeeld, kunnen deze dichtkunst nog
zuiverder maken. Veruit het beste gedicht vinden we: ‘Zoals in morgenmist’.
M.O.

• Wilfried Adams
Uw Afwezigheid. Gedichten, uitg. Hadewijch n.v., Th. van Cauwenberglei 101, 2120
Schoten, 1986, 64 blz., 298 fr. - Adams' poëzie kenmerkt zich door de polariteit
sacraliteit en weigering, gevend altruïsme en weerhoudend solipsisme. Onaantastbaar
heilig is voor hem alleen het gedicht zelf. Hoog boven de gemiddelde poëzieproduktie
stijgt Adams' vereenzelviging met de taal, waaruit een werkelijk meesterschap alle
zwakheid gebannen heeft. In feite behoort Wilfried Adams tot ‘de zwarte engelen’:
zoals een Baudelaire of een Rimbaud heeft hij het moeilijk om een aangepast leven
te leiden. De drang naar transcendentie belemmert het dagelijks existeren en vice
versa: Wie ben ik, trager dan mijn horizon / En steeds blinder dorpskern, wit
vergelijken? / Wie, eng in mijn bloed? - ik zou met jou ontbijten / zo schreeuw ooit
sneeuw doorsmelten kon. Om de schittering van zijn krachtige, afwisselend hoekige
en zwierige stijl, de originaliteit van zijn metaforiek en poëtische zuiverheid, verdient
Wilfried Adams veel meer aandacht, dan hem slechts, om de een of andere duistere
reden, gegund wordt. Hij is een lyricus, geen chansonnier. Laten we hopen dat de
laatste vaststelling niet de oorzaak is van de voorlaatste!
M.O.
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• Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek
De eodem et Diverso. Jaargang II, 1986, uitg. Musica, Postbus 45, 3570 Peer, geïll.
met zw.-w. foto's en partituurfragmenten, 165 × 240 mm, 188 blz., gen. 600 fr. - Het
jaarboek '86 bevat bijdragen van A. Claes (Historische schets van de operalibretti in
de 17de eeuw), J. Claire (l'Art de chanter le grégorien), G. Haenen (De tremulant als
beeld in de barokmuziek), B. Huys (Overzicht van de muziektypografie in de Z. Ned.
voor 1800), A. Lehr (De luidklok tussen magie en muziek), K. Moens (De vrouw in
de huismuziek), R. Rasch (Nogmaals 't uitnemend kabinet), G. Spiessens (De
Antwerpse orgelist en componist J. La Fosse) en M.A. Vente (Het
orgelbouwersgeslacht Van Elen). Net als het eerste exemplaar van dit jaarboek is
deze bundeling van studies zeer rijk, divers en opmerkelijk van inhoud. Als medium
voor kennisoverdracht voor alle fanaten van de oude muziek is dit jaarboek een
voltreffer die geen enkele muziekhistoricus of musicoloog zich zou mogen ontzeggen.
C.A.W.

• Roger Dillemans e.a.
Cultuur: de uitdaging, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1986, omslagill. van Walther van
Schoote, 128 × 208 mm, 110 blz., gen. 295 fr. - Het is ondoenbaar in een kort bestek
de rijke en verscheiden inhoud van dit werk enigszins samen te vatten. Het behandelt
verschillende, inderdaad uitdagende aspecten van de huidige cultuurevolutie, zowel
in functie der electronica, veranderende leesgewoonten, beeldende kunst, muziek,
wetenschap en cultuur, doemdenken en het huidig samenlevingspatroon met een
opmerkelijke bijdrage over Roger Dillemans over ‘Het uur der cultuur’. De overige
ter zake bevoegde medewerkers zijn: Clem. Neutjens, Leo Pauwels, Vic Nees, Jaques
Claes, Herwig Arts, Lieven van Gerven en Norbert D'hulst
F.v.V.

• Marc Dubois
Architect Gaston Eysselinck. De fatale ontgoocheling. Zijn werk te Oostende
1945-1953, uitg. Prov. West-Vlaanderen, rijk geïllustr.,
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230 × 230 mm, 96 blz., 450 fr.) - Bij de opening van het P.M.M.K. te Oostende werd
ook een tentoonstelling gewijd aan het werk van architect Gaston Eysselinck, de
schepper van het oorspronkelijk complex, waarin het museum gevestigd is, nl. het
Seo-gebouw. In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen schreef architect Marc
Dubois een monografie over Eysselinck. Omstreeks 1920 kwam Eysselinck in contact
met het werk van Rietveld, Dudok, Oud, hetgeen merkbaar is in zijn werk uit de
jaren dertig, b.v. de Woning Peeters (1932) te Deurne/Antwerpen. In het tweede
hoofdstuk behandelt M. Dubois de Oostendse periode (1945-1953). Doch de meeste
aandacht wordt uiteraard besteed aan Eysselincks meesterwerk: het Oostends
Postgebouw (1945-1953). Dubois schetst de stijlevolutie en ontleedt vakkundig zowel
het bouwen ‘van binnen naar buiten’, als de zin voor de noodzakelijke harmoniëring
van de gevels, o.a. door het toepassen van de gulden snede. Eysselinck werkte ook
steeds intens samen met plastische kunstenaars (J. Cantré). Talrijke tekeningen en
fotomateriaal vormen een integrerend deel van een publikatie, die zelf met bijzondere
stijl en zin voor proportie uitgegeven werd. Doch ook de menselijke strijd tegen
onbegrip, het tragische van Eysselincks leven wordt raak beschreven. Eysselinck
pleegde zelfmoord. De ondertitel van het werk heet dan ook: de fatale ontgoocheling.
Het boek van Dubois behoort tot de historisch waardevolle beschrijvingen van de
moderne architectuur in België.
M.O.

• Hans Brunner
Drie rode vaten, uitg. Altiora-Averbode/Apeldoorn, reeks ‘Top-boeken’, illustr. van
Kristien Aertssen, 160 blz., genaaid. - Met ‘Drie rode vaten’ van Hans Brunner,
vertaald door Roger Vanbrabant heeft de auteur een spannend verhaal geschreven
over de avonturen van Robert en Mark, twee jonge kerels die in een mangrove op
bot gaan vissen. Ze verrassen een bende smokkelaars maar wanneer ze pogen te
ontsnappen op hun jol, laat de motor het afweten, waarna ze ontvoerd worden.
Ondanks de beenbreuk van Robert slaagt hij erin met zijn vriendje te ontsnappen en
Robert geraakt op eigen kracht bij een hut van een houthakker, die hem naar de politie
brengt. Ze vertellen hun verhaal en pleiten opdat Hank, ook lid van de bende, maar
die hen liet ontsnappen niet te zwaar zou bestraft worden. Uit het onderzoek blijkt
dat de vaten cocabladeren d.i. drugs bevatten en de bende wordt aangehouden.
Zeer boeiend is het avontuur van Robert en Mark verhaald. Aangewezen lectuur
voor de jeugd vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Fr.G.

• H.C. Andersen e.a.
De mooiste vogelverhalen van..., uitg. Westland n.v., Th. van Cauwenberglei 101,
2120 Schoten, 1986, reeks ‘Hollandia Tuin en Natuur’, geïll. met zw.-w. tekeningen,
135 × 210 mm, 236 blz., gen. 570 fr. - ‘De mooiste vogelverhalen van...’ omvat naast
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de inleiding en het beschouwende nawoord, vijfentwintig korte en enkele wat langere
verhalen over vogels, gegroepeerd onder drie themata, nl.: Sprookjes, sagen en
fantastische vertellingen; Grote en kleine heersers van de lucht; Vogels als vrienden
van de mens.
Beroemde schrijvers zoals Hans Christian Andersen, Daphne du Maurier, De
Gebroeders Grimm, Selma Lagerlöf, Jonathan Swift, Iwan Toergenjef, Oscar Wilde
en vele anderen tekenden voor de inhoud. Uit de overvloed van vogelverhalen die
door schrijvers, overal ter wereld, op papier werden gezet, of die mensen elkaar
sedert onheuglijke tijden hebben verteld, werd in deze uitgave een zeer interessante
en boeiende keuze gemaakt.
D.v.d.B.

• Felix Timmermans
Minneke Poes en ander proza, uitg. Manteau-Antwerpen/Amsterdam, 1986, geïll.
met tek. van de auteur, 125 × 200 mm, 281 blz., paperback fl. 19.90 / 395 fr. - Op 5
juli 1986 was het honderd jaar geleden dat Felix Timmermans te Lier geboren werd,
waar hij op 24 januari 1947 overleed. N.a.v. zijn honderdjarige geboorte verscheen
‘Minneke Poes en ander proza’. In dit boek verhaalt de schrijver over het dagelijks
leven in het dorp, toen de baron nog in het hoogkoor plaats nam voor het bijwonen
van de mis, over Vettige Teen, die het zilveren Onze Lieve Vrouwbeeldje rooft en
het in de Nete werpt, waar de vissers wondere visvangsten beleven, over de
moedwillige varkenskop. Ook zijn bekende Driekoningentriptiek ontbreekt niet.
Interessant is de mening van de auteur over het ontstaan van ‘Pallieter’, zijn
meesterwerk. Hij verklaart dat het een boek is en niets anders. ‘Wat iedereen er moet
weten staat in het boek en wat er niet in staat weet ik ook niet. Pallieter is een
verlangen naar bewondering.’
‘Minneke Poes en ander proza’ is een schitterende illustratie van de inventie van
de auteur en zijn kleurrijke, originele taal, die de lezer telkenmale verrast en ontroerd.
Fr.G.

• 100 Jaar Felix Timmermans
Uitg. Felix Timmermansgenootschap, Rouwmoer 7, 2190 Essen, 1986, geïll. met
zw.-w. foto's, 235 × 155 mm, 224 blz., gen. 675 fr. - In 1986 verscheen het 14de
jaarboek van Het Timmermansgenootschap n.a.v. de honderdste verjaardag der
geboorte van de schrijver. De eminente Timmermans-kenner en voorzitter van het
genootschap, José De Ceulaer, nam deze gelegenheid te baat om, gelijklopend met
een overzicht van de politieke, maatschappelijke en culturele evolutie der laatste
honderd jaren, de kroniek van Timmermans' leven te recapituleren. Dit jaarboek is
in vele opzichten zeer belangrijk voor wie zich interesseert voor lectuur en studie
van het unieke en blijvend werk van de grote Lierse auteur. Ook zijn plastisch werk
werd niet vergeten. Kleinere, maar interessante bijdragen over bepaalde literaire en
filologische aspecten werden geleverd door Marc Somers, Louis Van Leemput, Els
Verstreken en Frans Sillis. Het boek sluit met de ledenlijst van het genootschap.
F.v.V.
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• Jaarboek Vlaamse Literatuur 1986
Uitg. Grammens, Martelaarsplein 21, 1000 Brussel, 695 fr. - De teksten van deze
goed verzorgde, degelijke publikatie zijn thematisch of chronologisch opgebouwd
en vertrekken van de literaire actualiteit. Dit jaarboek bestaat dan ook uit twee grote
delen: een ‘jaaroverzicht’ van 1985 en 1986 en een ‘essay’-reeks. Het ‘jaaroverzicht’
begint met een knap geschreven en goed gedocumenteerd essay ‘Het boek in
Vlaanderen 1986’. Een scherpzinnig stuk van de uitgever Grammens zelf over de
problemen van de Vlaamse uitgeverijen. Daarin scheidt hij drogredenen van feitelijke
toestanden en reikt mogelijkheden voor de toekomst aan. Grammens' uitgeverij zelf
is een (voorlopig) succesvol voorbeeld van een andere commerciële aanpak. In
datzelfde ‘jaaroverzicht’ geeft Freddy De Schutter een even interessante als nutteloze,
ontluisterende ontleding van Jef Geeraerts triller ‘De zaak Alzheimer’. Recensenten
van Vlaams proza moeten nu blijkbaar steeds maar hetzelfde schrijven: het concept,
de aanvankelijke idee en de verhaalstof zijn goed, maar de uitwerking, de schrijftrant,
de plot en de verteltrant zijn (weer eens) mislukt.
Nog in dit onderdeel van het ‘jaarboek’ belicht Grammens twee ‘figuren’: Hugo
Claus en Felix Timmermans. Eindelijk zijn er dan de eigenlijke overzichten van de
Vlaamse literaire produktie. De drie rubriekleiders konden onmogelijk volledigheid
nastreven. Ze proberen dat probleem op te lossen door systematisch te werk te gaan.
Joris Gerits doet dat zeer goed in zijn overzicht van de tijdschriften. Daarin behandelt
hij o.m. het Timmermansjaar. Hij moest zijn kopij evenwel inleveren op het moment
dat er over Timmermans ook in tijdschriften nog gepubliceerd werd. Maar misschien
komen die dingen in het volgende jaarboek ter sprake. De rubriek ‘Essay’ tenslotte
behandelt de schrijvers Herman De Coninck, Walter Vanden Broeck, Ward Ruyslinck,
Gust Gils en Aster Berkhof.
J.v.M.

• André Demedts
Na jaar en dag, uitg. Lannoo Tielt, 1986, reeks ‘De Golfbreker’, 140 × 220 mm, 64
blz., paperback 395 fr. / fl. 24.50 - De gedichten die André Demedts ter gelegenheid
van zijn 80ste verjaardag in Na jaar en dag liet verschijnen, sluiten in die zin aan bij
zijn vorig werk, dat ze zijn ‘opheldering van het levenslot’ verder doortrekken naar
een afronding toe. Wij vinden er niet meer het melancholische klimaat van weleer,
omdat hij zich met het leven, dat is met het gemis, heeft leren verzoenen. Wel blijft
de weemoed als grondwater aanwezig, maar hij stelt zich ‘geen zware vragen’ meer
en gaat op in de stille vreugde, die hij vindt in de harmonie met de dagelijkse dingen.
Vanuit de rust van het nu-moment, verwijlt hij zowel in het verleden als in de
toekomst. In de herinnering roept hij nog eens de sfeer van de kinderjaren op: de
hoeve met vader en moeder, maar ook de eenzelvige, zwaarmoedige en diepzinnige
knaap die hij is geweest. Daar zijn de kiemen van zijn later schrijverschap te vinden.
Anderzijds is er in de bundel ook een klimaat van langzaam afscheid nemen, van het
‘terug naar huis’ gaan, nu voorgoed, om definitief met het voorgeslacht herenigd te
worden. De gedichten zijn afwisselend lyrisch-belevend en episch-verhalend en
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hebben een soberheid bereikt die correspondeert met Demedts' verworven
levensinzicht en serene aanvaarding van wat komen moet.
Voor de vele Demedts-getrouwen is dit ongetwijfeld een mooie bundel, die ze
graag zullen lezen, omdat hij het totaalbeeld van zijn leven en literaire persoonlijkheid
vervolledigt.
rvdp

• Jos de Haes
Verzamelde gedichten, uitg. Manteau / Antwerpen, 1986, 135 × 220 mm, 174 blz.,
gebonden. - Jos de Haes (1920-1974) is ongetwijfeld een van de belangrijkste en
boeiendste nederlandstalige dichters van na de Tweede Wereldoorlog. Wie daar nog
niet van overtuigd is, kan de proeve doen met de heruitgave van de Verzamelde
gedichten, die twaalf jaar na de eerste druk verscheen. De samenstellers hebben de
vroegere opzet behouden, d.w.z. een beperkte keuze uit De Haes' debuutbundel Het
andere wezen (vijf gedichten), de drie andere bundels volledig, aangevuld met enkele
nog niet gebundelde gedichten en een keuze vertalingen uit de moderne Hebreeuwse
poëzie. Wel hebben ze de teksten nog eens getoetst aan de oorspronkelijke publikaties.
Deze nieuwe, zeer verzorgde en voorname uitgave wordt ingeleid door de Nederlandse
criticus Ad Zuiderent met een opstel: ‘Jos de Haes, een Nederlands dichter?’ Zou
hij zich niet beter de vraag gesteld hebben hoe het komt dat Jos de Haes - en andere
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bij ons gerenommeerde dichters - in Nederland onbekend blijven? Interessant is de
achteraan opgenomen, onuitgegeven lezing die De Haes ooit ‘over eigen gedichten’
te Leuven hield voor de faculteitskring ‘Germania’.
Verheldering kan de lezer bij dit dichtwerk best gebruiken, want de aard van de
behandelde thematiek is niet gemakkelijk. Uit zijn werk treedt een tragische
gespletenheid aan het licht, omwille van de fundamentele onverzoenbaarheid met
het leven, dat op zich onvolmaakt is en het streven naar een ideaalbeeld van zuiverheid
in de weg staat. Het overlaadt de dichter met schuldgevoelens en openbaart in hem
een pijnlijke tweespalt tussen het verlangen naar het aardse, het lichamelijke, het
dionysische (de vrouw) en het spirituele, apollinische (God).
Geleidelijk krijgt het wereldbeeld van Jos de Haes vaste vorm. In Gedaanten en
Azuren holte wordt het geïntegreerd in een wijder, evolutionistisch perspectief,
beïnvloed door de moderne evolutiemystiek van Teilhard de Chardin. Grondervaring
is de degradatie van alle leven tot stof. De mens ondergaat deze vernietiging als een
slachtoffer, vol zelfkwelling, angst en schuld, doch uiteindelijk is in hem de hoop
van een heilsverwachting aanwezig.
Jos de Haes beeldt dit alles uit in vaak grootse, schokkende gedichten. Men denke
aan cycli als ‘Delphi’, ‘La Noue’, ‘Le vieux moulin’. Zijn beeldspraak is ontleend
aan religie en mythologie (het archaïsche Griekenland) en wetenschap (o.a. de
paleontologie). Zijn gecondenseerd, vaak hard taalgebruik heeft iets beklemmends,
dat nog in de hand gewerkt wordt door het obsederende ritme, en de lezer in zijn
greep houdt.
Van de klassieke dichters, die na 1945 aan het woord kwamen, is Jos de Haes
ontegensprekelijk de meest moderne en oorspronkelijke - ook de minst produktieve!
-, zowel door zijn grootse visie als door het aparte taaluniversum, dat hij tot stand
bracht. Het is te hopen dat velen dat met deze heruitgave mogen ontdekken.
rvdp

Periodieken
• Contact
Tweemaandelijkse uitgave van het Provinciebestuur van Antwerpen, verantw.
uitgever: Provinciebestuur van Antwerpen (Omer Coenen), Kon. Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen; abonn. (5 nrs.) 600 BF, los nr. 150 BF (rek. 091-0109881-09 van
het Provinciebestuur van Antwerpen, met vermelding ‘Tijdschrift Contact’). Nr. 13,
juni 1986: Het typografisch fijn verzorgde nummer bevat bijdragen over het
Provinciaal Domein Rivierenhof, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) dat
7 jaar geleden in gebruik werd genomen, het legaat P.E. Lunden, waarvan een gedeelte
in het Sterckshof is ondergebracht en het zweefvliegen in de provincie Antwerpen.
Verder zijn er de berichten van de provincie; is er een artikel over de democratisering
van de sportbeoefening in de provincie Antwerpen en een ander over het Zilvermeer.
Ook het provinciaal toerisme komt in dit nummer zeer sterk aan bod.
K.D.D.
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• De grote ronde
Driemaandelijks tijdschrift voor Vlaamse en Europese Volkskultuur, uitg. Vlaamse
Volkskunstbeweging, p.a. G. Buys, Isabella Brantstraat 28, 2018 Antwerpen; abonn.
350 BF (rek. 000-0425043-86 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). 29e jaargang
(winter 1985) en 30e jaargang (lente 1986): Het winternummer bevat volkskundige
bijdragen van Emmy Swerts over ‘Volksgebruiken met Kerstmis en Nieuwjaar’; van
Renaat Van der Linden over ‘Kerstmis en Nieuwjaar gescheiden en een’; en van Riet
Jaeken over ‘Het Vlaamse Kerstlied’. Buiten de opmerkelijke feestrede van Clem
De Ridder, op de 20e Dagen van het Vlaamse Lied gebracht, en die in extenso wordt
afgedrukt, is er een uitgebreide persspiegel vol volksdansgebonden nieuwsjes. In het
lentenummer treffen we ‘Rood en blaat es boerenlawaat’, zijnde een bijdrage tot het
schetsen van een streekdrachtenbeeld in Vlaanderen, door dr. Henri Vanoppen. Bert
Peleman blijft even verwijlen bij het overlijden van Armand Preud'homme, zijn
‘ankervaste’ vriend. Bert van Woensel heeft het over Fiqueira da Foz in Portugal,
waar de 23e Europeade van de Volkskunst plaatsheeft. Jaak Jespers en Bart Eelbode
tenslotte, hebben het over de introductie van de volkssporten in het Volkskunstforum.
K.D.D.

• 't Kofschip
Tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Red. Lange Haagstr. 111, 1710
Dilbeek; abonn. 500 BF op rek. 310-0496461-04 van J. Samoy, 1080 Brussel. - 14e
jg. nr. 1, jan.-feb. 1986 - Ook deze jaargang volgt de vaste bedding die het tijdschrift
tijdens de laatste jaren heeft gevonden. Er is vooreerst de creatieve inbreng met
poëzie en proza (korte verhalen), met zowel vertrouwde namen als debutanten. In
dit nummer zijn er ook vertaalde gedichten uit werk van Irene de St.-Cristol, Juan
Molla en Karl Krolow.
De rubriek ‘Beeldende kunsten’ stelt ditmaal monografieën voor over Anto Diez,
Oscar Jespers en het werk van R.H. Marijnissen over het vervalsen van schilderijen.
Deze werken krijgen veel lof. ‘Van boeken en bundels’ brengt een aantal besprekingen
van recent proza en poëzie, terwijl in ‘Van de hak op de tak’ andere nieuwe uitgaven
het eerder met een kort signalement moeten stellen.
Dit nummer bevat nog dankwoorden van Daan Inghelram en Kees Hermis n.a.v.
de literaire prijzen van Blankenberge, ‘De stem uit het Noorden’ en ‘Tijdkrans’,
waarin enkele tijdschriften summier worden doorgelicht. - 14ejg. nr. 2, maart-april
1986 - De in dit nummer opgenomen gedichten bevatten geen echte uitschieters. Het
proza doet het beter met werk van Jan van den Weghe, Maryke Arys en Mark
Versweyveld.
De beeldende kunsten belichten werk van Frank-Ivo van Damme, Ali van Leeuwen
en A.H. Samson. Weer een hele reeks boekbesprekingen met vooral aandacht voor
Lucette M. Oostenbroek en de bloemlezing ‘Ik heb u lief’ van Gaston Durnez (met
een mooie tekst van de inmiddels betreurde Gery Florizoone), proza van Van den
Broeck, Vandeloo en Ruyslinck. De boekbesprekingen zijn, zoals gewoonlijk, niet
alle even indringend. De beschikbare ruimte speelt daarbij ongetwijfeld een rol.
Er is een lezenswaardig essay ‘Schaamte der poëzie’ van Joseph Nantes. Verder
nog de vertrouwde rubrieken.
rvdp
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• Nioba
Maandelijks lit. tds., uitg. Nioba, Fl. van Cauwenberghstr. 17, 2500 Lier, abon. 450
BF, rel. 001-1076392-59. - 5ejg., sept.-okt. 1985. - Het september/oktober-nummer
vangt aan met mooie gedichten van E. Van Vliet en Herman De Coninck. Daarna
heeft Peter De Graef het - wat warrig! - over Luuk Gruwez, Clem Schouwenaars, de
vrouw van Spillebeen en vooral over menig koetje en kalfje. Wat iemand kan
overkomen die zijn manuscript bij de uitgever kwijt wil in onze contreien, vertelt
Guy Didelez.
Dit Nioba-nummer dient zich echter vooral aan als een Spillebeen-extra. Uitstekend
vond ik het interview met Spillebeen zelf: een onderhoudend en verhelderend beeld
van een boeiend man! Juist daarom viel wellicht de voor het eerst gepubliceerde
vertelling ‘Een Huisbezoek’ een ietsje tegen, maar het gedicht ‘Aeneas’ onthoud ik
dan weer.
Verder besprekingen van het werk van Schouwenaars, Van Tegenbos en Emmanuel
Le Roy Ladurie. In een kort gesprek vraagt Marc Strooband Ward Ruyslinck hoe
het verder moet na ‘De Uilen van Minerva’. Paul Koeck tenslotte heeft het aan de
hand van faits-divers over ‘de aanspreekbaarheid van schrijven en lezen’. - 5ejg.,
dec.-jan. 1986 - Het december/januari-nummer titelt in grote opmaak ‘Christoffer
Isherwood - De literaire kritiek’.
Eerst echter herdenkt Eddy Van Vliet zijn overleden vriend Cees Buddingh' diens
gedicht ‘Pluk de dag’ werd aan het stuk toegevoegd. De voor-publikatie van Rita
Geys' ‘Alternatieven van een Ik’ overtuigt me niet helemaal. Johny Van Tegenbos
vertelt onderhoudend uit ‘Cerealien’, en dient Peter De Graef van antwoord in een
lang vraaggesprek over eigen werk en de kritiek. Jos Borré belicht daarna zijn positie
als criticus van ‘De Morgen’. Dezelfde Borré zit even later aan tafel mat Walter Van
den Broeck en praat met hem over ‘Het Beleg van Laken’.
Besprekingen tenslotte van werk van Jo Claes, Marjan Berk, Marijke Höweler en
Marga Minco. O ja, als allerlaatste bijdrage toch nog een stukje over de onlangs
overleden Christoffer Isherwood.
L.D.

• Bries
Driem. lit. artistiek tds.; red. Kreupelstraat 125, 1840 Eppegem - 2e jg. nr. 8, zomer
1986. - Dit nummer - in hoofdzaak aan plastische kunsten gewijd -, opent toch met
twee prozafragenten.
Guido Eekhaut getuigt van grote verbeeldingskracht met het sf-achtige ‘De angel
van de kever’; stilistisch is het verhaal echter beduidend minder sterk. Leuk zonder
meer vond ik de spielerei op het motief van de oost/westrelaties van Gui Bogaert:
‘De droeve jaren van Ansje van het hof’ (Vanetov!). Verder brengt de aflevering een
nieuwe ‘Café Istamboul’, en wordt - bij wijze van in memoriam Gery Florizoone een indringend interview uit 1984 van Guido Devos met de dichter hernomen. Achter
in dit nummer heeft dezelfde redacteur trouwens nog een ander erg sympathiek
vraaggesprek met de debuterende uitgeefster Chris Vermuyten.
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De ruimste aandacht in deze aflevering kreeg evenwel de actuele kunst. Het
tijdschrift behandelt Jan Hoets ‘Chambres d'amis’ en serveert een interview met de
initiatiefnemer. Christian Lapinne, die al instond voor de twee vorige artikels,
ondertekent nog eens voor een stuk over ‘Antichambre’. ‘Initiatief 86’ tenslotte wordt
belicht door Geert Vandamme. Stippen we nog even de aandacht aan die ‘Bries’
heeft voor ettelijke nieuwe theaterprodukties. Een interessant nummer dus, maar...
of een kunstwerk nu best ‘een pluridirectionele functie heeft, of een voldoende krijgt
met de unidirectionele functie van de kijker’... God, Jan Hoet, ik zou het zo gauw
niet weten!
L.D.

• Ons Erfdeel
Algemeen-Nederl. tweemaandelijks cult. tds.; red. Murissonstr. 260, 8530 Rekkem;
abonn. 980 BF, rek. 467-4120521-53 - 29ejg. nr. 3, mei-juni 1986 - A. Alberts over
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H.J. Friedericy (1900-1962), bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Verzameld
werk 1984. ‘De laatste Generaal’, een unicum over 't inheems leven. Ph. Noble over
Nederlandstalige literatuur in Frankrijk. Claus' succes, Le Chagrin des Belges.
Groeiende belangstelling sedert '80: Hillesum, Mulisch, Nooteboom, Arthur Van
Schendel. - T. Van Deel over gedichten van Leo Vroman, die in hoog tempo
voortdicht, nu met een tekstverwerker! Vroman: negen gedichten, geraffineerd, niet
groots. - A. Oele: Jonge Kunst in Amsterdam. Twee groepen doen vermeende
vernieuwingen nog eens over, maar dat is blijkbaar niet de mening van A. Oele. - I.
van de Weyer over F. Timmermans in vertaling. Goed gedocumenteerde, interessant
geïllustreerde tekst. - Ad Haans: Het menselijk taalvermogen. Acht heldere bladzijden
(communicatief vermogen, formuleerproces, tekstverwerking e.d.), gebaseerd op de
taalpsychologie van Gerard Kempen. - Op zelfde niveau: de zakelijke studie van
A.-M. van Passen & F. Peeters: Het Italiaanse boek in Nederlandse vertaling
(1946-'82). - Manu Ruys over de Vlaamse Christen-Democraten. Geschiedenis van
de C.V.P., zoals ze groeide uit 't partijpolitiek katholicisme in de vorige eeuw,
ontwikkeling, vertakking, betrekking, huidige opdracht: matigen - H. Willaert over
Wieland, Sigiswald & Barthold Kuyken. Instructief overzicht van de herwaardering
van de oude muziek, van Wanda Landowska tot la Petite Bande. - J.J. Keller over
Henri Bruning en het nationaal socialisme. Enigszins rehabilliterende studie (de
literaire betekenis van H.B.). - B. Doucet: Zeventig kilometer verveling, de
architectuur aan de kust, van 1784 tot heden, waardevolle studie met een juist
afkammen van de laatontwikkeling. Culturele Kroniek: vierendertig bladzijden
recensies, beschouwingen over literatuur, toneel, beeldende kunst, muziek, film, in
Noord & Zuid. Tenslotte: Nederlandse taal- en cultuurpolitiek, pag. 457-474.
M.O.

• Septentrion
Revue de culture néerlandaise, driem. tds.; uitgegeven door de ‘Fondation
flamando-néerlandaise Ons Erfdeel’, Murissonstr. 260, 8530 Rekkem. - 15ejg. nr.
1 & 2, 1986 - Septentrion is een in het Frans gesteld blad over de Nederlandse cultuur,
zoals ze leeft in Vlaanderen en Nederland. Het eerste nummer van de 15de jaargang,
waarin vier nummers zullen verschijnen in plaats van drie, heeft een oplage van 12
000 exemplaren. In het inleidend stuk van hoofdredacteur, Jozef Deleu, worden de
redenen van een gestage groei uiteengezet. Verder vindt de lezer er bijdragen over
de verspreiding van de Nederlandse literatuur in Frankrijk (Philippe Noble), over
Hella Haasse (Hannah Van Buuren) en Willem Elsschot (Jef van Meensel); andere
thema's hebben betrekking op beeldende kunsten en op de uitstraling van de
Nederlandse cultuur in de loop van de geschiedenis. Nummer twee behandelt de
letterkunde: Louis Paul Boon en Annie M.G. Schmidt, de schilderkunst: Le Fauconnier
en Paul Mara, de muziek: Johannes Ockeghem, de dans: Anna Teresa de Keersmaeker.
De rubriek ‘Actualités’ bevat een schat aan interessante informatie die de hele wereld
van de cultuur bestrijkt. Een tijdschrift dat een stijlvol beeld van Vlaanderen (en
Nederland) schetst.
J.v.M.
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• Documenta
Driemaandelijks tds. van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst, R.U.G.,
Rozier44, 9000 Gent; 250 BF (fl. 18) op rek. 290-0012255-54 t.a.v.
Documentatiecentrum voor Dram. Kunst, Gent; los nummer 75 fr. - Jrg. 4(1986),
nr. 3: Driemaandelijks bezorgd door het Documentatiecentrum voor dramatische
kunst (RUG) en de homonieme stichting, oogt deze brochure minder luxueus dan
het veeleer agressieve en betogende ‘Etcetera’, maar is er niet minder vakkundig om.
Integendeel. Johan De Boose annoteert het werk van de Poolse theaterman Tadeusz
Kantor en zijn ‘Cricot-2’-theater (Krakau) onder de titel ‘De eeuw van Dada’. Kantor
stelt zich met uiterste consequentie op tegen alle vormen van levens- en
kunstverstarring: associatieve chaos is het sleutelwoord. Dirk De Corte analyseert
Stanislavski's kijk op ‘De Kersentuin’ (Tsjechov) en gaat wat dieper in op de vrij
recente voorstelling door de Brusselse K.V.S. Ook al interessant omdat ditzelfde
stuk in het a.s. voorjaar wordt gebracht door het Westvlaams Theater Antigone, in
de regie van directeur Jo Gevers. Blijvend punt van discussie: gaat het om een
komedie dan wel een tragedie. Tsjechov was het er namelijk niet mee eens dat
Stanislavski zijn werk een tragische dimensie gaf. Erwin D.A. Penning bespreekt het
Vierde Lustrumboek van het Nederlands Toneel Gent, en Annick Poppe evenzo met
het lustrumboek van het Mechels Miniatuur Teater.
In dit nummer verschijnt ook een eerste aflevering van de bibliografie over drama
en theater voor Noorden Zuid-Nederland: een nieuw initiatief dat 1.1.86 als
begindatum geeft en alle sindsdien gepubliceerde wetenschappelijke teksten en
dramateksten (in boekvorm of in tijdschriften, jaarboeken en verzamelwerken)
oordeelkundig repertorieert.
dv

Randschrift
Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door Caryatide vzw, Woudlaan 170, 1050
Brussel, nr. 14, 4e jg., okt. 1986: Voor al wie in literatuur geïnteresseerd is kan dit
tijdschrift nuttige informatie aanbrengen, alhoewel het ook aandacht besteedt aan de
plastische kunst. Dit nummer bevat een uitgebreide reeks boekbesprekingen en
daarnaast een serie intelligente artikels.
In een gesprek met Phil Calliau heeft de redactie het over het jonge Vlaamse proza
als een wat ontgoochelende generatie. Dat wordt door Luc Timmermans wat
genuanceerd in ‘De Nieuwe Tachtigers gewikt en gewogen’ over Lieven David, Jan
Lampo, Herman Brusselmans en Tom Lannoye. Dezelfde auteur bespreekt ook
uitgebreid het ‘Zwartboek Uitgeverijen’ van Guy Didelez en de lijdensweg van
debutanten.
Clem Schouwenaars' roman ‘Een krans om de maan’ wordt door Michel Lameys
besproken en Ignaas Verp heeft het over de dichter Willem M. Roggeman, van wie
overigens een goede bibliografie is opgenomen. Astère Michel Dhondt komt aan
bod in een vraaggesprek en Heere Heeresma's jongste werk wordt door Erik
Vermeulen ontleed.
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Inzake beeldende kunst is het Luc Hoenraet die een fors aantal bladzijden krijgt
toebedeeld waarin Marleen Van Deuren hem tot ‘universeel schilder der tekens’
benoemt. Zoals steeds werden er in dit nummer ook een aantal gedichten opgenomen.
Randschrift heeft zich op een verrassende wijze herpakt na een lange afwezigheid.
Goede moed toegewenst!
D.R.

• Boekengids en Jeugdboekengids
Boekengids, het tijdschrift van het Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en
Bibliotheekvoorziening in Antwerpen, bestaat nu 65 jaar. Al meer dan een halve
eeuw worden daarin alle recent verschenen boeken binnen ons taalgebied (ook
vertalingen dus) besproken vanuit christelijk perspectief, de meeste in korte
besprekingen, de interessantste romans uit Vlaanderen en Nederland in uitvoerige
kronieken of overzichten. Daarnaast worden ook wel overzichtsartikelen van de
literatuur in andere taalgebieden opgenomen (Rusland, Polen, Zwart-Afrika...).
Interessant is ook dat zowel verhalend werk als informatieve boeken rond de meest
uiteenlopende onderwerpen worden geëvalueerd, dat naast de grote literatuur ook
strips en ontspanningsliteratuur aan bod komen. In elk nummer komen ruim 280
boeken naar voor! Ook overlijdens, prijzen... worden vermeld. Het omslag van elk
nummer bevat een overzichtsartikel van het werk van een belangrijk auteur uit binnenof buitenland.
Naast Boekengids verschijnt nu al bijna 30 jaar Jeugdboekengids, een tijdschrift
met artikelen over belangrijke kinder- en jeugdboeken, met genre-overzichten en
telkens ook een 60-tal kortere besprekingen van wat nieuw op de markt verscheen.
Bij elke bespreking worden de belangrijkste thema's uit het boek in cursief afgedrukt,
makkelijk voor wie een boek rond angst, circus, kikkers... zoekt. Ook hier wordt in
elk nummer op het omslag een belangrijk auteur behandeld. De nieuwe covers van
de tijdschriften zijn ontworpen door Gregie de Maeyer (ook voor het Davidsfonds
geen onbekende wat omslagontwerpen betreft) en ogen heel wat eigentijdser en
frisser.
Beide tijdschriften verschijnen tien keer per jaar, een abonnement kost 1600 fr.
(Boekengids), 500 fr. (Jeugdboekengids) en voor 2000 fr. heb je beide tijdschriften
samen. Gratis inkijkexemplaren en meer informatie bij: K.C.L.B., Mutsaertstraat 32,
2000 Antwerpen, tel. (03) 232 77 94.

• Kultuurleven
Maandblad voor kultuur en samenleving, Red. Ravenstraat 12, 3000 Leuven. 54ejg.
nr. 1, 1987: Het maandblad Kultuurleven heeft zich voor zijn 54e jaargang in een
nieuw kleedje gestoken. Om tegemoet te komen aan de hedendaagse snel evoluerende
vorm- en beeldeisen, zijn omslag en opmaak grondig gewijzigd. Aan experimenten
heeft men zich echter niet gewaagd. De vormgeving blijft dus sober, overzichtelijk
en verzorgd. De leesbaarheid is verhoogd en vandaar ook het leesplezier. Want
inhoudelijk blijft alles bij het oude. D.w.z., maandelijks enkele boeiende essays over
actuele maatschappelijke of culturele vraagstukken. Een greep uit de bijdragen in
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het eerste nummer: De staat van de Christelijke Volkspartij door Bertrand De Clercq
(auteur van het onlangs verschenen Macht en Principe); Johan Leman over de
Westerse moslimidentiteit; Louis Baeck (hoogleraar aan de K.U.Leuven) bespreekt
in Onderwijs en onderzoek: prioritaire beleidsopgave de recente besparingen in het
onderwijs; Jan Servaes geeft het verschil aan tussen De Westerse en Aziatische
communicatiewijze; en Frank Hellemans zoekt een uitweg uit de postmoderne impasse
in Over liefde, schelle cimbalen en postmodernisme. In de opnieuw ingevoerde maar
herziene ‘leesvoer’-rubriek brengt Rudi Laermans bovendien een kritisch overzicht
van de postmoderne lectuur. Verder o.a. ook nog een Brief uit Wallonië van José
Fontaine, enkele beschouwingen over Het bizarre huwelijk tussen opera en film, een
cursiefje over Het leenrecht, en van de hand van Jean-Pierre Goetghebuer (auteur
van o.m. De zieke mens nabij) Het verhaal van tien kleine negertjes, of... wat niet
werd verteld in de Panora-
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ma-uitzending over het priestertekort.
Kultuurleven is verkrijgbaar: Ravenstraat 112, 3000 Leuven, of telefonisch:
(016)229221. Een los nummer kost 120 fr. - een abonnement (volledige jaargang
van 10 nummers) 900 fr.

• Documenta
Driem. tds. van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst, R.U.G., Rozier
44, 9000 Gent; 250 fr. op rek. 290-00112255-54 van het Documentatie-Centrum,
Gent; los nummer 75 fr. - Jrg. 4 (1986), nr. 4: Freddy Decreus beent in een uitvoerige
bijdrage (47 bladzijden) Botho Strauss' ‘De reisgids’ uit, naar aanleiding van een
overigens zeer indringende produktie in het N.T.G., geregisseerd door Jean-Pierre
De Decker. De auteur stipt terloops aan dat de oorspronkelijke titel ‘Die
Fremdenführerin’ onzorgvuldig werd vertaald als ‘De Reisgids’ wegens het verlies
van het filosofisch cruciale begrip ‘vreemd, vervreemding’. Een alternatief reikt hij
evenwel niet aan. Deze bijdrage is voornamelijk lezenswaard, omdat zij verder graaft
dan de N.T.G.-produktie, maar - naar aanleiding van - de hele, boeiende theaterfiguur
van Strauss onderkent en op theaterwetenschappelijk verantwoorde manier de
draagwijdte van zijn oeuvre aantoont. Redactielid Jozef De Vos (Documentatiecentrum
voor Dramatische Kunst, R.U.G.) gaat over zo'n twintig pagina's dieper in op recente
Shakespeareprodukties binnen het Vlaamse toneel. Een gefundeerde, evenwichtige
appreciatie van Richard III (R.V.T., Antwerpen), Hamlet (Raamtheater, Antwerpen),
De getemde feeks (Malpertuis, Tielt), De feeks wordt getemd (K.N.S., Antwerpen),
De koopman van Venetië (K.V.S., Brussel), Othello (Blauwe Maandag Compagnie,
Antwerpen). Zes keer ‘in de ban van de Bard’ dus, tussen augustus en november
1986. Wat enerzijds de rijkdom van Shakespeares theatrale uitdagingen bevestigt,
maar toch ook vragen oproept naar de geldigheid van het eigentijdse repertoire.
Annick Poppe bespreekt twee ‘Gentse’ theaterpublikaties: van Rodolphe De Buck
‘Het beroepstoneel te Gent tussen 1944 en 1965’, en het gedenkboek Frans Roggen,
uitgegeven door de stichting van die naam onder de veelzeggende titel: ‘Frans Roggen
of een leven voor het theater’.
Dit vierde nummer van de jaargang 1986 sluit af met aflevering 2 van de bij vorige
gelegenheid besproken bibliografie Drama en Theater (Noord- en Zuid-Nederland).
dv

• Diogenes
Letterkundig tijdschrift, red. Luc Pay, De Gauw 11, 2128 St.-Job in 't Goor; abonn.
(10 nrs.) 600 fr., los nr. 100 fr. - 3ejg., nr. 6: Redactielid Raymond van den Broeck
opent met een verhaal in dialoogvorm. Twee mannen op leeftijd filosoferen op
associatieve wijze over de herinneringen die het woord sigaar bij hen teweegbrengt.
Een achttal gedichten van na-oorlogse Slovaken doet vragen om meer. Hector-Jan
Loreis vergast ons op een symbolisch kortverhaal over een prins. Charles Ducal
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brengt enkele zeer goede gedichten. In een opstel over de huidige Nederlandstalige
romans verkiest de Skandinaafse germanist K. Langvik-Johannessen de Vlaamse
literatuur boven het ‘benoordendijkse’ estheticisme waarin het verhaal ondergeschikt
wordt aan taal en constructie. Verder nog twee nieuwe (en goede) gedichten van
Frans Deschoemaeker en één enkel vers van Emiel Willekens. Boekbesprekingen
zijn er over twee door de Stadsbibliotheek Antwerpen uitgegeven bibliografieën,
over het Nederlandse ‘Literaire tijdschriften van 1885 tot heden’ (Siem Bakker)
waarin de Vlaamse inbreng te miniem wordt geacht. Ook enkele publikaties van de
Vereniging van Westvlaamse schrijvers (deel 3 van het lexicon en de monografieën
over Lasoen, de Wispelaere en Germonprez) krijgen aandacht. Tenslotte komt H.-F.
Jespers nog eens terug op de interventie van Jevtoesjenko en de verdere culturele
dooi in de Sovjet-Unie. - 3ejg., nr. 7-8: een leuk, grotesk verhaal over een Oostenrijkse
leverballetjes-eten-wedstrijd door Luc Boudens. Joris Denoo onthaalt ons op zeven
voor hem typische gedichten. Rudi Hermans sleept ons mee in een niet geheel
geslaagd passioneel liefdesdrama. Voor-publikatie van het eerste hoofdstuk van ‘Een
dag van sneeuw’ van André Janssens dat jammer genoeg voor het tijdschrift eerder
in boekvorm verscheen dan het nummer van Diogenes. Frietverkopende homofielen
en Marokkanen bevolken een goed verhaal van Leo Geerts.
H.-F. Jespers badineert n.a.v. een artikel in Yang op een filosofische manier over
‘Engelen in de literatuur’, daarbij zijn eruditie en culturele en metafysische bagage
zorgvuldig etalerend. Jan Lampo tracht zijn generatiegenoten-prozaschrijvers in een
vormelijk en thematisch kader te situeren. Hierbij zwaait hij echter wat te nadrukkelijk
met het wierookvat en vergeet daarbij zichzelf niet. Boekbesprekingen van Jos
Franken over de nieuwe bundel van Marcel van Maele en van Frank Van Beeck over
Doris Lessing. Tenslotte nog drie teksten van toespraken: over Leopold M. Van den
Brande, Marcel van Maele en Karel Jonckheere. Een goed nummer.
M.O.

• De Grote Ronde
Driemaandelijks tijdschrift voor Vlaamse en Europese Volkskultuur, secretariaat G.
Buys, Isabella Brantstraat 28, 2018 Antwerpen. 30ste jaargang, oktober-december
1986: Het hoofdartikel handelt over de XXIIste Europeade der volkscultuur in
Portugal. Het bevat bijdragen over André Demedts en Armand Preud'homme, alsmede
een rijkgestoffeerde Persspiegel.
K.D.D.

• 't Kofschip
Jrg. 14, nr. 3 (1986) opent met een polemisch ‘hoofdredactioneel’ waarin rmdp het
cultuurbeleid inzake letteren bekritiseert en binnen dit beleid vooral het zgn.
favoritisme t.o.v. het Poëziecentrum/Gent aan de kaak stelt. Is dit laatste niet te veel
vanuit een Kofschip-bril bekeken? Verder is het een gevarieerd nummer met poëzie
en proza van nogal ongelijke kwaliteit. Op het vlak van de beeldende kunsten wordt
o.a. aandacht besteed aan Jan Cobbaert en Paul Goris. Onder de kritische bijdragen
wordt het meest indringend ingegaan op de poëzie van Ed Leeflang en A.K. Rottiers,
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respectievelijk door de betreurde Gery Florizoone en Hervé J. Casier. Tot slot is er
nog een interview met redactielid Albert Middendorp en een opstel van Prof. Dr.
H.J. Prakke over ‘Hekkarpi Senior en de Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen’,
een literair buitenbeentje in de vorige eeuw. - Jrg. 14, nr. 4 (1986) opent met een
afscheidsgroet en een drietal in memoriam-gedichten, die Gery Florizoone eren. De
gebruikelijke rubrieken zijn tot een minimum beperkt, omdat het nummer nagenoeg
geheel is toebedacht aan hoofdredacteur Ton Luiting, die 50 geworden is. Leven en
werk worden belicht in een verscheidenheid aan bijdragen in proza en poëzie.
Aandacht wordt besteed aan de dichter, de poëziepromotor, de vriend, maar centraal
staat de Vlaams/Nederlandse betekenis van deze ‘bemiddelaarsfiguur’. Luiting heeft
op dat vlak ongetwijfeld verdiensten, maar schrijven dat hij ‘vrijwel de enige
Nederlandse dichter (is) die in Vlaanderen zo'n grote bekendheid geniet’, is op zijn
minst toch overdreven. Een uitgebreide bio-bibliografie besluit dit Luiting-nummer.
rvdp

• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. Red. H. Muus, postbus 129, 3500 AC
Utrecht; jaarabonnement 995 fr. - 1986, jrg. 3, nr. 5: Dit in Nederland uitgegeven
tijdschrift is uiteraard overwegend op de literatuur van onze Noorderburen afgestemd.
Dat neemt niet weg dat er interessante bijdragen te lezen zijn. In dit nummer o.a.
over J.J. Slauerhoffs minder bekend drama ‘Jan Pietersz. Coen’ (A. Pos), dat nu pas
voor het eerst ‘gewoon gespeeld’ werd; over de totstandkoming van Multatuli's ‘Max
Havelaar’ (J. Hoogteijling) en over de belangrijke roman ‘Voor de poort’ uit een
vergeten oeuvre, nl. dat van de eens populaire Top Naeff (G. Vaartjes). D.J. Lust
situeert de ‘Annale folklore in laat-middeleeuwse literatuur’ in een juiste
cultuurhistorische context en wijst erop hoe een bepaalde metaforiek in die tijd ‘voor
de nette burgerij een acceptabel middel (was) om een oprechte afkeuring van
ongeoorloofd gedrag op komische wijze weer te geven’. Ook op het vlak van de
oudere literatuur zijn er een paar boeiende bijdragen. In ‘Van dichters en sprekers’
schetst P. Nijsten ‘Het literaire leven aan het hof van de hertogen van Gelre tussen
1370 en 1470’, een van die hoven die in de schaduw leefden van de Bourgondische
hertogen, maar waar er eveneens vormen van literair leven aanwezig waren. R.T.
Segers volgt in ‘Avantgarde export van Nederland naar Frankrijk’ de ontwikkeling
van de internationale kunstbeweging ‘De Stijl’ in de jaren twintig met Theo van
Doesburg als centrale figuur. De recensies achteraan zijn zoals gebruikelijk van een
degelijk niveau. - Jrg. 3, nr. 6: Een gevarieerd nummer, waarin ‘oud en nieuw’ goed
vertegenwoordigd zijn. G. van der Meulen schrijft een wetenschappelijk gefundeerd
artikel over ‘Minnelyriek als standsliteratuur’ en baseert zich hierbij vooral op een
uitvoerige analyse van het korte gedicht ‘Alse die vogele blidelike’ van Heinric van
Veldeken. J. de Gier onderzoekt even indringend ‘Het herhalingsprocédé in het
Wilhelmus’. Marijke Spies schetst de positie van de geleerde en werkende vrouw in
de zeventiende eeuw, rondom een lofdicht van Charlotte de Huybert op ‘het Utrechtse
wonder van geleerdheid’ Anna Maria van Schurman, wier persoonlijkheid meteen
wordt belicht. J. Biemans heeft het niet alleen over het bombardement van Rotterdam
op 14 mei 1940, waarbij Pater Bonaventura Kruitwagen zijn gehele boekenbezit
verloor, maar hij gedenkt ook de mens en de eminente filoloog Kruitwagen.
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Op het vlak van de actuele literatuur schetst K. Hageraats de evolutie van Jeroen
Brouwers van romanticus tot symbolist. Hij is van oordeel dat Brouwers behoort tot
de reeks van schrijvers die zich in hun ‘particuliere droomwereld’ hebben
teruggetrokken. R. van der Paardt interviewt de Vlaming Paul Claes, thans
medewerker bij de Nijmeegse vakgroep Algemene Literatuurwetenschappen die in
de jongste jaren opmerkelijke vertalingen en essays (o.a. over Hugo Claus)
publiceerde. Verder nog recensies over vakliteratuur, signalementen en nieuwsjes
uit de wereld van de literatuur.
rvdp

• Cath's arts
Bulletin trimestriel. Rédaction-administration: Communauté des
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Beaux-Arts, 2 Place du Louvre, Paris 1. C.C.P. 30464-93 W - ‘La Source’.
Abonnement: 50 FF. - Jg. 20, nr. 71-74: Een merkwaardige houtsnede van Jean du
Pré (1481) siert, met een korte commentaar van André Blum, het nummer 71. P.
Mertens bespreekt twee houtsculpturen. De Kruisafneming uit de Saint-Germain
l'Auxerrois, en De Verrijzenis van Albert Dubos. In extenso: de homilie over de
verhouding tussen kunst en geloof, door Paus Johannes-Paulus, tijdens de artiestenmis
te St.-Pieters-Woluwe, in mei '86. - In nr. 72 wordt het probleem van het intensifiëren
van de Christelijk geïnspireerde kunst gesteld, door D. Rey en S. Sjöholm, met het
festival van de Christelijke kunst te Paray-le-Monial in het vooruitzicht. In nr. 74
lezen we een brief over Kerstmis van Fra Angelico. J.-J. Launay behandelt de
symboliek van het kerkelijk meubilair (Le Trône épiscopal). In de vier nummers zet
P. Balm zijn merkwaardige en veelkantige studie over de Apocalyps voort.
M.O.

• Septentrion
Revue de culture néerlandaise, éditée par la fondation flamando-néerlandaise
‘Stichting Ons Erfdeel vzw’; red. Stichting Ons Erfdeel vzw, Murissonstraat 260, B
8530 Rekkem; abonn. 900 fr. (op rek. nr. 000-0907100-53 van de Stichting Ons
Erfdeel) - 15e année, numéro 3, 1986: Weer een uitstekend nummer met (naar de
Franstalige toegerichte) bijdragen over de kunstenaars Multatuli, Maria Sibylla
Merian, Paul van Ostayen, Ferdinand Bordewijk en over onderwerpen van algemeen
culturele aard. Interessant zijn ook de actualiteitsrubrieken, waarin de ook
Nederlandstalige lezer het essentiële van het culturele gebeuren in Nederland en
Vlaanderen kan vernemen.
J.v.M.

• De Leiegouw
Driemaandelijks tijdschrift van De Leiegouw voor geschied-, taal- en volkskundig
onderzoek in het Kortrijkse. - Jg. XXVIII, afl. 3-4, dec. 1986: Dit belangrijk
dubbelnummer omvat, over 352 blz., het eerste deel van de Handelingen van het
Tweede Congres van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en
Geschiedenis van België. Niet minder dan 42 schrijvers tekenen verantwoordelijk
voor een bijdrage die telkens teruggaat op een referaat van het congres. Liefhebbers
van nationale en (vooral) regionale geschiedenis, kunstgeschiedenis, folklore,
archeologie e.a., komen hier feestelijk aan hun trekken.
Enkele titels: ‘Kunstenaars en kunstprodukties in Gent tijdens de 15de eeuw’;
‘Zestiende-eeuws rederijkerstoneel aan de feestdis’; ‘Enkele nieuwe gegevens over
de Ieperse beeldhouwer, architect en ingenieur Joris Robijn’ (ca. 1522-1592); ‘Lachen
volgens het boekje. Zuidnederlandse kluchtboeken in de 16de en 17de eeuw’.
Het streven naar wetenschappelijke nauwgezetheid is het kenmerk van de talrijke
bijdragen die samen a.h.w. één boeiend boek vormen: ‘e pluribus unum’.
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R.G.

• Westvlaamse Archeologica
Viermaandelijks ts. v.d. Vereniging voor Oudheidkunde en Bodemonderzoek van
West-Vlaanderen. Uitg. J. Vanackere, Nieuwpoortstraat 18, 8500 Kortrijk, abonn.
550 fr. - De jaargang '86 van het ts. omvat bijdragen van E. Cools over een
middeleeuws driepootkannetje uit Knokke, een fragment van een Knight jug uit
Wenduine en over de karolingische kerk te Torhout die een Romeinse wachttoren
zou zijn geweest. Y. Hollevoet bespreekt de vondst van een bronzen Mercuriusbeeldje
te Oudenburg terwijl R. Van Acker de prehistorische vondsten ten oosten van Brugge
overschouwt. M. Rogge en S. De Cock bespreken een brandrestengraf te Avelgem
en Ph. Crombé bekijkt de prehistorische site van Kerkhove. Pinakels uit Monnikerede
worden bestudeerd door F. Verhaeghe en B. Hillewaert terwijl R. De Ceuninck en
J. Termote zich verdiepen in de middeleeuwse veenwinning rond de Moeren. J.
Bourgeois tenslotte overschouwt de bronstijdbewoning te Brugge.
Alle bijdragen munten uit door een bijzonder grote documentaire waarde en
verbluffend goed verzorgd illustratiemateriaal. Dit ts. dat thans aan zijn derde jaargang
toe is, mag een aparte en onbetwistbare aanbeveler worden genoemd voor allen die
belang stellen in geschiedenis en archeologie.
C.A.W.

• Yang
Tweemaandelijks tijdschrift. Uitg.: H. Vandevoorde, Peperstraat 46, 8000 Brugge.
Red.: P. Buyck, Ossenstraat 93, 9000 Gent. Abon. 600 fr. Bankrek. Yang tijdschrift
001-1660079-97. - Jg. 22, nrs. 127-130: Yang heeft vanaf 1986 een vernieuwde
redactie, die het literair en artistiek gebeuren onpartijdig wil doorlichten. De redactie
heeft in de 22ste jaargang haar beloften in schitterende prestaties omgezet. De
inhoudelijke vernieuwing van Yang beschouwen we als één der belangrijkste
gebeurtenissen in het tijdschriftenleven van de laatste jaren. De gekozen trend omsluit
een evenwichtige intellectualiteit, die zonder in intellectualismen te vervallen, de
materie verstandig duidend behandelt in een vlekkeloos Nederlands, zoals b.v. Frank
Albers over de visie van Mario Vargas Lloso op de ‘videotie’. Over hetzelfde
onderwerp schreef Paul Hoste een ‘opvoedend’ imaginair interview. Op eenzelfde
niveau: de inleiding op het werk van Mandelstam en de vertaling van zijn gedichten
door Miriam Van Hee en Peter Everbroeck. Stefan Hertmans schrijft over Marcel
Proust, zonder dat men het kleverig gevoel krijgt het allemaal ooit elders gelezen te
hebben. Frisheid kenmerkt de gedichten van: Hans Ten Tille, Anton Dorn, Victor
Vroonkoning, R.M.J. de Neef; idem voor proza en recensiewerk van Hans
Vandevoorde en Bart Vervaeck.
Onder de titel ‘Gebroken Vleugels’ stelden St. Hertmans en H. Vandevoorde een
nummer samen, over de betekenis van engelen en mythologische figuren in de
literatuur, muziek en beeldende kunsten. Een uitermate instructief en verrassend
veelzijdig nummer, met een pluralistische aanpak, al had men toch ook een
hedendaags theoloog erbij kunnen betrekken.
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Het derde nummer van de jaargang is aan Italië gewijd, en opent met ‘De laatste
Engel’ van Sergio Solmi (Vert. Frans Denissen). Italië wordt zonder emfase
beschreven, enerzijds gezien door een bril met donker maniëristisch montuur,
anderzijds met een hedendaagse afstandelijke intellectualiteit. Zeer belangrijk vonden
we de tekst van Huub Beurskens ‘Heilige lijven. Carpaggio, Tintoretto en proza van
Anne Duden’. Even belangrijk: Marthe A. Qualçaille ‘De manieren van Pontormo’.
Maar het gehele nummer dient zeer geprezen te worden, alsmede de gehele jaargang!
M.O.

• Documenta
Driemaandelijks tds. van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst, R.U.G.,
Rozier 44, 9000 Gent, 250 fr. (fl. 18) op rek. 290-0012255-54 t.a.v.
Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst, Gent; los nummer 75 fr. - Jg. 5 nr.
1 (1987): Op een persconferentie in de foyer van het Nederlands Toneel Gent lichtten
Flor Demedts en Jozef De Vos van het ‘Documentatiecentrum voor Dramatische
Kunst’ doel en activiteit toe, niet alleen van het centrum, maar ook van het tijdschrift
‘Documenta’ dat aan zijn vijfde jaargang toe is. Meteen werd ook nummer één van
jaargang 1987 gepresenteerd.
We hebben al vaker de gelegenheid gehad deze ‘Documenta’ vluchtig te recenseren.
Opvallend is de serene, wetenschappelijke benadering, heel anders dan b.v. het
agressiever ingestelde ‘Etcetera’. In het voorliggend nummer vinden we een zeer
positief uitgevallen bespreking van Shakespeares ‘Koning Lear’, recentelijk door
het NTG gebracht, geregisseerd door Frans Marijnen. Jozef De Vos ziet deze produktie
voornamelijk als een etappe in een proces van inkeer en uitsobering, van pure
creativiteit en respect voor de tekst, dit in hoofde van de regisseur, samen met een
adequate, voornamelijk door titelrol Jef Demedts geschraagde vertolking. Volgt dan
een al eerder gepubliceerde (Septentrion 1986) bijdrage van De Standaardrecensent
Fred Six over ‘Aspecten van het Jonge Theater in Vlaanderen’, erg lezenswaard, ook
al omdat Six heeft vastgesteld - net als het publiek - dat ‘grillen’ van de regisseur
door de acteur niet altijd voldoende vertaald worden in authentiek spel. Dit moge de
pret niet bederven, steller onderkent immers de essentiële krachtlijnen van dit theater
van de reflectie, dat paradoxaal genoeg ook een verhevigde lichamelijkheid voorstaat,
maar nu ver genoeg is gevorderd om de weg in te slaan naar een nieuwe synthese
tussen tekst, acteur en regisseur. En Fred Six oordeelt terecht dat ‘in Vlaanderen met
meer durf en doorzetting aan het theater wordt gesleuteld dan in Nederland’...
Martin Desloovere analyseert Peter Shaffers ‘Amadeus’ onder de titel ‘Middelmaat
versus genie’, en dat is een bijzonder degelijke bijdrage geworden, primo omdat zij
doorlopend verwijst naar historische achtergronden, secundo vanwege de uitgebreide
aansluitende bibliografie. Verder nog boekbesprekingen (Aristophanes' Ploutos: leesen speelbaarheid van een antieke komedie in vertaling, door Stefaan Couvreur; en
prof. Schrickx' Foreign Envoys and Travelling Players in the Age of Shakespeare
and Jonson), en aflevering 3 van de theaterbibliografie voor Noord en Zuid van de
hand van Annick Poppe.
‘Documenta’ is nu ook fraai gedrukt en geïllustreerd. Het eigenlijke
Documentatiecentrum bestaat al 15 jaar, verzamelt en catalogiseert alle mogelijke
documentatie over theater en is een deugdelijk werkinstrument geworden voor
studenten en vorsers. Met het Vlaams Theater Circuit, dat voor anderhalf miljoen
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computerwaar gesponserd kreeg, wordt hopelijk aansluiting bewerkt op een ruimer
opgevatte databank. Principieel gaan beide instellingen akkoord, zo werd op de
persconferentie vernomen.
Het Documentatiecentrum (Rijksuniversiteit, Rozier 44 te 9000 Gent, tel. 091-25
75 71) vraagt dat gezelschappen en individuele personen in de mate van het mogelijke
zouden meewerken, door schenking van ad hoc boeken, brochures, decorontwerpen,
programma's, recensies, bandopnamen e.d.
dv

• Adem
Driemaandelijks tds. voor muziekcultuur, uitg. Lemmensinstituut Leuven, abonn.
550 fr. - Jg. 23. nr. 1: Dit, zoals steeds, gediversifieerde nummer omvat dit keer 7
bijdragen. Jan Aerts situeert muzikale impressies bij vieringen buiten het kerkgebouw
in ‘Muziek en Liturgie’, terwijl Lambert Leijssen en Ignace De Sutter inspelen op
de omgang met het kerklied via de homilie bij ‘Mensen, wij zijn geroepen’ en de
psalmen uit ‘Zingt Jubilate’.
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Frank Deleu ruilt de orgelbank voor een artikel over beiaardmuziek en Leo Van Hoof
bespreekt koor- en parapluconcerten. Jean-Paul Lécot filosofeert over de muzikale
wereld van de universele kerk rond het begrip bedevaart, terwijl de rubriek
muziekpedagogie verzorgt wordt door Gino Malfait en Luc Van Hoof die de
jeugdbeweging en de straatdeuntjes in de symfonische muziek bekijken. De kiosk,
als stenen grammofoonplaat, wordt in het licht gezet door Karel de Wolf.
Een uiterst gedocumenteerd overzicht van de tijdschriften-musicalia uit het jaar
'86 door Michel Van Reeth, een besprekingsrubriek en actualia besluiten de rijke
inhoudstabel.
C.A.W.

• Jakob Smits
Driemaandelijks tijdschrift uitg. Vrienden van het J. Smitsmuseum, Mol. - Jg. 9, nr.
3, september 1986: Het huisblad van de vrienden van het J. Smitsmuseum omvat
bijdragen van de redactie en van verscheidene individuele medewerkers. De figuur
van J. Smits staat uiteraard centraal. Een verzamelaar sprokkelt veilingprijzen van
J. Smits. Maar ook Dirk Baksteen komt tweemaal aan bod: ‘Baksteen herdacht in
het museum’ en ‘Dirk Baksteen en Felix Timmermans’. Dit tijdschrift is werkelijk
interessant voor alle Smitsliefhebbers en zelfs voor anderen.
R.G.

Catalogi
• Prospect 3
Uitg. Noordstarfonds & Amarant, Gent, 1986, geïllustreerd, losbladig. - Na Prospect
1 en 2 werd bij deze tentoonstelling in de gele zaal, Nonnemeerstraat 2, Gent de
aandacht op de tekening geplaatst. Vijf jonge kunstenaars (na '50) worden er met
elkaar geconfronteerd. Peter Beyls, Franklin Engeln, Trudo Engels, Yves Van
Pevenaege en Jaak Vuylsteke.
Ik bewonder de inleidende teksten van Daan Rau, want dat kan ik er niet in vinden,
noch inleggen.
rmdp

• Roger Geerts/Paul Servaes
Tony Van Os, uitg. Streek V.V.V.-Klein-Brabant (J. Van Droogenbroeckstr. 59A),
2688 St.-Amands, 1986, geïll. met zw.-w. foto's, 210 × 210 mm, gen. 150 fr. - Deze
mooie catalogus, uitgegeven n.a.v. de retrospectieve tentoonstelling in het Kon.
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, bevat, behalve de inventaris van de
tentoongestelde werken, een biografie van de schilder en een bespreking van zijn
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voornaamste picturale activiteiten van de hand van Roger Geerts. Paul Servaes zorgde
voor een beknopte bio-bibliografie. Henri Sprangers stelde een kwartierstaat van
Tony Van Os op. Behalve 23 zwart-wit reprodukties van schilderijen, bevat de bundel
ook fotografische documenten uit Van Os' leven.
F.v.V.

• Beeldhouwwerken en assemblages 19de en 20ste eeuw
Uitgave verzorgd door Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 1986. - Deze fondscatalogus
van het Antwerps museum werd samengesteld door: Dorine Cardijn-Oomen, Leen
de Jong, Els Maréchal, Yolande Morel-Deckers en Hedwig Verschaeren.
Hoofdconservator Dr. Lydia M.A. Schoonbaert schreef de inleiding. De catalogus
bevat, in alfabetische volgorde van de kunstenaars, al de beelden en assemblages
van de 19de en 20ste eeuw, die zich in de verzameling van het museum bevinden.
Aan driehonderdzeventig foto's worden de nodige biografische gegevens over elke
kunstenaar en de karakterisering van het oeuvre meegegeven. Honderdzesenzeventig
beeldhouwers, waarvan vierenzestig buitenlandse artiesten, passeren de revue, van
Jef Lambeaux tot Reinhoud D'Haese, van Degas tot Arman. Academisme,
neo-classicisme, neo-romantisme en modernisme staan broederlijk naast elkaar, zoals
dat in een dergelijke catalogus gevoeglijk gebeuren moet. In feite is dit het derde
deel van een nieuwe fondscatalogus, naar een formule, waarvoor hoofdconservator
dr. G. Gepts in 1975 gekozen heeft. (I. ‘Schilderijen’, 1977; II. ‘Tekeningen en
Prenten’, 1981; III. ‘Beeldhouwwerken en assemblages’, 1986) Dr. L.M.A.
Schoonbaert: ‘Het tekort aan tentoonstellingsruimte in het museum - dat einde vorige
eeuw reeds volledig ingenomen werd door de collecties die sedertdien elk jaar
aangegroeid zijn - maakt dat slechts enkele beelden geëxposeerd kunnen worden’.
De catalogus kan de bezoeker helpen, om zich een beeld van de rijke verzameling
te vormen.
M.O.

Vlaamse discotheek
• Ernest Claes
De Moeder en de drie soldaten, uitg. Poketino (Jan de Keersmaekerstr. 199, 1730
Zellik), 1986, reeks nr. MC 001, bewerkt en geregisseerd door Jo van Eetvelde,
verteld door Lili De Schrijver, cassette of L.P. - ‘De moeder en de drie soldaten’,
geschreven in 1939 op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, blijft een van
de sterkste en meest aangrijpende verhalen van Ernest Claes. Het gaat over een
Vlaams moedertje dat, los van elke politieke of ideologische strekking, louter op
basis van humane beweegredenen, drie invalide Duitse soldaten herbergt, terwijl
haar eigen zonen aan het front strijden en haar jongste (‘het jongske’) er zal sneuvelen.
Een groter pleidooi voor menselijkheid en vrede is in onze literatuur nauwelijks
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denkbaar, omdat Claes het alles op een zo ontroerend eenvoudige en authentieke
wijze verteld heeft.
In een bewerking en regie van Jo van Eetvelde heeft Lili de Schrijver het verhaal
opnieuw tot leven gebracht. Met een wat hese stem vertelt zij het op een sobere wijze
en laat zij het gebeuren aldus voor zich spreken, zonder overbodige pathos, maar
met de nodige inlevingskracht. De dialogen worden in Oostvlaams dialect gezegd.
Dit is wel even wennen voor wie met het Zichems van Claes vertrouwd is, maar ik
geloof niet dat het storend werkt, precies omdat het verhaal iets tijdeloos heeft. De
opname (cassette of langspeelplaat) duurt zeventig minuten. Zij brengt niet alleen
een sterk literair geheel, maar ook een schrijnende brok menselijkheid, dat in deze
wereld van voortdurende (oorlogs)dreiging de mensen meer dan ooit tot
(vredes)bezinning zou moeten stemmen.
rvdp

• Schubertkoren
Musica Nova - Mechelse Liederentafel, dirigent: Roger Leens, uitg. Eufoda (DF)
1093, 1987, 1 lp, 475 fr. - Deze opname omvat vijf van Schuberts meerstemmige
liederen, die zich bovendien ook uitstekend lenen voor intiemere kooruitvoeringen:
Mirjams Siegesgesang voor sopraan, gemengd koor en klavier, de 23ste psalm voor
dameskoor en piano, het Nachtgesang im Walde voor mannenkoor en hoorns, het
Gesang der Geister über den Wassern voor mannenkoor in strijkers en het avondlied,
Zögernd leise voor alt, dameskoor en klavier.
Qua samenstelling en opnametechniek is deze Eufodaplaat een verrukking. Musica
Nova en de solisten presteren meer dan voorbeeldig. Vooral het pianospel van Jozef
de Beenhouwer valt op door zijn intrinsieke kwaliteiten. Bij de zangsolisten geven
wij de voorkeur aan alt M.-L. Dumon. De hoorn en strijkerspartijen van respectievelijk
het Nacht- en Geistergesang zijn voorbeeldig uitgevoerd. Artistiek leider Fl. Heyerick
heeft hier beslist waardevolle jonge musici weten bijeen te brengen. Deze plaat is
een verrijking voor de discotheek van alle liefhebbers van vocale muziek, minder
gewoon qua samenstelling maar uiterst bevattelijk. Voor wie dieper wil graven
bevelen we tenslotte een stevige beluistering aan van de slotfuga uit Mirjams
Siegesgesang, een opmerkelijk contrapuntisch juweeltje.
C.A.W.

• Beiaardklanken uit Nieuwpoort
Uitgevoerd door P. Bourgeois en uitgegeven door de VVV-Nieuwpoort, bestellen
bij het Stadsbestuur van Nieuwpoort, Dienst Toerisme en Cultuur, Marktplein 7,
8450 Nieuwpoort. - Deze zeer verzorgde opname bevat, naast werk van Roger Pieters
(Nieuwpoorts beiaardlied) en nummers van Willem Vermandere, enkel bewerkingen
van de Nieuwpoortse beiaardier Paul Bourgeois, die overigens de B-kant van de plaat
heeft gewijd aan eigen composities. Dit alles heeft het voordeel van de eenvormigheid,
die aan een kundig beiaardier besteed is. De opname is voortreffelijk en biedt een
uitstekend beeld van de Nieuwpoortse beiaard en van een Vlaams-Nieuwpoortse
traditie die in 1952 hernomen werd. Beiaardliefhebbers kunnen met deze VVV-uitgave
kennis maken met een voortreffelijk instrument en een al even voortreffelijk
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beiaardier, die bovendien de kunst verstaat om boeiend voor het eigen klokkenspel
te componeren. Een bij uitstek Vlaamse plaat die hopelijk haar weg zal vinden bij
de eigen muziekliefhebbers en de toeristen, die aldus iets kunnen meepikken van een
eigen en voortreffelijk patrimonium.
C.A.W.

Partituren
• Armand Beliën,
Musica Cantabile, uitg. De Meerlaan (Geelsebaan 16, 3998 Laakdal), 1986. - Armand
Beliën, onderwijzer en verdienstelijk koorleider uit Laakdal, zette een veertiendelig
opus ‘Musica Cantabile’ op het getouw. Het gaat om herwerkte en nieuwe
koorwerken, geestelijk en profaan, voor vier gemengde stemmen, a cappella of met
klavierbegeleiding, die een niet-suggestieve maar een eerder ondersteunende rol
vervult.
In de eerste vijf delen gaat het om herwerkte en nieuwe koorwerken. Daarvan
bereikten ons de delen 1 tot en met 4. Ieder deel bevat 6 werkjes, zodat 24 nummers
als voldoende representatief voor het geheel kunnen aangezien worden. Compleet
is het evenwicht tussen de werken van profane en religieuze aard. De teksten werden
gevonden bij J. Custers (12), L. Mertens (8) en M. Peeters (1); daarnaast werden 2
Latijnse en 1 originele tekst (het ‘Onze Vader’) gebruikt. In hoofdzaak hanteert de
componist een traditionele homofone stijl, wellicht bewust beperkt gehouden tot
consonante en elementair dissonante harmonieën en tot een strofische structuur.
Niettemin wordt het homoritmisch zingen van de teksten enkele keren doorbroken
door de melodie - meestal in de sopraan - tegenover een sfeerbren-
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gend klankbeeld van de andere stemmen te plaatsen. Sommige liederen zijn zeker
verdienstelijk maar laten niettegenstaande hun pretentieloosheid een tekort aan
doorgedreven vorming voelen.
Overdadig gebruik van sequenzen en deficiëntie aan harmonische functionaliteit
leiden soms tot monotonie.
Een basiskoor kan deze werkjes zeker aan.
J.M.

• Juliaan Wilmots,
10 Negro-Spirituals, uitg. A.N.Z./Antwerpen, 1986, 17 blz., prijs per exemplaar: 80
fr. vanaf 10 ex., 65 fr. vanaf 20 ex. en 55 fr. vanaf 40 ex. - Een publikatie van Juliaan
Wilmots gaat steeds door als een welkome en waardevolle verrijking van het
repertoire. Deze keer gaat het om een meerstemmige bewerking van tien uiterst
gekende negro-spirituals voor gemengd koor. Het Algemeen Nederlands Zangverbond
te Antwerpen gaf deze bundel uit naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de
componist (oSint-Truiden, 5 maart 1936).
Grotendeels homofoon van zetting, maar vol diversiteit en harmonisch
verantwoorde variatie, getuigen deze bewerkingen van de vertrouwdheid van de
toondichter met zijn medium.
Passussen enkel voor mannenkoor, sopraan- of tenorsoli, akkoordische
ondersteuning op ‘noe’, ritmisch ‘doe-doe’ en andere suggestieve inventies geven
het stereotiepe niet de minste kans. Deze werkjes zijn eerder geschikt voor een
gevorderd koor. Wegens de splitsing van tenor- en baspartij eisen zij soms naast
kwaliteit ook kwantiteit van de mannenstemmen. De laag uitgebouwde tessituur van
de baspartij verhoogt tevens de moeilijkheidsgraad van sommige bewerkte liederen.
Voor wie het nog niet weten mocht, Juliaan Wilmots behaalde na de oude
humaniora het laureaatsdiploma van het Lemmensinstituut, is directeur van de
muziekacademie van Sint-Truiden (1966) en tevens leraar koordirectie en -zang aan
het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (1970).
J.M.

• Renaat Mores
Twee Koorliederen - Twee liederen St.-Jozef ter ere, uitg. C.C. Abdij Affligem, 245
× 320 mm, geniet in stevige kaft - Looft de Heer - Alleluia - Twee liederen met
pianobegeleiding, uitg. De Crans, Blauwmoezelstraat 5, 2000 Antwerpen, 1985, 245
× 310 mm, geniet in stevige kaft. - Renaat Mores, die o.m. 65 jaar lang kerkorgelist
was te Affligem en opgeleid werd door Martin Lunssens en Leon Jongen, legt in
deze lied- en koorbundels getuigenis af voor een solide vakmanschap, een rijke
inspiratie en een diepe religiositeit, die sterk naar het sacrale neigt. Laat-romantisch
van stemming behoren deze werken tot de geestelijke gebruiksmuziek. Door hun
sterk Vlaamse inspiratie kunnen deze opussen aan alle koren van ten lande warm
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worden aanbevolen; zij vormen immers een pure verrijking van het eigen
koorrepertoire.
C.A.W.

Nieuw werk - proza & poezie
• Beatrijs,
Uitg. Poketino, J. De Keersmaeckerstraat 199, 1730 Zellik (Asse), 1986, geïll.,
handschrift facsimile in kleur en tekeningen van Leo Fabri, 127 blz. - In nummer
210 van ons tijdschrift (p. 141-142) stelden we de plaat/cassette voor met de lectuur
van Jo van Eetvelde uit het handschrift van Beatrijs, ‘het onbetwiste meesterwerk
van de religieuze epiek uit de 13de eeuw’. Dezelfde uitgever zorgde nog voor een
tweede verrassing: de publikatie van de tekst zelf, maar dan op een wijze, die alle
vorige Beatrijs-edities overtreft.
Het boek opent met de kleur-facsimile van het enige handschrift waarin de tekst
bewaard is en thans berust in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Dan volgt
de diplomatische transcriptie van het handschrift door Prof. Dr. J.D. Janssens.
Vervolgens is er de Franse vertaling (1930) van Prof. Dr. R. Guiette, de Engelse
(1915) van Prof. Dr. A.J. Barnouw en de Duitse van W. Berg (pseudoniem van Prof.
Dr. L. Schneider), die reeds in de vorige eeuw verscheen.
Het tweede deel bevat enkele hoofdstukken van de mediaevist J.D. Janssens,
bedoeld als toelichtingen bij de lectuur van Jo Van Eetvelde, tevens initiatiefnemer
van dit boek. Deze teksten bieden meteen een interessante inleiding over
middeleeuwse handschriften over het algemeen en het Beatrijshandschrift in het
bijzonder. De legende wordt in haar juiste context gesitueerd en besproken: de
bronnen, de codex waarin een redactie van de tekst is bewaard en de
middelnederlandse berijming zelf. J.D. Janssens doet dit alles op de hem eigen
erudiete, maar tevens heldere wijze, die de behandelde materie ook voor een
buitenstaander aantrekkelijk maakt. Om het de niet-ingewijde lezer te
vergemakkelijken, geeft hij trouwens nog toelichtingen bij de middelnederlandse
taal en uitspraak en bezorgt hij woordverklaring met aantekeningen.
Is de Beatrijslegende op zich al een literaire parel, dan is dit boek het in alle
opzichten niet minder. Voor vormgeving, tekeningen en omslagontwerp (die ook
deze van plaat en cassette is), heeft Leo Fabri gezorgd. Van harte aanbevolen aan al
wie zich voor ons cultureel patrimonium interesseert, maar ook voor wie zich de
luxe van een mooi boek kan veroorloven. Het zou bovendien in geen enkele
(school)bibliotheek mogen ontbreken.
rvdp
De recensies werden geschreven door:
C.A.W.

=

Christian-Adolphe Wauters
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=

Chris Vandenbroucke

D.R.

=

Daan Rau
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Rudolf van de Perre

T.C.
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Theo Coun

W.V.

=

Werner Vens
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[nummer 217]
Voorwoord
Dit najaar zijn de Europalia-feesten aan Oostenrijk gewijd. Voor de eerste maal een
land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Gemeenschap. Maar
wellicht bezit Oostenrijk een belangrijker Europese roeping dan de lidstaten van
deze Gemeenschap.
De wieg van deze Europese roeping van Oostenrijk staat in Vlaanderen: het
huwelijk van Maria van Boergondië met Maximiliaan van Oostenrijk dat in augustus
1477 onder grote geestdrift te Gent werd gevierd. Dit huwelijk heeft belet dat de
zuidelijke Nederlanden na de dood van Karel de Stoute

Affiche voor ‘Europalia '87 - Oostenrijk’. Ontwerp van Hundertwasser.

door Frankrijk genaast werden en het lot van Boergondië zouden delen. Ook in de
achttiende eeuw zouden de Oostenrijkse Habsburgers de laatste dam van de zuidelijke
Nederlanden tegen de verovering door het Jacobijnse Frankrijk uitmaken.
In 1500 werd Karel V te Gent geboren, de Habsburger die aan de Nederlanden
hun eerste politieke gestalte gaf. Onder de regering van zijn zoon Filips II zouden
de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw helaas een onherroepelijke
scheuring en scheiding kennen.
Het mag dan ook een gelukkig toeval heten dat Europalia-Spanje, een weergaloos
feest, twee jaar later door Europalia-Oostenrijk wordt gevolgd. De Habsburgse
dynastie is immers de enige die er in tegenstelling tot het centraliserende Frankrijk
en Pruisen naar streefde een multi-nationale staat tot stand te brengen. Dit grote
streven is ingevolge de eerste wereldoorlog mislukt; het gevolg was een tweede
wereldoorlog. In Versailles had men niet het Habsburgse Rijk moeten ontmantelen,
maar de Pruisische machts- en gebiedshonger moeten breidelen. Sedertdien beseft
Europa dat het zijn hegemonie voorgoed heeft kwijt gespeeld en streeft het opnieuw
naar een multi-nationale Europese eenheid!
Daarom is het goed dat het gezaghebbende en stijlvolle tijdschrift Vlaanderen een
speciaal nummer aan Europalia-Oostenrijk wijdt.
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Want dit land is in de negentiende eeuw niet alleen een voorafbeelding van een
Europese multi-nationale staat geweest, maar heeft ook rond de eeuwwende de
grondslagen van hedendaagse kunst en denken gelegd; inzonderheid zijn de muziek,
de architectuur, de filosofie en de economie van vandaag niet denkbaar zonder de
Oostenrijkse baanbrekers van het eerste kwart dezer eeuw.
Vernoemen wij slechts de componisten Schönberg en Webern, de architecten
Hoffmann en Wagner, de wijsgeren Husserl en Wittgenstein, de economen Schumpeter
en Menger. En dan gewagen wij nog niet van Sigmund Freud, Karl Popper, Rainer
Maria Rilke...
Uiteraard kan deze geestelijke rijkdom onmogelijk in één nummer van een
tijdschrift worden weerkaatst. Maar het tijdschrift Vlaanderen levert een belangrijke
bijdrage die zijn vele lezers er toe zal aanzetten in de herfst van dit jaar nader kennis
te maken met een groot verleden en hoopvol heden van een echte Europese natie.
P. Vandenbussche
Commissaris-generaal Europalia Oostenrijk

Vlaanderen. Jaargang 36

194

Inleiding
Europalia 87 Oostenrijk
In het raam van het Europaliagebeuren krijgt men dit najaar de unieke kans om
geconfronteerd te worden met verschillende facetten van de Oostenrijkse cultuur en
geschiedenis. Met een overvloed van tentoonstellingen en andere manifestaties,
gespreid over het gehele land, wordt Oostenrijk in de focus geplaatst.
Het C.V.K.V. stelde er prijs op het september-oktober-nummer van zijn tijdschrift
‘Vlaanderen’ te wijden aan deze belangrijke culturele manifestatie. Dit themanummer
geeft echter geen overzicht van het rijke aanbod van activiteiten gedurende drie volle
maanden, maar wil in de eerste plaats een aantal interessante deelaspecten behandelen.
Hiermee wil ‘Vlaanderen’ zijn bijdrage leveren tot dit groot cultureel feest, dat
Oostenrijk ons aanbiedt.
Bij de voorbereiding van Europalia dacht men aan een expositie over de
Biedemeierstijl, een zeer belangrijke fase van de Europese interieurkunst. Het
tentoonstellingsproject vond echter geen doorgang. In het eerste artikel belicht Dr.
Parenzan uit Wenen deze Biedemeierstijl en plaatst deze boeiende fase uit de meubelen interieurkunst binnen de cultuur-historische context van Oostenrijk rond 1830.
Dat Oostenrijk en vooral Wenen voor velen synoniem zijn met muziek, is overbekend.
Binnen het Europaliaprogramma krijgt de muziek dan ook ruime aandacht.
Prof.-Emeritus Jules van Ackere belicht drie belangrijke componisten van deze eeuw:
Mahler, Berg en Wolf.
In Europees perspectief bezit de Oostenrijkse literatuur geen centrale positie. In plaats
van een opsomming te geven van tientallen auteurs opteerde Edmond Ottevaere
ervoor om drie werken van invloedrijke Oostenrijkse schrijvers te bespreken: Frans
Innerhofer, Jozef Winkler en Anna Mitgutsch.
Aansluitend bij dit literatuurgedeelte legt Paul Servaes een accent op de
vriendschapsrelatie tussen de fransschrijvende Vlaamse dichter Emile Verhaeren en
de Weense auteur en pacifist Stefan Zweig. En dat verder in dit nummer ook de
poëzie uit Oostenrijk niet vergeten werd, wordt bewezen door de rubriek ‘Transit’
die voor de gelegenheid fel werd uitgebreid met gedichten van Oostenrijkse auteurs
in Nederlandse vertaling.
Wenen was rond de eeuwwisseling één van de vooraanstaande culturele hoofdsteden
in Europa, met een duidelijke artistieke vernieuwingskracht. Door twee recente
prestigieuse tentoonstellingen ‘Traum und Wirklichkeit’ (Wenen, 1985) en ‘Vienne
1880-1958 / Naissance d'un Siècle’ (Parijs, 1986) kwam het groot internationaal
publiek reeds in contact met de grote betekenis van deze metropool in de Europese
kunstontwikkeling.
Europalia '87 legt een accent op het werk van de kunstenaars Klimt, Schiele en
Kokoschka. De vernieuwing op het vlak van de toegepaste kunsten wordt geïllustreerd
met een overzicht van de Wiener Werkstätte. Norbert Poulain geeft in ‘Vlaanderen’
een overzicht van de invloed van Wenen in België. Vooral na een bloeiende
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Art-Nouveau-fase richtten veel kunstenaars en vooral architecten hun ogen naar de
ontwikkelingen in de Oostenrijkse hoofdstad.
Rond de eeuwwisseling heeft Oostenrijk niet enkel belangrijke beeldende kunstenaars
en componisten voortgebracht, maar ook een aantal architecten van internationaal
formaat. Otto Wagner, Jozef Hoffmann en Adolf Loos behoren tot de spilfiguren
van de 19de-eeuwse architectuurgeschiedenis. Eén van de hoogtepunten van de
Wiener Sezzesion-architectuur is het Palais Stoclet in Brussel van architect Hoffmann.
Na 1945 is de Weense architect en beeldend kunstenaar Hans Hollein ongetwijfeld
de meest markante figuur. Katrien Vandermarliere bespreekt het oeuvre van deze
internationaal zeer gewaardeerde architect.
Binnen het gehele Europalia-opzet krijgt ook de hedendaagse kunst haar plaats. De
Rainer-retrospectieve in Brussel en het overzicht van de actuele Oostenrijkse produktie
in Gent zijn de twee luiken van dit deelaspect. ‘Vlaanderen’ publiceert een kort artikel
van Jan Hoet, waarin hij het werk van Oswald Oberhuber situeert. Aan deze figuur
wordt in Gent extra aandacht besteed.
Zoals de lezer merkt werd bij het samenstellen van dit ‘Oostenrijknummer’ getracht
facetten te belichten die binnen het officieel programma van Europalia '87 Oostenrijk
niet of in geringe mate aan bod komen. Daardoor vormt dit themanummer van
‘Vlaanderen’ een waardevolle bijdrage in de belangstelling die Oostenrijk in de
komende maanden in ons land geniet.
Marc Dubois
Samensteller
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Mooier wonen Het Biedermeier in Wenen
Het Biedermeier is het cultuurtijdperk, waarin Oostenrijk - in dit geval de rijkshoofd
- en residentiestad Wenen, voor het eerst een belangrijke rol toebedeeld kan worden
op het gebied van de meubelkunst.
Het is de gewoonte, de tijd tussen 1815 (Weens Congres) en 1848 (Revolutie begin van de regering van keizer Franz Josef) af te bakenen. Zoals altijd is een
dergelijke indeling in tijdvakken echter slechts een hulpmiddel, dat met de
voortdurende ontwikkeling van een stijl niet in overeenstemming te brengen is. Toch
kunnen we keizer Franz II (I) (o1768-†1835), die vanaf 1792 regeerde, als de
biedermeier-keizer bestempelen. Onder zijn bewind ontwikkelde zich deze stijl en
vond in de jaren twintig zijn karakteristieke uitdrukking.
Als er een bepaald terrein is, dat voor de tijdspanne 1815-1848 als bijzonder
karakteristiek naarvoorkomt, dan is het zeker dat van het meubel. Het
Biedermeier-meubel is tot op vandaag een begrip, dat zonder beperking ook als
dusdanig verstaan wordt. Ongetwijfeld bleven de politieke verhoudingen van de tijd
van Metternich niet zonder invloed op de ontwikkeling van een uitgesproken
huiselijkheid, maar toch waren voor de vormgeving van het Biedermeier-meubel
vooral stilistische elementen, met name Empire en Classicisme bepalend.
Naast het meubel was in deze tijd echter ook het kunsthandwerk als zodanig van
opmerkelijke betekenis. Metalen voorwerpen, glas en porselein vonden in het
Biedermeier hun bijzondere, hooggecultiveerde ontwikkeling, die een onmiskenbare
eigen aard bezat, niet in het minst met het oog op het feit, dat de invloed van deze
creaties ver in de toekomst doordrong, zodat men zich nog vele decennia later niet
van de invloed, die van het Biedermeier uitging, kon ontdoen. Het is waarschijnlijk
niet overdreven, wanneer men in de schepping van een bijzondere binnenhuiscultuur
de grootste en meest blijvende realisatie van het Biedermeier ziet.
Het stimuleren van het kunstambacht en de industriële produktie, die het tot
opmerkelijke kwaliteit brachten en onvermoede krachten losmaakten, was reeds
begonnen sedert de tweede helft van de 18de eeuw met Maria Theresia en Jozef II.
Door de troebelen van de Napoleontische oorlogen werd die ijver lamgelegd, maar
daarna door de staat weer aangezwengeld.
Dit was de ontluikende vrucht van de mercantilistische politiek van het einde van
de 18de eeuw. Een blik op de woonruimte - het terrein waar de bloei van het
kunsthandwerk overzichtelijk waar te nemen is - moet deze ontwikkeling
verduidelijken.
De associatie met het begrip ‘familie’, zoals geborgenheid, geluk en tevredenheid,
was weliswaar geen uitvinding van dit tijdperk - ook deze ontwikkeling was reeds
in de tweede helft van de 18de eeuw waar te nemen -, maar ze bereikte haar
hoogtepunt in deze tijd, die we nu het Biedermeier noemen. De verzorgde huishouding
en de organisatie daarvan was de levensvorm, die het moest mogelijk maken, door
middel van de burgerlijke deugden zoals spaarzaamheid, vlijt en zin voor orde de
mens moreel zo positief te beïnvloeden, dat hij genoeg krachten ontwikkelde om
zich te wapenen voor de ‘strijd om het leven’. De uitwerking van deze instelling
toonde zich nergens zo duidelijk, als in de inrichting van het huis.
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Interieurvoorstellingen bij de vleet, zowel van bekende kunstenaars als ook, en nog
veel talrijker, van dilettanten, getuigen van het engagement van de tijdgenoten bij
de vorming van de persoonlijke interessesfeer en tegelijkertijd van de wil om dit te
documenteren.
De bewaarde gouaches geven ons de mogelijkheid om heel onverwacht in de
woningen een kijkje te nemen. Met veel liefde worden afbeeldingen, snuisterijen,
souvenirs en geschenken verzameld en demonstratief in vitrines en etagères uitgestald.
Bonte textiel, behaaglijke meubels zijn op een ongedwongen manier verdeeld en
demonstreren reeds bijna het cliché van de geriefelijkheid. Waar en wanneer nam
deze zo schijnbaar plotse ontdekking van het ‘wonen op zich’ een aanvang? In de
loop van het Rococo en het Classicisme had een geleidelijke scheiding van de
woonruimten plaats, dit betekent, weg van die éne ruimte, die voor alle doeleinden
gebruikt werd; het wonen, koken, eten en slapen werden een eigen ruimte toebedeeld.
In voorname burgerkringen kwam deze ontwikkeling neer op de afscheiding van
ontvangst- en woonruimtes.
De afscheiding van de verschillende bedrijvigheidsterreinen leidde noodgedwongen
tot de uitvinding van bijzondere ruimtetypes, zoals eet-, muziek-, biljart-, bibliotheek-,
werk-, schrijf-, slaap-, ontvangkamers of- zalen, boudoirs, salons en dergelijke meer.
In de burgershuizen, waarin zulke talrijke ruimtes toch meestal niet beschikbaar
waren, ving men het idee van deze verschillende types op in zogenaamde
‘wooneilanden’. Zo was het mogelijk in één ruimte meerdere werkzaamheden

Interieur. Wenen, ca. 1830. Gouache.
Verzameling: Historisches Museum der Stadt Wien.
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Stoelontwerpen. Wenen, 1830.
Verzameling: Historisches Museum der Stadt Wien.

(schrijven, naaien, musiceren, lezen) - door verschillend meubilair gekenmerkt en
geheel bewust van elkaar gescheiden - uit te voeren.
Tegelijkertijd werd, in tegenstelling met dit idee of eerder als aanvulling daarbij,
naast de indeling van de woonruimte de natuur ontdekt. Het landschapschilderij
kende, net zoals de interieurvoorstellingen een opmerkelijke artistieke bloei. De
kleine huistuin werd door tuinmeubelen en prieeltjes aan de uitgebreide woonruimte
toegevoegd en omgekeerd werden ook verplaatsbare natuurdecors in de gesloten
ruimtes aangebracht. Zo vinden we windschermen uit latwerk, jardinières en ontelbare
vogelkooien in de woonkamers, waar ze de tegenhanger vormen van de afbeeldingen
van bloemen in de patronen van de textiel en op prenten en porselein en als
verplaatsbare elementen tegen de echte natuur wedijveren. De door de keizer
uitgevaardigde vrijheid van beroep leidde tot machtsverlies van de gilden. Van dan
af nam het aantal handwerkbedrijven echter sterk toe. In 1829 werden in Wenen
alleen al 914 schrijnwerkersateliers geteld. Een van de belangrijkste daarvan was de
in 1807 gestichte firma Danhauser. Deze ontwikkelde een catalogus1 - die de dag
van vandaag nog 2.500 tekeningen omvat - waarin de produkten aanschouwelijk
voorgesteld waren, zodat iedereen, zowel keizer als burger, volgens zijn individuele
smaak eruit kon kiezen. Maar welke zijn de criteria, die een typisch
Biedermeier-meubel karakteriseren?
De Weense Jugendstil rond 1900 ontdekte het Biedermeier voor het eerst en was
gefascineerd door de gewone eenvoudige vormen in tegenstelling met de weelderige
overvloed van de siervormen van het historisme. Het Biedermeier gold als ‘opvoeder’
tot de functionele goede smaak. Men zou echter de produkten van deze tijd te éénzijdig
bestempelen als men, wat in de geestdrift van de herontdekking begrijpelijk is, aan
de functionaliteit als belangrijkste kwaliteitskenmerk zou vasthouden.
Ook nu nog is de blik al te zeer op de klassieke componenten van de produkten
van deze tijd gericht, waardoor men tot overbeklemtoning van één aspect komt.
Natuurlijk kon men rond 1815 op een solide basis verder bouwen.
1

Thans in de inventaris van het museum voor toegepaste kunst opgenomen - Wenen.
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Op het einde van de 18de eeuw - toen was in heel Europa het Classicisme
toonaangevend - bloeide in Wenen met speciale lokale kleur de Jozefinische stijl.
Alle huisraad, die de adel en ook het keizershuis lieten vervaardigen, toont in de
grondvormen reeds alle typische kenmerken, waarvan 20 tot 30 jaar later het
Biedermeier uit zal gaan. De vormen van de

Schrijftafeltje. Wenen, ca. 1825. Verzameling: Bundessammlung Alter Stilmöbel - Hofmobiliendepot,
Wien. (Foto: Marianne Haller, Südstadt).
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Canapé gemaakt door de firma Danhauser. Kersehout. Wenen, ca. 1825. Verzameling:
Hofmobiliendepot, Wien.
(Foto: M. Haller).

schrijfsecretaires, kisten, tafels en zitmeubels waren tot de eenvoudigste rechtlijnige
omtrekken gereduceerd; geometrisch gesproken kwamen enkel het vierkant en de
rechthoek aan bod. Deze stijl deed nog hoofs aan en toonde zijn kostbaarheid alleen
nog in het streng gecentreerde inlegwerk en in de hoge kwaliteit van de uitvoering.
In tegenstelling tot de Franse Empirestijl, die waarde hechtte aan de antieke
representatie, manifesteerde zich het Weense meubel steeds duidelijker d.m.v. bogen,
gebogen dwarshout en elegante spijlen in een uiteindelijk broos uitziende euforische
structuur. Deze precieuze en aristocratische objecten inspireerden het Biedermeier
slechts in die mate, dat ze vreugde deden ontstaan in experimentele houtbewerking
en samen met de meer solide Jozefinische stijl een heel specifieke mengvorm
opleverden. Alle indrukken die de tijd te bieden had, met Frankrijk en Engeland
voorop, samen met de belangrijke lokale traditie werden via modelboeken en
tijdschriften bij iedere geïnteresseerde gebracht.
Gestimuleerd door de talrijke beschikbare publikaties, waarin meubelmakers en
kunstambachtslui hun ontwerpen publiceerden - Sheraton en Hope in Engeland,
Percier en Fontaine in Parijs -, boden ook inlandse kunstambachtslieden in gravures
hun voorstellingen van meubels en woninginrichting aan.
Wanneer van Biedermeier-meubilair gesproken wordt, dan is naast de commode
wel het zitmeubel - of het nu om fauteuils of om zitbanken gaat - een klassiek
onderwerp. Geen enkel tijdperk had tot dan toe zo'n grote verscheidenheid aan
zitmeubels geproduceerd; om die reden worden deze voorwerpen hier dan ook nader
in beschouwing genomen.
Hoe ziet het er dan met de reeds vermelde functionaliteit uit? Lag deze werkelijk
in de bedoeling van de vormgeving? Wanneer men de nog bestaande fauteuils bekijkt
en daarbij de ontwerpen doorbladert, die gelukkig nog in verscheidene verzamelingen
bewaardgebleven zijn, is men verrast door de grote variatie, die uit het eenvoudige
basisidee van vier poten, een zitvlak en een leuning kon voortvloeien. In de loop van
15 jaar gaven de meubelmakers steeds meer toe aan een speelse vormrijkdom, die
voor het eerst weer rond de eeuwwisseling in een dergelijk fenomeen navolging
kende. Het is opmerkelijk, dat deze grilligheid in de vormgeving, toch nooit zover
gaat, dat ze de functie van het meubel volledig verloochent.
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Zitbank, firma Danhauser, Wenen. Nieuwe bekleding naar origineel model. Verzameling: Museum
für angewandte Kunst, Wien.
Stoel. Wenen, ca. 1830. Verzameling: Hofmobiliendepot, Wien.
Twee spuwbakjes in kerse- en mahoniehout. Wenen, ca. 1830. Verzameling: Hofmobiliendepot, Wien.
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Ontwerp voor een stoffen bekleding. Wenen, ca. 1830.
Verzameling: Museum für angewandte Kunst, Wien.

Toch komt het voor, dat men - wanneer de poten van een sofa in een elegante lijn
naar binnen buigen - niet zonder humor de klassieke structuurprincipes in vraag stelt.
De ten dele ingewikkeld gebogen leuningen en poten inspireerden M. Thonet, die in
die tijd reeds experimenteerde met het buigen van meubelonderdelen, tot de techniek
van het houtbuigen, waarmee de lijnen en bogen eenvoudiger en later in
massaproduktie vervaardigd konden worden.
De enorme rijkdom aan ideeën moest tot een fase van het classicisme leiden, die
men burgerlijk maniërisme zou kunnen noemen, want de vormcanon van de klassieke
stijl alleen liet te weinig ruimte aan deze vormingsdrang om zich te ontwikkelen.
Maar niet alleen de meubelmakers hadden hun grote tijd, ook de stoffeerders
moesten niet onderdoen voor de fantasierijke uitvindingen in de meubel- en
binnenhuisarchitectuur. Jammer genoeg is hun werk alleen nog in schetsen terug te
vinden. Het werk van de meesterstoffeerders behoort nu eenmaal tot de vergankelijke
kunsten, en zo moeten we ons tevredenstellen met de tekeningen van hun
voorstellingen. Ze maakten gebruik van gefronste stofplissé, waarmee ze meubels,
wanden en zolderingen overtrokken.
Hier kan niet meer van het eenvoudige Biedermeier gesproken worden. Op het
einde van de jaren twintig vertoont de ontwikkeling een ontembare zin voor het
onpraktische. Maar niet alleen in de vermelde gevallen vertoont de stijl een extroverte
aanblik, ook in de keuze van de kleuren en de patronen demonstreert het Biedermeier
een zin voor grillige contrasten.
Het is daarenboven onbegrijpelijk, dat thans onder de naam Biedermeier enkel
één stofpatroon aangeboden wordt, de bloemetjesstreep, een uitvinding van het begin
van deze eeuw.
Om naar de omvang van het aanbod te kunnen informeren, stichtte keizer Franz
het kabinet voor nationale fabrieksprodukten in het keizerlijk-koninklijke
polytechnische instituut. In dit designcentrum werden de nieuwste produkten na
strenge kwaliteitscontroles openbaar uitgestald om zo, citaat: ‘...een beeld van het
cultuurniveau van het inlandse industriecentrum te verschaffen’.
Gedeelten van deze verzameling zijn thans nog in twee musea in Wenen te
bezichtigen2.
Belangrijk voor een algemeen overzicht van de woningen waren de talrijke kleine
kunstvoorwerpen.
De steeds verder uitbreidende industriële produktie van deze voorwerpen, ofwel
uit glas-zilver-porselein of uit hout, eiste een totale hartstocht en had een duidelijke
2

Museum voor toegepaste kunst - Wenen, technisch museum - Wenen.
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invloed op de leefruimte. Deze kleine kunstwerken werden in eigen meubelstukken
- etagères en glasvitrines uitgestald.
Zo waren zij ten allen tijde zichtbaar, tot grote vreugde en fierheid van de bezitter.
De Weense porseleinfabriek - eigendom van de Hofaerars - specialiseerde zich in
het bijzonder in de schilderkunst en was beroemd voor haar bloemenafbeeldingen.
Gottlob Mohn en Anton Kothgasser waren producenten van artistiek waardevolle
vriendschapsbekers, die ook thans nog tot de meest begeerde verzamelvoorwerpen
behoren.
De keizerlijk-koninklijke tapijtenfabriek te Linz produceerde veelkleurige tapijten
met de machine vervaardigd; deze uitgestalde goederen verschaften de kleurrijke
indruk aan de hedendaagse woningen.
De Weense invloed strekte zich in de periode van 1814-1815, toen het Weense
Congres hier vergaderde, met zijn kunstnijverheidsproduktie, modes en stijlen ver
over zijn rijksgrenzen uit. In die tijd, was inderdaad vrijwel alles in Wenen verzameld,
wat met recht of ten onrechte, in de goede of in de slechte zin, enige Europese naam
bezat3.
Deze uiterlijke feiten en de politiek van de staatskanseliervorst

Tapijt. Uitvoering tapijtenfabrieken in Linz, ca. 1820.
Verzameling: Museum für angewandte Kunst, Wien.

3

Egon Friedell: Beschavingsgeschiedenis van de Nieuwe Tijd - München 1965.
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Metternich werd Wenen een Europese hoofdstad. De kwaliteit van het kunstambacht
werd door de gasten klaarblijkelijk erkend, want hertog Ernst I van
Sachsen-Coburg-Saalfeld bijvoorbeeld kocht in Wenen net zoals andere
congresdeelnemers, talrijke luxeartikelen aan en nam contact op met kunstenaars en
ambachtslieden, die voortaan voor het hof van Coburg werkten.
De gehele ontwikkeling van de inrichting van de tweede helft van de 18de eeuw
tot het einde van het historisme, zoals die hier geschetst werd, kan men ook vandaag
nog volledig in de verzamelingen van de vroegere keizerlijk-koninklijke hofdepots
voor roerende goederen terugvinden4.
Franz I stond niet alleen aan het hoofd van de talrijke staatsfabrieken, hij bediende
er zich ook van en verlangde in zijn vele decreten zelfs telkens weer, dat bij de
inrichting van de appartementen op de staatsbedrijven een een beroep werd gedaan.
Om naar aanleiding van de congressen te Wenen gehouden, de hooggeplaatste
delegaties een volwaardig onderkomen te kunnen bieden, diende een enorme
hoeveelheid meubilair bij de Weense produktiefirma's, met voorop Danhauser en
Joseph Herbst, allereerst gehuurd en later aangekocht te worden. Deze massale
inkopen stellen ons thans in de mogelijkheid een veelomvattend overzicht te krijgen
van het spuwbakje tot de giraffenpiano. Volledigheidshalve moet ook nog de vroegere
hoftafel- en zilverkamer vernoemd worden; daar geven het grote aantal botanische
porseleinstukken, de geschilderde borden en het eetservies uit de keizerlijkkoninklijke
porseleinfabriek een inzicht in de verzamelwoede van de keizer, die als kind van zijn
tijd ook zijn hart verloren had aan de ‘bloemkunde’ en daarnaast ook een geleerd
tuinman en erkend plantkundige was.
De voorwerpen van deze verzamelingen onderscheiden zich niet van de stukken,
die in de goedburgerlijke huizen aan te treffen waren - ze zijn niet keizerlijker of
kostbaarder, enkel

Staal van lichte textiel. Wenen, 1822.
Verzameling: Museum für angewandte Kunst, Wien.

Drie chocoladekoppen. Weense porseleinfabrieken, ca. 1820.
Verzameling: Hofsilber- und Tafelkammer, Wien.
4

Vroegere hofdepot voor roerende goederen - Wenen Mariahilferstr. 88
Vroegere hofzilver - en tafelkamer - Wenen, Hofburg.
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(Foto: M. Haller).

en alleen omdat zij door het keizershuis aangekocht werden. Reeds uit financiële
overwegingen kon keizer Franz zich geen overdreven pronk veroorloven. Bij elke
inrichtingsaanvraag werden door hem steeds de meest economische varianten geëist.
Zo kan men bijna nergens anders een zo duidelijke totaalindruk van een tijdperk
opdoen, dat ons thans zeker meer te bieden heeft dan het summum van comfort en
aangename kleinburgerlijkheid. Wanneer men in het Biedermeier enkel dat ziet, wat
de stijlbenaming, die oorspronkelijk pejoratief bedoeld was, impliceert, ziet men
over 't hoofd, dat de terugtrekking in de huiselijke sfeer - wat een gevolg was van
de verdeeldheid van die tijd - en de daarmee gepaardgaande verhouding met de
omringende buitenwereld nieuwe waarden deden ontstaan, die tot een verrijking van
het leven leidden. Dit ideaal had kracht genoeg, om de grote en kleine dingen van
de dagelijkse gewoonten in het concept van een burgerlijk totaalkunstwerk te
verenigen.
De hoop, dat een mooie omgeving positieve morele krachten vrij zou maken, was
ijdel, maar de belangrijkste elementen van deze stijl vormen tot op heden onze
voorstelling van ‘mooi wonen’. Het aftasten van de mogelijkheden, om bonte
fantasieën in werkelijkheid om te zetten en het beantwoorden aan de technische eisen,
zonder te vervallen in industriële massaproduktie, maken voor ons de blijvende
waarde en ook de aantrekkingskracht van dit tijdperk uit.
Peter Parenzan
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Muziek uit Oostenrijk, een drieluik
Hugo Wolf, Gustav Mahler, Alban Berg, drie hoofdfiguren uit de Oostenrijkse muziek
die in de laatste tijd bijzonder in de aandacht kwamen. Ze brachten hun voornaamste
jaren in Wenen door, en zijn ook gestorven in de stad waarvan de naam al de meest
tegenstrijdige associaties oproept, de stad die ze tegelijk hebben gehaat en liefgehad,
de stad die getuige was van hun teleurstellingen zowel als van hun verwezenlijkingen.
Europalia 1987 is een gelegenheid te meer om belangrijke aspecten van hun werk
te belichten.

Hugo Wolf en zijn Goethe-cyclus
Karl Kraus, de luciede bespotter van het walsende bourgeois-Wenen laat, in een
sarcastisch artikel in zijn beruchte ‘Die Fackel’ verschenen in februari 1903, de
personen voor een rechtbank dagvaarden die zich te geniaal of te onconventioneel
tegenover de burgerlijke cultuur gedroegen. Na Anton Bruckner wordt ook Hugo
Wolf ondervraagd:
‘Hugo Wolf, bekent ge u schuldig door uw liederen de geest van Mörike die reeds
in de literatuurgeschiedenis ingeslapen was weer opgeroepen te hebben?’
Deze cynisch bedoelde zin belicht welsprekend het belang dat de dichter heeft in
het binomium tekst-muziek in de liederen van Hugo Wolf.
Al zeer vroeg was de jonge Wolf vertrouwd met de lectuur van Goethe's poëzie,
ook met diens Faust. Op zijn strijkkwartet in D door een vereenzaamde achttienjarige
begonnen, schreef hij als motto een vers uit Faust II gelicht: ‘Entbehren sollst du,
sollst entbehren’. In een drietal maanden tijd ontstond in Wenen (1888) vrijwel de
totaliteit van de eenenvijftig Goethe-liederen, een cyclus die een waar overzicht biedt
van Goethe's veelzijdige lyriek, evenwel in een keuze die met het temperament van
Wolf overeenstemde, en meteen, na de Mörike-cyclus, andermaal een werk is dat
synthetisch de persoonlijkheid van de componist belicht. Men kan zeggen dat Wolf
eerst dichter is en dan musicus. Componeren is bij hem niet een louter muzikale daad
maar de slotfaze van een assimileringsproces waarin de musicus zich totaal in het
gekozen gedicht heeft ingeleefd. Wolf ontleedt de tekst met klanken, heeft aandacht
voor de gevoelslading van het woord, voor de golving van de zin, eerbiedigt
angstvallig de prosodie en de bouw van het gedicht. Hij kon de gekozen gedichten
uit het hoofd opzeggen en eiste dat op de uitgaven van zijn liederen niet zijn portret
maar dat van de betreffende dichter zou voorkomen. Tot de belangrijkste liederen
uit Wolfs Goethe-cyclus behoort de trilogie op de verhouding mens-godheid, naar
de gedichten Ganymed, Prometheus, Grenzen der Menschheit waarin achtereenvolgens
tot uitdrukking komen de overgave, de opstandigheid, het vergelijk van de mens
tegenover de goden. De eerste twee gedichten behoren nog tot de Sturm und
Drang-periode in de evolutie van Goethe's lyriek. Deze Sturm und Drang-faze bij
de jonge Goethe ontstond in 1770 in Straatsburg, letterlijk op de trappen van het
gasthuis ‘Zum Geist’, waar hij Herder ontmoette die hem Shakespeare, Ossian, het
volksgoed en meer nog leerde kennen, en hem het belang deed inzien van
Empfindsamkeit, gevoel en vrije uitdrukking tegenover de conventionaliteit van de
oude poëzievormen in de Anakreontiek.
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In Ganymed drukt de dichter, via het symbool van de jonge sterveling door Zeus
bij middel van een adelaar naar de hemelen geroofd, zijn pantheïstisch verlangen
naar de vereniging met de natuur en de schepper van alles. Wolf kiest eerst een rustige
beweging met gelijkmatige akkoorden in de begeleiding, waarboven de aanroeping
tot de Lente van de stem zweeft, terwijl tweemaal naar een hogere toonaard wordt
gemoduleerd. Als het visioen begint wordt de klank onrustiger door de syncopische
begeleiding, de muziek wordt steeds passievoller bij het ‘Ich komme’ en het ‘Ach,
wohin’. Er is in het lied een voortdurende ascensio overeenstemmend met de roep
naar de ‘Alliebende Vater’ en het opnemen van Ganymedes van wolk tot wolk in de
kosmos. Na ‘Umfangen’, sleutelwoord van het gedicht, verandert het ritme en
vervloeit de muziek in een onuitsprekelijke extase, een hoogtepunt in Wolfs liedkunst.
Ook Schubert heeft Ganymed getoonzet. Goethe hult de mythe in zijn
natuurexaltatie en Schubert volgt hem moeiteloos

Hugo Wolf, tekening van William Unger.
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in het opnemen van de mens in de lenteroes maar dan vertrekkend van uit zijn eigen
kleine levenssfeer, zijn persoonlijk natuurbeleven. Hij begint met een rustig, gaande
marsritme zoals hij meer heeft aangewend, b.v. in de finale van de Gasteinersonate
en in het Andante con moto van de grote symfonie in C, en dat als het ware zijn stap
door het Weense landschap oproept. In een zalige melodie zingt hij zijn beleven van
de lentemorgen uit.
Men kan discussiëren over de respectieve interpretaties van Goethe's Ganymed
door Schubert, en door Wolf. Misschien kan men het magische lied van Schubert
verkiezen. Met zeer geringe middelen bereikt hij evenveel als de meer getormenteerde
Wolf die echter vooral in het extatische slot van zijn lied zijn declamatorische
neigingen heeft vergeten en ons, net als Michelangelo met zijn heerlijke
Ganymedes-tekening voor Tommaso Cavalieri, in de ijle ruimten kon meevoeren
waarin Ganymedes verdwijnt.
Prometheus is een onvoltooid fragment van een drama uit 1773. De mythologische
figuur is, via tal van varianten sinds Aischulos, over Shelley, Skriabin, Spitteler tot
Nono, de tolk geweest van de onmacht van de mens tegenover God en de goden:
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Ik U eren? Waarom?
Heb jij ooit de smarten gelenigd
Van wie in lijden was?

Onmiddellijk voelt men het orkestrale karakter van Wolfs lied aan de bastremolo.
Wolf heeft het zelf aangevoeld en het georkestreerd, zoals trouwens ook Ganymed
en Grenzen der Menschheit, waarvan de orkestraties verloren zijn gegaan. Een scherp
ritmische formule lijkt als het dreigend gebaar van Prometheus' vuist terwijl het
sidderende tremolo als het vrijmaken van een tensie is, een verlossing. Een derde
muzikaal element met heftig levende trillers verklankt de woede van de op de rots
geketende Prometheus. De tensie houdt aan in deze dramatische, declamatorische
scène die abrupto eindigt. Het is het type van het lied waar de stem en de piano a.h.w.
tegenover elkaar staan en de tweespalt weergeven tussen de twee machten die in
Prometheus evenzo tegenover elkaar staan, de donderende Zeus (heftige begeleiding)
tegenover de opstandige Titan of mens (zangstem).
Tegenover de jonge vurige Goethe van Ganymed en Prometheus spreekt in Grenzen
der Menschheit, een monoloog met filosofische inslag, de rijpere gestilde dichter die
de overmoed van zijn Sturm und Drang heeft laten varen. In het lied zowel als in het
gedicht is de opstandige toon totaal verdwenen. Elk van de vijf strofen wordt door
de componist met onderscheiden muziek gecommentarieerd, van de plechtige
beginakkoorden die de majesteit van de over de mensen heersende godheid Zeus
uitdrukken tot aan het slot waar een gelijkmatige akkoordenbeweging als het tijdeloze
weergeeft van het ritme waarin de mens is opgelost. Grenzen der Menschheit is een
bijzonder moeilijk lied met hachelijke intervallen die slechts door een ervaren zanger
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kunnen genomen worden. Zoals voor Prometheus is de vocale partij in de bassleutel
genoteerd, het lied kan enkel door een diepe basstem vertolkt worden.
Wolf volgt niet de orde waarin Goethe's gedichten ontstaan zijn. Hij begint zijn cyclus
met een tiental gedichten ontleend aan Wilhelm Meisters Lehrjahre. De figuur van
Wilhelm Meister, evengoed als die van Faust, zal Goethe zijn leven lang vervolgen.
Bijna alle gedichten hieruit - en ook de toonzettingen van Wolf - zijn zwaarmoedig,
de drie liederen van de Harfenspieler en de vier liederen van Mignon, evenwel
afgewisseld door het spotlied Ich armer Teufel en het schalkse lied van de lichtzinnige
Philine. Het bekendste is wel Mignons Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn.
Wolf heeft niet kunnen vermijden dat velen voor hem het dichtstuk

Perchtoldsdorf, waar Wolf zijn Mözike-Lieder en het spanisches Liederbuch componeerde.
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hebben getoonzet maar zijn versie is de meest ‘geladene’. Het is wel boeiend even
enkele versies te vergelijken om het verschil in opvatting te belichten. In Goethe's
roman wordt het lied gezongen door het Italiaanse meisje van mysterieuze oorsprong
- misschien door de bard die haar meegenomen heeft bij zijn zuster verwekt - en
waarin ze haar verlangen naar het eigen land uitdrukt. Goethe's vrienden J.F. Reichardt
en C.F. Zelter hebben het beide geprobeerd. Zelter, Goethe's muzikale raadgever,
niet immer in de beste zin, tot zesmaal toe! Schubert brengt een zwakke compositie.
In Beethovens lied - een musicus door Goethe onder Zelter geklasseerd! - klinkt de
thematiek instrumentaal, zoals meer bij hem gebeurt. Hij varieert en dramatiseert
zijn gegevens, ook dat ligt in zijn aard. Bij Schumann glijdt het lied naar de strofische
romance, Liszt rafelt de programmatische mogelijkheden van de tekst uit. Wolf
begrijpt en volgt weliswaar elke nuance van de tekst maar, dwars door zijn
temperament gelezen, wordt die tekst een scène met een contrastrijk en complex
klankbeeld. Dat complexe lied van Wolf, dat een zeer ervaren stem onderstelt, staat
zo ver mogelijk van wat Goethe's argeloze, ongeschoolde Mignon had kunnen zingen.
De muzikale transpositie van Wolf is een eindpunt.

Partituur van de proloog van de opera ‘Lulu’ van Hugo Wolf.

De Goethe-cyclus biedt de rijkste gevoelsgamma, van bovenhuidse humor tot de
innigste meditatie. Voorbeelden van de eerste spreken en klinken uit balladen als
Ritter Kurts Brautfahrt of gelegenheidsgedichten als Epiphanias door Wolf als
geschenk aan zijn weldoenster Melanie Kochert aangeboden. Haar drie kinderen
zongen het lied begeleid door de componist. Ieder van de drie koningen krijgt een
eigen toonaard en een eigen (stap-)ritme die op pittige manier de tekst onderstreept.
Heel verschillend van sfeer is een lied als Anakreons Grab; Goethe in een intense
meditatie voor het graf van de bewonderde antieke dichter. Het lied doorpeilt de
verborgen weemoed van het gedicht. Het woord dat de stemming ervan resumeert
is Ruh: rust. De zin ‘es ist Anakreons Ruh’ wordt in de muziek met stilte omweven,
de stilte die (ook) bij Wolf een zo belangrijk deel van de muziek is en hier de stilte
van het graf en de dood betekent. Het naspel van enkele maten is een van de
pakkendste die Wolf ooit gevonden heeft.
Van uit de gevangenis schreef de in 1919 vermoorde communistische militante
Rosa Luxemburg in een brief:
‘Mag ik U bidden mij bij gelegenheid Anakreons Grab af te schrijven. Kent u het
genoeg? Ik heb het natuurlijk eerst door Wolfs muziek echt begrepen. In het lied
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maakt het een architectonische indruk. Men meent een Griekse tempel voor zich te
zien’.
Die tempel zien wij niet, wel voelen wij de unieke sfeer van sereniteit volkomen
in overeenstemming met Goethe's gedicht.
De West-östlicher Divan is, op Goethe's dichtersweg, ‘de smalle pashoogte die
voor het oog nog eenmaal jeugd en ouderdom verbindt, eer ze hen voor immer
scheidt,’ zo vindt Hans J. Weitz. Men kan het beeld doortrekken en zeggen dat de
dichter van op deze hoogte evengoed naar het westen als naar het oosten kon
schouwen. d.i. zijn westers temperament doordringen van al de oosterse vertalingen
en geschriften die hij gelezen had en er een ‘divan’ d.i. een bloemlezing mee
samenstellen.
Uit het deel getiteld Das Schenkenbuch, dat een aantal drinkliederen bevat, heeft
Wolf er een vijftal getoonzet. De teksten van Goethe steken vol humor en
oneerbiedigheden. Of de Koran eeuwig is? Daar vraag ik niet naar. De drinkebroer,
hoe dan ook, blikt God onbevreesder in het aangezicht. De bejaarde dichter schrijft
boudweg:
Trunken müssen wir alle sein
Jugend ist Trunkenheit ohne Wein...
Jeugd is dronkenschap zonder wijn...
De ouderdom verwerft zich drinkend weer de jeugd...

Wolf vraagt dat het lied op dit dichtstuk geschreven ‘Bacchantisch’ zou uitgevoerd
worden. Het is van een ongehoorde aandrift, iets nieuws in de geschiedenis van het
lied, voordien had men van een kunstlied niet een dergelijke interpreta-
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Errata
In het artikel ‘Muziek uit Oostenrijk, een drieluik’ zijn - buiten het medeweten van
de auteur - fouten geslopen in de onderschriften bij de illustraties. Hierna volgt de
rechtzetting ervan:
blz. 201: Perchtoldsdorf, waar Wolf zijn Mörike-Lieder... componeerde.
blz. 202: Partituur van de proloog van de opera ‘Lulu’ van Alban Berg.
blz. 205: Partituurfragment uit de ‘Vierde Symfonie’ van Gustav Mahler.
blz. 207: Alban Berg, portret geschilderd door Schönberg (de rest vervalt).
blz. 208: Partituurfragment uit Opus 5, nr. 4 voor klarinet en piano van Berg.
De auteur van het gedicht ‘Nebelland’ (blz. 237) is Ingeborg Bachmann.
Bijvoegsel bij ‘Vlaanderen’ nr. 217
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tie geëist. Het is de antipode van het hoger besproken introverte Anakreons Grab.
In een ander lied, Was in der Schenke waren heute hoort men zowaar het
taveernerumoer (‘äuszerst rasch und wirbelnd’).
Op de drinkliederen volgen in de cyclus van Wolf een aantal liefdesliederen uit het
Buch Suleika want, zoals in het inleidend gedicht van de Divan staat:
Unter Lieben, Trinken, Singen
Soll dich Chisers Quelle verjüngen...
Met minnen, drinken, zingen
Zal u Chisers bron verjongen.
(Chiser: profeet van de jeugd)

Bij de ingang van het grote Schloss van Heidelberg leest men op een gedenkplaat
dat de reeds vergrijsde Goethe er in de jaren 1814-15 zijn gelukkige ontmoetingen
had met Marianne von Willemer, de jonge, kunstzinnige vrouw van een rijke koopman
uit Frankfurt. De gedichten van het boek Suleika, grotendeels in Heidelberg ontstaan,
zijn, ondanks de invloeden uit de vertalingen naar Hafis geput, moeiteloos van begrip,
fris en bloesemend. Het zijn wisselgedichten tussen Hatem d.i. Goethe, en Suleika
d.i. Marianne, die elk een aantal strofen voor hun rekening namen. Op een muursteen
van het slot is een gedicht van Marianne gegrift dat de kern van hun betekenis
samenvat:
Versenkt euch willig Sinne und Gedanken
Hier war ich glücklich liebend und geliebt.
Prent het volgzaam in zinnen en gedachten
Hier was ik gelukkig liefhebbend en geliefd.

Nog in Frankfurt ontstond de eerste poëtische dialoog. Goethe dicht het Nicht
Gelegenheit macht Diebe en Marianne antwoordt met het Hochbeglückt in deine
Liebe. Componeert Wolf het eerste gedicht tot een rustig, innig lied, ondanks een
kort tussenspel ‘leidenschaftlich’, dan maakt hij van het aansluitende lied van Suleika
een van de meest beroezende composities uit zijn hele liedproductie, ‘äuszerst
leidenschaftlich und sehr lebhaft’ te zingen.
Kort vóór het afscheid van Goethe en Marianne in Heidelberg ontstond het heerlijke
gedicht Locken, haltet mich gefangen (Haarlokken, houdt me gevangen). Wolf
behandelt de vier strofen op een bijna volksliedachtige toon met voor elke strofe een
onderscheiden vocale lijn. Het vinnige ritme eerbiedigt de trochee van het gedicht:
Locken haltet mich gefangen

Wolf legt een bijzondere nadruk op syntagma's als ‘Fruhlingshauch’ (Lentebries) en
‘Sommerbrand’, precies de kernwoorden van het gedicht. Ze duiden op de dubbele
tegenstelling: enerzijds in de natuur, maar ook van de van liefde brandende rijpe
dichter tegenover zijn jonge geliefde. De naam Hatem laat de dichter rijmen met
‘Morgenröte’, hij moet duidelijk door ‘Goethe’ vervangen worden.
Het directe antwoord van Marianne op Goethe's Locken, haltet mich gefangen is
het Nimmer will ich dich verlieren, een soort verlengenis ervan. Het overgeleverde
handschrift vermeldt evenwel de naam Goethe, maar het slot kan alleen van Suleika
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zijn en vat de betekenis van het Buch Suleika samen, en, meteen, van de verhouding
tussen de bejaarde dichter en de jonge kunstenares:
Ach! Wie schmeichelt's meinem Triebe,
Wenn man meinen Dichter preist:
Denn das Leben ist die Liebe,
Und des Lebens Leben Geist.

Liefde is leven en de geest van het Leven...
Hugo Wolf heeft er een van zijn vurigste liederen uit gewonnen, dat in een bijna
ononderbroken uitbundige stemming naar het jubelende naspel ijlt.
Met het korte, nogal zwakke dichtstukje Phänomen uit het Buch des Sängers van
de West-östlicher Divan wil de grijze Goethe ons andermaal overtuigen, door middel
van een loutere mythologische vergelijking, dat ouderdom en levenslust samengaan.
Hugo Wolf heeft niettemin uit dit minderwaardig stuk een meesterlijk lied gemaakt,
nauwelijks zestien maten lang, maar van een verbluffende harmonische rijkdom. Het
is net of de musicus in zijn lied al de tinten heeft willen opwekken van de regenboog
waarvan in de tekst sprake is.
Phänomen: het fenomeen bij de achtentwintigjarige Hugo Wolf, het is dat hij met
zijn cyclus van meer dan vijftig liederen in enkele weken tijds de diepste roerselen
van Goethe's lyrisch genie in zijn vele, zeer verscheidene facetten tot klanken wist
om te zetten.

Gustav Mahler: ‘ich bin ein Ferienkomponist’
Ook dit jaar, van 19 tot 29 juli, wordt in het heerlijke alpendorp Toblach in de
Italiaanse Dolomieten, een Musikwoche Gustav Mahler gehouden.
Documentenexpositie, spreekbeurten, concerten, o.m. in de mooie barokkerk, het
geheel onder artistiek toezicht van Henry-Louis de La Grange die onlangs zijn
drieledige, monumentale Mahler-biografie heeft voltooid. In Toblach (Dobbiaco)
schreef Mahler tijdens de zomermaanden 1908-1910 enkele van zijn belangrijkste
werken. Het was geen paradox noch een sarcasme toen Mahler zich een
‘Ferienkomponist’ definieerde. Zoals Borodin, die zijn meeste tijd in zijn scheikundig
laboratorium aan het werk was, zich een ‘zondagsmusicus’ noemde, zo vond Mahler
zich een ‘vakantiecomponist’ omdat hij, wegens de beslommeringen als dirigent en
vernieuwer van het muziekleven, vooral in Wenen, slechts in de zomer tijd kon
vinden om te componeren.
Tijdens de zomermaanden van de jaren 1895-1896 verbleef
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Mahler aan de Attersee in Steinbach, Oostenrijk. In het ‘componeerhuisje’ dat hij
langs de oever betrok hield hij zich hoofdzakelijk bezig met de uitbouw van de
reusachtige, bijna twee uren durende derde symfonie. In het met klimop overgroeide
huisje stond enkel een piano, een werktafel en een zetel. In een klein gasthof dichtbij
vond de ‘Ferienkomponist’ eten en logies. Mahler componeerde terwijl de deur open
stond op een bekoorlijk landschap waardoor werkelijk, om de ondertitel van het
eerste deel uit de symfonie over te nemen, de zomer ‘einmarschieren’ kon. Aan Bruno
Walter, die hem hier kwam opzoeken, verklaarde hij: ‘Je moet het landschap niet
bekijken, het is helemaal in mijn symfonie overgegaan’.
Na een eerste titel naar Nietzsche te hebben ingetrokken noemde Mahler zijn derde
symfonie ‘Een zomermorgendroom’ en gaf elk deel een ondertitel waaraan hij op
zeker ogenblik wou verzaken uit vrees dat men deze titels als een programma zou
opvatten. Het is zovele malen gezegd geweest dat de muziek een programma en een
onderwerp kan missen. Tenminste kunnen we toegeven dat hier de stemmingssfeer

Gustav Mahler, tekening van Emil Orlik (1870-1932).

door de titels opgeroepen, op welsprekende manier werd verwezenlijkt.
Het derde deel van deze symfonie, scherzando, is een pastorale ontstaan uit een
wandeling langs de beboste oever van het meer aan de hand van een wijsje uit Des
Knaben Wunderhorn, ‘Kuckuck hat sich zu Tode gefallen’. In de inzetpizzicati hoort
men als het suizelen van het lover, de zonder imitatieve nauwkeurigheid opgeroepen
zang van de koekoek in de klarinet, de nachtegaal in de trillers van de fluiten. En
verder hoort men een posthoorn, eerst, zo staat op de partituur, ‘Wie aus weiter
Ferne’, als van uit de verte, dan naderend, dan wegstervend.
In diepste contrast staat het aansluitende Misterioso waarin Nietzsche's roep tot
vreugde, ‘Alle Lust will Ewigkeit’, tot een donkere hopeloze muziek wordt verkracht.
En als slot is er dat ontstellend Adagio, een van de diepste lyrische ontboezemingen
van Mahler. ‘Wat me de liefde vertelt’, menselijke of goddelijke, alleen Mahler weet
het en het is geen muzikaal twistpunt. Hier luistert Mahler niet meer naar de
omgevende natuur, maar naar zijn diepste ik, hij leeft in zijn eigen wereld, het is
reeds de meditatie van het lied Ich bin der Welt abhanden gekommen.
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Aan de Wörthersee
Verschillende werken van Mahler ontstonden aan de Wörthersee, in Karinthië, waar
ook Brahms zo'n gelukkige en vruchtbare zomers doorbracht en er o.m. zijn
vioolconcert schreef, en Alban Berg in zijn zomerhuis ‘Waldhaus’ delen van zijn
opera Lulu en zijn vioolconcert componeerde.
In maart 1902, na een onstuimige verhouding en zonder dat Mahler helemaal aan
zijn vriendin Anna von Mildenberg verzaakte, huwde hij met Alma Schindler, de
mooiste vrouw van Wenen, zei men, die met heel wat kunstenaars betrekkingen had
en er ook invloed op uitoefende, schilders als Klimt en Kokoschka, componisten als
Pfitzner en Zemlinsky, zwager van Schönberg. Na de dood van Mahler trad zij in
het huwelijk eerst met de architekt Walter Gropius, dan met de letterkundige Franz
Werfel. Alma's bewogen levens- en liefdesroman is beschreven in een recent boek
van Karen Monson: Muse to Genius, waarvan ook een Franse vertaling verscheen
onder de veelzeggende titel: Alma Mahler, muse de tous les génies. Gustav en Alma
Mahler gingen tijdens de zomermaanden een landhuis betrekken in Maiernigg, aan
de noordelijke oever van het Wörthermeer. Mahler vermeed elk bezoek en
componeerde in alle rust 's morgens. 's Namiddags ging hij zwemmen in het meer,
of maakte een wandeling of een boottochtje met Alma.
Alma was een hoogbegaafde vrouw die zich onweerstaanbaar aangetrokken voelde
door de kunst... en de kunstenaars. Zij componeerde zelf, wat haar uit jaloezie door
haar man verboden werd. Vaak kwam het tot spanningen en wrijvingen die het leven
voor beiden moeilijk maakten. Maar
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Mahler was verslingerd op zijn Almschi, zijn ‘Saitenspiel’ zoals hij ze noemde. In
Maiernigg schreef hij voor haar het enig echte liefdeslied dat hij componeerde, het
heerlijke Liebst du um Schönheit, naar een tekst van de middelmatige dichter Friedrich
Rückert die evenwel vele prachtige liederen heeft ingegeven, niet alleen aan Mahler
maar ook aan Schumann, Brahms, Schubert, en anderen. De strofen stemden volkomen
overeen met wat Mahler van zijn Alma verwachtte. Je moet liefhebben niet om
schoonheid, niet om jeugd, niet om rijkdom, het moet liefde zijn om de liefde. In zijn
lied legt Mahler een onvergetelijk accent op het woord ‘um Liebe’ en verder op
‘immer’. Het is een lied dat een verfijnde delikate interpretatie vraagt om de
edel-romantische muziek ervan niet in sentimentaliteit te doen vervallen, want
Romantiek - de echte - en sentimentaliteit zijn totaal verschillende dingen.
Liebst du um Schönheit? Ook Clara Schumann heeft het gedicht van Rückert
getoonzet, het lied werd nummer 4 van het gezamenlijk met haar man samengestelde
opus 37. Even verschillend als de uitdrukking van beide liederen, rustig en
conventioneel bij Clara Schumann, hartstochtelijk bij Mahler, is de levensverhouding
van de twee paren geweest: bij de Schumanns geen schaduw van afgunst, harmonieus
samenwerken, (Clara speelt de werken van haar man), zolang Schumanns gezondheid
het toelaat. Bij de Mahlers wederzijdse naijver, zelfs onbegrip. En niettemin diepste
gehechtheid.
In Maiernigg copieerde Alma de partituurschetsen van de vijfde symfonie in het net.
Misschien is het Adagietto van deze symfonie zoniet op haar, dan voor haar
geschreven. Het is de muziek die door Visconti gebruikt, of misbruikt werd - het
hangt van de zienswijze of liever van de ‘hoorwijze’ af - voor zijn film naar Thomas
Manns novelle Tod in Venedig. Visconti heeft met scenografische handigheid van
de schrijver uit de novelle een musicus gemaakt en er muziek van Mahler ingelast.
De wulpse film staat evenwel veel dichter bij Manns novelle dan de mislukte opera
van Benjamin Britten, die op de buitenrand van het psychologische vooral als best
geslaagde deel het rumoer van de Venetiaanse Piazza San Marco wist weer te geven.
Schoonheid en/of liefde: het is het probleem van elke kunstenaar zoals het in
Thomas Manns Tod in Venedig gesteld wordt en dat Mahler zo acuut heeft
aangevoeld: ‘Wij dichters kunnen de weg der Schoonheid niet opgaan zonder dat
Eros ons vergezelt en zich als leider opdringt. ‘Unsere Sehnsucht muss Liebe bleiben,
- das ist unsere Lust und unsere Schande’.

In Toblach
Het is vooral in Toblach, in de Italiaanse Dolomieten, dat Mahler vruchtbare zomers
heeft gekend. Op een pleintje aan het Postamt van het dorp staat een bronzen beeld
met eenvoudig een naam: Gustav Mahler. Het werd in 1982 door Bojan
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Partituur fragment uit de ‘Vierde Symphony’, bladzijde 157, van Gustav Mahler, gecomponeerd
tussen 1899-1901.

Kunaver uit Zagreb voltooid. Het verbeeldt de wandelende, in gedachten verzonken
componist omhuld in een mantel die hem als symbolisch ook van de buitenwereld
beschermt. Even buiten het dorp laten we de wagen staan bij een aanduiding langs
de weg, in het Italiaans en in het Duits: Residenza estiva di Gustav Mahler:
Zomerverblijf van Gustav Mahler. Een korte wandeling in de open Pustervallei door
machtige bergen omgeven, dan langs een bosje en we staan voor een oud groot huis.
Op de muur staat te lezen in het Italiaans en in het Duits: ‘In den Sommermonaten
der Jahre 1908-1910 wohnte in diesen Hause Gustav Mahler. Hier entstanden Das
Lied von der Erde - Die IXe Symphonie - Die unvollendete XeSymphonie’. Een
vermoedelijk veel ouder Latijns opschrift boven het portaal past toch symbolisch
wonderwel bij de getormenteerde persoonlijkheid van Mahler: ‘Audisti opprobrium
eorum, Domine, omnes cogitationes eorum adversum me’. ‘Heer, je hebt hun smaad
en hun verdachtmakingen tegenover mij gehoord.’ In een kamer op de eerste
verdieping staan nog de vleugel, de schrijftafel, en liggen nog documenten en
herinneringsvoorwerpen van de componist. Het is deels in deze kamer en deels in
het houten boshutje op een tweehonderd meter hier vandaan dat Mahler zijn laatste
werken schreef, in een eenzaamheid en een stilte die slechts ge-
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stoord werden door het voorbijvluchten van een hert of het verre blaffen van een
hond. Maar wat Mahler zelf heeft gezegd: de muziek ontstond in het hoofd tijdens
de vele wandelingen in deze prachtige natuur, mooier nog dan het landschap waar
Beethoven zijn Pastorale met de beekjes en de vogels mee componeerde. De paden
stijgen maar licht en konden de hartlijder niet tegenhouden. In een brief aan zijn
vriend Arnold Berliner schreef hij: ‘Hier ist es wunderherrlich und repariert ganz
sicher Leib und Seele’. En aan Bruno Walter bekende hij zijn gewoonte. ‘Auf Bergen
und in Waldern herumzustreifen und in einer Art keckem Raub meine Entwürfe
davonzutragen’. Hier hoorde hij de ‘Naturlaute’ die hij ook in vroegere partituren
heeft opgetekend en de koebellen, de herdersklokken en de alpenhoorns die ook in
de 6de en de 7de symfonie hun echo's laten horen. Zo begint de eerste Nachtmusik
van de Zevende met een dialoog tussen twee hoorns, rufend - antwortend, die ons in
de berglucht brengt zo hallucinant met woorden opgeroepen in Nietzsche's Also
sprach Zarathustra. Geleidelijk voegen zich daar andere blaasinstrumenten bij om
een sfeer te scheppen met allerlei natuurgeluiden, woudroepen, echo-effekten, ‘Wie
Vogelstimme’, herdersklokken en koebellen ‘in Weiter Entfernung’, alpenhoorns
die als uit het landschap van Toblach toeklinken.

Laatste werken
Mahler kwam in Toblach aan in de late zomer van het ongeluksjaar 1907. Hij was
gedwongen geweest de directie van het Hofoperatheater te verlaten dat hij in tien
jaar tijds tot een nieuwe en vernieuwende bloei had weten te brengen, zijn dochtertje
Maria stierf op 5 juli, wat bij zijn vrouw Alma een zenuwinstorting teweegbracht.
Meteen kreeg hij van de dokter te horen dat hij een hartziekte had. Hier componeert
hij in de berustende grootsheid van de natuur dicht bij de aarde Das Lied von der
Erde ‘wohl das Persönlichste was ich bis jetzt gemacht habe’ schrijft hij in een brief
aan Bruno Walter. Het eigenhandig gewijzigd vers uit Der einsame im Herbst ‘Ich
wandle auf Wegen die von weichem Grase schwellen’ toont hoe Mahler in Toblach
letterlijk zijn wandelpassen in noten opgeschreven heeft.
In Toblach ontstond ook de negende symfonie. Bekker zegt dat ze de derde, uit
de tijd aan de Attersee, voortzet en er het slotluik kon van zijn: na wat de bloemen,
de dieren, de nacht, de morgenklokken en de liefde hem vertellen, nu nog: ‘Wat de
dood mij vertelt’. Redlich gaat verder en noemt de Toblacher werken een ‘Trilogie’
van de dood’. Maar Mahler bezingt in Das Lied von der Erde, ‘die liebe Erde’ en de
groenende Lente. In zijn herwonnen Jood-zijn dacht Mahler niet, evenmin als zijn
geloofsgenoten, aan een volgens de christelijke opvattingen belonende hemel of een
straffende hel maar een duurzaam, zeer persoonlijk geluk op een aarde waar een
eeuwige lente heerst. Het is een cosmisch hunkeren, niet een metafysisch verlangen.
In het gedicht van de Chinese natuurdichter Wang Wei, dat hij als finale koos en
waarvan hij de woorden soms gewijzigd heeft, Der Abschied, zingt hij door de stem
van zijn dichter: ‘Ich wandle nach der Heimat, meinen Stätte’, mijn plaats. Het zijn
niet meer de alpenhoorn en de herdersklokken van het Toblacher landschap die we
hier horen, maar de klanken van de celesta en de harp die van uit een innerlijke,
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volkomen wereldvreemde sfeer het afscheid begeleiden, totdat het steeds (maar)
herhaalde woord ‘Ewig, Ewig’, op een onopgeloste toon wegsterft...

Alban Berg
Uit het driemanschap dat men de (tweede) Weense school heeft genoemd is Alban
Berg de minst invloedrijke geweest en de minst trouwe aan de dodekafonische
principes door Arnold Schönberg vastgelegd en door Anton Webern met een
onverbiddelijke logica toegepast. Toch is het nu Alban Berg die de meeste aandacht
krijgt en ook de meeste uitvoeringen. Hij slaagt erin tegelijk de muziekgeleerden te
boeien door de genialiteit van zijn van maat tot maat bedachte nieuwe of vernieuwende
structuren en toch ook de gewone muziekgeïnteresseerde door de bloedwarme soms
schrijnende menselijkheid die, ofschoon geprangd in de strengste constructies, telkens
weer op beklemmende wijze tot uiting komt in zijn muziek.
Zijn jeugdjaren verleefde Berg in Wenen dat toen een kolkende smeltkroes van
progressieve en traditionele antiprogressieve tendenzen was. Buiten de muziekkringen
had Berg ook allerlei contacten met persoonlijkheden die vooral de eerste tendens
vertegenwoordigden: Karl Kraus, de sarcastische criticus die het steeds opnam voor
alwie en voor alles wat buiten de conventie stond, ‘weisser Hohepriester der Wahrheit’
(Trakl); Altenberg, de honkloze dichter die van hotelkamer naar koffiehuis laveerde
en op zichtkaarten bittere teksten verstuurde. Op vijf van die Ansichtkarten
componeerde Berg zijn orkestliederen opus 4; schilders als Schiele, Kokoschka, de
schilder van Mörder, Hoffnung der Frauen, en vooral Klimt, voor wie Berg een echte
verering had en die vele momenten van Wozzeck of van Lulu had kunnen uitbeelden.
Nadat Edvard Munch, schilder van De Kreet, een werk 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 horen van Bergs Drei Orchesterstücke opus 6, een van de
sterkste en meest sarcastische werken van de moderne muziek. Beluistert men tot in
de diepte Bergs opus 6, voltooid op 23 augustus 1914, drie weken nadat de Duitse
legers de geallieerde landen waren binnengemarcheerd, dan kan men er duidelijk de
katastrofe in vermoeden, Trakls ‘Gewaltig ängstet schaurige Abendröte im
Sturmgewölk Ihr sterbender Völker’. In de mars van het slotstuk horen we als het
onverbiddelijke opstappen van een leger (‘Vorwärts’ in de partituur) langs een allegro
energico tot aan het gruwelijke slotakkoord, een driedubbel fortissimo door de
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Alban Berg, portret geschilderd door Schönberg. Berg was samen met Webern één van de
lievelingsleerlingen van musicus-schilder Schönberg.

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, een parodie van de wals, met een slepend tempo en een verkrampte
harmonie, een soort afscheidsmuziek van de genotzieke, decadente Weense
bourgeoiswereld. Afgezien van zijn expressief gehalte is er in dit werk een ongehoorde
rijkdom aan timbre-effekten, een fantastisch orkestraal leven die zelfs een ervaren
partituurlezer het volgen niet gemakkelijk maakt.

Dodekafonisch?
Het Kammerkoncert zet in met een motto waarin de met muzieknoten
overeenstemmende letters uit drie namen zijn vervlochten: die van de hoofdfiguren
van de Weense aanhangers van het twaalftonenstelsel. Dat stelsel, waarvan het hoogtij
nu voorgoed voorbij is en noch een beletsel noch een garantie geweest is om goede
muziek te schrijven, Berg heeft er voortdurend de regels van overtreden of het
eenvoudig van kant gelaten. Het is veelzeggend dat de twee meest lyrische momenten
uit de opera Wozzeck duidelijk tonaal zijn: de parabel van de overspelige vouw (klein)
en de schrijnende treurmuziek van de Inventio op een toonaard (D klein). Het lijkt
symbolisch dat de ene helft van de Lyrische suite dodekafonisch is geschreven, de
andere niet. Er zijn andere symbolen aan dit werk verknoopt. Het zou een
kryptoprogrammatische compositie zijn waarvan de structuur in verband zou staan
met een geheime liefde van Berg. Voortdurend worden de noten B A F H (Berg
Alban, Fuchs Hanna) dooreengestrengeld ‘als de vingeren van twee mekaar strelende
handen’ (D. Jameux). Wat belang? Berg had evengoed met andere notenletters een
evenwaardige suite kunnen bouwen.

Wozzeck
Het is opmerkelijk hoe Berg, deze aristocraat van opvoeding, voorkomen en manieren,
zo echt de schamelen en de sociaal ontwortelden heeft uitgebeeld en tot op de bodem
begrepen. In 1914 woont Berg een uitvoering bij van het toneeldrama van Georg
Büchner, Woyzeck. Kort daarop begint hij aan een opera naar dit gegeven. Schameler
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onderwerp kan men zich niet indenken: ellende en verdrinking van een arme soldaat,
een kind achterlatend van de minnares die hij uit jaloezie heeft vermoord. We zijn
in het kazernemilieu van de eerste wereldoorlog, waarvan Berg de sfeer persoonlijk
had leren kennen tijdens zijn legerdienst en waarvan hij ons in Wozzeck zelfs de gore
taal niet heeft gespaard. De opera heeft een wonderlijke structuur: elk der vijftien
tonelen van Wozzeck is in een strenge traditionele vorm gegoten, zonder dat de
toehoorder daarvan iets merkt of daardoor enig dwanggevoel in het muzikale verloop
krijgt. Zo bieden de vijf scènes van het eerste bedrijf achtereenvolgens: een suite,
een rapsodie, een militaire mars en een wiegelied, een passacaglia en een Andante
quasi rondo. De tweede akte vormt als een symfonie in vijf delen die elk met een
scène overeenstemmen: sonatevorm, fantasia en fuga, largo, scherzo, rondo. De vijf
tonelen van het laatste bedrijf zijn een reeks inventies: op een thema, op een toon,
op een akkoord, op een regelmatige achtstenbeweging, terwijl het orkestraal tussenspel
dat naar de laatste scène leidt de vorm aanneemt van een zesde inventie, op één
toonaard. Het is de grootse treurmuziek waarin, zoals in de rouwmars uit Wagners
Siegfried, allerlei motieven uit voorgaande tonelen defileren. Elk dezer vormen nu
blijkt op verrassende wijze aangepast hetzij aan de karakters van de personages,
hetzij aan de toestand waarin zij leven. En niet alleen de vormen, ook de orkestratie,
de motieven en hun behandeling. De leidmotieven zijn meestal zeer samengeraapt,
soms tot een enkel akkoord gereduceerd, tot een tweeklank, ja tot een enkele noot,
b.v. de B, de doemnoot die overal Wozzecks wraakgevoel begeleidt, een noot
waaromheen de hele sfeer van dood en liefde van het drama hangt. Die éne noot
boort door de hele scène van de moord als het complexe gevoel van afgunst en
wraakzucht dat in Wozzeck woelt en groeit. In het slot zwelt ze in een ontstellend
crescendo waarbij geleidelijk de instrumenten zich voegen: de toon is gekozen in
het register waar ongeveer alle instrumenten kunnen meedoen. Het effekt is ongehoord
en ‘rukt’, zegt Reich, ‘de toehoorders letterlijk uit hun zetels’.
Bindingen en aansluitingen tussen de bedrijven, tussen de tonelen eensdeels;
gesloten bouw van elke scène anderdeels; toespitsing van het geheel op de motieven
die, naarmate ze korter zijn, aan belang en densiteit winnen, herleid tot op een enkel
akkoord, een tweeklank, en eindelijk één noot, de centrale B, kernpunt van de kringen:
zo wordt ons deze wondere,
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concentrische architectuur duidelijk die van Wozzeck de meest geconstrueerde van
alle opera's maakt. (uitvoerige analyse in mijn Muziek van onze eeuw, 1954).

Lulu
Na voor Wozzeck als tekstauteur de revolutionaire Büchner te hebben gekozen neemt
Berg voor Lulu twee werken van de rebel Frank Wedekind, Erdgeist en Die Büchse
der Pandora, en wist met een feilloos aanvoelen de twee stukken met dezelfde
hoofdpersonages tot een aaneenhoudende opera te verwerken. 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

Partituur fragment uit het Opus 5, nr. 4, voor clarinet en piano van Berg, gecomponeerd in 1913.

blijkt het ook, ondanks alle spitsvondigheden en vervormende nieuwigheden die
scenografen en avantgardisten erop zullen toepassen. We kunnen nu ook de ‘voltooide’
opera Lulu horen. Friedrich Cerha heeft met de beschikbare bronnen en schetsen de
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onvoltooide 3de akte afgewerkt. We 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. Hoe dan ook,
zuiver muzikaal brengt deze akte, met zijn herhalen en hermalen van vorige gegevens,
niet zoveel bij, maar psychologisch verduidelijkt ze de tweeslachtigheid van het
hoofdpersonage, te eenzijdig als een perverse vamp voorgesteld. Eerst stort ze de
mannen in 't verderf en takelt ze af, maar laat er zich dan op haar beurt door aftakelen.
Nu toont ze haar goedheid, offert zich op met al wat ze is (lichaam) en al wat ze heeft
(geld en leven). De drie verleide mannen worden nu gemetamorfoseerd in drie wrekers
die trouwens drie vroegere rollen uit de opera overnemen. Zo wordt Schön voorgesteld
door de pooier Jack the Ripper die Lulu ten slotte afmaakt.
Zoals in Wozzeck huizen in Lulu traditionele schema's, eigentijdse vormen (ook
ontspannings- en jazztypes) en nieuwe structuren samen en krijgen telkens een
psychologische verantwoording. Een voorbeeld: de canon in de le scène is geënt op
het thema dat het kokette aspect in Lulu verklankt, en verbeeldt de achtervolging, in
het atelier, van de weerspannige vrouw (bovenstem) door de verliefde schilder
(onderstem, id. tonaliteit). De canon is drieledig omdat er drie aanzoeken van de
verstoten minnaar zijn. De twee stemmen zingen dezelfde partij steeds nader bij
elkaar totdat ze ‘ineenzingen’ en in een unisono opgelost worden.
Het is alsof Berg in de reeks variaties rond het straatliedje van Wedekind
klanksymbolisch zijn meesterschap en zijn onafhankelijkheid van welk systeem ook
heeft willen tonen. De le variatie, Grandioso, 3/4, is gehuld in een schitterende
orkestratie die de valse glans van de wufte wereld waarin Lulu zich beweegt
symboliseert en is tonaal. De 2de, Grazioso, 4/4, verklankt de bonte spiegeling van
dit leven in Lulu's gemoed en is polytonaal. De 3de variatie, een Funebre in 5/4, een
treurlied om Alva's offerdood, is atonaal. Pas na de 4de variatie, een Affettuoso in
7/4, klinkt nu, als inzet van de laatste scène, het thema door, als van op straat door
een draaiorgel gespeeld, tot in het dakkamertje waarin de vervallen Lulu haar ellendig
bestaan slijt en de dood vindt.
Willy Reich definieerde Berg met de omkeerbare formule: ‘Klassiker der modernen
musik’. Inderdaad, Berg staat op de brug, ziet het verleden en volgt, aan de overkant,
de eigentijdse stroming naar het komende.
J. van Ackere
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Vermaledijde vaders in de Oostenrijkse literatuur
Van enkele Oostenrijkse romanciers verschenen de laatste jaren een paar belangrijke
romans die, althans bij een oppervlakkige kennismaking, op neo-naturalistische wijze
een eerder achterlijk en gesloten milieu schetsen waarbinnen zich brutaal-primaire
spanningen ontladen tussen zoon en vader of moeder en dochter en waarbij de
ikfiguur, niet zelden identisch met de auteur, zich als vertegenwoordiger van de jonge
generatie afzet tegen een conservatief-patriarchale denk- en leefwereld die van oudsher
vergroeid en verworteld is met vaste, traditionele levenswaarden en gedragspatronen.
De zoektocht van de zoon naar en zijn soms heftige, oedipale afrekening met de
vaderfiguur is een aloud thema dat veelvuldig opduikt in de recente Duitstalige
literatuur. Hier vertoont de Oostenrijkse literatuur, die ongetwijfeld een eigen beeld
en specificiteit heeft waarop hier niet nader kan worden ingegaan, een duidelijk
parallellisme met die van de Bondsrepubliek, waar een hele reeks thematisch verwante
werken opvallen. Ik vermeld slechts P. Härtling: Nachgetragene Liebe, Ch. Meckel:
Suchbild über meinen Vater en E. Plessen: Mitteilung an den Adel. Hier worden drie
auteurs uit de Alpenrepubliek geïntroduceerd die met hun werk duidelijk thuishoren
bij de literatuur over de vermaledijde vaders (en/of moeders), die zowel hier als daar
actueel is.
Het valt wel op dat bovenvermelde problematiek gesitueerd wordt in een agrarisch
milieu - dit is veel minder het geval voor de roman uit de (meer geïndustrialiseerde)
Bondsrepubliek - zodat men qua setting, omgeving en milieu, aan een heimat- of
boerenroman wordt herinnerd, waarbij het echter onmiddellijk duidelijk wordt dat
het bekende spreekwoord Auf der Alm, doa gibts koa Sünd, vrij vertaald: op de
bergweiden geschiedt geen kwaad, helemaal niet opgaat. De idyllische wereld van
de ongerepte en zuivere natuur is geen weerspiegeling van en garantie voor een
rimpelloos-harmonische heile Welt, wel integendeel. Het kwaad, het demonisch
verstorende en vernietigende, is onder verschillende vormen levensgroot aanwezig.
In wezen zijn het derhalve ontmaskerende anti-heimatromans die, wat de kern betreft,
cirkelen rond relatie- en opvoedingsproblemen en die in deze optiek dan thuishoren
bij de bekentenisliteratuur of wat men in de Duitse literatuur de Neue Subjektivität
of Neue Innerlichkeit is gaan noemen. Zulke romans dienen te worden begrepen als
het resultaat van een reactie en revolterend verzet door middel van taal van de jongere
generatie tegen de ouderen, als een illustratie van de bestaande generatiekloof waarbij
een individu zich verzet tegen een traditionalistische omgeving, waarbinnen allerhande
(machts)structuren functioneren, die elke vorm van persoonlijkheid en vrije
zelfontplooiing fnuiken en onderdrukken. Bij de beschrijving van deze vader/zoonof baas/knecht-relatie, gezien als vorm van afweer, verweer en zelfbevestiging, is
het louterend-therapeutische aspect van het zich met wisselend succes bevrijdend
afschrijven niet onbelangrijk.
Van de hier met elkaar verwante en vergelijkbare auteurs is Franz Innerhofer
o
( 1944) met zijn trilogie Schöne Tage (1974), Schattseite (1975) en Die groszen
Wörter (1977) (Residenz Verlag, Salzburg en bij Suhrkamp als pocket nr. 349, 542
en 563) wellicht het minst verliteratureerd. Daarmee bedoel ik dat hij als auteur het
nauwst aansluit bij de traditionele, realistisch-naturalistische weergave van een
bestaande werkelijkheid waarover hij als slachtoffer getuigenis aflegt. Hoofdfiguur
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is een zesjarig kind dat door zijn moeder en onechte vader verlaten wordt en als
goedkope arbeidskracht op een boerderij terechtkomt. Daar maakt Holl kennis met
de brutale wereld van bekrompen en afgestompte creaturen: een tiranniserende boer
die hem als lijfeigene behandelt, een stiefmoeder die bij het kind slechts angst en
haat wakker roept en ruwe knechten en meiden wier horizon niet verder reikt dan
drinken en dierlijk paren. Met de overweldigende primitieve kracht van een oertalent
rijgt Innerhofer een reeks anekdotische situaties aan elkaar. Hij registreert precies
en zakelijk een diabolische wereld van vernedering en ontmenselijking, van dwang,
onvrijheid en geestelijke onderdrukking. Naast de angstaanjagende brutalisering op
de hoeve schetst hij de autoritaire onderwijsmethodes en de nefaste invloed van een
schuldcomplexen bezorgende pastoor met dubbele moraal. De op machtsmisbruik
en terreur steunende wereld werkt afkeer en woede los. Niettemin moet Holl alles
verdringen en onderdrukken. Boven zijn hoofd hangt immers de dreiging onder
voogdij te zullen worden geplaatst. Door toedoen van een buitenstaander wordt hij
uiteindelijk in een technische school opgenomen. Het boek eindigt als volgt: Een
gelukkig toeval heeft me in dit huis doen belanden. Nu ligt het verder aan mij. Ik wil
alles inhalen en op een goeie dag zal ik die beesten laten zien dat niemand het recht
heeft om andere mensen te bezitten. Aldus formuleert Innerhofer in dit werk, dat
soms herinnert aan Peter Fleischmanns film Jagdszenen aus Niederbayern, zijn
scherpe aanklacht tegen een wereld die blijkbaar nog bestaat in het liefelijke
Salzburger Land dat, zo te zien, niet alleen te vereenzelvigen is met de verfijnde
muziek van Mozart en met de bucolische sfeer van meren, bossen en bergweiden.
Tussen haakjes: iets waar ook Thomas Bernhard aan herinnert in Die Ursache, een
van de vier delen van zijn autobiografisch werk. Deze slotzin legt duidelijk de positie
van Innerhofer bloot. Het is deze van een initieel onmachtige en vooral onmondige
die, a.h.w. vanuit het niets en enkel vanuit zijn machteloze woede, energie vrijmaakt
die ingezet wordt tegen zijn omgeving. Innerhofer verovert schrijvend het woord en
verwerft zich pas door het schrijven een eigen identiteit.
De onpersoonlijke Holl-figuur uit het eerste werk krijgt trouwens pas in het tweede
deel een werkelijke voornaam - hij luidt Franz - terwijl de evolutie en groei naar een
bewust subject, een ik, o.a. duidelijk wordt door het feit dat hij, in tegenstelling met
de in het eerste werk gebruikte afstandelijk objectiverende derde persoon, in
Schattseite overschakelt op het gebruik van de eerste persoon. De Kaspar Hauserfiguur
die Holl aanvankelijk eigenlijk is en die zich langzaam opwerkt tot de student die
gaat reflecteren over eigen ontwikkelingsproces en over sociale oorzaken en
achtergronden van de teneerdrukkende leefwereld waarvan hij zich heeft verwij-
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derd, voelt zich echter niet bevrijd. De confrontatie met de taal en die Welt des Redens
belast hem omdat die macht tot verwoording de problematiek in se niet oplost, maar
integendeel nog lijkt aan te scherpen. Men zou kunnen zeggen dat het probleem
verschoven is van het individuele en het reële naar het intellectuele-spirituele en
sociale vlak. Het wordt duidelijk in de ironisch titel van het derde deel. Holl is zich
ervan bewust dat het verwoorden, het ver-talen en benoemen van de dingen ten
hoogste de realiteit bezweert en bant, maar de toestanden niet verandert. In wezen
wordt hier de opgeworpen vraag of de kunstenaar een impakt heeft op de dingen en
in staat is die te veranderen andermaal negatief beantwoord.
Waar Innerhofer in alle authenticiteit zichzelf en zijn leven onder woorden brengt
en bij het zoeken naar een diepere verklaring thans op een andere wijze machteloos
blijft, bewandelt Jozef Winkler (o1953) in zijn bij Suhrkamp, Frankfurt verschenen
romans, Menschenkind (1979), Der Ackermann aus Kärnten (1980) en Muttersprache
(1982), die samen onder de titel Das wilde Kärnten als pocket nr. 1042-44 verschenen,
eigenlijk een andere weg.
Voor de eveneens uit een boerenfamilie stammende Winkler ligt de bekende wereld
die Innerhofer eidetisch en als mimesis nabootst reeds enigermate gestold in een
symbolische, verhullend-onthullende tekentaal, een systeem dat relevant wordt langs
een mytologisch, psychologisch en cultuurhistorisch in christelijke rituelen gevatte
of getransformeerde werkelijkheid die veeleer de binnenwereld van zijn hoofdfiguur
en diens spanningsrelatie t.o.v. de buitenwereld, concreet gezien de vaderfiguur, op
het oog heeft dan wel de buitenwereld en zijn omgeving hoezeer die hem ook hebben
bepaald. De verbale kracht, de expressiviteit en eruptieve agressiviteit van zijn tot
in het blasfemische opgezweepte taal verraadt de diepste traumatische letsels waardoor
de ikfiguur/auteur blijkt te zijn getekend. Winkler beschrijft nog slechts
brokstukkengewijs in een rauw-realistische, opzettelijk schokkende taal de primaire,
patriarchaal-hiërarchische wereld van zijn diep christelijk geboortedorp waar hij ooit
misdienaar was. Centraal in Der Ackermann aus Kärnten staat de traumatische situatie
van de door zijn vader onbegrepen hoofdfiguur die uit reactie en protest vlucht in
een homo-erotische relatie. Het werk zet trouwens in met de beschrijving van de
zelfmoord van twee homofielen. Vanuit deze aanleiding schrijft Winkler niet zozeer
een psychologische, wel een psychologisch te duiden roman waarin
herinneringsflarden aan zijn jeugd, zijn opvoeding en milieu, zijn dromen en erotische
fantasieën de munitie moeten leveren voor de frontale aanval tegen alles en iedereen.
Uitgaande van de uit vier straten bestaande kruisstructuur van zijn dorp profaneert
hij kruis en christelijke symboliek. De jonge man met necrofiele neigingen doodt
sadistisch-orgiastisch zijn vader en zichzelf. Hij zet zijn moeder zijn eigen lichaam
voor. Waar in de laatmiddeleeuwse Ackermann aus Böhmen van Johannes van Tepl,
een twistgesprek tussen een (aan)klagende landman wiens vrouw gestorven is en de
oppermachtige dood, God als vaderfiguur de strijd beslecht met de woorden: Dood,
aan U de zege, ieder mens is verplicht het leven aan de dood, zijn lichaam aan de
aarde, en zijn ziel aan mij af te gaan, antwoordt de vader zijn zoon-moordenaar: Jij
hebt overleefd door de taal en ik door de sprakeloosheid. Ik hou van jou opdatje me
niet meer zou verachten. Jij zal tegen niemand meer kunnen vechten, je zal geen
doodsvijand meer kennen, die je in leven houdt. Dat is het doodsoordeel dat ik tegen
je uitspreek. Het ligt voor de hand dat Winkler meer dan Innerhofer de ingewikkelde
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innerlijke structuur van zijn figuur poogt te duiden, zowel vanuit de christelijke
symboliek als vanuit het oedipale vader/zoon-conflict dat moet uitlopen op de
uitschakeling van de vader, hier symbool voor elke vorm van verdrukking. Winkler
blijft laboreren aan de problemen van geboorte, leven en dood, (homo)sexualiteit en
geweld, zijn opvoeding, en de fnuikende kracht van religie en traditie. Meer nog dan
in Menschenkind wordt in zijn tweede roman

1/ Uitgave Claassen Verlag, Düsseldorf, 1985, 4e druk. Omslag: Klaus Detjen, Hamburg.
2/ Uitgave Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980. Omslag: Willy Fleckhaus.
3/ Uitgave De arbeiderspers, Amsterdam, 1975, Grote ABC nr. 296. Omslag: Vincent van Gogh,
Korenaren, Auvers, 1890.

Vlaanderen. Jaargang 36

211
langs het in elkaar vervloeien van flarden beschrijving, reflectie, herinnering, droom
en verbeelding aan obsessies en trauma's gestalte gegeven in een niet steeds duidelijk
uitgewerkte symboliek en metaforiek rond kruis, Christusfiguur en kruisdood als
lijdensweg, waarbij hij eigen situatie en deze van de beide homofielen laat aanleunen
en blasfematorisch tot een motief optilt waarin eigen rechtvaardiging en overleving
moeten mogelijk worden. Dit vooral weer door de (tekortschietende) taal. Door het
blasfemische als beschuldiging en zelfrechtvaardiging samen met het schrijven als
agressie en overlevingsstrategie, door de moord op de vader, waarin paradoxaal de
vereniging met de vader besloten ligt, komt de auteur echter met zichzelf niet in het
reine. Masochistisch blijft hij zichzelf kwellen: Indien ik in het dorp langs gesprekken
was bevrijd geworden van deze fantasieën, dan zou ik nu vermoedelijk niet schrijven.
En, eveneens in Muttersprache: Door de taal werk ik tegen de dood in en
waarschijnlijk zal ik mijn gehele leven lang over de dood moeten schrijven om te
kunnen overleven. Dezelfde idee vindt men terug in zijn tweede roman: De taal van
de doodsvogels van mijn kindertijd is steeds nog groter dan mijn taal die poogt in
die tijd door te dringen als in een muur. Psychologisch is het dan weer te verklaren
dat deze mislukking de auteur brengt tot deze regressie; de terugkeer naar het
embryonale stadium in de beschutte moederschoot. Zelfs door een fulminerende
taalorgie schijnt Winkler niet in staat te zijn zijn duistere trauma's te bannen. Het
zijn allicht die trauma's die Winklers demonisch-scheppende kracht mogelijk maken
en in beweging zetten. Of de auteur zich bevrijdt in zijn zopas verschenen jongste
roman Der Leibeigene heb ik niet kunnen nagaan.
Heel wat minder duister en psychologisch overtuigender dan Winklers oeuvre lijkt
me het in 1985 verschenen debuut van Anna Mitgutsch (o1948) Die Züchtigung
(Claassen Verlag, Düsseldorf). Uitgebouwd in de tijdsruimte van drie generaties
reconstrueert een zich herinnerende ikfiguur - een volwassen vrouw die hier de
schakel vormt tussen haar moeder en haar eigen kind - het leven van haar moeder
maar ook het hare. De reflectie wordt op gang gebracht n.a.v. volgende, als eerste
zin van het boek vooropgestelde, door haar eigen kind gestelde vraag: Was jouw
moeder zoals jij? Marie, een gegoede boerendochter die door haar ouders wordt
opgevoed volgens het letterlijk in praktijk gebrachte principe, ‘wie de roede spaart,
haat zijn kind’, beleeft een liefdesontgoocheling met een eerder onbenullige man en
trekt naar de stad waar ze vereenzaamd zal sterven. Reeds op p. 13 laat de vertellende
ikfiguur de grondtoon van het boek opklinken: Ik heb me verzet tegen mijn moeder
en haar leven, eens zal jij tegen mij opstaan. De naturalistische kijk op opvoeding,
erfelijkheid en milieu en de onafwendbare fataliteit waarmee het leven zich aan de
mens voltrekt, worden hier gekoppeld aan een verdiepende, psychologiserende
dimensie. Marie is niet zomaar het slachtoffer van haar eigen opvoeding die zich
a.h.w. voortzet en doorzet van zohaast zij moeder wordt. Haar even strenge met
onderdrukking en afstraffing gepaard gaande opvoedingsmethodes spruiten voort
uit een preventief-beschuttende afweerreactie, uit een zonderlinge vermenging van
angst en teveel aan liefde t.o.v. haar kind. Uit de paniekerige vrees dat haar dochter
- het is psychologisch niet onbelangrijk erop te wijzen dat zij een zoon had gewenst
- de verkeerde weg zal opgaan, reageert zij met een betuttelende opvoeding die dan
haar dochter, die o.m. getuige is van het failliet van haar moeders huwelijk, doet
steigeren en ontsporen. Aanvankelijk reageert zij frustaties en complexen af in een
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autistische introversie en in anorexia nervosa. Een tweede verzet tegen haar moeder
die kleinburgerlijk en schijnheilig haar kapotte relatie camoufleert, manifesteert zich
in de cynische minachting waarmee zij als jonge vrouw wraak neemt op de mannen
die zij gebruikt. Wanneer zij dan toch verliefd wordt en het resultaat van deze binding
op een breuk uitloopt, moet zij, vervreemd van zichzelf, vaststellen dat haar
ongeregeld leven ook sporen heeft nagelaten bij haar kind. De bewijzen vindt zij in
een dagboek dat als in een spiegel haar eigen beeld en dat van haar moeder weerkaatst.
Besluit: Het is me niet gelukt de ketting te doorbreken. Ook ik ben de dochter van
mijn moeder gebleven. De kring die ik poogde te doorbreken heeft zich definitief
gesloten. Het boek eindigt met de beschrijving van de aan kanker stervende Marie
Kovacs, gezien vanuit de optiek van dochter en kind. Aldus krijgt ook het boek, dat
inzette met de vragen van het kleinkind naar de overleden grootmoeder, eveneens
zijn gesloten cirkelstructuur.
In dit werk, waarin heel wat wordt gezegd over de moeder/dochter, maar ook over
de man/vrouw-relatie, weet de schrijfster daarenboven de bekrompen landelijke sfeer
te tekenen van een primitieve gemeenschap met haar taboes en dubbele moraal, met
haar uiterlijk fatsoen en haar brute sexualiteit. Dit milieu krijgt tevens reliëf door de
rake evocatie van het tijdsklimaat vóór, gedurende en na de oorlog dat hier gestalte
krijgt langs allerlei familie- en andere gebeurtenissen die de sfeer van spanning,
verdachtmaking, angst, intimidatie en discriminatie illustreren. Soms weet zij subtiel
te evoceren in onderkoelde zinnen. Wanneer zij schrijft: Op een mooie morgen waren
de twee dorpsgekken verdwenen, dan weet de lezer waar het over gaat, namelijk over
de door Hitler voor zwakzinnigen verordende euthanasie. Het milieu van haar moeder
wordt vervolledigd door de natekening van de levensweg van haar zusters en hun
karakters die aan het licht komen langs verguldende jeugdherinneringen of door hen
uitgebrachte commentaren. Langs het in elkaar haken van deze beschrijvingen en
evocaties met de soms sterke psychologisch analyse van deze spanningsvolle
moeder/dochter/(klein)dochter-relatie krijgt de roman zowel organisch als structureel
gestalte. Het werk getuigt van een sterke verbale kracht, een beheerst-geladen
verwoording en een stilistische nauwkeurigheid. De roman van deze jonge
Oostenrijkse lijkt mij een opmerkelijk debuut te zijn dat in het spoor van
bovenvermelde romans een belangrijke plaats inneemt.
Edmond Ottevaere
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Oostenrijk-Vlaanderen een uitzonderlijke vriendschap:
Stefan Zweig - Emile Verhaeren
Tussen de vele kunstenaars die tot de vriendenkring behoorden van de
Fransschrijvende Vlaamse dichter Emile Verhaeren (Sint-Amands aan de Schelde,
21 mei 1855-Rouen, 27 november 1916) bekleedt de Weense auteur en pacifist Stefan
Zweig een aparte plaats. Eerbiedige bewondering groeide tot een merkwaardige
vriendschap die ter gelegenheid van Europalia Oostenrijk in de kijker mag worden
geplaatst omdat zij de kern vormt van de liefde die Stefan Zweig zijn hele leven voor
Vlaanderen en zijn groten heeft gekoesterd.
Reeds tijdens zijn studententijd was hij tweemaal in Vlaanderen en later zou hij
nog vaak temidden zijn Vlaamse vrienden vertoeven. In de eerste plaats was het bij
deze reizen steeds te doen om Emile Verhaeren te ontmoeten, voor wie hij een
immense bewondering had. Erg gelukkig was hij daarenboven met de vriendschap
van andere kunstenaars als Constantin Meunier, Theo Van Rysselberghe en Camille
Lemonnier. Veertig jaar lang zouden de portretten van deze vriendenkunstenaars in
zijn werkkamer hangen terwijl toch in heel Europa de beroemdste artiesten tot zijn
intieme vrienden behoorden.
Stefan Zweig was pas 21 toen hij in 1902 voor het eerst kennismaakte met de 26
jaar oudere Emile Verhaeren, die toen reeds een veertiental dichtbundels en drie
toneelstukken op zijn naam had. Zweig vertelt over deze eerste ontmoeting ten huize
van beeldhouwer Charles Van der Stappen te Brussel uitvoering in ‘Erinnerungen
an Emile Verhaeren’, die hij vlak na Verhaerens dood schreef. Om te ontsnappen
aan de censuur tijdens de eerste wereldoorlog liet hij er slechts honderd exemplaren
van drukken en bezorgde die alleen aan zijn trouwe vrienden. Een requiem achter
gesloten deuren, noemt hij ze. Na de oorlog, in 1927, het jaar ook waarin het stoffelijk
overschot van Emile Verhaeren vanuit Wulveringem in West-Vlaanderen naar
Sint-Amands op de Scheldebord wordt overgebracht, publiceert Stefan Zweig deze
herinneringen. Hij geeft ze uit in eigen beheer bij de Spamerschen Buchdruckerei te
Leipzig. Het voorwoord draagt de datum 27 november 1926, de tiende verjaardag
van de tragische dood van de Scheldedichter.
Raak getypeerd is de beschrijving van die eerste ontmoeting met Emile Verhaeren,
in augustus 1902 in het atelier van Van der Stappen, waar Verhaeren komt poseren
voor de bekende buste.
‘Voor het eerst heb ik toen in werkelijkheid zijn nerveuze handdruk gevoeld en
zijn open en eerlijke blik aanschouwd. Hij kwam er toe, zoals gebruikelijk, overvol
van nieuwe dingen die hij had meegemaakt, maar ook vol enthousiasme.
Reeds tijdens het eetmaal begon hij te vertellen...
En die onstuimigheid is bij hem een trouwe gewoonte geworden. Ze laaide op als
een knetterend vuur, zonder ophouden, en het was wonderbaarlijk om aan te zien
hoe hij zijn woorden begeleidde met een vastberaden gebaar om aan te tonen wat hij
gezien had en de indruk die het op hem had gemaakt. Van bij het eerste woord
overrompelde hij U helemaal. Niets wees hij af. Hij stond heel open voor alle nieuwe
ervaringen en was bereid ze tot in de kleinste bijzonderheden te benaderen.
Iedereen die hij ontmoette palmde hij als het ware met heel zijn wezen in, helemaal
buiten zichzelf.
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Honderden keren sedert dit eerste onderhoud heb ik bij hem diezelfde vurige en
onweerstaanbare drang naar anderen toe ervaren. Hij wist in het geheel niets van mij
en toch was hij reeds vol dankbaarheid voor mijn belangstelling. Van zodra hij
begrepen had hoe dierbaar zijn oeuvre me was, gaf hij mij zijn volledig vertrouwen.
Ik voelde me volledig bevrijd als nooit tevoren van alle schuchterheid tegenover
deze vreemde maar openhartige

De twee vrienden gezien door Frans Masereel.
Links: Emile Verhaeren. 1921. Houtsnede.
Rechts: Stefan Zweig. 1926. Oost-Indische inkt.
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man. Zijn kordate blik, vinnig en helder, ging me recht naar het hart...’
Ook latere ontmoetingen in Parijs in 1905 worden uitvoerig beschreven, maar
vooral de talrijke samenkomsten in Caillou-qui-bique krijgen de meeste aandacht.
Dit onooglijk plekje in de Provincie Henegouwen, aan de Frans-Belgische grens,
was sedert 1899 het geliefde buitenverblijf van het echtpaar Verhaeren. Het behoort
nu tot de gemeente Honnelles, ontstaan bij de fusie van enkele kleine dorpjes in de
omgeving van Roisin en genoemd naar de twee beekjes die deze mooie streek
doorkruisen. Hier ontving Emile Verhaeren het liefst zijn vele vrienden, onder wie
Constant Montald, Theo Van Rysselberghe en Léon Bazalgette. Ze waren er allemaal
thuis en konden er met Verhaeren ten volle genieten van het leven op het platteland.
Vijf zomers heeft Stefan Zweig er doorgebracht. In de vakantie van 1908 vertaalde
hij er in het Duits het handschrift van het toneelstuk ‘Hélène de Sparte’, dat het jaar
daarop bij Insel Verlag te Leipzig verscheen, drie jaar vóór de originele Franse tekst.
Ook de Russische vertaling ervan van de hand van Valerie Brussov verscheen drie
jaar voor Frankrijk de publikatie bij La Nouvelle Revue Française te Parijs en de
creatie ervan in het Théâtre du Châtelet te Parijs mocht beleven. 4 mei 1912 had de
première plaats en enkele dagen later stuurt Zweig felicitaties aan Verhaeren: ‘Ik
verneem met vreugde dat uw werk een voltreffer werd. Terzelfdertijd merkte ik ook
de latente antipathie van de Parijse kritiek ten overstaan van uw werk, maar ik heb
me daarover niet druk gemaakt daar ik weet dat uw roem de grenzen overschrijdt en
u met uw werk de hoogste waardering geniet in heel Europa’.
Dit fragment komt uit een van de vele honderden brieven die zij elkaar toestuurden.
De Koninklijke Bibliotheek te Brussel bezit tweeënveertig brieven aan Emile
Verhaeren en vier aan Marthe Massin, Verhaerens vrouw. De brieven van Emile
Verhaeren aan Stefan Zweig berusten in de Nationale Bibliotheek van Israël.
Stefan Zweig vertaalde niet alleen ‘Hélène de Sparte’ van Verhaeren. Ook de
toneelstukken ‘Philippe II’ en ‘Le Cloître’ werden door hem vertaald en samen met
‘Helenas Heimkehr’ in 1910 bij Insel Verlag te Leipzig gepubliceerd en in 1914
heruitgegeven onder de titel ‘Drei Dramen’.
Ook de kunstmonografieën ‘Rembrandt’ en ‘Rubens’ werden door Zweig vertaald
en werden respectievelijk in 1912 en 1913 gepubliceerd en kregen elk twee
heruitgaven.
Maar Stefan Zweig was vooral een groot bewonderaar van Verhaerens poëzie.
Reeds in zijn jeugd was hij aan het vertalen van de gedichten van zijn grote
voorgangers begonnen, Rimbaud, Baudelaire en Verhaeren. De angst en de
onzekerheid niet te kunnen optornen tegen zoveel grootheid had hem ertoe gebracht
tijdelijk af te zien van eigen creatief werk tot Verhaeren hem liet geloven in eigen
kunnen.
In 1904 reeds verschenen te Berlijn onder de titel ‘Ausgewählte Gedichte’
drieëntwintig vertaalde gedichten van Verhaeren. Ze werden in 1910 en 1923
heruitgegeven. In 1912 verscheen ‘Hymnen an das Leben’ waarin negentien vertaalde
gedichten uit ‘Les Forces tumultueuses’ en uit ‘Toute la Flandre’. In 1931 werd de
bundel nog heruitgegeven. Nog meer dan uit de vertalingen blijkt de grote dankbare
bewondering voor Verhaeren uit de monografie ‘Emile Verhaeren’ van de hand van
Stefan Zweig die in 1910 verscheen. Zij behandelt in drie delen het volledige werk
van Emile Verhaeren tot 1910 en besluit met een opmerkelijke appreciatie van
Verhaerens werk, waarvan hij de Europese betekenis beklemtoont. De studie werd
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alom enthousiast onthaald, werd in 1913 heruitgegeven, in 1910 reeds vertaald in
het Frans en in 1914 in het Engels. De Franse versie verscheen opnieuw in 1946 en
zopas nog in 1985 bij Pierre Belfond te Parijs.
Het aangrijpendste dat Stefan Zweig ooit over Verhaeren schreef blijft evenwel
de ‘Erinnerungen’, als ‘Souvenirs sur Emile Verhaeren’ in 1931 vertaald. Spannend
is het slot ervan waarin hij het verhaal brengt van de eerste uren van de eerste
wereldoorlog. Stefan Zweig verblijft aan de Belgische kust, te De Haan aan zee, en
verheugt zich reeds over het verblijf in de maand augustus gepland bij Emile
Verhaeren te Caillouqui-bique. Uit de kranten die hij te Oostende haalt, verneemt
hij het uitbreken van de oorlog. Het ongelooflijke wordt waar: Oostenrijk is reeds in
oorlog. De toestand wordt onhoudbaar voor hem. Vlug schrijft hij nog enkele zinnetjes
aan Verhaeren en neemt vliegensvlug de trein naar Wenen. Het Duitse leger valt
België binnen.
Emile Verhaeren schrijft enkele tijd later ‘Le crime Allemand’, ‘La Belgique
sanglante’, ‘Parmi les Cendres’ en ‘Villes meurtries de Belgique’. Stefan Zweig
daarentegen zwijgt, treurt om de verbroken vriendschap, maar is toch vol begrip voor
de haat van zijn meester, wiens scherpe toon hem toch verrast. ‘Ik wist dat Verhaerens
geboortedorp, niet ver van Antwerpen, door het oorlogsgeweld werd geteisterd, dat
zijn huis door soldaten werd bezet, dat hij verbannen uit zijn vaderland, terecht kon
in de hele wereld. Ik wist dat hij sterk genoeg zou zijn om zich te beheersen. Ik wist
dat de haat van deze man, voor wie vergevensgezindheid heel hoog stond
aangeschreven, niet kon blijven duren...’
Vurig had Stefan Zweig nog gehoopt zijn grote vriend de verzoenende hand te
reiken, maar het verliep heel anders. 26 november 1916 was een sombere dag voor
Stefan Zweig. De kranten brachten hem het nieuws van de tragische dood van
Verhaeren, onder een trein in het station van Rouen. Met niemand kon hij over zijn
mateloos verdriet spreken. Hierom rouwen werd als een misdaad bestempeld. Op
papier brengt hij zijn treurnis onder woorden: ‘Hoe meer ik mezelf overtuigde van
zijn dood, des te meer voelde ik hoeveel er van hem in mij leefde, en zelfs deze
woorden die ik schrijf om van hem afscheid te nemen hebben hem voor mij nog meer
tot leven gebracht. Want alleen het bewustzijn van een groot verlies bevestigt het
waarachtige bezit van al wat vergankelijk is. Alleen onvergetelijke doden behoren
voor altijd tot de levenden.’
Paul Servaes
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Wiener Mélange
Over de invloed van de Wiener Secession op de Belgische architectuur en
toegepaste kunst in de eerste decennia van de twintigste eeuw
Omstreeks 1902 was de Art Nouveau in België over het hoogtepunt heen. Steeds
meer architecten en sierkunstenaars keerden zich af van de uitbundig slingerende
lijnen. Reeds vanaf de eeuwwisseling werd een groeiend verlangen naar soberheid
merkbaar. Het streven naar een esthetische vernieuwing werd gevoed door wijzigingen
in de maatschappelijke situatie. Francis Strauven wees er in zijn bijdrage tot de Art
Nouveau-tentoonstelling te Brussel in 1980 op dat ‘de bloeiperiode van de Art
Nouveau te Brussel precies samenvalt met de periode van maatschappelijk optimisme
tussen de twee algemene stakingen van 1893 en 1902’1. Hij ziet in de omslag van
het sociale klimaat een verklaring voor de ‘tendens tot abstractie en een geestelijke
ruimtevrees die het werk van de Belgische Art Nouveau-protagonisten, zowel Horta
als van de Velde na 1902 kenmerkt’2.
De basis voor de versobering werd gelegd door een andere protagonist van de Art
Nouveau: Paul Hankar (1859-1901). Zijn rationalisme zou zelfs hebben bijgedragen
tot de ontwikkeling van de vormentaal van de Wiener Secession, gesticht in 1897.
De Oostenrijkse architect en toekomstig secessionist Otto Wagner (1841-1918)
bezocht in 1897 de Kongotentoonstelling te Tervuren en was bijzonder enthousiast
over de realisaties van Hankar. Dit belangrijk gegeven, gebaseerd op een mededeling
van Hankars leerling en opvolger Adolphe Crespin (1859-1944) aan Henri
Fierens-Gevaert, wordt terecht onderstreept in het recente boek van François Loyer
over Hankar3. Loyer wijst op de artistieke verwantschap tussen Hankar, Wagner en
Mackintosh en op de rol

Henry van de Velde. Ontwerpschets voor het Werkbundtheater in Keulen, 1914.

van België als contactplaats. We mogen immers niet vergeten dat op de tentoonstelling
voor toegepaste kunst te Luik in 1895 een omvangrijke bijdrage te zien was van
Schotse kunstenaars, met Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) als belangrijkste
figuur. De creaties van de school van Glasgow werden gekenmerkt door een streven
naar geometrisch gestileerde decoratiemotieven en naar rechtere lijnen, een tendens
die zich ook aftekende in het oeuvre van de Luikse meubelontwerper Gustave
Serrurier-Bovy (1858-1910)4. Niet alleen in Wenen werd gewerkt aan een versobering
en verstrakking. De vernieuwende rol van de Glasgow Four (Mackintosh, Herbert
McNair, Margaret en Frances Macdonald) en hun navolgers is even belangrijk geweest
als de bijdrage van de Weense kunstenaars. De eenvoudige, hoofdzakelijk witte
lay-out van de Schotse stand op de Secession-tentoonstelling te Wenen in 1900 werd
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er trouwens bijzonder geapprecieerd5. Het gebruik van gelijkaardige
decoratiemotieven, zoals de geometrisch gestileerde roos, en het streven naar rechte
lijnen wijst op een verwantschap tussen Weners en Glasgowers en op een onderlinge
beïnvloeding. Ook de Künstlerkolonie van Darmstadt, opgericht in 1899, heeft een
fundamentele bijdrage geleverd tot de triomf van geometrie en soberheid. Alhoewel
daar de curven niet zo makkelijk door rechten werden vervangen, was het toch dé
plaats waar velen met de Weense secessionistische stijlkenmerken werden
geconfronteerd. De kunstenaarskolonie op de Mathildenhöhe, gebouwd onder leiding
van de Oostenrijkse architect Joseph Maria Olbrich (1867-1908), werd het reisdoel
van heel wat kunstenaars en had onmiskenbaar invloed. Zo werden b.v. de meubelen
van Serrurier-Bovy na zijn bezoek aan Darmstadt in 1901 constructiever en soberder
van vorm6. De vernieuwing ging in Darmstadt voor Henry van de Velde (1863-1957)
echter niet
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Léon Sneyers. Paviljoen ‘Science’ voor de Wereldtentoonstelling, Gent, 1913.
Verzameling: Archives d'Architecture Moderne, Brussel).

Josef Hoffmann. Palais Stoclet, Brussel, 1905-1911.
(Foto: Tijdschrift ‘L'Architecte’, Parijs, 1912).

ver genoeg. Hij stelde de vorm en logische constructie van het Folkwang Museum
te Hagen (1902) tegenover de decoratieve fantasie van de Mathildenhöhe. Van de
Velde had trouwens liever Josef Hoffmann als leidend architect van de Mathildenhöhe
gezien7. De eerste schetsen voor het Werkbundtheater te Keulen steken overigens de
bewondering van Van de Velde voor Hoffmann niet weg8. De invloed van Olbrich
werd reeds in 1900 merkbaar in de atelierwoning die Fernand Khnopff (1858-1921)
te Brussel liet bouwen door Edouard Pelseneer (1870-1947)9. Khnopff was een graag
geziene gast bij de Wiener Secession en hij introduceerde de Weense soberheid bij
Pelseneer, die zoals vele anderen het lyrisme van de Art Nouveau door rationalisme
wou vervangen. Wenen (en ook Glasgow en Darmstadt) werd hét alternatief voor
de zwierige Art Nouveau, naast een terugkeer naar het academisme die o.m. in het
werk van Victor Horta (1861-1947) optrad.
Hoewel België en Frankrijk de Art Nouveau domineerden, valt de bereidheid op
waarmee in ons land de Secessionversobering werd verwerkt. Ter gelegenheid van
de recente tentoonstelling ‘Vienne-Bruxelles’ formuleerde Annick Brauman een
aantal hypothesen voor dat fenomeen. De belangrijkste hypothese verklaart die
ontvankelijkheid door het bestaan van een traditie van individuele produktie, niet
geremd door schoolse wetten, en dit wegens een structureel onvermogen tot
intellectueel imperialisme10. Het Belgische nietgestructureerde individualisme dus,
gecombineerd met het open staan voor invloeden van buitenaf en het verwerken
ervan. Toch werd de Wiener Secession ook kritisch benaderd11, een ingesteldheid
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die o.a. tot uiting kwam bij het bezoek van een aantal architecten aan het Palais
Stoclet in 191212. Er was ook weerstand tegen de stijgende Germaanse invloed,
geplaatst in de politieke context van de oorlogsdreiging.
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Oscar & Albert Vande Voorde. Paviljoen Dangotte, Wereldtentoonstelling, Brussel, 1910. (Foto verz.
K.U. Leuven, Archief Van der Swaelmen).
Albert Van Huffel. Salontafeltje, interieur Behn, Ninove, 1919. Verzameling: Museum voor Sierkunst,
Gent.

Het Palais Stoclet: het ‘paard van Troje’ binnen de hoofdstad van de Art Nouveau13,
een ‘bruggenhoofd van de Weense architectuur’14 of een ‘verplaatst monument’15!
Adolphe Stoclet, een ingenieur gespecialiseerd in de exploitatie van spoorwegen,
werkte in Wenen aan de reorganisatie van de spoorweg Wenen-Aspan en maakte zo
ter plaatse kennis met het werk van de secessionisten. Bij zijn terugkeer naar België
- in zijn nieuwe functie van directeur van de Société Générale de Belgique - gaf hij
aan Josef Hoffmann de opdracht om in Brussel een hôtel de maître te bouwen. Het
werd voor Hoffmann een unieke kans om een Gesamtkunstwerk te realiseren. Het
hôtel Stoclet, gebouwd tussen 1905 en 1911, werd een paleis in de stad, zo
indrukwekkend dat het zelfs de naam van ‘Stocleon’ meekreeg16. De rechthoekige,
driedimensionale volumes, geaccentueerd door het contrast tussen de marmeren
bekleding van de gevels en de bronzen omlijstingen, bevatten meesterlijke
interieurinrichtingen van de Wiener Werkstätte en fresco's van Gustav Klimt
(1862-1918), naast de omvangrijke collecties antieke en etnische kunst van Stoclet
en zijn echtgenote Suzanne Stevens.
Het Paleis Stoclet heeft ongetwijfeld een diepe indruk gemaakt op jonge
kunstenaars, doch het was vanzelfsprekend niet alleen verantwoordelijk voor de
invloed van de Weense stijl op de Belgische architectuur en toegepaste kunst. In die
ontwikkeling hebben tijdschriften en platenalbums als ‘Moderne Bauformen’, ‘Der
Architekt’, ‘Innendekoration’, ‘Neubauten in Wien/Prag/Budapest’ en ‘Deutsche
Kunst und Dekoration’ een primordiale rol gespeeld, terwijl ook in eigen land
bijdragen verschenen over de nieuwe tendensen,

Albert Van Huffel. Monogram voor Art Décoratif Céline Dangotte, Brussel (1914) en eigen
monogrammen.
Verzameling: Museum voor Sierkunst, Gent, Archief Van Huffel.
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Emile Van Averbeke. Ontwerp voor een villa, afgedrukt in ‘Moderne Bauformen’, 1903.

o.m. in ‘L'Emulation’. Daarbij kwamen de reizen naar Wenen of Darmstadt of naar
grote buitenlandse tentoonstellingen. Zo maakten b.v. leden van de Gentse kring
‘Kunst en Kennis’ in 1900 een studiereis naar de Parijse internationale tentoonstelling
om er de Oostenrijkse afdeling te bezoeken, waar o.m. meubelen van Hoffmann en
Olbrich waren opgesteld17. Meubelontwerpen van Albert Van Huffel (1877-1935)
en Oscar Vande Voorde (1871-1938) uit 1902 vertonen qua opbouw en ornamentiek
opvallende overeenkomsten met de creaties van Olbrich18. De tentoonstelling voor
decoratieve kunst te Turijn in 1902 werd een historisch trefpunt met de bijdragen
van Wenen en Glasgow, de 38 zalen van de Duitse afdeling, o.m. ingericht door
Olbrich en Peter Behrens (1868-1914), en... met een opvallend sobere Belgische
bijdrage van o.a. Pelseneer, Vande Voorde, Horta, Georges Hobé (1854-1936),
Crespin en Léon Sneyers (1877-1948).
Léon Sneyers zou zich ontpoppen als dé Belgische secessionist. Deze architect,
interieurontwerper en decorateur, leerling van Crespin en zodoende doordrongen
van het werk van Hankar, was een ‘tentoonstellingsbeest’, net als Hoffmann19. Zijn
realisaties, o.m. het Kongo-paviljoen op de Luikse tentoonstelling van 1905, het
Belgisch paviljoen te Milaan in 1906 en zijn paviljoen voor de biënnale van Venetië
dragen een uitgesproken Weense stempel. De stijl van de Wiener Secession vinden
we ook terug in zijn winkel ‘L'Intérieur’ te Brussel en vanaf 1919 in de ‘Galerie
Sneyers’. In 1913 ontwierp hij de afdeling ‘Sciences’ voor de Gentse
wereldtentoonstelling en vertegenwoordigde hij België op de Ideal Home Exhibition
te Londen. Een andere ‘secessionist’, zij het veel minder ‘fanatiek’, was Oscar Vande
Voorde, zoals reeds in 1925 door Louis Van der Swaelmen werd aangestipt20. Vande
Voorde verbleef omstreeks 1897 in Wenen21. De invloed van de Wiener Secession
blijkt o.m. in zijn meubelontwerpen voor Turijn (1902), het paviljoen Dangotte op
de Brusselse wereldtentoonstelling in 1910 en de ‘modelwoning’ op de Gentse
tentoonstelling in 1913. Vande Voorde was hoofdarchitect voor die expositie, waarvan
de hoofdgebouwen een beaux-arts vormentaal vertoonden en niet ‘Weens’ waren,
zoals men misschien van Vande Voorde zou verwachten. De invloed van Wenen
komt sterker tot uiting in een deel van het oeuvre van Albert Van huffel, terwijl ook
de Schotse en de intimistische Engelse architectuur en binnenhuisinrichting in zijn
werk sporen hebben nagelaten. Marc Dubois merkt in dat verband terecht op dat
‘Van huffels gevoeligheid voor het witte interieur (zoals in de woning Van Herrewege,
Gent, 1909) niet vreemd is aan de vele internationale voorbeelden’. Ook in het werk
van andere Belgische ontwerpers is dit terug te vinden zoals o.a. bij Oscar Vande
Voorde, Paul Hamesse (1877-1957) en Flor Van Reeth'22. Ook in Van huffels creaties
voor de Brusselse firma L'Art Décoratif Céline Dangotte komen die invloeden aan
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bod. Zijn ontwerp voor het herkenningsteken van ADCD werd geïnspireerd door het
monogram van Anton Ders: een cirkelvormig teken als kenmerk van een uitvoerder.
Van huffels eigen monogrammen waren meestal vierkant of rechthoekig, wat bij de
Wiener Werkstätte was voorbehouden aan de ontwerpers23. Het bolmotief in de
ontwerpen van Van huffel refereert naar Hoffmann, wiens creaties ook zijn zilverwerk
voor de Gentse firma Bourdon beïnvloedden24. Het levenswerk van Albert Van huffel,
de basiliek van Koekelberg, kreeg een koepel van het type dat Otto Wagner aanbracht
op de Steinhofkirche te Wenen (1905-1907)25.
Een gemeenschappelijk kenmerk van de ‘tweede generatie Art
Nouveau-architecten’ is hun voorkeur voor de geometrie boven het florale en
organische26. Dat betekent niet dat het

Renaat Braem. Ontwerptekeningen voor een villa, 1926.
Verzameling: Archives d'Architecture Moderne, Brussel.
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Marcel-Louis Baugniet. ‘L'Amour et la Mort’. Olie en bladgoud op doek, 1918. Verzameling van de
kunstenaar.
(Foto: L. Schrobiltgen, Brussel).

vegetatieve, animale of menselijke ornament in hun werk ontbreekt, doch de stilering
van de decoratie gebeurt op geometrische basis en dit onder invloed van Wenen en
Glasgow. Ook symbolistische en mythologische, vaak door de klassieke Oudheid
geïnspireerde figuren zijn erg geliefd. Tot die tweede generatie behoren, behalve de
reeds geciteerde kunstenaars, o.a. Paul Cauchie (1875-1952), auteur van een
merkwaardige eigen woning te Brussel (1905), Achilles Van Hoecke-Dessel
(1873-1918) en Emile Van Averbeke (1876-1946). Van Averbeke zou zelfs vóór
Sneyers secessionistische kenmerken in zijn werk hebben opgenomen27. Zijn oeuvre
wordt gekenmerkt door een voor vele generatiegenoten bepalende reeks aan invloeden:
Glasgow, Wiener Secession, H.P.Berlage (1856-1934), Frank Lloyd Wright
(1867-1959)28. Met Emiel Thielens (1854-1911) ontwierp hij in 1903 de inkom van
de Antwerpse Zoo. Het volkshuis ‘Help U Zelve’ (Antwerpen, 1901) bouwde hij in
samenwerking met J. Van Asperen. In ‘Moderne Bauformen’ werden tekeningen
van Van Averbeke gepubliceerd29. Misschien via die weg kwam Geo Henderick
(1879-1957) in contact met het werk van Van Averbeke. Henderick was een
bewonderaar van de Wiener Secession, wat niet alleen tot uiting kwam in zijn
Coliseum (Gent, 1911) of zijn paviljoenen voor de Gentse wereldtentoonstelling van
1913, doch ook in zijn tekeningen van utopische architectuur30. Lucien François
(1894-1983) bouwde omstreeks 1919 een tiental villa's op Sicilië, waaronder een
villa voor prins Petrulla te Mondello die herinneringen oproept aan het huis van
beeldhouwer Ludwig Habich in Darmstadt, een ontwerp van Olbrich31.
Zoals reeds gezegd werden de creaties van de Wiener Secession niet kritiekloos
aanvaard. Antoine Pompe (1873-1980) verdedigde het strenge uitzicht van het Palais
Stoclet in ‘Réponse d'un moderniste à un vieillard’, in 1913 afgedrukt in het tijdschrift
‘Tekhné’32. Het volgende jaar stelden Pompe en Fernand Bodson (1877-1966)
opvallend eenvoudige werkmansmeubelen tentoon te Brussel. Het briefhoofd van
beide architecten, ca. 1910 ontworpen, doet bijzonder Weens aan met het wit-zwarte
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dambordmotief. Weense geometrie en rechtlijnigheid bepaalden de gevel van Pompes
Dr. Van Neckkliniek, een fel besproken meesterwerk te Brussel gebouwd in 191033.

Robert Mallet-Stevens. Tekening, gepubliceerd in ‘Le Home’, 1911.
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Ateliers d'Art, Saint-Ghislain. Vaasje, faience, ca. 1925.
Verzameling: Poulain-Caese, Gent. (Foto: Blue Studio, Gent).

Met een niet aflatende ijver pleitten de modernisten voor de afschaffing van elk
ornament. Adolf Loos (1870-1933) schreef in 1908 te Wenen ‘Ornament und
Verbrechen’. Toch leefden de secessionistische kenmerken nog tot in de jaren twintig
verder als ingrediënten van de Art Deco. De Weense stijl was intussen in brede
kringen aanvaard. Louis-Herman De Koninck (1896-1984) camoufleerde in 1926
zijn ontwerp voor de woning van de schilder Lenglet te Ukkel met Weense
vakjesramen en met gestileerde bloemornamenten om zonder weerstand een
bouwvergunning te krijgen34. Die truc paste hij ook toe bij het ontwerp voor de woning
Dotremont te Ukkel in 1931-193235. Naderhand werden de huizen gebouwd naar de
werkelijke plannen, ontdaan van elk ornament. Weense trekjes vinden we wel nog
in de geveltransformatie van de bodega ‘Le Perroquet’ (Brussel, 1922) en in de
verbouwing van de villa Campo te Oudergem (1921), waarvoor De Konincks
echtgenote E. Van Hoegaerden behangselpapier ontwierp36. Kenmerkend voor de
populariteit van de Weense stijl zijn de schetsen voor een villa die Renaat Braem
(o1910) op 16-jarige leeftijd maakte37. En - om even buiten het bestek van deze
bijdrage te treden - het is niet toevallig dat Marcel-Louis Baugniet (o1896) in 1918
bij de Brusselse Academie voor Schone Kunsten een pasteltekening indient die door
een leerling van Klimt gemaakt zou kunnen zijn38. Het Palais Stoclet speelde een
belangrijke rol in de export van de Weense stijl naar Parijs. Robert Mallet-Stevens
(1886-1945), neef van Adolphe Stoclet, maakte nog als student de bouw van het
Palais Stoclet mee. De jonge Franse architect kreeg de kans om in het Belgische
tijdschrift ‘Le Home’ in 1911 vier Weens geïnspireerde tekeningen te publiceren. In
het tijdschrift ‘Tekhné’ leverde hij in hetzelfde jaar zes artikels onder het hoofd
‘Lettres de Paris’39.
De invloed van het Palais Stoclet blijkt overduidelijk uit zijn ontwerpen voor de
woning Ecorcheville (1914). De tekeningen van Mallet, o.m. voor de map ‘Une cité
moderne’ (1922), en zijn decors voor de films ‘Le secret de Rosette Lambert’ (1920)
en ‘L'inhumaine’ (1923) bleven schatplichtig aan de Weense secessionisten. Slechts
vanaf 1923, toen hij met de villa Noailles te Hyères zijn eerste gebouw kon realiseren,
raakte Mallet los van de Weense invloed40.

Vlaanderen. Jaargang 36

Albert Van Huffel. Zilverwerk voor firma Bourdon, Gent, 1916. Verzameling: Museum voor Sierkunst,
Gent, Archief Van Huffel. Grote verwantschap met het zilverwerk uit die tijd van Hoffmann, Moser,
Margold en de Wiener Werkstätte.
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Reclame voor de firma Serrurier & Cie, uit ‘L'Art Décoratif’, 1906.

Reclame ‘Lustrerie d'Art’, Maurice Sengier, Kortrijk. Tekening gesigneerd A.D.

Binnen het toegemeten aantal bladzijden was het in dit artikel slechts mogelijk
om de invloed van de Wiener Secession op enkele architecten en beoefenaars van
toegepaste kunst aan te geven. Tientallen anderen hebben creaties van hun Weense
collega's tot voorbeeld of inspiratiebron genomen. Over de invloed van de Wiener
Secession op de beeldende kunst zou ook heel wat kunnen worden gezegd. En in het
post-modernisme zijn knipoogjes naar Wenen veelvuldig aanwezig. Toch leek het
bij de samenstelling van dit Oostenrijk-nummer van ‘Vlaanderen’ aangewezen om
beknopt de Weense tendensen in de Belgische architectuur en toegepaste kunst van
het begin van de twintigste eeuw te bespreken, temeer omdat de Europalia-directie
geen belangstelling bleek te hebben voor een tentoonstelling over dit onderwerp.
Gelukkig heeft de tentoonstelling Vienne-Bruxelles die lacune gedeeltelijk opgevuld.
Norbert Poulain
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Hans Hollein, kunst en architectuur gevoed door symboliek, een
drang naar het rituele en een zoeken naar communicatie
Hans Hollein is een beetje excentriek. Hij is moeilijk te bereiken, lijkt afwezig bij
interviews, herhaalt steeds zijn vorige uitspraken. Hij houdt van kitsch en maakt
soms ouderwetsogende meubels, ietwat stijf en kunstig. In andere ontwerpen werkt
hij met zuivere vormen en industriële materialen en lijkt het ontwerp verrassend
nieuw. Alles wat hij aanraakt wordt voorzien van een laagje bladgoud. Zijn werk is
maniëristisch en luxueus. Voor ons is hij op en top Weens. Bovendien is hij architect
én plastisch kunstenaar. Genoeg om hem tot een controversieel figuur te maken.
Hans Hollein (1934) studeerde tot 1955 aan de Akademie der Bildende Künste,
Höchere Abteilung für Architektur. Hij vervolledigde zijn opleiding in de V.S. aan
het Illinois Institute of Technology in Chicago en aan de University of California in
Berkeley.
Reeds in zijn studieperiode schreef Hollein over architectuur. Hij maakte ook heel
wat tekeningen die zijn ideeën omtrent architectuur moesten verduidelijken. ‘Projekt
für einen Wolkenkratzer’ - een phallus en een gebalde vuist - drukte in elementaire
symbolen het begrip moderne hoogbouw uit. De moderne functionele hoogbouw
maakte volgens Hollein niet enkel en alleen haar structuur duidelijk, maar eveneens
inhoudelijke aspecten als macht en potentie.
Als Hollein in het begin van de jaren zestig weer in Wenen verblijft is hij nog niet
aan bouwen toe. Met voordrachten, tekeningen, geschriften en projecten manifesteert
hij zich in het Weense avant-garde milieu. In 1963 bouwt hij o.m. de geëngageerde
tentoonstelling: ‘Architektur- Work in Progress’ in de toonaangevende galerie ‘Nächst
St. Stephans’. Hij doet dit samen met zijn vriend - de beeldende kunstenaar - Walter
Pichler. Met foto's, schetsen, tekeningen, montages en maquettes maakt Hollein
duidelijk dat de architectuur opnieuw sacraal en symbolisch geladen moet zijn.
Hiermee reageert hij tegen het steriele en monotone karakter van de late
functionalistische architectuur zoals die ontwikkeld is uit de doctrines van Mies van
der Rohe en Walter Gropius.

Ontwerp voor een wolkenkrabber in Chicago, 1958.

‘Die Turnstunde’, 1984. Een ruimte-installatie in het Museum Abteiberg, Mönchengladbach.
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De tentoonstelling getuigt ook van een onmiskenbaar geloof in een positieve
ontwikkeling van de maatschappij door de techniek. Dit werd later door Heinrich
Klotz - directeur van het architectuurmuseum te Frankfurt - het sciënticisme genoemd.
Tekeningen en modellen tonen utopisch-visionaire steden die als reusachtige machines
boven het landschap zweven. Deze ‘stedebouwkundige’ voorstellen

Retti - kaarsenwinkel, Wenen, 1964-65.
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liggen in de lijn van de indrukwekkende en visionaire ontwerpen van de 18de-eeuwse
Franse architecten Boullée en Ledoux. Of van de Italiaanse futuristen Antonnio
Sant'Elia en Mario Chiàttone van het begin van deze eeuw.
In 1965 ontwerpt Hollein - samen met Pichler en Ernst Graf - een sciëntistisch
project voor de Biënnale van Parijs: ‘Minimal-Behausung’. Het ontwerp is een
‘verblijfcapsule’, die in alle materiële en psychische behoeften moet voorzien. In de
capsule is er plaats voor één persoon. Diverse capsule-eenheden kunnen aan elkaar
gehecht worden. Een systeem van telecommunicatie zorgt voor het contact met de
buitenwereld. De Minimal-Behausung is een manier van wonen die de totale mobiliteit
mogelijk maakt.
Vanaf het begin van de jaren zeventig maakt Hollein installaties die steeds minder
betrekking hebben op de architectuur. ‘Ausstellung zum Thema Tod’ in 1970 in het
museum van Mönchengladbach, ‘Werk und Verhalten, Leven und Tod, Alltägliche
Situationen’ in 1972 voor de Biënnale van Venetië of ‘Die Turmstunde’ 1984 in het
museum te Mönchengladbach.
Hollein werkt met thema's als de dood, het leven, de natuur, de cultuur, de ratio
en het gevoelsleven. In de ‘Ausstellung zum Thema Tod’ is Hollein de archeoloog
van de toekomst die opgravingen doet naar het heden. In een artificiële site in

Juwelierszaak Schullin I, Wenen, 1972-74.

het museum vindt hij een gebroken colaflesje. De stukken worden zorgvuldig aan
elkaar gelijmd en het ‘unicum’ wordt voor de denkbeeldige toeschouwer van de
toekomst tentoongesteld, alsof het om een precieuse Griekse vaas zou gaan.
‘Die Turmstunde’ bestaat uit scupturen en tekeningen. Het menselijk lichaam, en
vooral de basishoudingen van het vrouwelijk naakt staan centraal in deze installatie.
In de aquarellen en potloodtekeningen nemen de liggende figuren - vanuit gezochte
perspectieven bekeken - amorfe vormen aan. In de gipssculpturen daarentegen wordt
vooral de geometrie en de symmetrie van het menselijke lichaam beklemtoond. Zowel
het amorfe als het geometrische zijn volgens Hollein gelijktijdig aanwezig in de
architectuur en in de mens. De vormelijkheid van de architectuur en de mens lopen
samen. De houdingen van de vrouwelijke figuren in de installatie verwijzen ook naar
niet nader bepaalde rituele handelingen. Ze vormen erotische en sensuele tekens met
een universeel karakter en krijgen daardoor een sacrale dimensie.
In deze, net zoals in alle andere installaties, duikt de wereld van mystiek, cultus
en universele krachten op.
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Dezelfde geest is terug te vinden in de architecturale realisaties van Hollein. Hij
gaat immers verder dan het oplossen van de louter functionele behoeften. De
gebouwen hebben een spirituele en psychische inhoud en betekenis. Hollein bekomt

Juwelierszaak Schullin II, Wenen, 1981-82.
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Hoofdkantoor van het Oostenrijks Reisbureau in Wenen, 1976-78.

dit door bij de analyse van de functies van het gebouw door te gaan tot de essentie.
Hij herdefinieert op deze wijze het type van gebouw. De winkelontwerpen Retti-kaarsenwinkel (1964-1665), de twee Schullin-juwelierszaken (1972-1974)
(1981-1982) - getuigen heel duidelijk van deze visie. Er is gewerkt op de maximale
vervulling van het programma nl. het tentoonstellen van objecten enerzijds en
anderzijds wordt

Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 1972-82. Zicht kant tuin en axionemetrie.

een gepaste ruimte voor de verkoop- en koopactie gerealiseerd. Door de specifieke
materiaalkeuze en sfeerschepping maakt Hollein de winkels tot verkoops-kapellen
of tempels waar moderne consumptiepatronen en een oeroude drang naar rituelen in
elkaar overgaan. De steeds andere en duidelijke keuzen in de ontwerpen hebben tot
gevolg dat de winkels als manifesten, als statements overkomen.
Een tweede kenmerk in het architecturaal werk is het thema van de communicatie.
De architectuur zoekt steeds naar een dialoog. In de winkelontwerpen, zegt Hollein,
moet de gevel met de straat, met de voorbijgangers communiceren. De façade moet
de aandacht trekken en een bepaalde specifieke boodschap geven over wat er verkocht
wordt. Hollein wil dit op een architecturale en artistieke manier bereiken en niet op
een literaire manier. De diverse winkelgevels spreken alle op een heel aparte wijze.
De Retti-kaarsenwinkel met haar vlakke aluminiumwand is voorzien van twee
uitkragende kleine kijkkasten, bijna T.V.-schermen, die naar de voorbijgangers zijn
gedraaid in een hoek van 45o. De kleine etalages volstonden omdat ze in combinatie
met enkele getoonde voorwerpen, de boodschap van de exclusiviteit van wat er
verkocht wordt tonen.
De façade van de eerste juwelierszaak is echt een staaltje van ‘verhalende
architectuur’. Het streng geometrisch basisvlak van de gevel en het gladde granieten
steenoppervlak is door een slingerende breuklijn en een diep asymmetrische opening
in de gevel doorbroken. Uit de opening komt een bundel buizen in messing - af en
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aanvoer van de airconditioning - te voorschijn. De grillige lijn loopt in een amorf
omlijnde deuromlijsting als in een voortwoekerende wonde uit.
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Zilveren thee- en koffieset, 1983. Uitvoering firma Alessi, Italië. Hollein associert deze
gebruiksvoorwerpen met het beeld van een vliegdekschip. Verzameling: Museum voor Sierkunst,
Gent. (Foto: A. Balle).

Hollein brengt d.m.v. de architecturale taal een klare semiotische betekenis over.
De opsommingen van associaties en vergelijkingen die uit deze façade spreken zijn
eindeloos. De winkel wordt vergeleken met een hol om schatten in te verbergen, een
spelonk met een schat. De barstende gevel doet denken aan het bewerken van
edelstenen, de oorsprong van de diamant of het splijten van kostbare gesteenten. De
architectuur drukt uit wat er verkocht wordt.
Eveneens in de jaren zeventig ontwerpt Hollein diverse kantoren voor het
Österreichisches Verkehrsbüro (1976-1978). De beschikbare binnenruimte van het
oude hoofdkantoor en de interieurs van diverse bijkantoren in de Weense binnenstad
werden verbouwd. Ook hier laat Hollein architectuur en decoratieve elementen
spreken. Er werd een scenario van iconografische, metaforische en associatieve
elementen ontworpen en geselecteerd. Rekwisieten die met het thema reizen
verbonden zijn - de palmboom, het Oosters paviljoen, de pyramide, de
gefragmenteerde zuil, de ruïne, de vogel enz. worden in de architectuur geïntegreerd.
Ook in het stedelijk museum te Mönchengladbach (B.R.D.) is alles gericht op
communicatie. Bij de vormgeving van het interieur is Hollein vertrokken van een
aantal concepten en basisideeën die kunnen worden samengevat onder de noemer
kunst- en ruimtebeleving. Een dialoog tussen kunst, architectuur en toeschouwer
scheppen, was één van de hoofdbetrachtingen van Holleins ontwerp. Daarom heeft
hij een aantal typologieën van tentoonstellingsruimten uitgewerkt vóór het eigenlijke
ontwerp. Ze werden samen met J. Cladders, de museumdirecteur, geëvalueerd en
maken deel uit van de huidige ruimtelijke lay-out. Naast een vast patroon van
vierkante zalen op drie verschillende niveaus, schept Hollein hoge, nauwe,
cilindervormige, amorfe, onregelmatig gevormde ruimten met gevarieerde belichting.
Iedere ruimte is een afzonderlijke ‘plek’ met een eigen karakteristiek. Op deze wijze
wordt de mogelijkheid geboden tot een gepaste confrontatie voor elk type kunstwerk
of tentoonstellingsobject. De flexibiliteit van het museum zit hem in het aanbod van
de diverse ruimten.
Een derde element waar Hollein zorgvuldig aan werkt, is de relatie van het gebouw
tot zijn topografische situatie. Hollein was reeds in het begin van zijn carrière geboeid
door gebouwen die enigszins agressief stonden t.o.v. hun environment. In de
winkelontwerpen wou hij met opzet contrasteren, het is een kritiek op de
oppervlakkige en banale omgeving van de omringende winkelarchitectuur.
Daarnaast is Hollein geïntrigeerd door wat hij zelf ‘walk-onbuildings’ noemt. Dit
zijn gebouwen die je als het ware in bezit
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Architectuur Biënnale 1980, The presence of the Past, Venetië. Tussen de twee bestaande kolommen
plaatste Hollein vier nieuwe zuilen met als thema de ‘metamorfose’ van de zuil; van natuur naar
cultuur.
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kunt nemen doordat ze doordringbaar zijn. Je kunt erop, of erdoor wandelen.
Het museum te Mönchengladbach is als een ‘walk-on-building’ opgevat. Daarmee
brengt Hollein tevens een nieuwe oplossing voor het probleem van de grote
nieuwbouw in een oude binnenstad. Het museum lijkt organisch met haar omgeving
vergroeid en dit door de contextualistische aanpak. Dit betekent dat er met de gegeven
site, scène en topografie rekening is gehouden en dat elk omgevend element (bvb.
het gotische koor van een nabijgelegen kerk, of de oude proosdijtuin...) interfereert
met het nieuwe gebouw. De invloed van kwalitatieve gegevens in de omgeving werkt
stimulerend en geeft impulsen voor een gepaste vormgeving. Het museum is geen
gesloten blok, maar een open gebouwencomplex bestaande uit verschillende volumes,
terrassen en wandelpaden. Op die manier is het versnipperd silhouet van de stad
herhaald in de opbouw van het exterieur van het museum.
Een laatste karakteristiek in het werk van Hollein waarop gewezen kan worden, is
de aandacht en de zorg die spreekt uit de keuze en de toepassing van de gebruikte
materialen (marmers, graniet, baksteen, koper, aluminium, zink, messing, koper,
diverse houtsoorten, plastiek, bladhout, zilver, zijde...).
In zijn architectuur gebruikt Hollein deze materialen om hun decoratieve en
zintuigelijke waarde en niet om hun materiële waarde. Ze moeten vooral een
zintuigelijke sensatie teweegbrengen. Ik verwijs hiervoor naar het ‘Manifest Erotische
Architektur. Wie könnte sie aussehen?’ waar Hollein schrijft: ‘Architectuur moet
alle zintuigen aanspreken. De zintuigelijke waarnemingswijzen staan zeker en vast
in relatie tot het erotische. De erotische componenten van de architectuur

Tentoonstellingen ‘Traum und Wirklichheit, Wien 1870-1930’ in 1985 en ‘Die Türken vor Wien’ in
1983, allebei in Wenen. Hollein verzorgde niet alleen de lay-out van deze twee prestigieuse exposities,
maar transformeerde het exterieur in functie van het thema van de expositie.

moeten niet enkel op metaforische, op analoog-associatieve manier geschieden, maar
door een directe zinnelijke - actieve en reactieve sensatie bereikt worden... Men moet
een gebouw in zijn geheel maar ook tot in zijn kleinste detail kunnen begrijpen. De
sensatie die de mens heeft bij het grijpen van een deurknop is even belangrijk als de
oplossing van een ruimtebestemming, of de wijze waarop je om een hoek gaat. Alles
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is mededeling, die het geheel maakt tot wat het is.’ De combinatie van de vele
materialen in een ontwerp leidt nooit tot een kakofonie, maar wordt door een
perfectionistisch vakmanschap beheerst.
Sinds kort heeft naast het materiaal ook de kleur als vormgevend en decoratief
element de intrede in Holleins oeuvre gedaan. Daar getuigen o.m. het
appartementsgebouw voor het IBA-project in Berlijn (1985) en ook details van het
in aanbouw zijnde Frankfurtse museum en het ontwerp van het Neue Haas Haus in
Wenen van. Het bonte kleurenspel op de façade van het Berlijnse appartementsgebouw
zal Hollein ook wel bedoeld hebben als ironische hint naar het postmodernisme,
maar ook hier gaat het om de aantrekkingskracht en het visuele.
De designontwerpen van lamparmaturen, luie stoelen, zonnebrillen, tafels, e.a.
voor exclusieve merken als Knoll International, Thonet, Herman Miller, Poltronova,
Memphis... geven Hollein de gelegenheid om met deze materialen-manie verder te
experimenteren.
Het Alessi-koffie- en theeservies is door het Gentse Museum voor Sierkunsten
aangekocht en kan van deze zin voor materie en detail getuigen. Wie Hollein nog
niet kent kan misschien een eerste kennismaking via dit kleine onderdeel van zijn
immense ontwerpactiviteit starten.
Katrien Vandermarliere
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Arnulf Rainer
Actuele kunst in Oostenrijk
Wat de hedendaagse kunst in Oostenrijk na 1945 betreft, ligt het hoofdaccent op de
grote retrospectieve Arnulf Rainer in het Brusselse Museum voor Moderne Kunst.
In het oeuvre van Rainer komt het thema van de dood geregeld aan bod o.a. in zijn
dodenmaskers, Christusfiguren en het kruis.
Een tweede luik in het Gentse Museum van Hedendaagse Kunst geeft een overzicht
van de actuele Oostenrijkse kunst. Deze tentoonstelling werd samengesteld door Jan
Hoet en Peter Baum. De expositie bevat drie delen. Vooreerst een overzicht van
grafiek en tekeningen. Daarnaast presenteert men 24 kunstenaars: Siegfried Anzinger,
Herbert Brandl, Ernst Caramelle, Gunter Damisch, Josef Danner, Heinrich Dunst,
Jakob Gasteiger, Franz Graf, Peter Kogler, Willi Kopf, Brigitte Kowanz, Hans
Kupelwieser, Gerwald Rockenschaub, Hubert Scheibl, Hubert Schmalix, Thomas
Stimm, Ingeborg Strobl, Manfred Wakolbinger, Martin Walde, Franz West, Erwin
Wurm, Johanes Zechner, Otto Zitko, Heimo Zobernig.
Het belangrijkste deel is een overzicht van het oeuvre van Oswald Oberhuber met
tekeningen en sculpturen uit de periode 1946-1987. Oberhuber was de enige
Oostenrijkse kunstenaar die vorig jaar in Gent deelnam aan ‘Chambres d'Amis’. In
deze bijdrage legde hij een relatie met het werk van Victor Servranckx.
Marc Dubois

Arnulf Rainer, Messerschmidt, 1975-1976.

24 kunstenaars of een keuze uit een rijk potentieel dat aan Oostenrijk zijn
eigenzinnige dynamiek verleent en er een belangrijke gesprekspartner van maakt
binnen de internationale kunstscene.
Kunst wordt - god zij dank - niet geregeerd door de economische wetmatigheden
van de kwantiteit. Kunst komt voort uit kwaliteiten, uit de intensiteit van het culturele
beleven. De Oostenrijkse situatie is zeer specifiek. Wat telt? De wereldmacht van
het keizerrijk met Wenen als symbool van Westerse beschaving op een hoogtepunt
van haar raffinement? Of de rompstaat die in de Tweede Wereldoorlog zelfs haar
eigenheid genegeerd zag? In het huidig politieke wereldbeeld zou men kunnen stellen
dat Oostenrijk een eiland is geworden.
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Het is logisch dat in deze ambigue situatie andere patronen groeien dan een
exhibitionistische zoektocht naar het collectieve van de Duitse ‘Nieuwe Wilden’ of
de Graffitikunstenaars.
De belangstelling gaat vaak naar het kleinschalige waarin de introverte aspecten
van kunst beter tot uitdrukking komen. Typisch is ook hun niet-directe schilderwijze
met transparenties en overschilderingen. Een analytisch open ‘doorkijk’-materie die
een complexiteit oproept, en misschien zelfs de onmacht om zich uit te drukken in
een wereld waarvan de hoofdstad nog altijd de nadruk legt op praal, een uitgesproken
behoud van de grandeur van vroeger.
De Oostenrijkse kunst kan wellicht gezien worden als een correctie daarop, als
een zoektocht naar het blootleggen van innerlijke spanningen, waar de betrokkenheid
met materie een metafoor wordt voor de betrokkenheid met zichzelf en met de
kwetsuren die een persoonlijkheid bepalen.
Jan Hoet

Arnulf Rainer, Alter Kopf, dodenmasker, 1980.
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Hans Kupelwieser, My teeth are gone, 1986.

Thomas Stimm, 4 Männer II, 1985.

Manfred Wakolbinger, Orlando, 1987. Foto: Ch. Scharff.
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Oswald Oberhuber
o
1931
Het oeuvre van een kunstenaar hoeft niet noodzakelijk een formele, een voor de leek
‘logische’ rechtlijnigheid te vertonen, wil het diens artistieke persoonlijkheid
waarborgen en de consequentie van zijn visie onderstrepen. Grilligheid en
weerbarstigheid, kritische weerzin en ongenoegen, onmacht en innerlijke twijfel
zouden weleens de belangrijkste karaktertrekken van een kunstenaar zijn, om zich
als de voornaamste kwaliteiten in zijn kunstwerk te manifesteren.
Oswald Oberhuber behoort tot het slag kunstenaars dat vanuit een dergelijke
instelling functioneert en daarvoor ook gebruik maakt van de meest uiteenlopende
uitdrukkingsmiddelen. Als polyvalente persoonlijkheid - tekenaar, schilder,
beeldhouwer, designer, professor, rector aan het Hoger Instituut voor Toegepaste
Kunst in Wenen en zelfs ex-galerist -, op zoek zich binnen de verschillende
vakgebieden te profileren, bekleedt hij een centrale plaats binnen de artistieke scene
in Oostenrijk. Alle middelen zijn dan goed om het artistieke doel te bereiken. Dit
doel wordt door ons verwoord als ‘het waarmaken van het unieke moment van het
creatieve potentieel’. Vandaar dat Oberhuber repetitie en variatie, die enkel leiden
tot steriliteit, expliciet uit de weg gaat. Het zijn voor hem al te consumptieve middelen,
die een eerlijk bestaansrecht hadden binnen een kunstrichting als Pop-Art, maar die
Oberhuber beschouwt, binnen zijn psychische wereldbeeld, als te systematisch en
te programmatisch. Inlijving bij de ‘Nieuwe Wilden’ kan ook niet; dezelfde middelen
aanwenden is bij hem het resultaat van een proces van innerlijke noodzaak ten aanzien
van zijn eigen werk en dat van de Nieuwe Wilden. Want Oberhuber beschikt over
veel zelfironie. Spot en hoongelach zijn de wapens waarmee hij zich stelt. Met
hetzelfde cynisme kaatst hij tegenover de kijker de bal terug.
In Oberhuber zien wij een inbreng van een Italiaanse afstandelijkheid en luciditeit,
naast een zeer sterke Germaanse fysieke betrokkenheid. Vandaar het mengen van
het handschrift, als het meest directe teken, en het afstandelijk zoeken naar een
sympathie (harmonie in de esthetiek) voor de oppositie van de aangewende
vocabularia en beeldmaterialen.
De realiteit, onderworpen aan de psychische kracht en instelling van Oberhuber,
ten aanzien van de werkelijkheid, leidt tot een subtiel zoeken om een evenwicht te
vinden tussen figuratie, en directe herkenbaarheid enerzijds en abstractie en de
zelfstandigheid van het teken anderzijds. Vandaar bijvoorbeeld ook de simultane
aanwezigheid van academische beelding en verfrommelde kinderbeelding-verbeelding.
Jan Hoet

Tentoonstelling Oberhuber - Museum van Hedendaagse Kunst, Gent.
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Oswald Oberhuber, ontwerpschets voor ‘Eine Chambre d'Amis für Victor Servranckx’.
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Die moglichkeit, in kunstlerischen raumen zu leben
Die Architekten haben vergessen, daß Räume, in denen man sich aufhält, mehr sind,
als nur irgendwelche Annahmen von Bewohnbarkeit. Räume sollen auch
verwirklichen und Emotionen ermöglichen.
Es ist gut, wenn Künstler aus ihrer Unabhängigkeit heraus Räume nach ihren
Wünschen interpretieren, trotzdem sie festgelegte Gegebenheiten übernehmen. Es
kann aufregend sein, die Kunst in eine Anwendung zu stellen, indem ein Raum
benützbar bleibt und trotzdem in das högere Niveau von künstlerischen Vorgängen
gedrängt wird.
Hat doch die Moderne von allem Anfang an danach verlangt, daß die Kunst nicht
nur für die Kunst da sein soll und aus dem Ghetto des Museums hinaus muß, um
eine direkte Kunst auch für jene zu schaffen, die diese nicht erreichen können, sodaß
Raumkonzeptionen in diesem Falle Mitteilungen und Botschaften sind zu einem
neuen Ansatz und neuen Möglichkeiten der Begegnung.
Oswald Oberhuber

Oswald Oberhuber, Eine Chambre d'Amis für Victor Servranckx, Gent 1986.
Foto: De Ghobert, Brussel.
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Transit
Samenstelling:
Edmond Ottevaere, Piet Thomas, Rudolf van de Perre
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen drukken we tevens de gedichten in
de oorspronkelijke taal af. Het is o.m. de bedoeling van deze rubriek het vertalen
van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd
worden op het adres van ons redactiesecretariaat. Het team dat instaat voor de
samenstelling van deze rubriek, zal tevens de selectie van de ingezonden vertalingen
doorvoeren.
Om in aanmerking te komen voor publikatie moet ieder vertaald gedicht vergezeld
zijn van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische
gegevens van de bundel of het boek waaruit het genomen werd. De ingezonden
gedichten worden niet teruggestuurd en over de selectie wordt niet gecorrespondeerd,
noch getelefoneerd.
De redactie
In het raam van Europalia Oostenrijk '87 hebben we deze rubriek (uitzonderlijk) fel
uitgebreid en wel met Oostenrijkse gedichten in Nederlandse vertaling. We danken
hierbij van harte de heren Edmond Ottevaere en Piet Thomas die bereidwillig kopij
hebben geleverd die bestemd is voor opname in het boek ‘Oostenrijkse poëzie van
de twintigste eeuw - Österreichische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts’, dat ze dit
najaar bij Uitgeverij Lannoo / Tielt zullen publiceren.

Wildentenzug
Wildentenzug,
Herdfeuerrauch,
Schilf, See und Haus.
Der Herbst
teilt
seine Masken
aus.
Spinnfaden
netzt
den Sommer
ein.
Das Wasser
atmet
weiß.
Heinz Pototschnig
Warst du nicht ganz wie aus Gold
da du mich liebtest kein Rost vermochte an dir zu fressen.
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Verschüttete Säulen standen auf
wo wir wandelten
biblische Tauben durchflogen den Raum
da wir uns küßten.
Wuchs nicht der ersten Menschen Schatten hinter uns hoch
da wir beieinander standen.
Ach
deine Augen waren wie Briefe der Ewigkeit
in seligen Stunden brach ich ihr Siegel.
Paula Ludwig

Trek van wilde eenden
Trek van wilde eenden,
rook van haardvuur,
riet, meer en huis.
De herfst
deelt
zijn maskers
uit.
Spinrag
spint
de zomer
in.
Het water
ademt
wit.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Was je niet helemaal als van goud
toen je me lief had
geen roest kon je aanvreten
Bedolven zuilen rezen op
waar wij wandelden
bijbelse duiven vlogen door de ruimte
toen wij elkaar kusten.
Rees niet de schaduw van de eerste maan achter ons
op
toen wij bij elkaar stonden.
Ach,
jouw ogen waren brieven van de eeuwigheid
in zalige uren verbrak ik hun zegel.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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Mein flandern
mein flandern:
ein stück land
mit einem bach
wo ist
der sommer
noch so groß
wie dort? die sonne
herrscht
mit ihr
der bruder
wind
er redet
unaufhörlich
mit den pappeln
der lerchenhimmel
gibt
dem blick
ein fest
und weite
den gedanken
Alfred Janetschek

Der vater
ein kleines postamt
auf dem land
sparsame freuden
verbissen
saß er
über seiner pflicht
wortlos
beim wein:
ein gefangener
im kerker
seines schweigens als man ihn
hinaustrug
an einem regnerischen tag
weinten im gras
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die primeln
Albert Janetschek

Mijn Vlaanderen
mijn vlaanderen:
een stuk land
met een beek
waar is
de zomer
nog zo groot
als daar? de zon
heerst
met haar
broer
wind
onophoudelijk
spreekt hij
met de populieren
de hemel vol leeuweriken
is
een feest
voor het oog
en ruimte
voor gedachten
Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Vader
een klein postkantoor
op het platteland
bescheiden vreugden
grimmig
zat hij
aan zijn plicht vast
zonder een woord
bij de wijn:
een gevangene
in de kerker
van zijn zwijgentoen
men hem
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wegdroeg
op een regenachtige dag
huilden in het gras
de sleutelbloemen
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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Wunscheines bein-amputierten
Oft möchte ich dem
General,
der in
Monte Cassino
kommandierte,
meinen anderen Fuß
mit der Post
zuschicken.
Oft denke ich:
Was mach’ ich
mit dem einen?
Aber es wird wohl
nicht gehen;
Generäle sind
nach jedem Krieg
so sensibel.
Bertrand Alfred Egger

Leeres nachtcafe
Eintönig hämmert das Klavier
im kleine Nachtcafé,
es ist der Schmuck aus Glanzpapier,
aus Stoff die Azalee;
durch bunte Schirme färbt der Schein
die Tasten blau und rot,
der Spieler trinkt gesüßten Wein
und hat doch nicht auf Brot.
Die Nickeleimer schimmern blank,
der Hinterraum gähnt leer,
drei Mädchen hocken auf der Bank
und lächeln wächsern her.
Sie pudern sich die Nase ein
und maln die Lippen rot
und nippen vom gesüßten Wein
und haben nicht auf Brot.
Zur Tür herein weht's einen Gast,
es sind viel Tische frei,
zu Krümeln bricht, wenn er sie faßt,
die Kokosbäckerei.
Es schwingt ihm hinterm Schläfenbein
der Schmerz als wie ein Lot;
er döst und trinkt gesüßten Wein,
hat morgen nicht auf Brot.
Theodor Kramer
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Wens van iemand met een geamputeerd been
Vaak zou ik de
generaal,
die in
Monte Cassino
het bevel voerde,
mijn andere voet
met de post
willen toesturen.
Vaak denk ik:
Wat doe ik
met die ene?
Maar dat zal wel
niet gaan.
Generaals zijn
na elke oorlog
zo overgevoelig.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Leeg nachtcafe
Eentonig tjingelt het klavier
in 't kleine nachtcafé.
Wat slingers daar, wat linten hier
en bloemen van papiermaché.
Door bonte schermen kleurt de schijn
de toetsen blauw en rood.
De gokker slurpt zijn zoete wijn,
maar thuis vreet ie droog brood.
De emmers ijs, die glimmen blank
en in de leegte achteraan
hokken drie meisjes op een bank,
elk met hun wassen glimlach aan.
Wat zijn hun poederneusjes klein
en hun geschminkte lippen rood!
Ze nippen aan hun zoete wijn.
Thuis vreten ze droog brood.
Plots is ie daar, een late gast.
Veel tafels bleven onbezet.
Hij grijpt een kokoskoekje vast
dat eer ie zit al breekt en plet.
En aan zijn slapen trilt de pijn
en weegt het leed als lood,
hij knikkebolt bij zoete wijn,
maar thuis vreet ie droog brood.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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Meine nachtigall
Meine Mutter war einmal ein Reh
Die goldbraunen Augen
die Anmut
blieben ihr aus der Rehzeit
Hier war sie
halb Engel halb Mensch die Mitte war Mutter
Als ich sie fragte was sie gern geworden wäre
sagte sie: eine Nachtigall
Jetzt ist sie eine Nachtigall
Nacht um Nacht höre ich sie
im Garten meines schlaflosen Traumes
Sie singt das Zion der Ahnen
sie singt das alte Österreich
sie singt die Berge und Buchenwälder
der Bukowina
Wiegenlieder
singt mir Nacht um Nacht
meine Nachtigall
im Garten meines schlaflosen Traumes
Rose Ausländer

Muttersprache
In meiner Muttersprache hat,
ich warne Euch,
jedes Wort mehr als eine Bedeutung.
Meine Muttersprache ist eine Dame in
mittleren Jahren, die sich vornehm
anhört und lautlos furzt.
Sie trägt sieben Unterröcke
ihre Scham zu verbergen,
die nichts anderes ist als
fortwährende Entschuldigung
der ihr eignen Prüderie.
Meine Muttersprache ist unwahr
und unehrlich, unverschämt und
tief bekümmert um ihr Wohl,
sie läßt sich weder umgehen
noch vermeiden, man kann sich
nicht mit ihr zeigen und sie
bekommt keinem, sie ist unverdaulich,
unbequem und ziemlich unmöglich,
aber sie ist meine Muttersprache,
ich will sie beschreiben:
Um sie unschädlich zu machen.
Wer meine Muttersprache sieht,
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weiche ihr aus oder bringe sie um,
oder übersetze sie in normale
Sprache noch ehe man sie ausspricht.
Jakov Lind

Mijn nachtegaal
Eens was mijn moeder een hinde
haar goudbruine ogen
haar gratie
hield ze uit haar hindetijd
Hier was ze
half engel half mens het midden was moeder
Toen ik haar vroeg wat ze liefst was geworden
zei ze: een nachtegaal
Nu is ze een nachtegaal
elke nacht hoor ik haar
in de tuin van mijn slapeloze droom
Ze zingt het Sion der voorvaders
ze zingt het oude Oostenrijk
Ze zingt de bergen en beukebossen
van de Boekovina
wiegeliederen
zingt mijn nachtegaal
elke nacht voor mij
in de tuin van mijn slapeloze droom
Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Moedertaal
In mijn moedertaal heeft,
ik waarschuw jullie,
elk woord meer dan één betekenis.
Mijn moedertaal is een dame van
middelbare leeftijd die sjiek is om aan te horen
en die geluidloos winden laat.
Ze draagt zeven onderrokken om
haar schaamdeel te bedekken
wat niets anders is als
een voortdurend excuus
van haar eigen preutsheid.
Mijn moedertaal is onecht
en oneerlijk, schaamteloos
helemaal bedacht op haar welzijn,
je kunt ze ontlopen
noch ontwijken, je kunt je
niet met haar laten zien en ze
ligt iedereen zwaar op de maag, ze is onverteerbaar,
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dwars en nogal onuitstaanbaar,
maar ze is mijn moedertaal,
ik wil ze beschrijven:
om ze onschadelijk te maken.
Wie mijn moedertaal ziet,
gaat ze best uit de weg of brengt ze om,
of vertaalt ze in normale
taal vooraleer ze in de mond te nemen.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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Eine Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris emprès Pontoise von
Paul Celan aus Czernowitz bei Sadagora
Manchmal nur, in dunkeln Zeiten, Heinrich Heine, An Edom
Damals, als es noch Galgen gab,
da, nicht wahr, gab es
ein Oben.
Wo bleibt mein Bart, Wind, wo
mein Judenfleck, wo
mein Bart, den du raufst?
Krumm war der Weg, den ich ging,
krumm war er, ja,
denn, ja,
er war gerade.
Heia.
Krumm, so wird meine Nase.
Nase.
Und wir zogen auch nach Friaul.
Da hätten wir, da hätten wir.
Denn es blühte der Mandelbaum.
Mandelbaum, Bandelmaum.
Mandeltraum, Trandelmaum.
Und auch der Machandelbaum.
Chandelbaum.
Heia.
Aum.
Envoi
Aber,
aber er bäumt sich, der Baum. Er,
auch er
steht gegen
die Pest.

Paul Celan Een dievenlied, een schelmenlied gezongen te Parijs nabij
Pontoise door Paul Celan uit Czernowitz bij Sadagora
Heel dikwijls ook, in donkere tijden, Heinrich Heine, Aan Edom.
Destijds, toen er nog galgen waren,
toen, niet waar, bestond er
een hemel.
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Waar blijft mijn baard, wind, waar
mijn jodenteken, waar
mijn baard, die jij uittrekt?
Krom was de weg die ik ging,
krom was hij, ja,
want, ja,
hij was recht.
Heia.
Krom, zo wordt mijn neus.
Neus.
En we trokken ook naar ‘Friaul’.
Want de amandelboom bloeide.
Amandelboom, band en kind.
Amandeldroom, traan en kind.
En ook de jeneverbesboom.
Lichtboom.
Heia.
Oom.
Envoi
Maar,
maar hij zet zich recht, de boom, Hij,
ook hij
staat op tegen
‘de pest’.
José de Poortere
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Sieben tage vor weihnachten
zwei Büschel Haare zwischen
den Buchseiten, schwarz, eine
weiße Vogelfeder dabei, auf ihren
Rädern drei junge Rauchfangkehrer
rudernd durch den Dezemberregen, die offenen
Leiber an Fleischerhaken im Innern
des Kühltransporters, daneben, auf dem Boden des
Fuhrwerks, ein Tannenzweig
Friederike Mayröcker

Der knabe und die strassenbahn
Immer fährt so ein kleiner
röthaariger Knabe
auf dem Trittroller neben
der Straßenbahn her.
Plötzlich dreht er und fährt
in die andere Richtung
und weiß auf einmal
genau, was er tun muß,
um die Straßenbahn zu überholen,
auch wenn er bloß ein kleiner
rothaariger Knabe
auf dem Trittroller ist.
Ernst Jandl

Pont du carrousel
Der blinde Mann, der auf der Brücke steht,
grau wie ein Markstein namenloser Reiche,
er ist vielleicht das Ding, das immer gleiche,
um das von fern die Sternenstunde geht,
und der Gestirne stiller Mittelpunkt.
Denn alles um ihn irrt und rinnt und prunkt.
Er ist der unbewegliche Gerechte,
in viele wirre Wege hingestellt;
der dunkle Eingang in die Unterwelt
bei einem oberflächlichen Geschlechte.
Rainer Maria Rilke
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Zeven dagen voor kerstmis
Twee plukjes haar tussen
de bladzijden, zwart, en ook
een witte vogelveer, op hun
fiets drie jonge schoorsteenvegers
roeiend door de regen van december, de blote
kwartieren aan vleeshaken in het ruim
van de koelwagen, ernaast, op de bodem van
de vrachtwagen, een dennetakje.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas

De jongen en de tram
Steeds rijdt een kleine
roodharige jongen
op zijn step
naast de tram.
Plots zwenkt hij
en rijdt dan de andere kant uit
en weet ineens
precies wat hij doen moet
om de tram in te halen,
al is hij dan maar een kleine
roodharige jongen
met een step.
Edmond Ottevaere en Piet Thomas

Pont du carrousel
De blinde man die op het brugdek staat,
grauw als een grenssteen van vergeten rijken,
zou hij het ding niet zijn, het steeds gelijke,
waarom van ver het uur van sterren gaat
en 't middelpunt, zover de wereld reikt,
die dwaalt en rent en met haar schatten prijkt?
Hij is het onbewogen stuk gerechtigheid
langs vele valse wegen opgesteld,
de deur die naar de onderwereld leidt
in tijden waarin enkel schijn nog telt.
Piet Thomas
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An die musik
Musik: Atem der Statuen. Vielleicht:
Stille der Bilder. Du Sprache wo Sprachen
enden. Du Zeit,
die senkrecht steht auf der Richtung
vergehender Herzen.
Gefühle zu wem? O du der Gefühle
Wandlung in was? -: in hörbare Landschaft.
Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener
Herzraum. Innigstes unser,
das, uns übersteigend, hinausdrängt, heiliger Abschied:
da uns das Innre umsteht
als geübteste Ferne, als andre
Seite der Luft:
rein,
riesig,
nicht mehr bewohnbar.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Schottisches hochland
Kenmore liegt eine Stunde zurück.
Die Postkartengrüße
nach Dillingen
sind gegenstandslos geworden.
Wo die Augen keine Spuren
finden vom Odenwald
trifft kühler dich der Wind.
Ein Hochplateau geht auf.
Hinter der Steinwüste
steigen neue Monde
zu fernen Steinnebelwänden.
Das Schaf wurde gerissen.
So tot sah ich noch keins.
Vielleicht gibts doch einen Gott.
Erst unten beim Abendtee
am künstlichen Kamin
wird die Wanderung
‘einmalig schön’.
‘Ihr müßt unbedingt mal hierher!’
Klaus Konjetzcky (1943)
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Aan de muziek
Muziek: adem van beelden. Wellicht:
stilte van prenten. De taal waar talen
sterven. Jij tijd,
die loodrecht staat op wegen
van vergaande harten.
Gevoelens voor wie? O jij metamorfose
van gevoelens in wat? -: in hoorbaar landschap.
Jij vreemde: muziek. Jij ons ontgroeide
ruimte van het hart. Onze diepste innigheid
die, hoger stijgend dan wij, naar buiten dringt, heilig afscheid:
nu het inwendige rondom ons staat
als vaardigste verte, als de andere
kant van de lucht,
rein,
reusachtig,
niet meer bewoonbaar.
Piet Thomas

Schots hoogland
Kenmore ligt een uur achter ons.
De groeten op de ansichtkaart
naar Dillingen
zijn zinloos geworden.
Waar je ogen geen sporen
vinden van het Odenwoud
waait de wind koeler tegen je aan.
Een hoogvlakte rijst op.
Achter de steenwoestijn
stijgen nieuwe manen
naar verre steennevelwanden
Het schaap werd verscheurd.
Zo dood zag ik er nog geen.
Misschien bestaat er toch een god.
Pas bij de avondthee beneden
bij de protserige haard
wordt de trektocht
‘ontzettend mooi’
‘Je moet beslist eens hier heen!’
Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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Nebelland
Im Winter ist meine Geliebte
unter den Tieren des Waldes.
Daß ich vor Morgen zurückmuß,
weiß die Füchsin und lacht.
Wie die Wolken erzittern! Und mir
auf den Schneekragen fällt
eine Lage von brüchigem Eis.
Im Winter ist meine Geliebte
ein Baum unter Bäumen und lädt
die glückverlassenen Krähen
ein in ihr schönes Geäst. Sie weiß,
daß der Wind, wenn es dämmert,
ihr starres, mit Reif besetztes
Abendkleid hebt und mich heimjagt.
Im Winter ist meine Geliebte
unter den Fischen und stumm.
Hörig den Wassern, die der Strich
ihrer Flossen von innen bewegt,
steh ich am Ufer und seh,
bis mich Schollen vertreiben,
wie sie taucht und sich wendet.
Und wieder vom Jagdruf des Vogels
getroffen, der seine Schwingen
über mir steift, stürz in
auf offenem Feld: sie entfiedert
die Hühner und wirft mir ein weißes
Schlüsselbein zu. Ich nehm's um den Hals
und geh fort durch den bitteren Flaum.
Treulos ist meine Geliebte,
ich weiß, sie schwebt manchmal
auf hohen Schuh'n nach der Stadt,
sie küßt in den Bars mit dem Strohhalm
die Gläser tief auf den Mund,
und es kommen ihr Worte für alle.
Doch diese Sprache verstehe ich nicht.
Nebelland hab ich gesehen,
Nebelherz hab ich gegessen.
Ingeborg Backmann

Nevelland
In de winter is mijn geliefde
onder de dieren van het bos.
Dat ik voor morgen terug moet,
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weet de wijfjesvos en lacht.
Hoe sidderen de wolken!
Een laagje brokkelig ijs
valt op mijn besneeuwde kraag.
In de winter is mijn geliefde
een boom onder de bomen,
ze nodigt de godvergeten kraaien
in haar fraaie takken. Ze weet
dat de wind, als het schemert,
haar gesteven, berijpte avondjurk
optilt en mij naar huis jaagt.
In de winter is mijn geliefde
een vis onder de vissen en stom.
Verslaafd aan het water, dat de streek
van haar vinnen inwendig beweegt,
sta ik aan de oever en zie,
tot ijsschotsen mij verdrijven,
hoe ze duikt en keert.
En opnieuw verschrikt door de jachtkreet
van de vogel, die met gestrekte vleugels
over mij heen scheert, val ik
op het open veld: ze plukt
een hoen en gooit me een wit
sleutelbeen toe. Ik hang het om mijn hals
en loop verder door het bittere dons.
Ontrouw is mijn geliefde,
ik weet hoe ze soms
op hoge hakken de stad in zweeft,
hoe ze in de bars, met een rietje
de glazen diep op de mond kust,
ze kan dan met iedereen praten,
maar die taal versta ik niet.
Nevelland heb ik gezien,
Nevelhart heb ik gegeten.
Christiaan Germonpré

Auteurs van dit nummer:
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wij huldigen / wij gedenken
Jan van der AA 60
Jan Van der Aa, die tijdens de voorbije 60 jaar als kartoenist ‘Punt’ tot ver buiten de
landsgrenzen bekendheid verwierf, werd op 14januari 1927 te Hemiksem geboren,
waar hij nu nog, samen met Marie-Louise, zijn zorgendeler, in de Notelaarstraat 9
verblijft. Of beter gezegd: nog altijd drukdoende is, hetzij met

het plegen van kartoens of het creëren van grafische en andere dingen, hetzij met het
schrijven van poëzie, waarmee hij ondermeer de kolommen van ‘Vlaanderen’ wist
te halen. Jan Van der Aa heeft altijd in een direct verstaanbare taal getekend. Hij
heeft het nooit nodig geacht om in allerlei tierlantijntjes zijn mening te zeggen. Hij
tekende altijd ‘op de man af’. Hij heeft in de vele kartoens die uit zijn pen ontvloeiden,
de dagelijkse dingen geboetseerd, die zijn hart beroerden. Hij heeft de modderpoelen
geprojecteerd, die van ons leefmilieu bij momenten zo'n vuil nest wisten te maken,
ook al deed hij dat telkens met een bloem in de pen, en met een vlotheid en een
diepte, waardoor zijn kartoenale gedachtengroepjes genietbaar zijn en genietbaar
blijven.
Jan Van der Aa werd als ‘Punt’ meermaals gelauwerd. Hij won in 1967 de derde
prijs in de door Jozef van Overstraeten (VTB) georganiseerde Tweejaarlijkse wedstrijd
voor de Grauwe Humor. Hij was nadien, in 1969 en in 1971 telkens primus. Hij heeft
het wereldrekord omtrent de langste kartoen lange tijd op zijn naam gehad. Hij
publiceerde in Raak, Straal, Koerier e.a. bladen. Hij exposeerde zowel individueel
als in groepsverband. Hij was ook in het buitenland met zijn zachte humor aanwezig.
Jan Van der Aa, die als Punt bij de kartoenale P's behoort (samen met Pil, Picha,
Pirana en Ploeg), is lange tijd, met zijn universeel geladen pen, als ‘verslaggever van
zijn tijd’ op stap geweest. Hij wist, ondanks het feit dat hij relatief weinig boeken
illustreerde, dank zij de 24 prenten die ‘Bakkeske wordt groot’ van Eugeen
Adriaensens nog smakelijker maken dan het al is, zeer hoog te scoren.
Jan Van der Aa is er nu 60. Het is een mijlpaal, maar geen eind-‘punt’ in het leven
van de ingoede mens en de geboren kunstenaar die hij in wezen is.
Karel De Decker

Maria Vlamijnck 70
In het voorjaar werd de in Koksijde wonende schrijfster, Maria Vlamijnck, door het
Stadsbestuur van Nieuwpoort gelauwerd. De in maart 70 jaar geworden auteur werd
gehuldigd voor haar verdienstelijk werk betreffende de geschiedenis van de stad
Nieuwpoort en de omliggende streek. Ze is tevens lid van de Werkgroep Geschiedenis
van Nieuwpoort en stelde een bibliografie
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bestaande uit 1.000 steekkaarten samen. Van de hand van Maria Vlamijnck verscheen
ook een historische monografie over de slag bij Nieuwpoort in 1600. Door
oorlogsomstandigheden kwam ze in Sheffield (G.Br.) ter wereld. In 1921 vestigde
het gezin zich opnieuw in Nieuwpoort. Al vroeg ontwaakte in haar de lees- en
schrijfmicrobe. Toch zou het omwille van allerlei persoonlijke oorzaken nog geruime
tijd duren eer ze ertoe kwam een roman te publiceren. Zelfkritiek en een ijzeren
discipline zijn twee deugden die haar steeds eigen zijn geweest, vandaar haar moed
om niet goed bevonden manuscripten te vernietigen met het gevolg de produktie van
drie zgn. ‘wegwerpromans’. Pas in 1963 verscheen een eerste roman ‘Vierboete’.
Daarna publiceerde ze met regelmatige afstand nog zeven romans, de hoger
aangestipte monografie en een dichtbundel. Voor diverse literaire tijdschriften schreef
ze een aantal verhalen en gedichten.
Voor ieder van haar boeken gaat ze met veel zorgvuldigheid te werk. Grondige
voorstudie gaat het schrijven steeds vooraf. Naast de streekgeschiedenis gaat haar
voorkeur uit naar het culturele Spanje, dat ze al herhaaldelijk bereisde. Haar voorlopig
laatst verschenen roman ‘Zwerftocht naar het geluk’ (1986) is een vermenging van
werkelijkheid, irrealiteit en metafysica. Roman die haar waardevolle literaire loopbaan
alleen maar bevestigt. Momenteel heeft de kranige schrijfster een nieuw manuscript
klaar, een historische roman uit het Spanje van de 16de eeuw. Boek dat het pronkstuk
van haar oeuvre zou moeten worden. Vermelden we tenslotte nog dat er binnen
afzienbare tijd een monografie over haar van de hand van Frans Van Campenhout
zal verschijnen (Res. ‘Sunside’, Joststraat 2/13, 8460 Koksijde).
Pieter Jan Verstraete

Dichter Fernand Florizoone
Poëzieprijs van de Stad Blankenberge 1986 - Poëzieprijs BGJG/GOA Kortrijk
1987 - Eerste Prijs voor Poëzie, CbK Kunst- en literatuurwedstrijden 1987,
Veurne.

Foto door Marcel Demeirleir

De succesrijke dichter Fernand Florizoone uit Koksijde werd in 1986 bekroond
met de Poëzieprijs van de stad Blankenberge, georganiseerd door de Kofschip-Kring
met als thema ‘Muziek’ voor zijn gedicht ‘Sibelius’ en in 1987 met de Poëzieprijs
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BGJG/GOA Kortrijk rond het thema ‘Grootmoeder’ voor de categorie
‘Plus-Vijftigers’ met zijn gedicht ‘Met je kleinkind’. In de Kunst- en
Literatuurwedstrijden 1987, georganiseerd door het Comité ter bevordering van de
kunst, Vormingsinstituut van Veurne werd hij bekroond met de Eerste Prijs (prijs
van de gemeente De Panne) voor het gedicht ‘Herfst’.
In plaats van een traditionele huldetekst heeft de gelau werde dichter gekozen
voor depublikatie van de drie geprimeerde gedichten:

Sibelius
De aarde ruist zijde
engelen dalen langs violen,
het dooit geel en roze,
God schept ijsberen uit sneeuw.
Sleden, paarden en veenpluis
beklemtonen de verzwegen hemel,
een fee van feestelijke droefheid
dekt mij onaards toe
terwijl over oeverloze meren
Finland drijft naar het noorderlicht.

Met je kleinkind
Met je kleinkind twijgen snijden
uit de klaarte van een zaterdag,
een hut bouwen voor melodieën
zonder huis,
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samen naar de fabels van de bijen gaan,
een autoloze zondag tekenen op de weg
vooraleer de bloemen vluchten,
een vuur aanmaken in de tuin,
de stekels van je halve eeuw verbranden
en in de grote ogen van je kleinzoon
het brandend braambos zien,
met je kleinkind aan je hand
over het brugje van de avond lopen
naar het jaar 2000,
twee vizioenen in elkaar geschrankt.

Herfst
Braambessen plukken
tussen de speelwoorden van mijn
kleinkinderen,
misschien is dit de herfst
en ook mijn toeverlaat:
wat warme kleuren zoeken
voor ons afgekoeld huis
dat op een boogscheut van de winter staat.
(Guldenvlieslaan 40, 8460 Koksijde)

In memoriam Julien de Mey
Op 13 juli jl. kwam in de buurt van Moskou bij een verkeersongeval letterkundige
Julien De Mey (o Hamme 15.12.'37) uit Sint-Amands om het leven. Hij was als
reisleider met een VTB-autocar voor een 20-daagse reis door Polen, Rusland en
Noorwegen op weg naar de bekende Russisch-Ortodoxe kloosters.
Sedert 1963 woonde Julien De Mey met zijn gezin in Klein-Brabant nl. te
Sint-Amands, in de nabijheid van Bornem waar hij als licenciaat Germaanse filologie
leraar was aan het O.-L.-Vrouw-Presentatieinstituut. De jongste jaren had De Mey
zich ontpopt als een uitstekend vertaler van het werk van de franstalige

dichter uit Sint-Amands, Emile Verhaeren. Het gemeentebestuur van Sint-Amands
zal eerlang een herdruk uitbrengen van de bundel met vertalingen van gedichten van
Emile Verhaeren van de hand van Julien De Mey. De eerste uitgave uit 1981 was
volledig uitverkocht. Voor deze nieuwe publikatie had De Mey nog de laatste hand
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gelegd aan nieuwe vertalingen, ook van proza van Emile Verhaeren. Deze vertalingen
verschenen reeds in diverse ‘Almanakken voor Klein-Brabant’, sedert 1983 uitgegeven
door de Streek-V.V.V. - Klein - Brabant - Scheldeland.
Julien De Mey die zelf ook gedichten schreef, publiceerde talrijke artikels over
moderne kunst en recensies over Duitstalige literatuur in ‘Gazet van Antwerpen’,
waarvoor hij vaak de schuilnaam Julius Meinl gebruikte.
Voor de V.V.V. van Klein-Brabant schreef hij ook het scenario voor een aflevering
over Klein-Brabant voor ‘Boeketje Vlaanderen’, het gekende TV-programma. Hoewel
afkomstig uit het Land van Dendermonde was hij vol van het Land aan de Schelde,
het Land van Verhaeren.
Wij zullen zijn minzame goedhartigheid missen, zijn wijze raad en zijn vaardige
pen. Met weemoed herlezen we zijn vertalingen van ‘Les Flamandes’, van ‘Les
Moines’ en vooral van ‘Les Heures’ want zijn liefde voor het werk van Emile
Verhaeren was een bindteken met vele vrienden.
Paul Servaes

In memoriam Leo Vandaele
Op 19 maart 1.1. overleed te Leuven de auteur Leo Vandaele, geboren te Izegem op
27 maart 1904. Hij woonde sedert 1957 te Tervuren, Duisburgsesteenweg 31. Leo
Vandaele debuteerde in 1928 met kindertoneel: ‘De wolf in de kudde’ en kort daarop
verscheen een werkje over Koningin Astrid: ‘Een koningin uit het sprookje’, beide
onder het pseudoniem Leo van Izegem. Nadien volgden nog enkele geëngageerde
toneelwerken, waaronder het veelvuldig opgevoerde ‘Catacombentrots’ (uitg. P.
Vink, Antwerpen). Als poëtisch werk verscheen van Leo Vandaele in 1936 ‘De
heilige Tuimelaar’ (Lannoo, Tielt). Marnix Gijsen prees deze ballade als ‘een eerlijk
stuk werk, gevoelig geschreven’ en hij prees ook de dichter ‘om de kinderlijke
soberheid, de vroomheid zonder femelarij, die uit zijn bewerking van de legende
spreekt’ (Kroniek der Poëzie). Nog hetzelfde jaar volgde ‘Addis Abeba’, (Lannoo).
Hiervan verscheen een fragment in: ‘Van Heer Halewijn tot Vrouw Griese’ (Bert
Decorte V.P.

nr. 4). In 1937 behaalt Leo Vandaele de Debutantenprijs voor Roman bij de uitgeverij
Kosmos te Amsterdam voor zijn roman ‘Vergeefse bloei’, uitgekozen onder 159
deelnemers, ‘een boek, zo goed gezien, zo juist getekend, zo fijn en frapperend van
beeldspraak en karaktertekening, dat men niet begrijpt hoe een jong auteur dit
schrijven kan. Sommige passages zijn zo bezonken en diep, dat men ze genietend
leest en herleest’ (De Tijd). Te Kortrijk, bij ‘Zonnewende’, kwam in 1939 ‘De
vergeten man’ van de pers. Reeds in 1943 kende het werk een herdruk. Criticus
Urbain Van de Voorde noemde ‘De vergeten man’ een ‘goed gebouwd en feilloos
verhaal, dat volkomen aanneembaar gemaakt wordt door de merkwaardige vertelkunst
van de schrijver. In menig opzicht verdient deze geprezen te worden’ (Laagland
1944). Heideland Hasselt verzorgde hiervan een heruitgave in 1963, in de reeks
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Vlaamse Pockets, als nr. 114. Op 55-jarige leeftijd publiceerde Leo Vandaele bij de
Goudvink te Antwerpen ‘De Spaanse Bruid’ ‘Een breed en bewogen tafereel van
tien dramatische jaren Europese Geschiedenis... Zuiver literair gezien zeker niet
inferieur aan zoveel buitenlandse romans die sukses hebben wegens de stof die ze
behandelen en de manier waarop ze dit doet’... (U. Van de Voorde).
‘Vandaele heeft de bedoeling gehad te getuigen; hij deed zulks in die geest van
onthevendheid die de vrucht is van het juiste inzicht in de menselijke
ontoereikendheid’... (Paul Hardy). ‘De auteur bezit een ongehoorde fantasie en
beschrijft een weelde van intriges en gebeurtenissen. In zijn geheel genomen is deze
roman een onthutsend verscheiden en spannend boek geworden’... (Bernard Kemp).
Leo Vandaeles al te verregaande bescheidenheid en harde zelfkritiek zijn oorzaak
dat ‘De Renner en de Sfinx’ en ‘Meester Slagwater’ twee fijne romans die getuigen
van levenswijsheid en volkse humor, in de lade bleven liggen, drukklaar. Beide
‘deugden’ zijn ook de schuld dat Leo Vandaele niet meer publiceerde, en ondertussen
als een ‘vergeten man’ rustig naar zijn einde toeleefde, niet genoeg naar waarde
geschat.
Welke Vlaamse vertellers van de generatie Demedts, Dalle, Walschap,... resten
ons nog?
Frans Ooms

Oproep van de redactie
C.V.K.V.-leden die menen in aanmerking te komen voor een artikel in deze
rubriek (n.a.v. een bekroning of een verjaardag van 60, 70, 80,...), richten eerst
een aanvraag aan het redactiesecretariaat (adres vooraan in het nummer).
Gelieve hierbij echter rekening te houden met de voorschriften van onze Raad
van Bestuur, afgedrukt in ons nr. 204, blz. 49. Beste dank bij voorbaat.
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Karel van Deuren
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8880 Tielt.
Per selectie worden slechts twee gedichten van dezelfde dichter(es) ter beoordeling
aanvaard. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van de
gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

evenwicht
maand tussen twee vuren breekbaar
blauw draagt het einde van september
een weemoed die nog vol van leven zit
zoals de smaak van noten en kastanjes
je hebt nog wat je ziet maar
bomen staan al afgetekend
zoals bewustzijn scherper wordt
net voordat je afscheid neemt
slechts even blijft dit wankel evenwicht
van bezinkend tot bezinning komend leven
een moment van pijnlijke doorzichtigheid
net voor de verrotting het verdwijnen
onmerkbaar onhoudbaar weer begint
Marc Tritsmans

mist
op straat de knusse maar
aan paniek grenzende
beslotenheid. geluid zit vast.
ogen kunnen niet ontsnappen.
de onbeweeglijkheid van bomen
lijkt stilaan besmettelijk
mensen wanen zich onzichtbaar
doorheen ramen steken balken licht
uit huiskamers naar buiten je valt
bijna over de gezelligheid
die van hieruit onbereikbaar
zoveel warmer lijkt
Marc Tritsmans
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kleinzoon-grootvader
hij bewaart nog geen herinneringen: enkel
mensen die hij ziet blijven bestaan
hij zal dus deze man vergeten
die meer en meer onzichtbaar wordt stilaan
niets anders meer kan doen
dan verwonderd kijken
naar dit kind dat hem onwetend
bezig misschien zelfs een beetje levend
houdt zwakjes lachend ligt hij
op de rechterzij
de rand steeds
dichterbij
Marc Tritsmans

Fernand Vanderplancke, Samenspel.

zee
soms ben ik jaloers op haar kracht
stel me de opluchting voor die een
zuidwesterstorm moet geven wanneer
je tevergeefs met kalmte hebt getracht
het land te bereiken. en meer nog
op de manier waarop ze zich aanpast
inspeelt op een windstille zomeravond
van horizon tot horizon vloeibaar glas
zo wijds en onbeweeglijk kunnen zijn
Marc Tritsmans

nacht
onheilspellend nacht
was het móést het zijn
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toen de telefoon ging
om je te vertellen
dat je vader
kanker had dus
bezig was te sterven
wat konden we
nog anders doen
dan dicht
tegen elkaar aan
wachten
tot het ochtend werd
Marc Tritsmans
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niet altijd
niet altijd weer het ergste denken
een long met een vlek hoeft nog niet
persé te zijn waar hij 's nachts zo vaak
van droomt en zwetend wakkerwordt
maar naarmate taal van dokters vager wordt
geneesmiddelen in alsmaar langere rijen
en steeds nuttelozer op de kasten staan
verdwijnen één na één ontsnappingswegen
tot nog deze ene haarscherp overblijft:
een snelweg naar de leegte
Marc Tritsmans

binnenskamers
hij zit op de rand van het hoge bed gebogen
lijkt zonder haar nu plots veel ouder
kijkt me traag en met verbaasde ogen aan
alsof hij het nu pas helemaal beseft
maar het toch nog eens wil vragen:
waarom en of dit alles hem nu écht wel treft
waarom geven we ons - zelfs nu - niet bloot
en wat moeten we mekaar
in godsnaam dan vertellen
nu geen van beiden nog gelooft
dat er een god bestaat
en we ijzig voelen welke ene naam
nog met dit weten gaat:
deze kamer ze zit barstensvol met dood
Marc Tritsmans

wat geweest is
voorgoed afwezig is hij in hun leven
aanweziger dan ooit: zo voorzichtig
koesteren ze herinneringen
dat wanneer men alles samenvoegt
er meer van hem is
dan hij ooit kon zijn maar
de verloren warmte blijf je voelen
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daarom lijkt leven nu plots kil
alles wat geweest is
is er nog maar
staat onherroepelijk
stil
Marc Tritsmans

aankomst te Patras
zoals je thuiskomt
na een lange nacht
was het ochtend toen ik aankwam
in het landschap dat zo netjes paste
in dat vrijgehouden plekje in mezelf
dat het leek of ik na vele jaren
iemand weerzag die ik steeds
onwetend blijven missen was
ik vroeg me enkel af waarom
ik zo lang had gewacht
Marc Tritsmans

Jan Dries, Vol-ledig, 1973.
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In en om de kunst
De roeping van de mens
Naar aanleiding van het Multatulijaar publiceren we hierbij de tekst die Herman
Verschelden, directeur van het Westvlaams Teater Kollektief Malpertuis - Tielt, als
inleiding op het toneelstuk ‘De Roeping van de Mens’ heeft samengesteld.

Multatuli - Korte biografie
Eduard Douwes Dekker werd op 2 maart 1820 te Amsterdam geboren. Toen hij
18jaar was, vertrok hij met zijn vader en zijn broer naar Nederlands Indië, waar hij
in goevernementsdienst kwam. Om Caroline Versteegh werd hij in 1841 Rooms
katholiek. Hij werd in 1842 benoemd tot controleur te Natal en in 1852 tot
assistent-resident op Ambon.
In 1856 volgde de aanstelling als assistent-resident van Lebak. Daar diende hij
een aanklacht in tegen het inlandse hoofd. Zijn optreden leverde hem een overplaatsing
op. Hij vroeg - en kreeg - eervol ontslag. Het lukte hem daarna niet meer om in Indië
aan de slag te komen.
In 1857 verlaat hij voorgoed het land. Een periode van zwerven volgde. In 1859
schreef hij de Max Havelaar, die in 1860 werd gepubliceerd. In 1865 week hij naar
Duitsland uit in verband met een veroordeling tot 2 weken hechtenis wegens
gewelddadige verdediging van een actrice. Dekker is na 1870 nog af en toe in
Nederland en in Vlaanderen geweest voor het houden van lezingen. In 1881 vestigde
hij zich te Nieder-Ingelheim waar hij op 19 februari 1887 overleed.
‘Ik trek te velde tegen al wat op zedelijk, maatschappelijk en staatkundig
gebied klein, gemeen, bekrompen of benauwd is. Wat de wijze aangaat
waarop ik die strijd voer, begeer ik mijn volkomen vrijheid te bewaren.
Wie het niet aanstaat, mag zich bij mijn buurman voorzien.’

Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
was van april 1849 tot februari 1852 secretaris van de residentie Menado, in het
noordelijk deel van Celebes. Het zijn misschien zijn gelukkigste jaren geweest. Van
die tijd dateren ook zijn eerste werkelijke proeven van schrijfkunst in de vorm van
bladzijden-lange brieven. Die aan zijn broer Pieter en zijn jeugdvriend Kruseman
zijn gedeeltelijk bewaard gebleven. Als hij aan Kruseman schrijft, merken we dat
hij zich al schrijvende oefent in de manier waarop hij van dán af wil gaan schrijven.
‘Om tot het volk te spreken’, voegt hij eraan toe. En tegelijk kan hij aan Kruseman
- die uitgever geworden is - duidelijk maken wat deze van hem verwachten kan: een
manier van schrijven die in Nederland, voor zijn tijd, geheel nieuw is, een
onbelemmerde wijze van zich uit te drukken. Het is voor hem de natuurlijkste en
enige manier om een ‘weerschijn van aandoeningen’ te kunnen geven. ‘Vergeef mij
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mijn tussenzinnen - de parenthèses in de tussenzinnen - let er niet op of ik de draad
weer juist aanknoop vóór hij brak - het leven bestaat uit tussenzinnen; het mijne
althans.’
Voor de meesten is Multatuli in de eerste plaats de schrijver van de ‘Max Havelaar’.
Maar karakteristieker voor zijn talent van invallen zijn de honderden ‘Ideeën’: korte
aforismen en lange uitweidingen, uitvoerige beschrijvingen en puntige dialogen; nu
eens ironisch, dan weer sarcastisch en dan weer rustig. Ze zijn meer Multatuli, ook
kwalitatief. Tegenover de bijna 400 bladzijden van de Havelaar staan bijna 2500
bladzijden ‘Ideeën’, afgezien nog van andere werken die volgestopt zitten met
‘Ideeën’. Eén ervan is in de vorm van een dialoog geschreven en luidt als volgt:
- Ik begijp Idee N. niet.
- Hebt ge ze alle gelezen?
- Neen
- Dan kunt ge N. niet begijpen.
En dit kan niet anders betekenen dan dat Multatuli-zelf zijn ‘Ideeën’ als een eenheid
heeft gezien, als een soort geschreven zelfportret. Ze zijn direct herkenbaar aan hun
stijl, een zeer individuele stijl, die zoals alle goede stijl, onvervangbaar is, d.w.z. de
adequate uiting van zijn persoonlijkheid. ‘Mijn stijl - dat ben ik’, zei hij zelf.
Busken Huet, die deze uitspraak niet gelezen kan hebben (ze staat in een nog niet
zo lang geleden gevonden brief), zocht het onbegrip omtrent Multatuli in het gering
ontwikkelde gevoel voor stijl bij het Nederlandse volk. Hij had het recht het op deze
wijze te formuleren, omdat stijl voor Huet veel meer dan een uiterlijk kenmerk was.
Het vertegenwoordigde voor hem de hele mens... zoals voor Multatuli. Huet vond
dat Multatuli één van de weinige Nederlandse schrijvers was die stijl bezat, ‘in zo
hoge mate’, schrijft hij, ‘dat zijn werken in zichzelf, onafhankelijk van de zaak die
erin bepleit wordt, een reden van bestaan hebben en men hem liefheeft en bewondert,
ook wanneer men met hem van gevoelen verschilt.’
Wat Huet hier schrijft, geldt nog altijd. Er staat veel in de ‘Ideeën’ wat nu nog
voor ons, de mens van vandaag, betekenis kan hebben, ook veel dat tijdgebonden
blijft, of alleen maar ‘mis’, maar dat toch door zijn stijl - dat persoonlijke element
in de formulering - boeiend blijft. Multatuli's invloed op het Indische staatsbestuur
en op het individuele beleid van de Indische ambtenaren is niet licht te overschatten,
maar zijn grote betekenis ligt toch in de emancipatie van het Nederlandse volk na
zijn terugkeer in Europa. Hij bracht een innerlijke revolutie teweeg. Vooral in de
middenklasse van het Nederlandse volk heeft hij tallozen wakker geschud en met
eigen ogen leren zien, en daarmee heeft hij het sociale gezicht van zijn tijd mede
bepaald. Dit is de grote betekenis van Multatuli... dank zij zijn stijl, dank zij, als het
erop aankomt, zijn literair talent.
‘Waar ge een individu hoort spreken over principes... wees voorzichtig.
Waar ge een staatsman hoort spreken over systemen... wees voorzichtig.
Waar ge een godgeleerde hoort spreken over dogmen... wees voorzichtig.’
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Ter nagedachtenis aan Multatuli publiceerde ‘De Amsterdammer’ in zijn editie van 6 maart 1887 dit
bijvoegsel.
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De Havelaar-zaak
Van midden september tot midden oktober 1859 schreef Douwes Dekker onder de
schuilnaam Multatuli (door hemzelf vertaald met ‘ik heb veel geleden’) zijn ‘Max
Havelaar’. Hij woonde toen in Brussel in een klein hotelletje en leed armoede; zijn
vrouw logeerde met haar twee kinderen bij zijn broer in Holland en at genadebrood.
In een brief aan haar (‘Tine’) blijkt wat Douwes Dekker van zijn boek verwachtte:
erkenning en roem als schrijver, maar ook eerherstel als ambtenaar. Hij was er óók
vast van overtuigd dat de uitgave hen financieel redden zou: ‘En dat boek, beste Tine,
zal ons er boven op helpen, God geef radicaal’. In mei 1860 verscheen het. Het
maakte inderdaad ‘éclat’... toch niet genoeg. Het literaire succes was algemeen, maar
het bracht niet de gehoopte ambtelijke rehabilitatie, geen pensioen, geen betrekking
en geen steun. Een kandidatuur in de Tweede Kamer bracht in twee districten nog
geen twintig stemmen op. Voor de zoveelste maal bleek Douwes Dekker zich
misrekend te hebben. Het was voor hem onbegrijpelijk en onduldbaar dat men hoog
opgaf over de literaire betekenis van zijn boek, maar hemzelf aan zijn lot overliet.
Dit heeft hem diep gegriefd en verbitterd, en het ergerde hem als men de Havelaar
om de stijl prees, om wat hij de ‘tooi’ noemde, die de mensen belette het ‘kind’ te
zien.

-

‘Eens liet een moeder d'r kind zien en vraagde met de ogen:
Hoe vindt ge mijn kind, mijn schat, mijn alles? Zie eens die kleur...
Dat gele streepje is aardig.
Geel, die wangen geel? 't Is rose! Geel?
Ik sprak van 't jurkje. Andermaal liet ze d'r kind zien en vraagde met de ogen:
Hoe vindt ge mijn kind, mijn schat, mijn alles? Zie hoe blank... en hoe rood...
en gemarmerd!
Daar zit teveel stijfsel in.
Stijsel in de armpjes van mijn kind?
Ik sprak van 't jurkje.
Weer liet de zorgvuldige moeder haar kind zien en vraagde met de ogen:
Hoe vindt ge mijn kind, mijn schat, mijn alles? Zie die vorming, die ronding,
die lijnen...
Te kort van lijf.
Mijn kind te kort van lijf?
Ik sprak van 't jurkje.
Toen werd de moeder verdrietig. Het bedroefde haar dat men het kind niet zag.
Wel tooide ze graag haar lieveling, maar 't smartte haar dat die tooi belette
“het kind” te zien.’

Over het geloof
In 1855 werd te Amsterdam ‘De Dageraad’ opgericht en een jaar later een
gelijknamige vereniging die de verzamelplaats werd van allerlei soorten vrijdenkers.
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Er is een snelle evolutie in die beweging geweest - die parallel loopt met de
ontwikkeling der natuurwetenschappen - in de richting van een absoluut atheïsme.
In Nederland is voor deze evolutie het Darwinisme van grote betekenis geweest en...
het optreden van Multatuli.
Het was niet zó dat Multatuli aan de vrijdenkersvereniging een nieuwe richting
gaf, het nieuwe dat hij erin bracht was de hartstocht en het elan van zijn persoonlijk
getuigenis. Veel meer dan de ellenlange theoretische verhandelingen en de ‘theologie’
waarin ‘De Dageraad’ verzeild dreigde te raken, hebben Multatuli's ontboezemingen
van godsdienstige twijfel en ontkenning weerklank gevonden in vrij brede lagen van
de samenleving.
Men kan het optreden van Multatuli niet met de maatstaven van vandaag
beoordelen. Hij moest afrekenen met veel wat nu niet meer bestaat en we moeten
ons vooral voor ogen houden hoe provinciaal en klein-burgerlijk Holland in het
midden van de negentiende eeuw was, en hoe niet alleen Multatuli, maar alle figuren
van betekenis in verzet waren tegen deze klein-burgerlijkheid. Alleen Multatuli deed
het op een wijze die dijken doorbrak, maar vanzelfsprekend ook weerstanden opriep.
‘Ik “weet niet”, of ge een lezeres zijl.
Ik “twijfel” aan het bestaan van zeeslagen en politieke eerlijkheid.
Ik “ontken” het weerkomen van gister.
Zij die “weten” verwarren dikwijls de woorden die ik onderstreepte.’
‘Geloof is slaap. Twijfel is begeerte. Onderzoek is arbeid. Het getal
werklieden is gering.’
‘Onder de niet-werkenden zijn minder slapers dan men meent. De meesten
twijfelen en begeren waarheid, doch niet zó sterk als nodig wezen zou om
zich gedrongen te voelen tot eigen onderzoek.
Het vinden der waarheid - dat is: het naderen tot waarheid - zou niet zo
moeilijk wezen als we minder lafhartig waren. In vele gevallen “durven”
wij niet weten wat waar is.’
‘-

Godsdienst is nodig voor de zedelijkheid.
Welke godsdienst?
De christelijke.
Zoudt ge dan een booswicht zijn als uw papa een Turk geweest was?’
‘Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar niet voor het zogenaamd
christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd die ik geloof- schoon ik ze
niet geloof “omdat” hij het zeide - maar in het christendom-zelf geloof ik
“niet”. Ik ontken het bestaan van dat christendom. Ik heb het nooit ontmoet,
nooit waargenomen en ik ben overtuigd, dat Jezus op aarde terugkomende,
heel verwonderd wezen zou dat men zich naar hem noemde.’
‘Twee knapen vielen in het water. “Door Gods goedheid” werd één gered.
De andere verdronk...
Door Gods kwaadheid?’

Wetten en Zeden
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Multatuli's opvatting over de werkzaamheid van wetten en zeden, wortelt in zijn
geloof in de principiële goedheid van de Natuur. Wat uit de Natuur voortkomt is
goed, wat daarmee in strijd is, is slecht. Ook zijn absentiegedachte in de staatkunde
houdt hier nauw verband mee. Door de maatschappelijke regels uit de Natuur af te
leiden, toont Multatuli zich een typisch kind van zijn tijd, een romanticus met
Verlichtingsdenkbeelden.
De felheid waarmee Multatuli zich tegen de maatschappelijke achterstelling van
de vrouw keert en in het bijzonder tegen de opvoeding der meisjes, wordt pas geheel
begrijpelijk als men zich realiseert hoe in de negentiende eeuw de positie van de
vrouw was. De man domineerde volkomen, hij was Heer en Meester, niet alleen in
het maatschappelijk leven, maar ook in het gezin.
In deze beweging voor meer rechten, in het algemeen voor de emancipatie van de
vrouw uit een positie van ondergeschiktheid en onmondigheid, kreeg de stem van
Multatuli een zelfde betekenis als in De Dageraad voor de vrijdenkers. Hij werd een
idool.
‘Veel wetten en de meeste zeden zijn ontstaan uit gebrek aan ruimte in
verstand, hart, karakter, woning, landstreek of middelen van bestaan.’
‘Wat maakt gij van onze dochter, o zeden! Gij dwingt ze tot liegen en
huichelen. Zij mogen niet weten wat zij weten, niet voelen wat ze voelen,
niet begeren wat zij begeren, niet wezen wat ze zijn. “Dat doet geen
meisje”. Dat zegt geen meisje. Dat vraagt geen meisje. Zo spreekt geen
meisje... Ziedaar schering en inslag van de opvoeding. En als dan zo 'n
arm ingebakerd kind gelooft, berust, gehoorzaamt... als ze, heel
onderworpen, haar lieve bloeitijd heeft doorgebracht met snoeien en
knotten, met smoren en verkrachten van lust, geest en gemoed... als ze
behoorlijk verdraaid, verkreukt, verknoeid, heel braaf is gebleven, - dat
noemen de zeden “braaf”! - dan heeft ze kans, dat deze of gene lummel
haar het loon komt aanbieden voor zoveel braafheid, door een aanstelling
tot opzichtster over z'n linnenkast, tot uitsluitend-brevetmachine om zijn
eerwaard geslacht aan de gang te houden. 't Is wèl de moeite waard!
Als zo 'n meisje heel ineengefrommeld braaf is, heeft ze kans op trouwen.
Heerlijke bestemming! Zij die vroeger met breikatoen - en kinderlijke
onderdanigheid - de kousen stopte van papa, mag voortaan met echt
vrouwelijke onderdanigheid - en breikatoen - de kousen stoppen van die
jonkman. De breikatoen wordt 's winters wol, maar de onderdanigheid
blijft in alle seizoenen tot in eeuwigheid, zonder Amen. En ze mag meer!
Ze mag de kousjes mazen der kindertjes van die jonkman. Ook mag ze die
kinderen zogen, wiegen, verzorgen, ja, ze mag sterven in het kraambed.
En ze mag nu - begrijp eens die vrijheid! - zij die thuis naar bed moest
vóór elven, zoals het een fatsoenlijk kind betaamt, ze mag nu opblijven,
de ganse nacht. Ze mag waken voor het bedje van het kind des jongen
mans.
En meer nog. 's Morgens mag ze hem vragen of hij goed geslapen heeft.
Ze mag hem het ontbijt gereed maken vóór
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hij naar zijn zaken gaat. En als hij thuiskomt, mag ze tevreden wezen met
de hm!'s en de ja!'s en zo!'s die papa overhield van het aan de zaken of in
de sociëteit uitgegeven kapitaal van papa's geest en gemoed. En ze mag
luisteren als papa spreekt en zwijgen als papa knort en papa wrijven met
kastanje-olie als-ie reumatisch is. En ze mag, als papa met een paar
vrienden zit te praten over al de pret die ze hadden vóór hun huwelijk,
naar haar kamer gaan, om daar te peinzen over de schitterende beloning
van d'r deugd.’

Opvoeding en Onderwijs
Multatuli schatte de betekenis van opvoeding en onderwijs zeer hoog. Zijn opvattingen
hierover vloeien weer uit zijn ‘filosofie’ voort.
In de verhouding tussen ouders en kinderen wijst hij elke formele gezagsverhouding
af en beroept zich op het hart en het gevoel. Als hij bij het onderwijs de nadruk legt
op het ‘denken’ (niet op het verwerven van kennis) is hij niet in tegenspraak met
zichzelf. Voor Multatuli bestaat geen scherpe tegenstelling tussen voelen en denken.
Ergens anders in zijn ‘Ideeën’ zegt hij van zichzelf de gave te bezitten ‘voelen tot
denken te maken’.
‘Het is niet waar dat een kind onderdanigheid en liefde schuldig is aan
zijn ouders; Dat ellendig voorschrift is uitgevonden ten gemakke van
ouders die gebrek voelden aan geestelijk overwicht en te lui waren en te
droog van hart om liefde te verdienen.’
‘Het is zonderling dat zoveel mensen zich verstouten kinderen te hebben.
In Artis ken ik een oppasser die weet om te gaan met de tijgers. Een ander
is geschikt voor de vogels. Ook de kunstmatige visteelt heeft zijn
specialiteiten.
Maar kinderen houdt ieder.’
‘Wat wij op school leren, is uit de aard der zaak... schools en maakt een
onaangename indruk. Wie bijvoorbeeld een schrijver volstrekt wil uitroeien
in de “harten” der mensen, dringe hem op aan het “geheugen” van de
knaap.
Dit is alsmede van toepassing op zedelijkheid. De wereld zou meer
“deugen” als we ons niet zo overijverden het kind te doen walgen van
praatjes óver deugd.
Vanwaar over het algemeen de tegenzin in gesprekken over onderwerpen
van enig wetenschappelijk belang, dan uit die opgedrongen
oververzadiging in onze jeugd? Waarlijk, wij zouden meer lust en meer
vatbaarheid bezitten tot leren, indien men ons minder geleerd had!’
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Over het schrijven
Het kan niet anders of een geboren schrijver als Multatuli, die bovendien veel met
zichzelf bezig was, moet zich dikwijls rekenschap hebben gegeven van wat het
schrijven voor hem betekende: een machtig middel om tot het Publiek te spreken
(dat hij zei te verachten), niet alleen om te getuigen, maar ook om hervormingen en
veranderingen te bewerkstelligen op alle gebied.
‘Een individu leert veelal zijn taal van een schoolmeester, dat jammer
genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet “maken”. Zij zelf
behoren die te leren van het volk dat die taal spreekt en schrijft. En weer
moeten de schoolmeesters niet alles goedvinden wat dat volk schrijft en
spreekt. Zij moeten ziften en kiezen, dat is: zij moeten geen schoolmeesters
zijn.’
‘Het is zeer moeilijk zich juist uit te drukken. Wie klaagt over gebrek aan
diepte in deze gedachte, is niet gewoon zich toe te leggen op juistheid van
uitdrukking. Dit is mijn denkbeeld.
Wie tevreden is over zijn arbeid, heeft reden van ontevredenheid over zijn
tevredenheid.’
‘Bij het beschouwen van een kunstwerk, bij het schatten ener uitstekende
daad, bij het beoordelen van een uitgedrukte gedachte, leg ik mijzelf altijd
de vraag voor: wat is er omgegaan in de ziel des kunstenaars, van de held,
van de wijsgeer, om dat ideaal te scheppen, om tot die daadte besluiten,
om die gedachte voort te brengen en ze vorm te geven als denkbeeld. Dat
is: ik vraag hoe de ziel bevrucht werd. Welke toestanden ze doorliep bij
dracht en verlossing. Welnu, de geschiedenis ener grote conceptie roept
me altijd de tekst toe: met smart zult ge kinderen baren.
Als een graankorrel spreken kon, zou ze klagen dat er smart ligt in het
ontkiemen.
Helden, artiesten en wijsgeren zullen mij begrijpen en de klacht van die
graankorrel verstaan.’

Strijdvaardig schrijverschap
Temidden van de trage, golfloze deining der traditionele literatuurgenres, moet in
mei 1860 de publikatie van de ‘Max Havelaar’ een verbijsterende indruk hebben
gewekt. Als was plotseling éen plek van ons polderland vulkanisch geworden, zó
spoot het water kokend en kolkend omhoog. Doch het bleef voorlopig bij dat ene
plekje: twintig jaar lang is Multatuli's werk een eruptief-geniale uitzondering geweest
temidden van de bezadigde kunst der weinige begaafden en het ijverige schrijfbedrijf
der vele niet-begaafden. Zich kerend tégen hen, als overtuigd non-conformist, heeft
hij op geheel eigen wijze allerlei bekende motieven uit de humor-cultus hervat en
dienstbaar gemaakt aan de vér-strekkende bedoelingen van zijn strijdvaardig
schrijverschap. Maar men bedenke, dat juist hij in strikte zin geen jongere was.
Behorende tot de generatie van Ten Kate en Alberdingk Thijm, had Douwes Dekker
bij de publikatie van zijn eerste boek zijn veertigste jaar al bereikt. Geven ons de
feiten geen recht om de jaren 1860-1875 te zien als een tijd zonder kunst, het was,
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ernstiger dan dat, een tijd zonder jeugd. In déze formule ligt heel de tragiek van
Nederland en van Multatuli besloten.
De ‘Max Havelaar’, deels persiflage, deels autobiografie, is zowel een aanklacht
tegen de gemiddelde Nederlands-Indische ambtenaar als een hartstochelijke
verdediging van Dekkers eigen uitzonderlijke gezagsopvatting.
Het uit de nood geïnspireerde schrijven van de ‘Max Havelaar’ heeft Douwes
Dekker gemaakt tot de Multatuli die hij voortaan zou zijn: een geniaal prozaïst met
de profetische hartstochtelijkheid van een boetgezant. Maar zijn schrijverschap
ontleende zijn verdere stuwkracht minstens evenzeer aan verontwaardiging over het
uitblijven van direct succes, als aan geloof in eigen literaire gaven.
‘Men meent dat ik “opsta tegen alles”. Dat is de term.
Och, als men wist hoeveel dingen ik voor heilig houd.’
Multatuli's tweede grote boek, ‘Minnebrieven’, in de zomer van 1861 ontstaan onder
de inspiratie van zijn nichtje Sietske Abrahamsz, bevat opnieuw een veelheid van
gevoelens in een virtuoze veelheid van stijlen.
Heel dit boek is als een reeks melodieën, die elkaar doordringen, elkaar afwisselen
en begeleiden, daarna in een ijlende koortsbrief worden opgezweept tot een chaotisch
tumult van muzikale themata, om tenslotte in een breed overwinningslied hun
eindelijke harmonie te vinden. Het verband, in de ‘Havelaar’ objectief, in de
‘Minnebrieven’ nog subjectief aanwezig, is bij de ‘Ideeën’, waarvan de eerste bundel
in 1862 verscheen, slechts te vinden in de polemische persoon van de auteur. De
schijnbaar ongeordende notities van gedachten, plannen, wensen, kritieken en
stemmingen vormen tezamen zomin een wijsgerig systeem als een gesloten kunstwerk,
doch wél de belijdenis van een ondogmatisch en origineel man, die zich het recht
voorbehield om niet slechts paradoxaal, maar inconsequent te zijn. Laatste
anti-specialist uit onze letteren, schreef hij over alles: over Indië en Holland, over
politiek en godsdienst, over wiskunde en poëzie, over opvoeding en roulettes, over
élk onderwerp dat hem de gelegenheid schonk het tegendeel te laten zien. ‘Omkeeren
is mijn métier’ had hij in een brief geconstateerd. En inderdaad, Multatuli en zijn
tijdgenoten gelijken elkaar als negatief en afdruk van een foto. Mét de Hollandse
deugden: degelijkheid, spaarzaamheid, voorzichtigheid en nuchterheid, miste hij ook
de onafscheidelijke ondeugden: dufheid, schrielheid, halfslachtigheid en
liefdeloosheid. Door Indië behoed voor de steriele roem der almanakpoëten, door
Indië gewend aan gezagsuitoefening en kosmopolitische levensstijl, heeft hij een
stuk Europese cultuur toegevoegd aan het provinciale Nederland der negentiende
eeuw.
‘Wanneer ik heden iets beweer dat me morgen anders toeschijnt, zal ik u
dat zeggen vóór overmorgen. Ja, ik zal een tekening die me onjuist
voorkomt, uitwissen met meer spoed dan ik maakte met het tekenen.’
Ontwerper noch bouwer, maar beeldenstormer van zeldzame virtuositeit, heeft hij
ruimte gemaakt voor frisse lucht en hemelwijd uitzicht. Moet men de zeven bundels
Ideeën, die tussen 1862 en 1877 verschenen zijn, waardeloos achten als bijdrage tot
de exacte waarheid, ze zijn superieur als uiting van een ongewoon bewogen
gemoedsleven. Hun onweerstaanbare kracht ontspringt niet allereerst aan de nieuwheid
of de juistheid van de gedachte, maar aan de zeldzame scherpte van de vorm. De
beweringen blijven haken in het geheugen, omdat Multatuli ze door treffende
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zinsbouw, ironische woordspelingen en talloze andere middelen, niet van de wijsgerige
denker maar van het literaire genie, de duurzaamheid heeft verleend, die enkel aan
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de kunst eigen is. Hij betoogt niet, hij suggereert; hij bewijst niet, hij overweldigt
door de drift van zijn hartstochtlijk pleitvermogen. Ondanks het onjuiste van vele
meningen, het verouderde van vele polemieken, het onvoltooide van de
Woutergeschiedenis, het onevenwichtige van ‘Vorstenschool’, het verbrokkelde van
de gehele opzet, blijven de Ideeën het boeiendste proza, dat de gehele negentiende
eeuw heeft voortgebracht: levend door de stijlgeworden kracht van een gepassioneerd
karakter.
Buitengewoon mooi en van een haast erasmiaanse geest zijn de beschouwingen
over menselijke waardigheid en macht, die het voornaamste thema vormen van zijn
geestige boek ‘Duizend-en-eenige hoofdstukken over Specialiteiten’ (1871), dat de
ongeveer gelijktijdig geschreven ‘Millioenenstudiën’ overtreft, hoewel ook daar
passages in voorkomen die door stijl en strekking tot het beste behoren van wat
Dekker schreef.
‘Gij spreekt veel over uzelf...’
- Ja, ik wil oprecht wezen.
‘Gij spreekt veel over uzelf...’
- Ja, ik ben mijn laatste liefde. Ik had lang en veel en vurig bemind voor ‘die’ liefde geboren
werd. Maar nu ze er eenmaal ‘is’... en de laatste...

De veelomstreden vraag, of Dekker als echtgenoot trouw, als vader verstandig, al
financier nauwkeurig, als burger nuttig, als ambtenaar bruikbaar is geweest, valt
alleen dan binnen de literatuur, wanneer men aanvangt met de erkenning, dat Multatuli
als schrijver éen der grootste prozaïsten was, die ons volk heeft voortgebracht. In de
gestalte van Max Havelaar schiep hij een voorbeeld van heldenzin en
plichtbetrachting, dat niet ophoudt bewondering te wekken bij al wat jong is. In
Wouter en Femke schetste hij kinderfiguren, die méer zijn dan verkleinde
volwassenen. Hij heeft problemen gesteld van vrijheid en gezag, van traditie en
persoonlijkheid, van dogma en gedachte, van recht en macht, die beheersend zijn
gebleven voor onze beschaving. Hij heeft de taal, en daarmede de geest bevrijd van
zinloze conventies, die schadelijk waren voor de lenigheid, ja voor het leven zelf
van onze cultuur. In deugden noch zonden middelmatig, werd hij de meest geliefde
en vereerde, de meest belasterde en gehate man in het Nederland van zijn tijd.
Niets heeft het negentiende-eeuwse Holland, het gepatenteerde land der
middelmatigheid, hem erger kwalijk genomen, dan dat hij nimmer tot de middelmaat
heeft behoord. Artistocraat of bohemien, en mogelijk beide, doch burger nooit, heeft
hij bij zijn burgerlijke tijdgenoten ook maar weinig weerklank gewekt. De jeugd, die
hij had willen leiden, kwam eerst toen hij als vrijwillige balling in Nieder-Ingelheim,
ziekelijk en verbitterd, de grens van de ouderdom had overschreden en sedert jaren
niet meer schreef. En deze jeugd was anders dan hij had gewenst.
Uit ‘Een eeuw Nederlandse Letteren’ (Garmt Stuiveling). Uitg. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1982
‘Principes zijn dingen die men gebruikt om iets onaangenaams na te laten.’
‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet.’
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‘Mijn Ideeën zijn de “Times” van mijn ziel.’

Over Multatuli
Elk nieuw hoofdstuk in de biografie van Eduard Douwes Dekker kan men wel
betitelen met: een nieuwe verwachting - om het steeds weer te moeten besluiten met:
een nieuwe teleurstelling. Een merkwaardige bijzonderheid was daarbij dat - hoe
geërgerd hij keer op keer het schrijverschap ook verwierp - ieder nieuwe hoop gevoed
werd door het vertrouwen op zijn literaire vermogens.
P. Spigt, Keurig in de kontramine, Athenaeum-Polak en Van Gennep; Amsterdam,
1975
Multatuli was agressief en argeloos tegelijk, en zijn maatschappelijke nederlaag moet
toegeschreven worden aan deze combinatie van eigenschappen, een waarmee grootse
literatuur is voortgebracht, maar nog nooit een overwinning in de jungle. Het moet
ingeschapen masochisme worden genoemd, waardoor hij zich keer op keer, met een
onfeilbare zekerheid die in de letterlijke zin noodlottig kan worden genoemd, want
gebaseerd op een in zijn karakter verankerde herhalingsdwang, in het hoekje van de
verliezers wist te plaatsen.
Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli, Boelen, Amsterdam, 1986
Douwes Dekker nam zijn zaak tragisch, zeer tragisch en vele dingen die naar het
scheen altijd ernstig waren geweest, nam hij niet ernstig. Dat wekte veel beroering
en ergernis, maar in Frascati stond men op om elkaar de tengere blonde man met de
helblauwe ogen te wijzen en honderden jonge mensen bereidden er zich in stilte op
voor zijn schildknaap te zijn, als hij zijn keizerrijk Insulinde zou gaan veroveren. Hij
zond zijn bundeltjes Ideeën de wereld in en honderden jongens en meisjes lazen ze
heimelijk bij een kaarsje en ontdekten hun eigen hart, dat nooit had willen ontwaken
bij de kunstgoud-op-snee van Tollens, Ten Kate en Beets, en de moedigsten schreven
hem roerende en dappere briefjes.
Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Querido, Amsterdam.
Maar ook zonder veel kerkbezoek was het gezin bepaald nogal vroom. De vier zoons
immers werden eerlijk verdeeld tussen God en de zee, om en om. Pieter volgde de
Latijnse school en daarna de theologische opleiding van de Doopsgezinden; Jan werd
stuurman op de grote vaart; Eduard ging op zijn beurt naar de Latijnse school, stellig
ook met stichtelijke bedoelingen, en Willem werd matroos. Het lag niet aan de ouders
dat de stichtelijke bedoelingen mislukten. En misschien zijn ze niet eens helemaal
mislukt, want aan het schrijverschap van Eduard die zich Multatuli noemde, is het
element van de lekeprediker niet vreemd.
Garmt Stuiveling, Multatuli, Uitgeverij Heideland-Orbis, Hasselt, 1970.
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Multatuli's avontuur is anno 1860 misschien uniek geweest op de wereld: ‘hij heeft
het schrijver-zijn zelf uitgevonden’. Hij is geëvolueerd van briefschrijver tot
boekenschrijver. Hij heeft eigenlijk nooit doorzien dat hij daarmee heel iets anders
was geworden. Als men op een brief geen antwoord krijgt, kan men een tweede brief
schrijven om zich te beklagen. De geadresseerde die niet antwoordt, is een schoft.
Multatuli adresseerde zijn boeken aan ‘het volk’. Zodoende werd hij ‘schrijver’,
d.w.z. iemand die men, zonder de goede vormen te kwetsen, gerust zonder antwoord
laten kan.
W.F. Hermans, Essays over Multatuli, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1950.
Terwille van het kind bestrijdt hij wrede vooroordelen, en steeds weer stelt hij als
eis voor ons handelen in het liefdeleven: zijn we bereid, het kind te beschermen, het
op te voeden tot geluk? Beseft de gemeenschap wel haar plicht jegens ht kind en
jegens elke nieuwe generatie? Hebben wij er niet voor te zorgen, dat we nieuwe
geslachten niet belasten met schuld en fouten van het verleden? En wie Woutertje
Pieterse heeft gelezen, zal hebben beseft welk een liefde tot het kind daaruit spreekt.
Anton Constandse, Bevrijding door verachting, Meulenhoff, Amsterdam, 1976.
Douwes Dekker stak als schrijver een hoofd boven al zijn tijdgenoten uit, maar toch
had hij gelijk, meer gelijk misschien dan hij zelf wist, wanneer hij hulde voor zijn
‘kunsttalent’ afwees, want het was hem instrument, nooit doel van zijn zending en
juist daardoor wellicht ontwikkelde het zich zo doelmatig-rijk.
Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Querido, Amsterdam.
Wie Multatuli's vaak jammerend, want onder de terreur van een altijd weer hongerige
drukpers geschreven proza thans leest, bemerkt dat het bladzijde na bladzijde flonkert
van spanning. De eenvoudigste brief, ter begeleiding van een pakje drukproeven,
bevat altijd een formulering of een zinswending die de grote stylist verraadt. Ik ken
geen auteur in Nederland, wiens werk zó is doorregen met sublieme taalhumor, als
Multatuli.
S. Carmiggelt, Essays over Multatuli, G.A. van Oorschot; Amsterdam, 1950
Om het met een gemeenplaats uit te drukken: er is geen auteur, geen cultureel werker
te noemen, die niet ergens, duidelijk, getuigd heeft van de ‘kloeke, brutale
waarheidsman’.
Karel du Flou, Brugse Halletoren, 1879
Het Multatuliaanse levensbeeld biologeert velen, ja allen, die in de jaren 1880-1890
menen een wrong te kunnen en te moeten geven aan het bestel der dingen, waartegen
zij, menselijk, gekant zijn. Niet a priori, doch om redenen die onmiddellijk met het
geweten te maken hebben.
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Ger Schmook, Over Multatuli, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1951
Wij putten graag uit de voorraad der kleinen, der niet meer of nog niet gekenden om
aan te duiden, hoe diep Dekker-Multatuli in de menigte heeft gegrepen om zijn
vereerders voorgoed te merken. Tijdens de eerste wereldoorlog inspireerde hij Kamiel
Baillien (1887-1961) uit Tongeren, in het oeroude Limburg, tot een ‘Doodendans’
in routinestijl. De in deze veertien regels individualistisch beleden afschuw, walg,
wanhoop en ontgoocheling mogen meteen als een ‘schaduw’ voor de ‘morgen’
gelden, die de antiatoommarsen van een halve eeuw later illustreren, waarover
Dekkers geest weer zweeft:
DOODENDANS
De dooden dansen over 't wijde land:
de koppen open en de harten stil
en dreunend klinkt van kim- tot kimmerand
der menschen tuig, dat menschen dooden wil...
't Zijn broeders door eenzelfde scheppershand
gekneed, die bloedig en beslijkt en kil,
omstrengeld rusten langs den akkerkant
als sloten vrede zij in doodsgegil...
‘De hoogste roeping van den mensch is Mensch
te zijn’ - zei Multatuli. 't Bleef een wensch
en niemand volgt dien eedlen zienersschreeuw...
O, misdaad van de denkers dezer eeuw!
Waar is Beschaving, hooge vlucht van Geest?
De beest wierd mensch - o, menschheid van een beest!

Ger Schmook, Multatuli, reeks ‘Genie en wereld’, Uitg. Heideland-Orbis, Hasselt,
1970.
‘Uit zijn as is de hele Nederlandse literatuur opgericht’
W. Elsschot
‘Onze Nederlandse literatuur kan maar op één schrijver bogen wiens werk in meer
dan twintig talen is vertaald; en maar op één schrijver wiens portret de omslag siert
van een van de tien delen der Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, naast
topauteurs als Voltaire, Poesjkin, Joyce en Goethe: Multatuli.
Er is al zoveel over Eduard Douwes Dekker gezegd en geschreven - de lijst van
de aan hem gewijde boeken en geschriften telt meer dan 3500 nummers! het allerbeste
kan zijn nagedachtenis levend gehouden worden door te luisteren naar wat hij ons
nog te zeggen heeft. En dan zal, misschien tot onze verbazing blijken, dat honderd
jaar na zijn dood, nog altijd een pak van zijn “ideeën” een grote aktualiteitswaarde
heeft behouden en zijn stijl en toon, zijn fantasie en zijn idealisme nog altijd ons
enthousiasme kunnen wekken.’
Prof. dr. H. van den Bergh, voorzitter Multatuli-Genootschap.
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De roeping van de mens
‘Niets is algemener dan wanbegrip. Dit verschijnsel laat zich verklaren door een
soort van kansrekening. De waarheid is één, en het getal onwaarheden is oneindig.
Wie dus eenvoudig raden zou naar de juistheid van een mening, heeft zovele kansen
tegen zich, als de oneindigheid min één.’
Met dat staaltje van denkersvakmanschap begint de toespraak ‘De roeping van de
mens’. De plicht die we hebben op zoek te gaan naar de waarheid en de hinderpalen
die we onophoudelijk ondervinden om die zoektocht tot een goed einde te brengen,
zijn zowat de hoofdthema's van een ietwat polemische uiteenzetting die Multatuli
vorige eeuw best zelf zou hebben kunnen uitspreken.
De leidraad die voor zijn voordracht werd gevonden ligt vervat in de ideeën 541
tot 590 van zijn derde bundel ‘Ideeën’, derde door de auteur herziene druk, 1876.
Daarin komen drie van de belangrijkste stokpaardjes van Multatuli op de voorgrond,
alle stammend uit de romantische twijfel van zijn tijd: het gevoelsmatige ‘terug naar
de natuur’, de tegelijk pro- en antichristelijke houding en de kritiek op de traditionele
schoolse opvoeding.
Als inleiding op zijn eerste bundel ‘Ideeën’ (1862) schrijft hij ondermeer ‘Span
uw gedachten voor de logge vracht van alle onopgeloste vraagstukken... zweep ze
voort met de kracht van uw wil, tot raders en zelen kraken... Als ge dit zult gedaan
hebben tot uw ziel vermoeid is, keer dan terug uit de woestijn. Volg de inspraak van
uw hart dat aandrijft tot mededeling en zegt: Broeders, ik geloof deze zaak is alzo’.

Multatuli in 1875. Tekening Friso Henstra.

Zelf weet hij dus best dat wat hij schrijft geen makkelijk te verteren literatuur is.
Om de toegankelijkheid te verhogen en de diepzinnigheid van zijn redeneringen toch
best verteerbaar te maken werd in het integrale oeuvre van de auteur gegrasduind.
Waar mogelijk werden aldus, zonder de logische voortgang van Multatuli's
bespiegelingen uit het oog te verliezen, te hermetische, en te sterk intellectualistische
passages geschrapt, en vervangen door amusantere inlassingen uit ‘Max Havelaar’,
‘Minnebrieven’, ‘Miljoenenstudiën’, ‘Duizend en enige hoofdstukken over
specialiteiten’ en de zeven ‘Ideeën’-bundels.
Zo werden ondermeer twee van zijn parabels ingelast uit ‘Minnebrieven’ en een
passage uit het vierde hoofdstuk van ‘Max Havelaar’.
Een en ander heeft tot gevolg gehad dat er nogal wat herschikkingswerk is gebeurd,
zonder dat daarbij evenwel verbanden werden gelegd die Multatuli zelf niet heeft of
niet zou hebben gelegd.
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Ook de zinsbouw werd vereenvoudigd en de taal in zijn geheel communicatiever
gemaakt.
Bij het inkaderen van een Multatuli-produktie in de programmatie van theater
Malpertuis-Tielt, wilden wij liever niet de Havelaar-zaak oprakelen, overtuigd als
we zijn dat Nederlanders, beter gedocumenteerd dan wij, dat aspect uit zijn oeuvre
allicht gretiger zullen aanpakken omdat het ook voor hun dicht-bij-de-zaak betrokken
publiek een veelbesproken bladzijde van de vaderlandse geschiedenis blijft.
Hoewel Douwes Dekker er niet is in geslaagd het lot van de Oostindische inboorling
te verbeteren, is het onweerlegbaar dat zijn ontgoochelende ervaringen in de
Nederlandse kolonie de inspiratiebron bij uitstek is geworden voor zijn volledig
werk. Daarin werpt hij zich op als de literaire reus, de wereldverbeteraar ook, die
ver boven de middelmatigheid van zijn tijdgenoten uitsteekt.
Dat literaire en tegelijk filosofische aspect leek ons belangrijk genoeg om het in
een evocatie, Multatuli waardig, uit te lichten. Met hem zeggen we dan ook graag:
‘Ik trek te velde tegen al wat op zedelijk, maatschappelijk en staatkundig gebied
klein, gemeen, bekrompen of benauwd is.Wat de wijze aangaat waarop ik die strijd
voer, begeer ik mijn volkomen vrijheid te bewaren.’
Honderd jaar na het overlijden van Multatuli schoppen Freek De Jonghe, Kooten
& Bie geregeld het volk van de lage landen bij de zee, een geweten.
Hun aanpak is weliswaar anders, maar in wezen stellen ze zich even naïef, even
controversieel op tegen de macht(hebbers) met de enige bedoeling de leugen die
achter elke verordening, achter elk voorschrift, achter elk wetsbesluit schuilt te
ontmaskeren.
Technologisch maakt onze maatschappij ontegensprekelijk vooruitgang, maar of
de mens er de laatste eeuw zelf op is vooruitgegaan, of er voor hem meer ruimte is
gecreëerd tot individueel denken en handelen is een andere zaak.
Vandaag Multatuli aan het woord laten, stemt tot nadenken want bijna niets, werd
sindsdien verwezenlijkt van wat hij voorhield over het zo noodzakelijke respect voor
iemands denkvermogen om er voor te zorgen dat iedereen vrij zijn eigen
levenswaarheid kan zoeken én vinden, - toch een voorwaarde sine qua non om
enigszins zinvol te existeren.
Of vindt u het ook het veiligst Multatuli bij te zetten in de crypte van de
wereldverbeteraars, omdat u ‘in koffie doet’ en geen tijd hebt en dus kritiekloos slikt
wat de meerderheid u voorhoudt...?
‘Arme hersens, arme harten, die zó zijn gebiologeerd tot niet-denken, tot
niet-voelen, tot verlamming en dood!’
Herman Verschelden
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Aandacht voor...
‘Plotse vlokken licht’
Over de poezie van Rudolf van de Perre
Van Rudolf van de Perre verscheen de dichtbundel Boergondische Suite in de bekende
reeks De Golfbreker bij Lannoo. De auteur (oOkegem, 27-7-34) is vooral gekend als
essayist. Als recensent werkt hij mee aan bekende tijdschriften, o.m. Vlaanderen,
Ons Erfdeel en Dietsche Warande en Belfort. Hij ontving meerdere belangrijke
prijzen.
Is Rudolf van de Perre dus een gezaghebbend essayist, in wezen is hij een dichter.
Dit wil zeggen dat hij het leven op een dichterlijke wijze ervaart; de ervaring, en wat
deze ervaring oproept uit het onbewuste wordt vroeg of laat in poëtische taal verwoord
(en al of niet gebundeld en uitgegeven). Als dichter debuteerde Rudolf van de Perre
in 1962 met Verten en grenzen, een titel die meteen reeds veel zegt over de poëzie
en over de persoonlijkheid van de dichter. In 1972 volgde de bundel Herder en
Koning; opnieuw de wensdroom (verten) en de onmacht (grenzen). Na veertien jaar
zwijgen is er dus nu Boergondische Suite. Een dichter wordt vaak verweten dat hij
te veel publiceert, hier past het zachte verwijt dat men ook te weinig kan publiceren.
Toch blijkt het dan niet moeilijk de poëtische draad weer op te nemen. Als
openingsgedicht van de bundel kiest Rudolf van de Perre ‘Herder en koning’ uit
1972. In dit gedicht openbaart hij zijn diepste wens: dichter willen zijn, de woorden
te hoeden, te verzamelen zoals een herder zijn schapen hoedt, en met woorden te
heersen over dat adembenemende, fascinerende ‘vuurland van de taal’ (p. 9). De
dichter beseft dat het bezwerende ‘Ik wil ja ik wil’ niet volstaat. In het land van de
poëzie heeft men niet te willen maar te wachten. Wachten op het wonder van het
gedicht dat wordt geschonken. Wachten op het geschenk, want er zijn ‘duizend
mensen’ (p. 10), maar slechts weinig dichters, ‘één/die naar zijn akker gaat/en
vruchten zoekt’. Zo beschrijft hij zichzelf: ‘Ver van de aarde/verder van de hemel’,
werkelijk, een vreemdeling, die, aarzelend, toch een deel tracht te zijn van wat men
werkelijkheid of realiteit pleegt te noemen. Zo tracht hij brood aan de mensen te
geven, echt brood maar ook het ‘brood’ van de cultuur want zonder dit brood sterft
het volk: ‘Hij zaait het brood der mensen/voor hen die later leven/moeten.’ (p. 10).
In het gedicht ‘De visser’ spreekt de dichter over de innerlijke gemoedstoestand:
‘Hij voelt zich eindloos eenzaam’, hij voelt zich als visser ‘met de vis verbonden’
(p. 11), niet slechts door het snoer, maar door zijn drang naar bezit. En zoals de vis,
wanneer hij toehapt het leven verliest, zo weet de dichter ‘zich arm waar hij bezit
met leven ruilt’. En ‘leven’ is hier: de poëzie, de inspiratie. Om dit te ontvangen moet
men kunnen ‘eindloos eenzaam’ zijn. Hij heeft immers reeds ervaren dat ‘begeren
geen vrede in voldoening vindt’. Niet uit de verzadiging ontstaat het gedicht, maar
uit de onthechting. Rudolf van de Perre beseft dat zijn woord als het ware uit een
‘vergeten wereld’ komt, de wereld van verdriet en stilte. Hij ‘kneedt wensen tot
woorden’ (p. 12). In het gedicht ‘Dit is onze weemoed’ is het paard symbool van
toekomstverwachting. Het paard, beeld van spanning, schoonheid en droom is immers
drager van de mens met al zijn verlangens. Dit gedicht sluit de eerste korte cyclus
van vier gedichten af. De cyclus draagt als titel ‘Woorden zijn werkelijk’. Wie niet
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poëtisch denkt zal zich gemakkelijk ergeren aan die uitspraak. Voor de dichter is de
verwoorde werkelijkheid de énige werkelijkheid.
De tweede cyclus omvat zeven gedichten en draagt als motto de bekende versregel
van Rilke ‘Ach, der Erde, wer kennt die Verluste?’. In ‘De schaduw van de vlier’
(p. 15) is de dichter de man die de fluit snijdt uit ‘de ontmergde twijgen’ en zijn lied
speelt, juist zoals hij deed als knaap, want is niet het kind de vader van de man? Maar
te laat beseft de dichter dat ‘de vlier’, dat wat hem inspireren moest tot zingen, hem
in de steek liet. Het gedicht is een klacht en een aanklacht tot de muze die hem
verraden heeft. De bitterste gedichten van een dichter gaan immers vaak over de
onmacht tot dichten, over die ‘kracht van bladeren bloemen bessen’ die hem drukken
en verdrukken; de omgeving die hem monddood maakt. ‘Er is alleen gebleven/de
brede schaduw van een lang verdriet.’ Verdriet is het aanvoelen dat men niet is wie
men zou moeten (kunnen) zijn; ‘een lang verdriet’ ontstaat wanneer men de woede
niet toelaten durft.
In deze cyclus neemt de dichter een gedicht op over de kwetsbaarheid van de jonge
vrouw die droomt dat ‘eens de prins de weg naar 't bos zal vinden’ (p. 16), maar (p.
17) wier ‘glimlach’ ‘merkbaar gaat verdwijnen’ ‘tot eens aan de einder zal
verschijnen/een vogel die op tederheid belust/ziet hoe weemoed in een broze handpalm
rust.’ Zo wordt het grote verwachten tot weemoed, waarin een mens die tederheid
en beschutting zoekt tot rust kan komen.
Rudolf van de Perre laat zich ook inspireren door werk van vriendenschilders zoals
Raf Coorevits (p. 17, 18) en Frida Duverger (p. 22). Het verdroomde, aan Chagall
verwante werk van Frida Duverger laat ruimte voor associatie en interpretatie. Het
inspireerde reeds meerdere dichters. Rudolf van de Perre schreef bij één van haar
doeken het gedicht ‘Paard zoekt ruiter’. Het gedicht verwijst naar oude sagen en naar
Ygdrasil, ‘de boom des levens’. Het droompaard zoekt een ‘ruiter’, deze ruiter is
‘het woord’. ‘Zou daar de paarse ruiter wonen/is daar het woord op vlucht gekomen?’
(p. 23). Het is de worsteling van de dichter om droom en woord tot éénheid te brengen
en uit woord én droom het gedicht te creëren. De lezer merkt dat dit het hoofdthema
van Boergondische suite is.
In het driedelige ‘Huisconcert’ wordt dit hoofdthema verweven met ‘het raadsel
van een Dichterliebe’, het onvervulbare verlangen naar geestelijke éénheid ‘en ieder
glijdt weer weg met eigen dromen’ (p. 21), het woord noemt hij ‘een schip dat nooit
aan land zal komen’ en de genodigden, ontheven aan tijd en koude, lijden aan een
‘heimwee waar de ziel niet van geneest’.
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De cyclus wordt afgesloten met een gedicht uit 1983 ‘Anton van Wilderode 65’.
Rudolf van de Perre beschrijft het landschap van Van Wilderode, het land van Waas
‘verzonken/verhuld in nevel traag op zijn hoede’ (p. 24). ‘De wilgen tillen deemoed
onverklaarbaar’, ‘een paard in de blauwe breuklijn licht’. Meteen beschrijft hij het
werk en de persoonlijkheid van Van Wilderode. Uiteraard kan men het ene niet van
het andere scheiden, maar hoe innig verstrengeld landschap, werk en persoon zijn,
wordt in dit prachtige gedicht aan het licht gebracht. Zoals het landschap is ook Van
Wilderode ‘traag op zijn hoede’, ‘indroef te moede’, ‘als aan wortels vastgeklonken’,
‘onrust’, ‘verdriet verduldig’, ‘in wezen weemoedvuldig’. En ook de poëzie van A.
van Wilderode is, zoals het landschap ‘onwezenlijk verzonken’, ‘verhuld in nevel’,
‘onaards van tekens’, ‘enkel voor de ziel vertaalbaar’, ‘haast volmaakt in wezen
weemoedvuldig’. Merkwaardig is ook dat Rudolf van de Perre hier haast de poëtische
taal van Van Wilderode ‘leent’ en dat hij de dichter uit-beeldt in het paard waarvan
Van Wilderode zegt dat het zijn ‘onbewuste broeder’ is. Hier zegt Rudolf van de
Perre dat de dichter ‘in de blauwe breuklijn licht/de ruimte opentrekt tot vergezicht’.
Poëzie die niet alleen mooi, maar ook interessant is, wordt bij elke (hér)lezing meer
dierbaar.
De derde en voorlaatste cyclus omvat slechts drie gedichten. De dichter geeft deze
cyclus de titel ‘Imago Leonis’. Het vers ‘Ekkehard en Uta’ wordt bij hem opgeroepen
door het bekende beeldenpaar in de Dom te Naumburg (p. 27). Hij beschrijft de
markgraaf, zoals hij ‘gaaf gehouwen’ blootsvoets staat, met een gelaat vol
‘ingebouwde argwaan’ en vol ‘heerszucht’ en toch bereid tot ‘een verzoenend teken’.
Hij ziet heel juist dat de meest trotsen ook vaak de meest edelmoedigen zijn. De
dichter vat dit samen in de prachtige versregels ‘de trots van iemand die voor de
geringen/bereid is groot te zijn in kleine dingen’. In een bijna middeleeuwse taal
schrijft Rudolf van de Perre een gedicht over ‘Ruusbroec’. Weer treft het hoe de
dichter zijn taal aanpast aan zijn onderwerp en toch heel herkenbaar zichzelf blijft.
Hij bezingt het ‘wonder van de geest’ (p. 29), de geurende ‘gedachten’, de ‘uitverkoren
woorden’. Met het woord (of het Woord), hem gegeven door de geest, wil hij
‘gheestelike brulocht vieren’, wil hij zich verenigen.
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Met zijn dichterlijk woord wil hij samenvallen. Heel sterk werkt hij dit idee uit in
de drie afdelingen van ‘Imago leonis’ (p. 30). Geboren onder het teken leeuw, ziet
hij de dichter als leeuw, vervuld van de ‘tomeloze kracht’, de aandrift tot schrijven.
Maar deze ‘eerste sprong’, dit eerste spreken in poëzie wordt ‘getemperd’ door de
totale onverschilligheid en het totale wanbegrip van de Umwelt. Het denken van de
dichter past niet in ‘het bleke labyrint van rechte lijnen, hoeken, het gebint’, zodat
hij wordt ‘de stem van hem die roept in de woestijn’. Ook hier betrekt de dichter het
Woord bij zijn woord. Zijn hartstocht is ‘dat dode letters hij thans brult tot leven’.
Als hij lang zwijgt ‘vernederd door het kwaad’ verwacht hij toch dat ‘duisternis in
licht weer opengaat’. Dan schept hij. Dan creëert hij ‘uit chaos orde/de tijd staat stil,
het Woord is woord geworden.’
Hij zegt dat de dichter schijnbaar leeft bij dode dingen of met een verdwenen,
afgestorven dichterschap: ‘bij tomben houdt hij schijnbaar wacht’ en dat hij vaak
jaren lang de ‘smaad en hoon’ daarvan te dragen krijgt. Maar plots komt de
‘verrijzenis’, ‘hij temt de taal’, ‘hij is een leeuw’. Ook al verstaat niemand zijn poëzie,
zijn openbaring, ‘hij is een leeuw en/zendt als boden de onbegrepen tekens voor zich
uit’. Zij banen voor hem de weg, zij zijn de zin van zijn leven. En Rudolf van de
Perre besluit: ‘Ook dit is van verval verrijzenis,/ik zie het beeld: imago leonis.’ Hij
heeft dit sterven en verrijzen als dichter aangrijpend verwoord. De taal is
aristocratisch, soepel en verfijnd. Ze heeft de glans en de gloed van een nauwelijks
bedwongen innerlijke hartstocht. Hij werft om het woord als om een beminde.
Tenslotte de cyclus, die de bundel zijn naam gaf, ‘Boergondische suite’, twaalf
gedichten die de namen van de twaalf maanden dragen, geschreven bij ‘de Très riches
Heures van Jean, duc de Berry’, het bekende miniaturenboek uit de Middeleeuwen,
vervaardigd door de gebroeders van Limburg.
Men moet al slecht lezen, zo men denkt dat de Hertog van Berry hier als inspirator
is opgetreden. De sfeer, de geuren en kleuren van deze twaalf schilderijtjes, die elk
onder een teken van de dierenriem staan, hebben Rudolf van de Perre ontroerd en
deze bewogenheid heeft hij verwoord. Hij zag dit ‘schouwspel’ als ‘met kinderogen’.
Het leek hem ‘onvatbaar schier en toch bewogen’. En hij weet dat, nu hij wil woorden
vinden voor zijn ontroering, ‘de lange onrust voor de rust begint.’ (Maart, p. 35). Hij
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heeft geleefd, zegt hij, zonder ‘vraag’ en zonder ‘verlangen’, in bange dagen met de
blik naar de grond gericht. En terwijl hij als een ‘herder’ waakte, zag hij niet hoe om
hem heen gekonkeld werd. Hij vergelijkt zich met de ploeger die ‘doorklieft de taal
van bleekgroen gras’. In hem weet hij ‘woorden wentlen als wielen om de as’. Hij
leeft ‘binnen de driehoek in zichzelf gekeerd’ en ‘door dieper inzicht voortgedreven’.
Het is duidelijk: een dichter vertelt altijd zijn verhaal. Op de beelden van de miniatuur
schildert hij met woorden het eigen innerlijk landschap. En beide vallen wonderlijk
samen. Beknotting en gedomineerd-zijn, bespied worden, begluurd worden, verwoordt
Rudolf van de Perre in het beeld van het kasteel: ‘En altijd weer 't kasteel de dominant’
(April, p. 39). Voor deze waarheid schrikt hij terug, de waarheid is naakter, weet hij
‘dan de schijn’. Zelfs bruid en bruidegom houden, zo lang het duurt, de schone schijn
hoog. En om zich ziet de dichter die ‘pralenlang het duurt, de schone schijn hoog.
En om zich heen ziet de dichter die “pralende parade” (Mei, p. 41) van opgedirkten
en toneelspelers. Ze menen wel op weg te zijn ‘naar het beloofde land’, zo ver zijn
ze van de werkelijkheid afgedwaald. ‘En heel de wereld deelt dezelfde waan’, zegt
de dichter. Hij weet dat er een echter leven is, een feller leven maar hij weet ook ‘'t
kasteel verdrongen op de achtergrond’. Met taken en arbeid ‘naar zijn best vermogen’,
tracht hij zin te geven aan zijn bestaan (Juni, p. 43) zoals de ‘boeren aan het werk
getogen’. Maar hij kiest het beeld van de zeis, van de dood. De dood moet hij trotseren
‘met woorden’ ‘op een rij gezet’. De bittere werkelijkheid dringt, langs de woorden
die hij zelf creëert, langzaam tot hem door: van alles waarmee hij zich veréénd voelde,
leeft hij ‘voortaan gescheiden’, er zijn ‘twee werelden’. In de éne wereld leeft de
dichter, in de andere wereld leeft wat vreemd is aan zijn poëtische wereld. En hij
herhaalt ‘gescheiden/door woord en beeld’, door het eigene waarin de dichter zich
openbaart: woord en symbool.
In ‘Juli’ (p. 45), niet toevallig staat de zon in het teken van de Leeuw, gaat de
dichter ‘oogsten wat is aangezet’, zijn poëzie; ‘de weelde van dit volrijp koren’.
Ondanks zijn angst zal hij zich openbaren. En zijn verzen worden ‘blije woorden die
als bijen zoemen’. Als een schaap zal hij de vacht van zijn gedicht aan ‘vlugge
handen’ geven. Het ‘kasteel’, alhoewel alwetend en op de hoogte van wat er in het
‘land’ gebeurt, is nog ‘onwetend dat het zomerfeest begon’. Wie onder de leeuw
geboren is ontvangt
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‘genade van de tijdeloze zon’, wordt door het ‘woord’ in bescherming genomen.
De dichter schrijft in juli (‘de dode letters hij thans brult tot leven’ (p. 31) en in
‘Augustus’ staat ‘het pas gesneden graan’ bijeen ‘in volmaakte schoven’. Zijn ‘werk
is af, de woorden rusten’. Het dominerende dat hem begrenst ‘kijkt toe, verbaasd’.
De dichter weet zich in zijn prijsgegeven woorden ‘naakt’ en ‘prooi’. Weer komt in
het gedicht de ‘stoet’ te voorschijn, de ‘pralende parade’; ‘Hoe zich de stoet vermeit
op eendre jacht’. Zo weerloos voelt hij zich, geviseerd, ‘weerloos bijna teder’. Toch
schrijft hij slechts woorden, zegt hij, toch speelt hij maar wat, soms bedenkt hij iets
maar belangrijk is het niet... En toch ‘storten’ ‘valken’ zich op hem neder. Toch lijkt
het om leven of dood te gaan en misgunt men hem zijn ‘ondoorzichtig spel met
woorden’. De dichter weet het wel, het gaat inderdaad om meer dan om woorden,
het gaat om het recht zichzelf te zijn, vrij en losbandig. Het recht het eigen
‘zomerfeest’ te vieren.
Schrijvend over de miniatuur ‘September’, ziet de dichter de eigen poëzie als ‘een
overvloed aan wijn’. Nu moet hij zijn woord aan anderen te drinken geven, hij voelt
‘de laatste weerstand van een zoete pijn’. ‘Dit is het uur’, zegt hij. ‘Van alle kanten’
komt men om te ‘plukken’. Zij halen de woorden te voorschijn, wikken en wegen
ze, zij ‘brengen de woorden uit en in balans’. De lezer zal zijn woorden leven geven
of doodzwijgen. De dichter hoopt: ‘Goede wijn ontspringt de dans’. En zelfs de
tragen en de nukkigen ‘doen hun deel./Zij komen stapvoets aangetreden/over de
smalle nooit omstreden/wegen omheen het nauwgezet kasteel.’ (p. 49/50). De
dominerenden hebben hun eigen ‘wegen’, werkwijze, oordeelwijze. Ze zijn ‘smal’
en worden ‘nooit omstreden’. Het is moeilijk strijden tegen vooroordelen, burgerlijk
fatsoen, verouderde moraal, bezitsdrang, menselijk opzicht... Dit zijn de ‘weelderige
obstakels’, ze verhinderen de dichter te vertoeven in ‘de lauwte van de blauwe muur’.
Het ‘kasteel’ laat zich niet verdringen.
‘'t Kasteel vertoont zich weer in al zijn macht’ in het gedicht ‘Oktober’ (p. 51).
De euforie van het scheppen is voorbij. De omgeving heeft daardoor niet ingeboet
aan ‘weerbaarheid en kracht’. En de dichters ‘die zich openbaren’, die op het ‘water’
van de taal spelen en varen ‘gelijken kinderen in fabelland’; de diepe waarheid van
hun woord wordt niet verstaan of niet aanvaard. Velen die deze poëzie lezen, zien
slechts ‘verspreide
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tekens aan de kale wand’. Zij zien niet dat ieder ‘teken’ een symbool is, een beeld
dat kan vertaald worden en samengelegd tot een verhaal, tot de waarheid over het
leven van de dichter en zijn tijd. Maar ‘toch blijft de zaaier een gebaar van hoop’.
Hij weet dat de woorden die hij zo ‘voelbaar uitverkoren en zorgzaam toegedekt’
heeft door enkele ‘vogels’ zullen worden opgepikt. Zij ‘dragen de boodschap verder
woord voor woord’. Al wat Rudolf van de Perre doet is beschrijven wat hij ziet op
de groene en blauwe miniaturen. Maar met dezelfde woorden waarmee hij deze
kleine schilderijen haarfijn beschrijft, vertelt hij zijn verhaal; het ontstaan van zijn
bundel, de strijd tussen angst en openbaringsdrift, het creatieproces, het uit handen
geven van zijn poëzie. En deze poëzie legt de persoonlijkheid van de dichter bloot
tot in de kern.
Daarom kan men een somber en hard gedicht als ‘November’ (p. 53) begrijpen
en de uitroep ‘geen paarlen voor de zwijnen’, al is dit wel het meest hermetische
gedicht uit deze bundel. ‘De dood klimt op’, ‘De stroom vlucht weg’, de ‘weemoed’
groeit, ontstaat uit onvermogen en uit het leven dat niet wordt geleefd. Het landschap
zoekt beschutting. In het leven van de dichter slaat de angst toe. In ‘December’ (p.
55) verklaart hij dit. ‘Het woord verkleurt’, de woorden verliezen hun glans, hun
straling en hun kleur; iedere dichter kent die periodes van dorheid. Geen enkel woord
roept dan in zijn ziel een echo op, het ‘maakt niets dan stilte los’. Hij voelt zich als
‘de dorre blaren van een bos’. De ‘meute felle honden’ en de ‘negen torens’ van het
kasteel hebben hun werk goed gedaan: hem opgejaagd en omgebracht; de ‘klopjacht’
is ‘volbracht’. En na de strijd op het toneel van de publieke opinie, wordt nog een
andere strijd gestreden, ‘achter het rood en zijden baldakijn’ in de intimiteit van het
kasteel. Daar woedt in volle ‘hevigheid de strijd’ in ‘Januari’ (p. 57), deze meest
koude en harde maand. Wie daar heerst, laat zich bedienen ‘onwetend dat de dood
aan tafel zit’, want wie niet dienend en hartstochtelijk leven durft, is levend dood.
Deze aangrijpende dierenriem besluit Rudolf van de Perre met het gedicht
‘Februari’ (p. 59), waarin hij zich veroorlooft ‘een ogenblik’ zijn menigvuldige taken
te vergeten. Hij kiest vanuit ‘een ijzige kou’ voor zijn dichterschap.
Zijn poëzie is ‘sneeuw’. Evenals sneeuw is zij inderdaad mooi, verhullend en
onthullend, sterk en kwetsbaar, kristal, mysterieus. Zijn poëzie is dit alles en méér
(waarop hier niet kan worden ingegaan). In ‘Februari’, als de cirkel van het jaar
voltooid is, heeft de dichter alles losgelaten. Dan neemt hij op een andere wijze,
poëtisch, alles ‘in bezit’: ‘huizen’ (het huis is voor de dichter geborgenheid en
vastheid), ‘korven met bijen’ (bijen zijn woorden ‘blije woorden die als bijen zoenen’),
‘karren’ (de dingen die hem verder brengen), ‘tonnen’ (waarin de wijn van zijn poëzie
ligt opgeslagen ‘een overvloed aan wijn’). Met zijn woorden, al zijn ze ‘nauwelijks
begonnen’, opent hij een eigen wereld, een eigen werkelijkheid en waarheid. Hij
wéét ‘er zijn twee werelden voortaan gescheiden/door woord en beeld’. Hij kan niet
meer behoren bij ‘de overzijde’. Zijn wereld is ‘het leven’. In de wereld van ‘het
kasteel’ zit ‘de dood aan tafel’.
Op de ‘kale bomen’ in de andere wereld heeft zijn poëzie geen vat. Hij kan ze niet
‘wit’ wassen, niet terugvoeren tot de onschuld van de aanvang (met de glans van de
kindertijd).
Maar ‘de schaarse mensen die zich wagen/over de nieuw gevormde lagen’, die
het landschap van zijn taal betreden en daarin de vele niveaus herkennen, die kan hij
een nieuwe wereld openbaren. Zij ‘worden verblind door plotse vlokken licht’. Dit
is het wonder van echte poëzie.
De sneeuw neemt zwijgend huizen in bezit
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korven met bijen karren tonnen
en woorden nauwelijks begonnen
wassen vergeefs de kale bomen wit.
De schaarse mensen die zich wagen
over de nieuw gevormde lagen
worden verblind door plotse vlokken licht.
Onhoorbaar schuift de hele wereld dicht. (p. 60)

Rudolf van de Perre besluit dit gedicht, en meteen zijn bundel met de versregel:
‘Onhoorbaar schuift de hele wereld dicht’. Het blijft geheim welke wereld hij bedoelt.
Voor wie geen poëzie kan ‘lezen’, blijft de wereld van de dichter een gesloten boek.
Voor wie ‘verblind’ werd ‘door plotse vlokken licht’, wordt de wereld van de
‘pralende parade’, van ‘meute’ en ‘kasteel’, onwerkelijk en saai.
De hoge vormperfectie van deze klassieke gedichten is voor de lezer een waar
genot. In vér-voortstromende zinnen, vaak gevolgd door een korte, soms schokkende
versregel, verwoordt Rudolf van de Perre zijn innerlijk drama. Zijn cultuur is rijk en
verfijnd, zijn natuurverbondenheid zeer diep.
Boergondische Suite is het verhaal van een bewustwording, een psychische
niveau-verhoging. Naar inhoud en naar vorm is het een aangrijpende bundel.
Aleidis Dierick
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Romanschrijver Leo Mets
Leo Mets heeft de kaap van de 75 bereikt. Hij werd geboren te Beveren-Waas op 20
december 1911, maar woont sedert 1936 te Zwijndrecht. Hij is dus geen ‘kerstekind’,
al vermelden vele bronnen 25 december als zijn verjaardag.
Leo Mets was jarenlang onderwijzer te Beveren en het heeft hem dikwijls geërgerd
dat hij in recensies over zijn boeken vaak als de dorpsonderwijzer of de schoolmeester
werd afgeschilderd. Het klonk in het genoemde verband een beetje denigrerend en
het deed niets terzake in een literaire context.
Belangrijk in zijn leven was het feit van de oorlog. Leo Mets is oudstrijder en heeft
in de meidagen 1940 eervol op de dagorder gestaan.
Een verrijking voor hem betekenden ongetwijfeld de vele verre reizen die hij heeft
ondernomen in het gezelschap van zijn echtgenote.
Leo Mets is sporadisch tekenaar en schilder, bewonderaar van zowel Hippolyte
Daeye als van Omer Van Vosselen. Verder is hij vitalist, humorist en geëngageerd
Vlaming. Kortom een zeer veelzijdig man, een meervoudig begrip.
Naast dit alles is hij de auteur van 22 boeken: negentien romans en drie
novellenuitgaven, waarin het verhaal telkens centraal staat. We hoorden het nog uit
de mond van Gerard Walschap tijdens een beruchte TV-uitzending op 9.7.1986: ‘Een
roman is een verhaal. Een verhaal is een opeenvolging van gebeurtenissen met een
draad erin.’
Dit is ook de opvatting van Leo Mets. Hij is een zeer boeiend, haast onuitputtelijk
verteller en gezelschapsman. Als je hem leest, hoor je hem vertellen. En wat de
inhoud betreft, toont hij zich een kritisch observator van het menselijk bedrijf, van
het leven in alle aspecten.
Men weet dat een roman eigenlijk nog méér is dan een verhaal. Een goede roman
is een amalgaam van alle essentiële elementen. Het is een geheel van weten en kennen
en kunnen, gestut door de kracht van de verbeelding. Het thema en de inhoud zijn
leesbaar en worden gedragen door de passende stijl. Ze stoelen op een persoonlijke
background van de auteur.
Bernard Kemp heeft destijds - in 1966 - de vraag gesteld ‘Wie is Leo Mets?’ Hij
bedoelde daarmee: wie is nu precies Leo Mets, de man van wie nu gelijktijdig twee
romans verschijnen, namelijk ‘Het zegel van mijn verlangen’ en ‘Het paard van
Elia’?
Na de lectuur en de vergelijking van beide boeken kon Bernard Kemp niet
rondkomen met de artistieke identiteit van Leo Mets. De kwaliteit van beide genoemde
romans kwam de recensent als zo verscheiden voor dat men er zou aan twijfelen of
beide van één en dezelfde auteur stamden.
Allereerst weze opgemerkt dat de twee geciteerde romans niet in dezelfde periode
geschreven werden. En ten tweede: bij vele auteurs volgt de kwaliteit van hun werken
een vrij onregelmatige grafiek. Bovendien heeft de schrijver - en dat geldt voor alle
kunsttakken - het recht beoordeeld te worden op zijn beste werken. Daarenboven is
Leo Mets ‘de onberekenbare’. Zowel thematisch als stilistisch is hij moeilijk te
rangschikken. Hij valt niet
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Leo Mets bij zijn 75e verjaardag.

Een bladzijde handschrift van Leo Mets.

zo maar te catalogiseren. Men zoekt tevergeefs naar een vaste lijn. Bijna telkens staat
men voor een andere Mets. Trouwens reeds in 1960 had zijn neef Emiel Van
Hemeldonck een gelijkaardige vaststelling gedaan. In 1954 verschenen ongeveer
gelijktijdig de romans ‘Mathilde’ en ‘Flarden aan de mast’. Samen verschenen, maar
met een behoorlijk tijdsverschil geschreven. En verschillend van literaire factuur.
Men kan en mag dit verschijnsel beschouwen als een bewijs van veelzijdigheid en
dus veeleer als een kwaliteit.
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Het heeft Leo Mets niet aan waardering ontbroken. Hij kreeg lovende recensies
en artikels, en werd daarbij uitvoerig geprijsd en gelauwerd. In 1953 behaalde hij de
Karel Barbierprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor de historische roman
‘Christiaan Reinland’. In 1953 verwierf hij de Emiel Vlieberghprijs van het
Davidsfonds voor de roman ‘Mathilde’; in 1967 werd hij onderscheiden met de Prijs
van de Groot-Kempische Cultuurdagen van Hilvarenbeek (Ned.) voor de roman ‘Het
paard van Elia’ en in 1979 werd hem de Prijs van de Vlaams-nationale Auteurs
toegekend voor de roman ‘Wilde krachten’ en tevens voor zijn volledig werk.
Hierna zullen we trachten zo objectief mogelijk te handelen over de letterkundige
prestaties van Leo Mets.
De eersteling van Leo Mets droeg als titel Wij komen en verscheen in 1943. Dit
werk omvat tien novellen, veelal humoristische schetsen, recht uit het leven gegrepen.
Het waren vingeroefeningen. Hier meldde zich reeds de psycholoog aan, maar vooral
de authentieke verteller die het realisme niet schuwt.
De tweede literaire vrucht was De zonen van zulke tranen (1947): de familiekroniek
van de Ferwerda's die in de marge van de maatschappij leven. Het is een aanklacht
tegen het onrecht en tegen het recht van de sterkste in de samenleving. Het boek is
goed geconstrueerd en psychologisch verantwoord. De narratieve Mets treedt reeds
duidelijker naar voren. Het is een hoopvolle voorbode van de latere romans.
Wij hebben een poging ondernomen om tot bepaalde groeperingen te
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komen in de romanproduktie van de polyvalente auteur. We behandelen
achtereenvolgens: de historische romans, de heimatromans, de vrouw als romanfiguur
en de romans rondom de oorlog.

Historische romans
Christiaan Reinland (1951) werd begroet als een plotse verrassing, als een literaire
donderslag wegens de beoefening van het historische genre en vooral wegens de
hoge kwaliteit. In deze roman wordt het bewogen leven in de 15de eeuw - het
‘Herfsttij der Middeleeuwen’ van Johan Huizinga - in een rijke plastische taal en
stijl, en met een onverwacht brio beschreven. Het gaat over een periode van scherpe
tegenstellingen tussen armoede en rijkdom, tussen wilde ontaarding en strenge ascese.
Boven de sociale woelingen en geestelijke spanningen staat de figuur van Christiaan
Reinland, zoon van een adellijk geslacht, die franciscanermonnik wordt, krijgsman
en prediker in de Nederlanden en in Duitsland, om in Bohemen als martelaar te
sterven.
In dit boek wordt met een vaardige pen een vlotte verhaaltrant beoefend. De weidse
taferelen worden met een sprankelend taalkoloriet geschilderd. Het ‘historische’
heeft de ‘roman’ niet verdrongen. ‘Christiaan Reinland’ was een eerste hoogtepunt.
Niet te verwonderen dat Leo Mets van toen af bekend stond en gewaardeerd werd
als de schrijver van Christiaan Reinland.
In 1961 verscheen Het geslacht Hyoens, een tweede historische roman of evocatie.
Het boek bestaat uit twee delen: Het testament en Het galgemaal. Dit werk biedt ons
het verhaal van Jan Hyoens (o 1330) door de romancier samengesteld uit overtalrijke
documenten. De doem van het noodlot hangt boven het geslacht Hyoens: het vaderlijk
goed gaat verloren, moeder Annesoete wordt valselijk beschuldigd van hekserij en
gehalsrecht, en in Jan, opgejaagd door het lot, voltrekt zich de tragedie van zijn
familie. Heel mooie passages komen voor in dit boek. Zo trof ons in het biezonder
het ontroerende testament van Annesoete. De benijdenswaardige verteller Leo Mets
is hier in zijn beste doen. Zijn nauwkeurige opmerkingsgave en zijn beeldend
voorstellingsvermogen zorgen ervoor dat de taferelen als een film worden afgerold:
men ‘ziet’ de gebeurtenissen. Deze betrachting om verbeelding en werkelijkheid
harmonisch in elkaar te laten versmelten is uitgemond in een groot fresco van de
Vlaamse veertiende eeuw, een tijd van ruwe hartstocht en van grauw geweld. Het
eerste deel van dit boek groeit, via de ontwikkeling van de karakters, logisch naar
‘Het galgemaal’ toe, dat op zijn beurt naar één hoogtepunt wordt gestuwd langs de
wraakgevoelens en de machtwellust van Jan Hyoens, sedert zijn kinderjaren
getraumatiseerd door
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Een foto uit Ohio, uitgave De Clauwaert v.z.w. /Leuven, 1983. Omslag: Wilfried Smets.
De vlek, uitgave De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1973. Omslag: Joris Lombaerts.
Oude Bordeaux op volle kracht, uitgave De Clauwaert v.z.w. / Leuven, 1985. Omslag: Leo De Kort.

het onrecht. De archaïserende taal ondersteunt de sfeerschepping en tempert het
overigens forse proza van de vitale auteur.

Een buitenbeentje
In 1954 publiceerde Leo Mets Flarden aan de mast. De hoofdpersoon is Gunor, een
losgeslagen, diabolische figuur, verbazend knap van voorkomen, talentrijk, ontworteld,
magistraal vrouwenverleider, alleen vertrouwend op de rede en de wetenschap, los
van ieder mysterie, los van ieder metafysisch verband, symbool van de moderne
wereld. Gunor gaat uiteindelijk toch de ondergang tegemoet als speelbal van het
eigen lot. Een problemenroman, een tendensroman, een gedachtenroman, een
thesisroman? Ja, en als dusdanig staat de roman apart in de produktie van Leo Mets.
Daarom hebben we hem een buitenbeentje genoemd. Dit is een merkwaardig boek
van een temperamentvol schrijver in een realistische taal. Het laatste hoofdstuk is
een meesterstukje. Flarden aan de mast kreeg een bekroning in de vorm van een
Duitse vertaling.

Heimatromans
De term ‘heimatroman’ heeft hier uiteraard geen pejoratieve kleur. Wie de Russische
en Scandinavische heimatliteratuur kent, kan geen bezwaren koesteren tegen het
gebruik van het woord ‘heimat- of streekliteratuur’.
In 1957 verscheen Marcus en het laatste geweld, een roman die zich afspeelt in
Zwitserland; een geslaagd werkstuk. Een topper in deze categorie is Demonen over
Polderland. Deze roman, naturalistisch gekleurd en deterministisch van strekking,
is vooral belangrijk voor wat de constructie betreft. De auteur heeft met succes de
methode van de flash-back gehanteerd. Tijdens de gerechtszitting worden scènes uit
het kinderleven van de beschuldigde geregeld terug opgeroepen. Deze
parallelontwikkeling tussen het proces en de persoonlijke herinneringen moet het
beeld vormen van de persoonlijkheid van Stafke Govaert, maar vooral van het milieu
waarin hij leefde. Het manneke Stafke Govaert woont met zijn ouders in de polders.
Vader, een wildstroper, wordt door het onbegrip van de buitenwereld ten opzichte
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van het manneke, de god van Stafke. Als soldaat pleegt Stafke, die quasi instinctief
te werk gaat, een moord. De nacht vóór het vonnis beukt hij zich te pletter in zijn
cel. De hoofdeigenschap van dit boek is dus de voortreffelijke compositie, maar
tevens de psychologische ontleding van de personages. De roman handelt
voornamelijk over de gebondenheid van morele regels aan de sociale omstandigheden.
Wie materieel in een zwakke positie staat, brengt geen belangstelling op voor een
hogere moraliteit. Aldus de auteur. Deze ro-

Vlaanderen. Jaargang 36

252
man, versierd met mooie natuurbeschrijvingen, is, na ‘Christiaan Reinland’, het
tweede hoogtepunt in het oeuvre van Leo Mets. Van de derde heimatroman, gesitueerd
in de Scheldepolders van de Linkeroever, luidt de titel De jachthut (1963). In de
beschrijving van de polderatmosfeer bij jachttaferelen kan de scherpe observator Leo
Mets zich helemaal uitleven. De rijke verbeelding van de auteur speelt bovendien
een meer dan aanvullende rol. De auteur heeft het mooie woord hier niet geschuwd
en het ook aangewend bij de psychologische uitrafelingen van de personages. Dit is
een goede, vitalistische roman, vol intriges, actie, dialogen en beschrijvingen. De
bladzijden 121-125, die handelen over de ontmoeting van twee vijandelijke soldaten
aan het front is aangrijpend.

De vrouw als romanfiguur
De drie romans waarin de vrouw als hoofdpersoon optreedt dateren van 1954, 1966
en 1976. Deze groepering berust op de thematische binding en brengt tevens een
interessante variatie van drie vrouwentypes. Het betreft Mathilde, Het zegel van mijn
verlangen en de sterkste van de drie en beslist niet een brave roman... En je bent voor
hem een wonder. De hoofdpersoon Josefien Deckers is een gecompliceerd type. Zij
is intelligent en nadenkend, maar tevens heel zinnelijk. Door een zekere aanleg en
door de omstandigheden is zij geëvolueerd van een vrij gewone tot een lichtzinnige,
libertijnse vrouw. Om het met de woorden van de auteur te zeggen: zij is een
‘verhinderde huismoeder’ die de grote liefde niet ontving, en zij beoefent ‘een nogal
tragische kunst’. Daarmede bedoelt hij wel het oudste beroep ter wereld. Dit beroep
stelt haar in staat een villa te bouwen in haar geboortedorp. Op haar veertigste viseert
Josefien een stabiele situatie met de tuinder Teofiel. Deze roman verloopt op een
dubbel ruimtelijk plan: de villa op de buiten en de flat in de stad. Alles wordt
behandeld met het terugkijkprocédé dat Leo Mets geruisloos hanteert. De auteur
schrijft in de tweede persoon en zo wordt het verhaal een bestendige dialoog van het
hoofdpersonage met zichzelf. Bewuste roman blijft een verhaal dat erg vlot, bijna
luchtig wordt ontwikkeld. Dit flink geconstrueerde boek vormt een sluitend geheel
en steekt daarenboven vol actie. Het heeft een vitalistisch karakter dat het onderbrengt
bij het literair realisme of naturalisme. Het is een dagboekroman, met literaire zenuwen
geschreven, die zich in een razend tempo laat lezen en treft door de volheid van
zegging.

Rondom de oorlog
We noteerden reeds dat de oorlog van 1940 en in het biezonder de meidagen van dat
jaar littekens hebben nagelaten bij Leo Mets als mens en als schrijver. ‘De oorlog
heeft hem getekend en tevens geboeid,’ zegde Anton van Wilderode. Welnu ‘de’
oorlogsroman van Leo Mets is ongetwijfeld Het paard van Elia (1966), quasi unaniem
begroet als een literaire reüssite, zowel thematisch als vormelijk. Een sterk boek. In
de ikvorm treedt een man op die aan geheugenverlies lijdt ten gevolge van
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verwondingen, opgelopen tijdens een bombardement. Onder het toezicht van een
psychiater is hij nu, in de loop van het tweede oorlogsjaar, op zoek naar zijn verleden,
dat voortdurend door het heden wordt doorbroken. Sommige ongewone verhalen
van de hoofdpersoon Ernest geven de indruk op realiteiten terug te wijzen. Amnesie,
paramnesie en schizofrenie doorkruisen elkaar. Het paard, genaamd ‘Ster’, stijgt ten
hemel en wordt daarom ‘Het paard van Elia’ genoemd. De convalescente patiënt
wordt verliefd op en verlooft zich met zijn verpleegster Frida. Op een zeker moment
ontdekt hij zijn eigen identiteit, maar accepteert

Auteurs over elkaar... Leo Mets en Valère Depauw

ze niet uit schrik voor de werkelijkheid. De psychiater meent er goed aan te doen
Ernest naar een rustige plek te sturen en het is uitgerekend daar waar deze tijdens de
veldtocht als officier van het Belgisch leger zijn geheugen en zijn been - een
zeugmatische constructie - verloor. Hij belandt in een instituut voor mentaal
gehandicapten, waar een broeder hem aanzet alles te registreren. De psychiater, een
soort van collaborateur, wordt vermoord en de verpleegster Frida, die in het verzet
staat, wordt gedeporteerd. Ernest hoopt dat Frida zal terugkeren om hem van het
verleden te genezen.
Compositorisch bezit het boek een eigenaardige dualistische structuur wegens de
verweving van droom en werkelijkheid. Het berust op ficties, en het wemelt van
mysterie en van occulte wazigheid. Het is een kruising van mythevorming en
verbeelding, van creatieve imaginatie en van een realistisch rapport, van surrealistische
toestanden en onbewuste ervaringen. De inhoud van Het paard van Elia wordt
uitstekend gediend door de constructie. Het boek gaat in zijn geheel om de mens in
een oorlog, vol lijfelijke, psychische en morele ellende. Dit belangwekkend,
merkwaardig boek is voor ons Leo Mets' beste werk.
Nog een roman in verband met WO II, maar heel anders is Hechteniskamp 1 + 2,
handelend over oorlog en repressie.

In de diaspora
In de diaspora of de verspreiding plaatsen we drie romans die moeilijker te situeren
zijn. Het betreft Kroniek van een pover minnaar, evenals De baronnen, waarin de
auteur de woorden op het aambeeld of op de slijpsteen heeft gelegd. De beste roman
van deze (psychologische) trits is De Vlek. Notarisklerk Herman Weyers is verloofd
met Benda, maar laat haar in de steek. Hij trekt van Vlaanderen naar de Nieuwe
Wereld. Na twintig jaar keert hij schatrijk, maar ziek naar zijn geboortedorp terug.
Ondanks zijn succesrijke carrière is zijn leven mislukt. In de States was hij een
‘zwarte, onbeweeglijke vlek te midden van al dat licht’; in zijn dorp liet hij een
donkere vlek na, onuitwisbaar zoals de vlek op Benda's vloerkleed. Wegens het
wegnemen van een hersentumor ziet Benda overal een vlek: ‘Een eigenaardige vlek

Vlaanderen. Jaargang 36

die zich verplaatste, of er niet was indien ze er geen aandacht aan schonk. Een vlek
die ze elke dag wreef maar die zich niet liet wegwrijven.’ Ratio en emotie, dramatiek,
verbeelding en schamperheid vullen elkaar aan in De vlek.

Het latere werk
Sedert 1979 verschenen nog vier romans en twee novellenuitgaven. In Wilde krachten
(1979) is het verhaal gecompliceerd en realistisch weergegeven. Hier zijn inderdaad
wilde krachten aan het werk. De novelle Regen te Nazareth (1979) is meer dan een
reisverhaal. Het eindigt indrukwekkend als volgt: ‘Het regent. De hemel weent over
Israël, een land waar twee stamverwante volken elkaar naar de keel grijpen...’
We belanden bij Terminus Palingkreek (1981). De hoofdfiguur oefent twaalf
stielen uit, beleeft huwelijksperikelen, wordt geconfronteerd met allerlei peripetieën
rondom zijn fatale nierziekte en legt een onblusbare moed aan de dag om te overleven.
Deze roman bevat een brede, uitgebreide aanloop. Het tweede deel verloopt in een
sneller tempo en in golven die niet te stuiten zijn. Het eerste deel is een groot tableau
of fresco, in het tweede deel gevolgd door taferelen of panelen van beperkter formaat.
Terminus Palingkreek behoort, naar veler mening, tot de beste romans van Leo Mets.
In 1983 verscheen Een foto uit Ohio. Dit boek is geschaafd en gevijld, en solied van
compositie. Een outsider in het oeuvre van Leo Mets is Oude Bordeaux op volle
kracht: een thriller, een misdaadroman. Een dynamisch geschreven boek, stevig
geconstrueerd, boeiend, vol verrassingen. America, Amercia (1986) is de jongste
literaire telg van Leo Mets. Dit is het voorlopige einde.

Tot besluit
Leo Mets is een vitalist, een ‘leefaard’. Een sensualist in die zin dat hij een beroep
doet op alle sensuele vermogens: ‘Leo Mets schrijft met al zijn zintuigen,’ getuigde
Anton van Wilderode. Hij is een man die de samenleving kritisch benadert en heel
goed weet hoe weinig heiligen er rondlopen. Hij schenkt veel aandacht aan de taal
als transportmiddel van gevoelens en gedachten. In iedere roman heeft hij glanzende
bladzijden geschreven b.v. de beschrijving van het jachttafereel (bl. 51-74) in De
jachthut is schitterend. Hij is de man met het veelvuldige literaire gelaat. En de auteur,
hij schrijft voort. Wij drukken de wens uit dat hij, zoals Plato, zal schrijven tot zijn
laatste dag, die vanzelfsprekend nog ver af is.
Roger Geerts
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Verbondsberichten
Verbondssecretaris: Danny Van den Bussche Duinenstraat 70 - bus 3, 8400
Oostende

Nieuwe leden
De Raad van Bestuur van het C.V.K.V. aanvaardde in zijn van vergadering van 29
augustus 1987 volgende kunstenaars als leden van het verbond. Meteen heten we
hen allen hierbij van harte welkom in onze grote kunstenaarsfamilie.

Antwerpen
Gerda Marien (BK), Nijlen
Jos Mets (BK), Deurne
Ivo Van Orshoven (L), Deurne

Brabant
Jan Van Den Driessche (BK), Dilbeek

Limburg
José Cielen (BK), Lummen

Oost-Vlaanderen
Jan Vanlandeghem (M), St.-Niklaas

West-Vlaanderen
Yolande Ide (BK), Vlissegem-De Haan
Jean Luc Meulemeester (Hist.-Lett.), Sint-Andries-Brugge
Noël Vandorpe (BK), Geluveld-Zonnebeke
Daniël Vantomme (L), Wevelgem
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Statutaire Jaarvergadering van het C.V.K.V. Kortrijk, 14 juni 1987.
Op 14 juni jl. werd in de gebouwen van de K.U. Kortrijk de Jaarlijkse Statutaire
vergadering van ons Verbond gehouden in aanwezigheid van talrijke C.V.K.V.-leden
en sympathisanten.
Om 11 uur werd Eucharistie gevierd in de studentenkapel, die meer dan vol liep
met aanwezigen. Mgr. Guido Maertens, rector van de K.U. Leuven Campus Kortrijk,
ging voor en werd geassisteerd door de Eerwaarde Heren Piet Thomas, die tevens
de homilie hield (de tekst ervan wordt in ons volgend nummer gepubliceerd), Arthur
Verthé, Marc Delrue en Dries Van Coillie. Bij het Memento werden onze leden die
sedert de vorige jaarvergadering (in Hasselt) overleden zijn, herdacht: Flor Peeters,
Mechelen (musicus en Eredeken van het C.V.K.V.); Hector Deylgat, Roeselare
(Medestichter en Bestuurder-Penningmeester van het C.V.K.V.); Gery Florizoone,
Brugge (lid van de Kernredactie van het tijdschrift ‘Vlaanderen’); de letterkundigen:
Lode Moereels, Oud-Heverlee, Marcel Storme, Oudenburg, Jan Brans, Berchem,
P.G. Buckinkx, Brussel en Leo Vandaele, Tervuren; de musicus: Karel Aerts, Leuven;
de beeldende kunstenaars: Jozef R. Cohez, Herfelingen, Jan De Ridder, Opwijk,
Urbain Gerlo, Waasmunster, Romain De Saegher, Sint-Amands, Jozef Lucas, Halle,
Julien Suls, Genk en Edith Campendonck, Amsterdam.
Daarna volgde in de hal van het Universiteitsgebouw de receptie, waarna we voor
het vriendenmaal overstapten naar de studentenrefter. Gedurende dit maal hield Mgr.
G. Maertens een tafelrede die we hierna integraal afdrukken.
Na de maaltijd volgde zoals naar gewoonte de voorlezing van het financieel verslag
en de begroting voor 1987 door onze nieuwe penningmeester, de heer Adiel Van
Daele en Prof. Dr. G. Keersmaekers, Redactievoorzitter van het tijdschrift, sprak
namens de redactie.
Tevens werden de jarige en bekroonde leden van het C.V.K.V. gehuldigd. Zij
kregen als attentie-geschenk een exemplaar van de litho die speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt werd door kunstenaar Erik Van Straelen (St.-Truiden): Mevr.
Willy Balyon, letterkundige, Heerlen (NL): 60 jaar; Jozef Beerden, plastisch
kunstenaar, Brugge 4: 70 jaar; Mevr. Cl. Blommaert-Meyssen, letterkundige: 75 jaar;
Phil Bosmans, letterkundige, Antwerpen:

Vlaanderen. Jaargang 36

Groepsfoto's van de gehuldigde C.V.K.V.-leden op de Jaarvergadering in Kortrijk.
(Foto's: Fr. Jonkers, Diest)

65 jaar; Rik Bourgignon, beeldend kunstenaar, Machelen: 85 jaar; Marcel Callaert,
beeldend kunstenaar, St. Martin de Londres: 65 jaar; Leon Charita, letterkundige,
St.-Denijs-Westrem: 70 jaar; Gaston Claes, letterkundige, Merksem: 70 jaar; Frans
Corneillie, beeldend kunstenaar, Varsenare: winnaar Prijs Constant Permeke, Jabbeke
1986; Wilfried De Boeck, letterkun-
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dige, Dilbeek: le Prijs Poëzie ‘Dronghene Kunstschip’ 1986; Jos De Maegd, beeldend
kunstenaar, Brussel: 70 jaar; Gilbert De Muynck, beeldend kunstenaar, Waarschoot:
Prijs Oscar Ovide 1986, Blois; Jan Douliez, musicus, Gent: Doctor Honoris Causa
van de Universiteit van Goias (Brazilië); René Duyck, letterkundige, Brugge: 75 jaar;
Frans Eykans, letterkundige, Duffel: 75 jaar; Jan Flameng, beeldend kunstenaar,
Turnhout: 70 jaar; Fernand Florizoone, letterkundige, Koksijde: Poëzieprijs 1986
Stad Blankenberge (Kofschip Kring) en Poëzieprijs 1987 BGJG-Kortrijk; Arthur
Hellebaut, beeldend kunstenaar, St.-Amandsberg/Gent: 60 jaar; Ward Hermans,
letterkundige, Ramsel: 90 jaar; Rik Huys, letterkundige, Merelbeke: 75 jaar; Gust
Keersmaekers, letterkundige, voorzitter Redactieraad ‘Vlaanderen’, Duffel:
Grootofficier in de Kroonorde; Antoon Luyckx, beeldend kunstenaar, Deurne: 65
jaar; Frans Lyssens, beeldend kunstenaar, St.-Niklaas: 60 jaar; Freddy Maës, beeldend
kunstenaar, Oostende: geselecteerd voor de Mini Print International Traveling Show,
Barcelona en voor de 17e Biënnale Internationale de Ljubljznz (Joegoslavië); Vic
Mahieu, beeldend kunstenaar, Ruddervoorde: laureaat voor globaal werk V.V.V.
Westerlo, Prijs Beeldhouwkunst, laureaat ‘Prijs voor Plastische Kunsten Stad Ninove’,
Persprijs van de Stad Ninove, Laureaat ‘Prix Irene di Robilant, Ixelles’, laureaat voor
de beste buitenlandse inzending ‘Prix de Peinture et sculpture de la ville de Nancy’;
Lieven Martens, letterkundige, Brugge 2: 60 jaar; Leo Mets, beeldend kunstenaar,
Deurne: 75 jaar; Gust Michiels, beeldend kunstenaar, Oostende: 75 jaar; Jos Michiels,
beeldend kunstenaar, Borgerhout: 80 jaar; Joz. Noreille, beeldend kunstenaar, Menen:
65 jaar; Edith Oeyen, letterkundige, Beverlo/Beringen: eervolle vermelding
Cooremanskring, Antwerpen; Marcel Rademakers (Mark Meekers), letterkundige,
Heverlee: meerdere onderscheidingen; Louis Reydams, beeldend kunstenaar,
Mechelen: 75 jaar en Diplomavermelding Nationaal Salon 't Spoor, Brussel; Jozef
Seaux, beeldend kunstenaar, Roeselare: 75 jaar; Joris Sustronck, dramatisch
kunstenaar, Marke/Kortrijk: bijzondere vermelding-acteur 33e Prov. Toneeltornooi
1986-87; Ina Stabergh, letterkundige, Diest: Eerste Prijs voor Poëzie, Kultuurraad
Tongeren 1986, Tweede Prijs voor Poëzie, Beringen 1986, Medaille van de stad
Diest 1987; Freddy Theys, beeldend kunstenaar, Edegem: Eerste Prijs (Gouden
Medaille) ‘Itinerarrio Artistico 1986’ van de Belg.-Spaanse Vereniging en Prijs
Delahoussage ‘Salon Blésois des Beaux Arts’ te Blois (Fr.); Jules van Ackere,
letterkundige, lid Raad van Bestuur C.V.K.V., Brussel: lid Kon. Academie voor
Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten van België en Grootofficier in de
Kroonorde; Dries Van Coillie, letterkundige, Kessel-Lo: 75 jaar; Rudolf van de Perre,
letterkundige, lid Raad van Bestuur C.V.K.V., Affligem; Prijs Scriptores Christiani;
Jan van der Aa, beeldend kunstenaar, Hemiksem: 60 jaar; Karel van Deuren,
fotografie, lid Raad van Bestuur C.V.K.V., Berchem: ere-plaket van de Prov.
Antwerpen voor zijn verdiensten als publicist over fotografie en zijn activiteit in de
werkgroep van het Prov. Museum voor Fotografie in Antwerpen; Roger Van De
Voorde, dramatisch kunstenaar, Brussel: 60 jaar; Gerda Van Erkel, letterkundige,
Borgerhout: Prov. Prijs Antwerpen voor haar historische roman ‘Tussen twee oevers’;
Denijs van Killegem, letterkundige, Gent: Poëzieprijs Kunstschip Dronghene; Maurits
Van Reeth, beeldend kunstenaar, Mortsel: 75 jaar; Anton van Wilderode, letterkundige,
lid Raad van Bestuur C.V.K.V., Moerbeke-Waas: Prijs voor Letterkunde van de
Vlaamse Provincies 1986; Gaston Van Wonterghem, beeldend kunstenaar, Deinze:
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60 jaar; Yvonne Valgaeren, beeldend kunstenares, Leuven: Eerste Laureate voor
Aquarel van Beatrijs-Rotselaar; Maria Vlamijnck, letterkundige,

Prof. Dr. G. Keersmaekers, redactievoorzitter van ‘Vlaanderen’, overhandigt de geschenk-litho aan
Anton van Wilderode.
(Foto: Fr. Jonkers, Diest)

Koksijde: 70 jaar; William Vermeesch, beeldend kunstenaar, Heverlee: 60 jaar en
Bronzen Medaille (Gouden Pluim) Gent, Spectraal Wedstrijd voor Beeldende Kunsten,
Gouden Medaille Internationale Culturele kunstkring Klassieke en Nieuwe
Technieken, Brussel, Zilveren Medaille ‘Arts-Sciences-Lettres’, Paris; Mevr. M.
Verschoore-Van Honacker, letterkundige, Oudenaarde: geselecteerd in de
poëziewedstrijd 1987 C.B.K., Veurne.
Namens de Raad van Bestuur van het C.V.K.V. en de Redactieraad van het tijdschrift
‘Vlaanderen’ wensen we al deze gehuldigde leden van harte proficiat!
R.D.

Jaarvergadering van het C.V.K.V. 1987 tafelrede uitgesproken door Mgr.
Guido Maertens, Rector van de K.U.L. - afdeling kortrijk
Lange jaren geleden benoemde de bisschop Mgr. De Smedt, mij tot kanunnik. Dat
was begin van de jaren '60, toen het niet meer op kon met de weelde: er ontstonden
ten allen kante universitaire centra, er werden overal zwembaden aangelegd en
culturele centra gebouwd en er waren toen ook nog veel kanunniken. Ik vond mij
veel te jong om tot die uitgelezen groep te behoren en ik had trouwens geen enkele
verdienste. Zo zei men mij. Dat was alleen omdat in 1962 Leuven administratief
moest gesplitst worden en er dus ook twee vice-rectoren moesten komen... Welnu,
de Waalse vice-rector was al geruime tijd veel ouder dan ikzelf en ook kanunnik en
prelaat. Omwille van het politiek evenwicht, moest ook uw dienaar bijna automatisch
een operatieve ingreep ondergaan... en dus. Ik moet daarover vandaag eigenlijk niet
spreken, maar het moet dienen als excuus om deze tafelrede niet te lang te maken.
Sedert de dag van mijn benoeming heb ik namelijk pleinvrees gekregen en die heeft
me nooit meer verlaten.
Ik spreek niet graag voor het publieke forum: al die ogen op u gericht, met daarin
de meestal ironische tinteling van intellectuelen, met de niet-uitgesproken vraag wat
die nu wel kan komen vertellen. U zult zeggen, Dames en Heren, dat dit hier geen
publiek forum is, maar een privaat dineetje van Christenen, Vlamingen, Kunstenaars,
met elkaar verbonden en waarvan elk afzonderlijk minstens aan één van de
voornoemde kwalifikaties beantwoordt. Samen het C.V.K.V.; goed, akkoord het is
een nogal besloten bijeenkomst, maar bij een tafelrede neemt mijn pleinvrees een
nog meer frustrerend karakter aan: dit van te beseffen dat zo'n toespraak meestal
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wordt ingeschakeld om toe te laten tussen twee gerechten genietend te zwijgen,
terwijl het voorwerp van het genot meestal niet de spreker, maar de heerlijke spijzen
zijn.
Nochtans moet ik U eerlijk zeggen dat één zaak mij wat geruststelt. Bij het bekijken
van het menu treft het hoe uw gezelschap de kunst verstaat om van het lagere, het
materiële, het lelijke op te stijgen naar het hogere, het sublieme, het poëtische. U
verstaat de kunst om de lelijke wolf, de verslinder van grootmoeder, te verbinden
met de oneindige zee die voortklotst in eindeloze deining ‘De Zeewolf’; U brengt
de vettige, kruidige saus samen met de hoge spiritualiteit van het kardinaalsrood: de
kardinaalssaus, en U vindt parels in het hoenderhok: parelhoen. En men kan
verdergaan. U zijt er in geslaagd mijn vriend Piet Thomas een homilie te laten houden
en daarenboven een goede: ik ben daar nog niet in gelukt.
Het hele gebeuren staat duidelijk in het teken van de Kunst. Ik ben zeker dat deze
maaltijd daar maar een voorwendsel en een symbool van is. Dit stelt mij op mijn
gemak, maakt me rustig en laat me zelfs toe te zeggen dat ik dit graag doe en ervan
gebruik maak om te zeggen hoe ik, wat het C.V.K.V. doet, van harte waardeer en
bewonder.
Twee weken geleden had op deze campus het 35e Belgisch-Nederlands Historisch
Congres plaats. Bij de verwelkoming zegde ik: dat hoe meer toekomstgerichte
manifestaties als Flanders Technology worden georganiseerd, hoe meer de noodzaak
van Historische Congressen zich opdringt. De toekomst afsnijden van de rijke
ervaringen van het verleden, zou noodlottig zijn. De mensheid heeft contact met haar
bronnen nodig, om haar zelf-identiteit en haar zelf-verstaan te bevorderen. De
mensheid heeft evenzeer Kunst en Cultuur in de strikte zin nodig om hem uit de
oppervlakkigheid van de pure actualiteit en van de tijdloze materialiteit uit te tillen.
Inderdaad, onze boeiende tijd heeft ons alles aan de hand gedaan om goed en
comfortabel te leven en we mogen ervan genieten. We kunnen goed leven, maar
kunnen we ook écht leven?
Werkt techniek zonder cultuur en verder zonder levensvisie niet op de duur
verstikkend?
‘Laissez-nous vivre’, luidt de oproep van de collega van de U.C.L. onlangs in een
weekblad. Hij had het over de ademnood van onze tijd. Mag ik hem
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even eiteren? Hij denkt met een zeker heimwee ‘Au temps jadis où l'on voguait en
silence sur des flots harmonieux et où l'onde n'était pas encore arséniquée,
hyperchlorée, bacillisée et proprement impropre à toute effusion lyrique, au temps
jadis, où badine à la main et chien au côté la marche était promenade et non parcours
du combattant à franchir entre voiture en panne et stationservice la plus proche, au
temps jadis, le forgeron battait le fer, l'ouvrier travaillait, les paysans charmaient, les
professeurs professaient...’
Le professeur professait...! even terug naar de plaats waar we zijn: een universiteit.
Er was een tijd waar doceren in alle rust kon gebeuren, waar het een nobele en
gerespecteerde taak was... au temps jadis, waar het denken souverein was, maar de
ethiek de techniek kon bijhouden, waar over plichten minstens evenveel gesproken
werd als over rechten...
Verdenk mij nu niet van ziekelijke retro-verzuchtingen. Ik leef graag in deze
boeiende tijd maar daarom hoeft men niet blind te zijn voor een aantal serieus-zieke
plekken. Tot de negatief-zijde (of is het positief in medisch jargon) van onze tijd
behoort ondermeer dat geld geen middel is maar doel, drugs niet medicatie betekenen
maar nirwana, liefde geen passie meer is, maar springplank naar AIDS, het kind geen
vrucht van liefde moet zijn maar een laboratoriumprodukt, waar geleerden
technocraten dreigen te worden en wijzen gepre-pensioneerd.
Laissez-nous vivre! Om in leven te blijven volstaat het niet meer te leven, men
moet lopen. Om te doceren, moet men lopen van vergaderingen naar raden, van
bureaus naar kabinetten, moet men formulieren invullen die niemand zal lezen en
nutteloze rapporten opmaken, die een obscure functionaris in het bestaan houden.
De universiteit en de school kan symbool zijn voor een maatschappij, die zoveel
middelen heeft dan ze geen tijd meer vindt om rustig doeleinden te formuleren. Een
maatschappij die zoveel vrije tijd heeft, dat ze geen andere oplossing vindt dan ze te
doden.
In de zoektocht naar frisse adem, is de kunst één van de voornaamste
pleisterplaatsen. Onze campus wil graag aan één van die pleisterplaatsen meebouwen.
Dat doet ze vandaag en graag. Dat probeert ze te doen in de loop van het jaar. De
komst, van de King Singers een drietal weken geleden was een verademing. Kunst
is op onze campus steeds welkom, in tentoonstellingen, in poëzie en muziek. Bij de
opening van dit academiejaar heb ik ervoor gepleit dat de rol van de universiteit zich
niet mag beperken tot ‘Ausbildung’, puur rationele opleiding, maar ook ‘Bildung’
moet zijn. Daar moet kunst en cultuur een ereplaats bij bekleden.
Wetenschap en technologie hebben zich van cultuur en kunst geemancipeerd. Alle
intellectueel potentieel moet uitgebuit worden om resultaten voor te leggen, die zich
zo gauw mogelijk laten te nutte maken en kwantitatief meetbaar zijn. Ook de humane
wetenschappen laten zich te gemakkelijk en te uitsluitend tot filologiseren van
kunstwerken verleiden. Een docent literatuur kan jaren lang examens afnemen en
een student ze afleggen zonder zich te realiseren dat het in die teksten gaat over leven
en dood, liefde en haat, over leed en extatische vreugde, over eenzaamheid en
verbittering en over het zoeken naar zin. Men kan en moet woorden en tekens
disseceren, maar niet zo dat ze leegbloeden. Ik herinner mij een leraar in mijn
humaniora, dieons ‘Vol de Nuit’ van de Saint Exupéry liet lezen, de woordjes
vertaalde en ze ons liet opschrijven, waarbij we overigens bij ‘pilote’ ‘féminin de
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pilote’ moesten noteren. Dat was overigens een mooie les vocabularium, maar de
poëzie van de ‘Vol’ ging volkomen in de ‘Nuit’ verloren.
Universiteiten hebben hun rol te spelen in het bruggenbouwen tussen wetenschap
en cultuur en contact te houden met wat leeft in de wereld van de kunst.
De middeleeuwers hebben het goed gezien, wanneer ze het Ware, het Goede en
het Schone in één adem vernoemden. Ze moeten niet op een rij naast mekaar worden
gezet, maar levenskrachtig in mekaar vasthaken.
Ik heb het geluk gehad voor mijn doctoraat Augustinus te mogen lezen en wat
bestuderen. Hij leefde in het boeiende moment van de overgang tussen twee
beschavingen. De antiek-hellenistische en de middeleeuws christelijke. In de lange
intellectuele zoektocht die hij doormaakte heeft hij zich lot vele scholen en
denkrichtingen gewend, voor hij rust vond in een bijbels christendom. De laatste
grote denker van de Griekse wijsbegeerte, Plotinos, speelde daarbij een enorme rol
in dit proces; en binnen dit proces had de idee van het Schone een niet te miskennen
plaats. Ik weersta niet aan de verleiding - tot besluit even te citeren; omdat ik er even
de relatie tussen kunst en geloof mee wil oproepen. En ik meen dat dit niet misstaat
in een gezelschap dat zich christelijk Kunstenaarsverbond noemt.
Plotinos spreekt over de vreugde die men ondervindt bij het contact met schone
dingen in de materiële wereld. Maar hij nodigt tevens dringend uit om er een
springplank van te maken naar de Schoonheid die hij God noemt. Hij zegt: ‘Als ge
de gratieuze vormen in de materiële wereld bewondert blijf er niet bij! Het zijn
eigenlijk maar copieën, schaduwen, sporen om verder te gaan en op zoek naar dat
waarvan ze willen vertellen.
Als ge mooie schaduwen, die over het water spelen blijft volgen loopt ge gevaar
in de stroming te verdrinken... Uiteindelijk moet U de ogen sluiten en dan zal er
binnen in U een visioen groeien waarin Waarheid - Goedheid en Schoonheid
samenkomen’.
Dit is hooggestemde mystiek en de mecsten van ons hebben daar wellicht wat
moeite mee, zeker vandaag.
Augustinus, die een man van actie was, heeft die teksten gelezen en op zijn beurt
op een minder esoterische toon, van het verinnerlijken van de schoonheid een
toegangsweg tot God gemaakt. ‘Wanneer ge een mooie vrouw ziet, zegt hij zelfs,
blijf dan niet bij dit beeld staan, het zou U kunnen betoveren, maar probeer vandaar
de eeuwige schoonheid te benaderen.’
En velen kennen zijn uitroep ‘Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova,
sero te amavi. Veel te laat heb ik U bemind mijn God, eeuwenoude en toch steeds
nieuwe schoonheid. (Conf. X 27)’.
Maar ik wil niet verder gaan, anders vergeten we te genieten van wat deze tafel
ons biedt. Is het anderzijds niet zo dat de oude Grieken bij hun symposia - wat
betekent samen drinken, drinkgelag - over zo een verheven dingen discuteerden, dat
een symposium een wetenschappelijke bijeenkomst is gaan betekenen, wat overigens
het nuttigen van heerlijke spijzen en het proeven van uitgelezen dranken ook nu nog
niet uitsluit.
Dames en Heren, ik breng in deze context zeer graag hulde aan uw vereniging,
aan haar vele activiteiten, aan haar bijdrage tot kunst en schoonheid in Vlaanderen,
aan haar tijdschrift. Ik ken uw tijdschrift lange jaren. Mijn vader, die geen universitair
en geen kunstenaar was, was er lange tijd op geabonneerd. Hij had een schitterende
bibliotheek met nagenoeg de hele Vlaamse eigentijdse literatuur. Ik kan eerlijk zeggen
dat hij mij met de wereld van de kunst vertrouwd heeft gemaakt.
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Hij las enorm veel en cultiveerde op zijn manier het Schone. Ik ben er hem dankbaar
voor.
Ik ben U dankbaar voor de rol die ge in Vlaanderen speelt en dankbaar voor Uw
uitnodiging. Moge kunst in Vlaanderen verder bloeien. Moge ze - op een ogenblik
dat men probeert in wetenschap en technologie wat hart te steken, niet al te celebraal
worden.
Voor de rest was het Georges Braque geloof ik die zei: ‘Het enige, dat in kunst
belangrijk is, is dat wat niet kan worden uitgelegd.’
Heeft ze ook weer dit niet gemeen met Geloof? Maar wees, gerust, ik zal niet
herbeginnen.
Guido Maertens

Stad Antwerpen stelt exporuimte beschikbaar voor jonge kunstenaars
In het Jordaenshuis, Reyndersstraat 6, houdt het Stadsbestuur twee zalen beschikbaar
voor jonge kunstenaars om er gratis tentoonstelling te houden met eigen werken. De
kandidaten moeten echter in Antwerpen wonen, werken of er aan een kunstschool
gestudeerd hebben en hun werk moet een zeker niveau hebben. Aanvragen moet men
schriftelijk richten tot het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Grote
Markt en bijkomende informatie kan men verkrijgen bij de Educatieve Dienst van
de Musea, H. Geeststraat 8, 2000 Antwerpen (03-232.21.79).

Opening van het ‘Atelier Steel’
Om aan plastische kunstenaars de gelegenheid te geven werk van groot formaat te
realiseren werd in Brugge aan de Kleine Kuiperstraat (vlak bij 't Zand) het ‘Atelier
Steel’ ingericht. Kunstenares Christine Steel was/is de spil achter het gehele gebeuren,
wat meteen de naam verklaart. Het atelier wordt beheerd door een v.z.w. (met dezelfde
naam) waarvan de stichtende leden zijn Christine Steel, voorzitster, Françoise
Vangaever, secretaresse en Gilda Behaeghel, penningmeesteres. Plastische kunstenaars
die bij het monteren, opstellen of realiseren van groot werk in eigen atelier geen
plaats hebben, kunnen in het Atelier Steel terecht. De benedenverdieping is ca. 300
m2 groot en op de bovenverdieping zijn drie grote ruimten beschikbaar, elk met een
verschillende lichtinval. Daardoor kunnen er tegelijk meerdere kunstenaars in het
gebouw aan het werk.
Om de financiële middelen bij elkaar te halen (de inrichtingskosten hebben heel
wat kapitaal gevergd!) zullen er in het atelier ook andere kunstactiviteiten
georganiseerd worden, totaal los van de kunstenaars die er komen werken. Men denkt
aan tentoonstellingen van binnen- en buitenlandse kunstenaars, performances,
voordrachten over kunst, aanleg van een kunstbibliotheek, enz. Zo vond er van 4
t.e.m. 19/6 de Openingstentoonstelling plaats
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met werk van Jan Carlier, Walter Daems, Jean-Luc Deprez, Dany Dubois, Johan
Janssen, Bany Matthys, Menno Meewis, Piet Moerman, Richard Simoens, Christine
Steel, Patrick Storms, Germana Tack en Anne-Mie Van Kerckhoven. Wie het initiatief
wil steunen kan lid worden van de v.z.w. en betaalt daarvoor 450 fr. (ere-leden 1500
fr.). Dat kan door overschrijving op het rek. nr. 470-0277111-06 t.n.v. Atelier Steel
v.z.w., Beenhouwersstraat 67, 8000 Brugge, waar men ook terecht kan voor alle
verdere informatie (tel. 050-33.00.21).

Jaargang 1988
Als voorsmaakje publiceren we hierbij de lijst van de themata die in de jaargang
1988 van ons tijdschrift ‘Vlaanderen’ zullen behandeld worden: 1. De Fontein (Jules
van Ackere) - 2. De Belgisch/Vlaamse film (Karel van Deuren)-3. Register op
‘Vlaanderen 1952-1986’ (Adiel Van Daele) - 4. Limburgse auteurs (Flor van
Vinckenroye) - 5. De Postzegel als kunstvoorwerp (Marc Dubois en Willy Otte).

Prijskampen en Onderscheidingen
In deze rubriek worden enkel berichten opgenomen die tijdig gestuurd worden
aan het Redactiesecretariaat van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie,
Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Uiterste inzenddatum voor nr. 218 (decembernummer): 30/10, voor nr. 219
(januarinummer): 15/12.

A. Muziek en televisie
• Antwerpen
- Aan de Provinciale Wedstrijd voor muziekcompositie van een kameropera is een
prijs verbonden van 150.000 Fr. Hieraan kunnen Belg. componisten, wonend of
geboren in de Antwerpse gouw, deelnemen. Het werk moet een minimuumduur van
30 min. hebben en mag geen koor- of balletgedeelten bevatten. Max. bezetting is 20
instrumenten en 7 rollen (gezongen, gesproken, geacteerd, gefigureerd of gemimeerd).
De jury bestaat uit A. Vleugels, Prof. dr. J.L. Broeckx, P. Cabus, W. Kersters, V.
Nees, G. Nuyts, J. Raie en Mevr. H. Janssens. Uiterste inzenddatum: 1/11/'88. Info:
Provinciebestuur Antwerpen, 8e directie Cultuur, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen, telefoon 03/237.28.00, toestel 1476.
- Het Kon. Vlaams Muziekconservatorium organiseert de Tweejaarlijkse Nationale
Orgelwedstrijd voor de ‘Prijs Alex Paepen’, waaraan als prijzen verbonden zijn:
50.000, 20.000 en 7.500 Fr. Uiterste datum voor inschrijving: 1/10. Mogen deelnemen:
alle organisten, zonder leeftijdsgrens die aan een Belg. conservatorium een 1ste Prijs
voor Orgel behaald hebben en alle orgelleraars van de Kon. conservatoria van België.
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Info: dhr. Kamiel Cooremans, Directeur van het K.V.M.C. Antwerpen, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, telefoon 03/238.31.93.

• Brussel
- De Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België
organiseert de Tweejaarlijkse Prijs Irene Fuerison voor onuitgegeven vocale
compositie ter waarde van 140.000 frank. Mogen deelnemen: Belg. en buitenlandse
componisten die reeds 3 jaar in België verblijven en in 1987 de leeftijd van 50 jaar
nog niet bereikt hebben. Uiterste datum voor inschrijving: 31/12. Info: Secr. van de
Kon. Acad. van België, Paleis der Academieën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel, tel.
02/511.26.23.
- Door de Europese Commissie wordt een Europese wedstrijd voor jonge
scenarioschrijvers uitgeschreven met als thema: ‘Europa, onze toekomst’. Duur: 26
minuten. Deelnemers moeten een leeftijd hebben tussen 18 en 25 jaar. Info:
Directoraat-Generaal Voorlichting, communicatie en cultuur, Commissie van de
Europese Gemeenschappen, Weststraat 200, 1049 Brussel.

• Dresden (DRR)
Tot 31/1/1988 kan men inschrijven voor de Internationale Carl Maria von
Weber-wedstrijd 1988, georganiseerd door de Dresdner Musikfestspiele. Prijzen:
12.000, 8.000 en 6.000 DM. Info: Musikdramaturgie der Staatsoperette Dresden,
Pirnaer Landstrasse 131, DDR-8045 Dresden.

• Mortsel
Door de Stichting Hendrik Conscience (Kristus-Koninglaan 56, 2510 Mortsel, tel.
03/449.85.33) wordt een Wedstrijd voor televisiescenario uitgeschreven met als prijs
75.000 Fr. Uiterste datum voor inschrijving: 31/1/'88.

• Trieste (It.)
Tot 31/8/'87 kan men nog deelnemen aan de compositiewedstrijd Città di Trieste.
Daarvoor verwacht men een symfonisch werk voor één enkel instrument en orkest.
De prijzen bedragen 5.000.000 en 1.500.000 Lires. Info: Secr. van de Compositieprijs
‘Città di Trieste’, Palazzo Municipale, Piazza dell'Unità d'ltalia 4, 34121 Trieste.

B. Letterkunde
• Bokrijk
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De Driejaarlijkse Prijs voor Letterkunde van de Provincie Limburg werd op 11/6 in
het kasteel van Bokrijk uitgereikt aan Jos Vandeloo. In de persoon van Jos Vandeloo
wordt een verdienstelijke schrijversloopbaan bekroond, zowel wat origineel werk,
vertalingen als herdrukken betreft, verspreid over de vele disciplines van de letteren
zoals roman, novelle, kortverhaal, toneelstuk, TV-spel, jeugdliteratuur en poëzie.

• Brussel
SABAM kende de toneelprijs 1986 toe aan René Swartenbroekx voor zijn werk ‘De
lege cel’ en schonk het eremetaal Michel de Ghelderode aan Ruud De Ridder (Echt
Antwaarps Taeter) en René Vereth (M.M.T.).

• Gent
- De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Secr. Koningstraat
18, 9000 Gent, tel. (091) 25.27.74) schrijft volgende Prijsvragen uit:
Voor het jaar 1988: Letterkunde: De receptie van Dostojevski in de Nederlandse
letterkunde. - Taalkunde: 1. Toponymie van Lommel. - 2. Een vergelijkende
historische fonologie van het middeleeuwse Nederlands en het Duits (voorgesteld
voor 1987; wordt aangehouden voor 1988). Datum van inzending: uiterlijk 11
december 1987. Bedrag van elke prijs: 50.000 Fr. - Voor het jaar 1989: Letterkunde:
1. Een studie over de middelnederlandse vertalingen van preken van Bernardus van
Clairvaux. - 2. Werkelijkheid en fictie in het Reynaertlandschap. De rol van ruimte
en naamgeving. Datum van inzending: uiterlijk 11 december 1988. - Bedrag van elke
prijs: 50.000 Fr. - Voor het jaar 1990: Letterkunde: 1. Ontstaans- en tekstgeschiedenis
van ‘Vlaemsche Dichtoefeningen’ (1858). - 2. Stilistischretorische studie van
Multatuli's parabels. - Taalkunde: 1. Nederlands als beoordelingsfactor: het relatieve
belang van taal bij een eerste contact met anderen. - 2. Een studie over de flexie van
het substantief in het ambtelijk Middelnederlands van de 13e eeuw. Datum van
inzending: uiterlijk 11 december 1989. Bedrag van elke prijs: 50.000 Fr. Bekroonde
werken worden eventueel door de Academie uitgegeven, hetzij volledig, hetzij
gedeeltelijk. Tevens houdt dezelfde Adademie voor 1988 volgende Fondsprijzen
beschikbaar: 1. Aug. Beernaertprijs (periode 1986-1987): voor een werk van
letterkundige aard, zonder onderscheid van genre, dat in die periode door een persoon
van Belgische nationaliteit geschreven is. De werken dienen in het Nederlands gesteld
te zijn; ze mogen al verschenen zijn of kunnen in handschrift worden ingezonden. Uiterste datum van inzending van de nog niet uitgegeven werken: 10 december 1987.
Bedrag: 50.000 Fr. - 2. Nestor De Tiereprijs (periode 1986-1987): voor een Vlaams
toneelwerk dat gedurende die periode geschreven werd of althans vóór die periode
niet openbaar werd gemaakt, noch door de druk, noch door een opvoering. - Uiterste
datum van inzending: 10/12 1987. Bedrag: 20.000 Fr. - 3. Joris Eeckhoutprijs (periode
1986-1987): voor een letterkundig essay, in handschrift of gedrukt, en ten minste
honderd bladzijden beslaand. De werken dienen in het Nederlands geschreven te zijn
en te handelen over een auteur, niet over een periode van de literaire geschiedenis.
De schrijver moet de Belgische nationaliteit bezitten. De voorkeur zal worden gegeven
aan een essay over een Nederlands auteur. - Uiterste datum van inzending van
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de nog niet uitgegeven essays: 1 februari 1988. Bedrag: 20.000 Fr. - 4. Jozef Van
Ginderachterprijs (periode 1984-1987): voor een in het Nederlands geschreven werk
van letterkundige, historische, kunsthistorische, taalkundige of folkloristische aard,
dat in de vierjaarlijkse periode verschenen is en betrekking heeft op de verheerlijking
van de provincie Brabant, bij voorkeur van de kantons Asse en Vilvoorde (ook
tijdschriften van dezelfde aard en verenigingen, instellingen of stichtingen die op
een van de aangeduide gebieden werken hebben uitgegeven, kunnen voor bekroning
in aanmerking komen). - Datum van inzending van de nog niet uitgegeven werken:
uiterlijk 1 februari 1988. Bedrag: 20.000 Fr. - 5. Lode Baekelmansprijs (periode
1985-1987): voor een in het Nederlands gesteld letterkundig werk (roman, verzen,
toneelspel, radiospel, essay, enz.) gewijd aan de zeeman, de zeevaart, de haven, het
schippersbedrijf of wat hiermede enigszins verband houdt. Het werk dient in de loop
van de bedoelde periode geschreven te zijn en de auteur moet de Belgische
nationaliteit bezitten. - Datum van inzending van de nog niet uitgegeven werken:
uiterlijk 1 februari 1988. Bedrag: 50.000 Fr. - 6. Arthur Merghelynckprijs (periode
1985-1987): deze prijs is tweeledig en is voor de helft bestemd voor poëzie en voor
de helft voor proza, met inbegrip van beschouwend proza over een van beide
categorieën. De werken dienen in het Nederlands in de loop van de bedoelde periode
en door een Belg geschreven te zijn. - Datum van inzending van de nog niet
uitgegeven werken: uiterlijk 1 februari 1988. Totaal bedrag van de prijs: 40.000 Fr.
- 7. Leonard Willemsprijs (periode 1986-1987): toe te kennen aan een Vlaming die
zich op het gebied van de studie der Middelnederlandse letterkunde in de loop der
jongste jaren verdienstelijk heeft gemaakt, hetzij door zijn gezamenlijk werk, hetzij
door een publikatie van uitzonderlijk belang. - Uiterste datum van inzending: 1
februari 1988. Bedrag: 50.000 Fr. - 8. Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 1986-1987):
toe te kennen aan een auteur die in die periode de beste, in het Nederlands gestelde
verhandeling op het gebied van de Vlaamse cultuurgeschiedenis van 1815 tot 1940,
zal hebben geschreven of gepubliceerd. - Uiterste datum van inzending: 1 februari
1988. Bedrag: 100.OOO Fr. - Belangrijke opmerking: De werken die alleen in de
vorm van manuscript bestaan en die aan het oordeel van de jury's onderworpen
worden, dienen op de aangegeven datum in duplo bij de Vaste Secretaris van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18,
9000 Gent, te zijn ingezonden. De Academie vestigt er de aandacht op, dat al de
ingezonden exemplaren of manuscripten haar eigendom blijven. De werken dienen
in de in België officieel aangenomen spelling geschreven te zijn. - Geen enkel werk
kan voor meer dan één prijs in aanmerking komen. Het volledige reglement
betreffende deze prijzen is kosteloos verkrijgbaar op het Secretariaat van de Academie.
- Het Komitee van de Vlaamse Poëziedagen (p/a Poëziecentrum, Hoornstraat 11,
9000 Gent, tel. (091)25.22.25) deelt mee dat de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen
(40.000 Fr.) openstaat voor alle Vlaamse dichters. Alle gepubliceerde dichtbundels
die verschenen zijn in 1986 komen in aanmerking voor de prijs. Opgelet: er moeten
geen dichtbundels worden opgestuurd! Voor de Basiel De Craeneprijs (10.000 Fr.),
uitgeschreven door hetzelfde Komitee, moesten de inzendingen binnen zijn tegen
uiterlijk 15/8.
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• Haacht
Voor de Poëziewedstrijd 1987 van de Kulturele Vereniging Kulturama konden
Nederlandstalige auteurs max. twee gedichten insturen (onder schuilnaam) tegen
uiterlijk 13/9. De laureaat van deze poëziewedstrijd zal 5.000 Fr. ontvangen en daarbij
zullen twee eervolle vermeldingen uitgereikt worden.

• Keerbergen
De gemeente Keerbergen organiseert voor de vijfde keer een poëziewedstrijd. De
eerste prijs bedraagt 15.000 Fr., de 2de prijs 10.000 Fr. en de 3de prijs 5.000 Fr. Aan
de eervolle vermeldingen zullen prijzen in de vorm van boeken worden toegekend.
De gedichten moeten onder pseudoniem ten laatste op 23/10 worden verzonden
naar het secretariaat ‘Kultuurkrant Keerbergen’, A. Cleynhenslaan 8, 2850 Keerbergen
waar het reglement kan worden aangevraagd (antwoordzegel bijvoegen). De prijzen
van deze poëziewedstrijd zullen op zaterdag 19maart 1988 worden uitgereikt. De
jury bestaat uit Frans Cornelis (voorzitter), Francis De Preter, Karel Jonckheere, Ina
Stabergh, Francis Verdoodt en Angele Selschotter (secretaris).

• Leuven
In het raam van het IXe Europees Poëziefestival dat van 17 tot 22 november 1987
te Leuven plaatsheeft, wordt de Eerste Europese Vertaalprijs voor Poëzie toegekend
aan de vertaler van een in 1984, 1985 of 1986 in boekvorm gepubliceerd dichtwerk,
bij voorkeur van een levend dichter, geschreven en vertaald in een van de negen
officiële talen van de Europese Gemeenschap. De Prijs bedraagt 4.000 écu's (ongeveer
150.000 BF) en wordt ter beschikking gesteld door de Europese Commissie. De
organisatie ervan berust bij de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie.
De jury is samengesteld uit dichters en vertalers uit de 12 landen van de Europese
Gemeenschap en staat onder het voorzitterschap van Georges Thines. De proclamatie
van de Prijs grijpt plaats tijdens de slotzitting van het Festival op zondag 22 november.
De werken moeten, uiterlijk tegen 15 oktober 1987, op 5 exemplaren worden gezonden
naar volgend adres: Europese Poëziebibliotheek, Blijde Inkomststraat 9 - B-3000
Leuven, met de vermelding ‘Europese Vertaalprijs voor Poëzie’.
- Infodok staat reeds 10 jaar op de bres voor het kinder- en jeugdboek o.m. als
recensiedienst via vakpublikaties en tijdschriften, als distributiecentrum en uitgever,
als gespecialiseerde boekhandel. Het wil dit heuglijk feit o.m. vieren met de instelling
van de Tweejaarlijkse Infodok-prijs voor het beste kinderboekendebuut. Voor 1987
bedraagt de 1e prijs 50.000 Fr. en de 2e en 3e prijs telkens 20.000 Fr. De voorwaarden
tot deelneming zijn: het moet effectief gaan om een debuut; de doelgroep is 6-13
jaar; het manuscript (in machineschrift) dient min. 25blz. en max. 128 blz. van 40
regels te tellen; inzenden onder pseudoniem of kenspreuk naar Infodok-Prijs 1987,
Brabançonnestraat 95 A, 3000 Leuven voor uiterlijk 11/12/'87. Juiste naam en adres
op een briefje onder gesloten omslag, waarop aan de buitenzijde het pseudoniem of
de kenspreuk staat vermeld. De samenstelling van de jury en de datum van de
uitreiking van de prijs zullen later meegedeeld worden.
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• Roeselare
Ter gelegenheid van de 3e Nationale Kunstwedstrijd voor Mensen met een handicap
uitgeschreven door Kiwanis Internationaal Roeselare I werd eveneens voor de eerste
keer een poëziewedstrijd ingelast. Daarvoor stuurden twintig deelnemers 30 werken
in. De jury (Jan Deloof, Gwij Mandelinck, Willy Spillebeen) duidde voor de
Nederlandse taal Roger Devriendt (Brugge) als laureaat aan met zijn gedicht ‘Mijn
karretje’. De 2e prijs ex-aequo werd behaald door Guido Pauwels (Leuven) met het
gedicht ‘Verdriet’ en Eva Bauters (Gits) met ‘Wat een voddepop wist’. Ook voor de
Franse taal waren er drie bekroonden.

• Tongeren
De Tongerse schrijverskring reikte de jaarlijkse poëzieprijzen, die dit jaar als motto
‘de natuur’ hadden gekregen, uit. Er waren niet minder dan 167 inzendingen,
waaronder ook vele uit Nederland. In het domein Plinius had de plechtige uitreiking
plaats. Een eervolle vermelding op slechts één punt van de winnaar was voor Fernand
Florizoone uit Koksijde met het gedicht De aarde vertaald. De winnaar van de prijs
Herman de Buyzer van de Tongerse kunstkring was voor Mireille Hugaert uit
Drongen, met het gedicht Aan alle witte raven. In haar werk bekroonde de jury de
poëtische schoonheid en de grote liefde voor de natuur. Zij kreeg een prachtige trofee
van de Tongerse artiest Raf Verjans, de auteur van het bekende Monument Tongeren
2000. De laureaat van de Tongerse kulturele raad werd Willy Verschaetse uit
Roeselare met zijn inzending Woord en Poëzie.

• Sint-Truiden
De vzw Appel schrijft de Hendrik Prijs-wedstrijd voor korte verhalen uit, waarvoor
de inzendingen tegen uiterlijk 1/11/'87 moeten toekomen bij Appel vzw, Houtstraat
37, 3800 St.-Truiden. Per auteur mogen slechts 3 verhalen van 10 bladzijden
ingestuurd worden.

C. Plastische kunsten
• Antwerpen
- De wedstrijd ‘Diamond High Council Awards’, georganiseerd
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door de Hoge Raad voor Diamant ter bevordering van het Belgisch diamantjuweel
kende groot bijval: uit een 70-tal inzendingen werden 15 ontwerpers geselecteerd.
Els Ongenae (Blankenberge) werd eerste met een ring die aan de middel- en
wijsvinger wordt gedragen en zo de hele hand bedekt. Een tweede prijs
juweelontwerpen werd toegekend aan Nadine Wijnants (Antwerpen), die
spiraalvormige oorringen in wit goud - met diamant - vervaardigde. Barbara de Lille
(Maldegem) kreeg de derde prijs voor een vierkanten geelgouden ring. De
prijswinnaars worden bekroond met één jaar durende promotie van hun werk in
binnen- en buitenland, gevoerd door de Hoge Raad voor Diamant.
- Het provinciebestuur van Antwerpen stelt jaarlijks prijzen en premies voor
kunstambachten ter beschikking tot een maximum bedrag van 220.000 Fr. Alle
personen van de Belgische nationaliteit die geboren zijn of wonen in de provincie
Antwerpen kunnen hieraan deelnemen. In 1987 worden prijzen uitgeschreven voor
de kunstdiscipline keramiekkunst en voor het vervaardigen van kunstboekbanden.
De prijs keramiekkunst, ten bedrage van 80.000 Fr., staat open voor artistieke creaties
die tot de sculpturale beelding kunnen behoren; de voorstellen kunnen evenwel ook
het vaatwerk als uitgangspunt nemen. Monumentale keramiek die vast in de
architectuur is geïntegreerd komt hier niet in aanmerking; deze discipline wordt
verwezen naar de categorie monumentale kunst. Voor de prijs kunstboekbanden zal
niet enkel de technische afwerking en de esthetiek van de ingediende creaties worden
beoordeeld; ook de interpretatieve kwaliteit, terugslaand op het boek, zal in
ogenschouw worden genomen. Deze prijs bedraagt 60.000 Fr. Voor beide prijzen
komen enkel kunstwerken in aanmerking die gerealiseerd zijn in 1984, 1985, 1986
en 1987 en mogen maximaal drie werken worden voorgesteld. Voor de toekenning
van premies wordt een gezamenlijk bedrag van 80.000 Fr. voorzien. Personen die
geboren zijn op 1/1/1947 of later kunnen zich inschrijven voor beide prijzen.
Reglement, deelnemingsformulier en inlichtingen zijn te verkrijgen op het provinciaal
Museum voor Kunstambachten Sterckshof, Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne (tel.
03/324.02.07 en 324.71.76).
De voorstellen dienen uiterlijk op 9november 1987 toe te komen. - Het
provinciebestuur van Antwerpen verleent jaarlijks een prijs voor plastische kunst;
in 1987 wordt deze voorbehouden aan de beeldhouwkunst. Alle personen van
Belgische nationaliteit die geboren zijn of wonen in de provincie Antwerpen kunnen
deelnemen. Zij moeten evenwel geboren zijn na 1946. Alle werken die gerealiseerd
zijn in de jaren 1985, 1986 en 1987 mogen voorgesteld worden. De prijs voor
plastische kunst bedraagt 60.000 Fr.; voor premies wordt een bedrag van 40.000 Fr.
beschikbaar gesteld. Reglement, deelnemingsformulier en inlichtingen zijn te
verkrijgen op het provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof,
Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne (tel.: 03/324.02.07 - 324.71.76). De uiterste
inschrijvingsdatum is 26 oktober 1986.
- Voor de tweede keer organiseert Stichting Cavens ‘Wijn en Kunst’ een nationale
wedstrijd voor schilderkunst. Alle kunstenaars, zonder onderscheid van leeftijd of
nationaliteit, die wettelijk in het land zijn ingeschreven kunnen aan deze wedstrijd
deelnemen. Eén werk met maximum afmetingen 1,20 × 1,20 m in olieverf, aquarel
of acryl, kan van 5 tot 8 oktober, tussen 9 en 17 u, ingebracht worden op het adres
van de Stichting, Limburgstraat 49-51, 2020 Antwerpen, tel. 03-237.87.67, waar ook
het reglement kan bekomen worden. Er zijn vijf prijzen voorzien van 40.000 Fr.,
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20.000 Fr. en drie van 10.000 Fr. De jury onder voorzitterschap van kunstcriticus
Remi de Cnodder, bestaat uit dr. Lydia Schoonbaert, hoofdconservator Kon. Museum
Schone Kunsten; G. Gaudaen en Th.L. van Looij, directeur en eredirecteur Kon.
Academie Schone Kunsten; Willy Juwet, diensthoofd ministerie Vlaamse
Gemeenschap; Jan Walgrave, conservator; Stéphane Rey, kunstcriticus; Albert
Tersage, rijksinspecteur kunstonderwijs, en als secretaris Gerd Segers, letterkundige.
De uitreiking van de prijzen zal geschieden op woensdag 14 oktober.

• Brussel
- De Internationale Stichting ‘Michel de Ghelderode’ schrijft een wedstrijd voor
schilderkunst uit, waarvoor de schilderijen geïnspireerd moeten zijn door het werk
van Michel de Ghelderode. De uiterste inzenddatum is 31/11/'87. Info: Fondation
Michel de Ghelderode, Concours de Peinture, Ad. Mathieustraat 38, 1050 Brussel.
- De Prov. Brabant schrijft een driejaarlijkse prijs voor beeldende kunst uit die in
1987 voorbehouden is aan schilder- en beeldhouwkunst. De prijs bedraagt 100.000
Fr. (niet deelbaar; bij niet toekenning kan aan de beste inzending(en) een
aanmoedigingspremie toebedeeld worden). Kunnen deelnemen: jonge kunstenaars,
die zich tot de Vlaamse Gemeenschap bekennen en in Brabant geboren zijn of er ten
minste 3 jaar wonen, tot max. 35 jaar oud. Zij mogen de prov. prijs in dezelfde
discipline nog niet bekomen hebben. Voor de schilderijen zijn alle expressies
toegelaten (max. 2 bij 2 m) en voor beeldhouwwerken alle technieken (max. volume
1,5 × 1,5 × 1,5m). De werken bezorgen in de Koningsstraat 294, 1210 Brussel van
8 t/m 10/10 e.k. Met de geselecteerde werken wordt een tentoonstelling georganiseerd.
Info en deelnemingsformulier (vóór 1/10 terug te sturen): Gouverneur van de Prov.
Brabant, Secretariaat van de Nederlandstalige Prov. Commissie voor Cultuur, Eikstr.
22, 1000 Brussel.
- Aan de Tweejaarlijkse wedstrijd Kunstambachten Brabant ‘Keramiek: Kunst
van aarde en vuur’ namen 80 kunstenaars deel, waaruit de jury (F. Wouters, H. La
Barthe, J. Walgrave, J. Valcke, R. Seldeslachts, O. Kuijken, E. Rabau) 37 kunstenaars
selecteerde voor de finale. Bij het ter perse gaan van dit nummer is de uitslag nog
niet bekend, maar van 12 t/m 27/9 worden de geselecteerde werken tentoongesteld
in het Provinciemuseum P. Van Humbeek-M. Piron, Mechelsevest 108, 3000 Leuven,
tentoongesteld (dagelijks, 10-18 u., behalve op dinsdag). Op 11/9 zullen de laureaten
van de ‘Prijs voor Kunstambachten 1987’ bekendgemaakt worden. We houden u op
de hoogte.

• Haacht
Tot uiterlijk 10/10 kan men inschrijven voor de Wedstrijd Beeldende Kunsten
Kulturamaprijs 1987, uitgeschreven door de Kulturele Vereniging Kulturama. Komen
voor deelname in aanmerking: alle plastische kunstenaars van Belg. nationaliteit die
op 1.1.'87 min. 18 jaar waren. Toegelaten disciplines zijn: schilderkunst, tekening,
fotografie en grafiek; max. drie werken per deelnemer. Inschrijvingsrecht: 600 Fr.
Info en inschrijvingsformulier: Mercatorlaan 23, 2840 Haacht.
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• Lokeren
Tijdens de officiële openstelling van de tentoonstelling Vier Wase Kunstschilders in
de Torenstraat te Lokeren op 6, 7 en 8 juni jl. werden twee gouden medailles
uitgereikt, respectievelijk aan Raoul Pharasyn en Robert Arens, leden van het
C.V.K.V., wegens hun jarenlang verdienstelijk werk op het stuk van de schilderkunst.

• Roeselare
- De Nieuwe Stichting A. Blomme vzw (G. Gezellelaan 31) maakte de uitslag bekend
van de Vijfde Grote Prijs A. Blomme 1987. De jury, bestaande uit E. Hoorne, R.
Patteeuw, E. Verhalle, J. Vermeersch en G. Vervisch, moest 338 werken, ingediend
door 201 deelnemers (waaronder 105 werken van 63 Nederlandse deelnemers)
beoordelen. De jury was van oordeel dat de kwaliteit van de ingediende werken niet
toeliet om de Grote Prijs toe te kennen. In overeenstemming met artikel 2 van het
reglement werd de prijs dan ook opgesplitst in drie. De eerste prijs werd toegekend
aan Lembert Oostrum, Rotterdam voor zijn gezamenlijke werken genaamd
‘komposities’. Bedrag van de prijs 50.000 Fr. De tweede prijs werd toegekend aan
Olivienne Daenekindt, Roeselare voor haar werk ‘Ontsporing’. Bedrag van de prijs
30.000 Fr. De derde prijs werd toegekend aan Domien Istvan Deceuninck, Gent voor
zijn werk ‘Baroque Figuration VII’. Bedrag van de prijs 20.000 Fr.
- Voor de derde maal schreef Kiwanis Roeselare I een Nationale Kunstwedstrijd
voor Mensen met een handicap uit. De wedstrijd voor plastische kunsten telde 216
deelnemers met 371 ingestuurde werken. De jury, bestaande uit A. Crul, P. Deweerdt,
W. Duyck, R. Vandommele en R. Van Peteghem, bekroonde Cathérine Gallez
(Lessines) als laureaat en zij ontving de ‘Medaille van de Koningin’. Tweede werd
Wilfried Ons (Aarschot), derde ex-aequo: Elisabeth Lemahieu (Antwerpen), Kader
Boularedj (Hoeillart) en Annie Lenssen (Dilsen-Stokkem).
Mogen we u hierbij beleefd vragen alle correspondentie van redactionele aard
voortaan nog alleen te sturen aan:
REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ P/A ROBERT
DECLERCK ‘TER HOOGSERLEIE’ HONDSTRAAT 6 8880 TIELT
en de correspondentie in verband met het beheer en de administratie (abonnementen)
en de betalingen te richten aan:
BEHEER/ADMINISTRATIE VAN HET TIJDSCHRIFT
‘VLAANDEREN’-C.V.K.V. P/A ADIEL VAN DAELE LINDENLAAN 18 8880
TIELT REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Beste dank bij voorbaat.
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Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten tijdig insturen naar: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Uiterste inzenddatum voor nr. 218 (decembernummer): 30/10, voor nr. 219
(januarinummer): 15/12.

• Amsterdam
I.s.m. het Stedelijk Museum zendt de NOS op 30/9 een speciaal kunstprogramma
uit op televisie onder de titel Kunst voor Televisie. Kunstenaars hebben zich, naast
vele anderen, vaak laatdunkend uitgelaten over de ontoegankelijkheid en de
monopoliepositie van de televisiestations. Toch zijn er voorbeelden te vinden van
televisieprodukties die door kunstenaars gerealiseerd zijn en kunstprogramma's die
de specifieke mogelijkheden van het medium zodanig gebruiken dat er sprake is van
een nieuwe kunstvorm.
Om de aandacht te vestigen op dit betrekkelijk jonge verschijnsel is er voor een
opzet gekozen, waarbij zowel nieuwe werken worden gemaakt, als reeds bestaande
werken voor thematische programma's worden geselecteerd. Kunst voor televisie
bestaat uit de volgende onderdelen: Time code: Time code is een co-produktie van
zeven verschillende televisiestations, die ieder aan één kunstenaar de opdracht hebben
gegeven om een werk van ca. acht minuten te realiseren op het thema ‘plaats’; een
plek in de stad of in het landschap. De deelnemende kunstenaars zijn: Jaap Drupsteen
(NOS, Hilversum), Guszav Hamos (ZDF, Mainz), Anne Wilson/Marty St. James
(Channel 4, London), Robert Cahen (INA, Parijs), Xavier F. Villaverde (RTVE,
Madrid), Branda Miller (WGBH-Cat Fund, Boston) en Bernard Herbert (Agent
Orange/CBC, Montreal). Time code wordt door alle producerende stations
uitgezonden tot 18/10. Coproduktie VPRO/Stedelijk Museum: Tien Nederlandse
kunstenaars hebben van de VPRO/Stedelijk Museum een opdracht gekregen, om
ieder een serie korte werken te realiseren, die bestaat uit één vrij werk en een aan de
televisie gebonden werk, in de vorm van een ‘leader’ of ‘stationcall’. De deelnemende
kunstenaars zijn: Gerard Hadders, Nan Hoover, Madelon Hooykaas/Else Stansfield,
Gerald van der Kaap, Niek Kemps, Lucebert, Wim T. Schippers, Rob Scholte, Harry
de Wit/Pauline Daniëls en Han Schuil. Deze werken worden op tien achtereenvolgende
VPRO-avonden in september, oktober en november uitgezonden. The Arts for
Television: The Arts for Television bestaat uit een keuze van historische
televisie-produkties op zes verschillende thema's: dans, muziek, theater, literatuur,
televisie en het beeld (image). Het gaat om werken die speciaal voor de televisie
gerealiseerd zijn door kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals componisten,
choreografen, theatermensen, schilders, beeldhouwers, videokunstenaars en filmers.
Al deze kunstenaars werken alleen, of samen met anderen, aan een tweedimensionale
elektronische vorm op het televisiescherm. Enige namen: Igor Stravinsky, Robert
Ashley, Woody Vasulka, Merce Cunningham, Hans van Manen, Samuel Beckett,
Robert Wilson, Magazzini Criminali, Jean Paul Fargier, Peter Greenaway, Tom
Phillips, David Larcher. Dit deel van de tentoonstelling komt tot stand door een
samenwerking van het Stedelijk met het Museum of Contemporary Art (MOCA) in
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Los Angeles. De werken zijn geselecteerd door Dorine Mignot, conservator Stedelijk
en Kathy Rae Huffman, producer van WGBH-Cat Fund en gastconservator voor het
MOCA. Het themaprogramma, dat gedurende de zes weken van kunst voor televisie
continu in het museum vertoond wordt, duurt in totaal 24uur. Revision:
Revision/Revisie is een eerste Europees overzicht van kunstprogramma's uit negen
landen: Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland
en de BRD. Ieder land stelt zelf een programma van maximaal zes uur samen. Het
is de bedoeling dat in deze keuze de meest karakteristieke kunstprogramma's worden
opgenomen, die kunnen variëren van vernieuwende programma's over kunst, zoals
bijvoorbeeld Signalement van Wim T. Schippers uit 1963 en Ways of Seeing van
John Berger uit 1973, tot autonome kunstprodukties zoals Ubu Roi van Averty of A
TV Dante van Peter Greenaway/Tom Phillips. Publikaties: Bij The Arts for
Television, Revision en de VPRO/Stedelijk Museum produktie verschijnen
afzonderlijke catalogi. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Communicatie van het Stedelijk Museum, tel. 020-573.29.11.

• Amsterdam-Arnhem-Den Haag-Rotterdam-Utrecht
Onder de verzameltitel Holland in Vorm zijn in vijf musea gelijktijdig
tentoonstellingen te zien over het ontwerpen in Nederland tussen 1945-'87. De
deelnemende musea zijn: Sted. Museum, Amsterdam dat institutionele ontwerpen
en grafisch vormgeving toont, het Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam,
dat het aspect ‘tussen uitvinding en ontwerp’ belicht, het Haags Gemeentemuseum,
dat ‘ontworpen woningen’ showt, het Centraal Museum in Utrecht, dat ‘gemengd
nieuws’ openbaart en het Arnhems Gemeentemuseum, dat sieraden exposeert. Deze
exposities lopen van 28/6 tot 20/9 en zijn toegankelijk van dinsdag tot zaterdag tussen
10-17 u en op zondag tussen 11-17 u. Gezamelijk publiceren deze musea ook het
begeleidende boek ‘Holland in Vorm’.

• Antwerpen
- De manifestatie Monumenta die georganiseerd wordt door de Stad Antwerpen en
het Openluchtmuseum Middelheim tijdens de zomer van 1987, plaatst Antwerpen
volledig in het teken van de beeldhouwkunst.
Het initiatief Beeld in de stad is een deel van ‘Monumenta’. Dertig kunstenaars
zochten een locatie in de stad om een beeld te plaatsen. Guy Rombouts (o 1949) en
Frank Wagemans (o 1953) zagen de tuin van het Koninklijk Museum als de geschikte
omgeving voor hun creaties uitgevoerd ter gelegenheid van dit project. Rombouts'
volrondsculptuur heet ‘Sokkel-beeld’. De ‘Sfinx’ van Wagemans, voor het museum
geplaatst, werd uitgevoerd in Corten-Staal.
Een folder met een stadsplan en een catalogus met alle informatie over dit project
vindt men bij het Museum Middelheim, Middelheimlaan 61 te 2020 Antwerpen,
telefoon 03/828.13.50.
- In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten worden volgende
tentoonstellingen georganiseerd: van 5/9 tot 8/11 kan men op de eerste verdieping
terecht voor de tentoonstelling Over Narren en wilden, boeren en bedelaars. Beeld
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van de Andere - Vertoog over zichzelf. Deze tentoonstelling is toegespitst op
genretaferelen en bestaat uit schilderijen, drukgrafiek, wandtapijten en een tekening,
een 80-tal werken die afkomstig zijn uit eigen bestand, privé-collecties en musea uit
binnen- en buitenland als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Van 12/9
tot 15/11 loopt de tentoonstelling Het Praags kubisme: een gasttentoonstelling i.s.m.
de Dienst Beeldende Kunst en Musea - Internationale Tentoonstellingen. In het kader
van Europalia-Oostenrijk vindt van 20/9 tot 29/11 de tentoonstelling Tekeningen uit
de Albertina te Wenen plaats: ca. 65 tekeningen uit één van 's werelds vermaardste
verzamelingen (bijeengebracht uit verschillende landen en eeuwen) met o.m. werk
van Raphaël, Michelangelo, Tiepolo, Dürer, Holbein, Elsheimer, Bruegel de Oudere,
Savery, Rubens, Van Dyck, Jordaens, Rembrandt, Clouet, Poussin en Watteau. Vanaf
29/9 is er op dins-, donder- en zondag om 11 en 15 u telkens een gratis diavoorstelling
over deze tentoonstelling. Voor info over deze tentoonstellingen (o.m. rondleidingen
en catalogi): Kon. Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplein, 2000
Antwerpen, telefoon 03/238.78.09.
- Het Stedelijk Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22-23, zet van 9/9 tot 18/10 de
tentoonstelling ‘Eugeen van Mieghem (1875-1930) en de Antwerpse Haven’ op. De
collectie omvat tekeningen en pastels uit de verzamelingen van het Stedelijk
Prentenkabinet. Deze tentoonstelling is toegankelijk dagelijks van 10 tot 17 uur. In
het totaal zullen er een 90-tal werken geëxposeerd worden met als thema het leven
aan en rond de waterkant rond de eeuwwisseling in een ontluikende wereldhaven.
- De Oscar en Floris Jespersstichting (Beukenlaan 24 A, 2020 Antwerpen) heeft
voor 1988-'89 drie tentoonstellingen op het getouw staan. Op 6/3/'88 worden in het
Sted. Museum van St.-Niklaas ‘Tekeningen en grafisch werk van Floris Jespers’
getoond en in september en oktober 1988 loopt in het Museum voor Moderne Kunst
te Brussel (in een organisatie van ICSAC) de tentoonstelling ‘Eglomises van Floris
Jespers’. In het najaar van 1989 komt dan de ‘Grote Retrospectieve van Floris Jespers’.
- In het Museum voor Kunstambachten Sterckshof loopt van 27/6 t/m 20/9 de
tentoonstelling ‘Gildezilver uit het oud hertogdom Brabant’. In het kader van de
betrekkingen tussen de provincies Noord-Brabant en Antwerpen is de idee gegroeid
een tentoonstelling te organiseren rond de rijke collectie gildezilver uit het
Noordbrabants Museum. Men kan er zilveren doelwijzers, ceremoniestaven, insignes,
bekers en koningsbreuken bewonderen die gedeeltelijk ook uit Vlaamse musea
werden samengebracht: een boeiende confrontatie tussen Noord en Zuid.
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- De educatieve dienst van het Museum voor Fotografie organiseert voor alle
belangstellenden wandelvoordrachten, die langsheen de geschiedenis van de fotografie
voeren. Tijdens de rondleidingen wordt eveneens stilgestaan bij de historische
ontwikkeling van de film.
Stereografie, holografie en video: een reeks technieken waaruit de bezoeker allicht
wijzer zal zijn na deelname aan een van deze wandelvoordrachten. De deelnemers
kunnen zelf een camera obscura uitproberen en genieten van de prachtige
stereobeelden in het Keizerspanorama, een reuze stereo-kijkkast, met driedimensionale
beelden. Tijdens de zomermaanden worden in de galerijen op de benedenverdieping
de recente aanwinsten van het museum opgesteld.
Het hele jaar door kan een groep van maximum 20 personen een geleid bezoek
aanvragen; de kostprijs bedraagt 700 fr. Scholen en jeugdgroepen betalen slechts
350 fr. Belangstellenden dienen minstens twee weken op voorhand hun aanvraag in
te dienen. Voor meer inlichtingen over deze initiatieven kunnen geïnteresseerden
zich wenden tot de educatieve dienst van het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai
47 te Antwerpen (tel. 03/216.22.11).
- Van zaterdag 10 tot en met zondag 18/10 organiseert het Vormingsinstituut Wies
Moens vzw een tenoonstelling over Wies Moens in zaal Eeninghe, Provinciestraat
108 te Antwerpen. De tentoonstelling wordt derwijze opgevat dat alle facetten van
Wies Moens aan bod komen: de Dietse nationalist, dichter en eminente
vertegenwoordiger van het expressionisme, essayist en opvoeder. Op de openingsdag
om 14 u. en op de sluitingsdag om 16 u. heeft een academische zitting plaats. Tijdens
de hele duur van de tentoonstelling wordt geregeld een diamontage vertoond. De
openingsuren zijn als volgt: op zaterdag 10/10 van 14 tot 18 u.: op zondag 11, zaterdag
17 en zondag 18/10 telkens van 10 tot 18 u. en tijdens de weekdagen van 14 tot 21
u. Geleide bezoeken zijn mogelijk voor groepen van minstens 10 personen mits
voorafgaandelijke aanvraag en dit alle dagen van 11/10 tot 17/10 tussen 10 en 22 u.
De toegang is gratis. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Edwin Truyens,
Wilgstuk 12, 2550 Kontich, tel.: 03/457.13.51.
- Van 14/10 t/m 21/11 kan men terecht (van di. tot zon., 14-18.30 u.) in de
Wandelgang van deSingel voor een tentoonstelling rond de Antwerpse
architectenwerkgroep A WG: bOb Van Reeth - Marc Van Bortel - Mica Franck Geert Driesen. Deze tentoonstelling, de derde in de serie ‘Drie Belgische Architekten’,
legt de nadruk op de meest recente voorstellen en realisaties van AWG. Reeds van
bij het begin (sinds '60-'70) bestaat er bij binnenen buitenlandse critici een zeer grote
belangstelling voo rhet werk van dit architektenteam. Tot de grotere ontwerpen
behoren het Uitgeverijgebouw in Kalmthout, de nieuwbouw van het
Onze-Lieve-Vrouwecollege der Paters Jezuïeten te Antwerpen, huisvestingsprojecten
in Zeebrugge en Mechelen, en buitenlandse woningbouwprojecten o.m. in Nederland,
Zwitserland en Parijs. Werk werd getoond op de Biënnale van Venetië 1976, te
Beringen (1979), Londen (1980), Antwerpen (1981), Gent (1984) en Antwerpen
(1986). Wetenschappelijke belangstelling kwam in de jaren '70 van een ingenieursteam
verbonden aan de Technische Hogeschool Delft, o.l.v. Ir. Jan Molema, en sinds 1980
vanuit de Rijksuniversiteit Gent, afdeling architectuur o.l.v. Prof. Charles Vermeersch.
Momenteel kent het architectenteam - in huidige vorm AWG - een ware
stroomversnelling. De tentoonstelling en catalogus in deSingel belichten vooral het
recente AWG-werk: o.m. de nieuwbouwwoning Van Roosmalen en het
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kantoorgebouw voor een transatlantische maatschappij aan de Kaai te Antwerpen;
het ontwerp tot de herinrichting van de omgeving van het metrostation St.-Guido
(Anderlecht); de consolidatie van de begijnhofkerk te Tienen; de uitbreiding van de
uitgeverij te Kalmthout en de woningen Van de Voorde (Brugge), Theys (Alsemberg),
Zen (Antwerpen), Reyniers-Clauwaert (Wemmel), Van Vaerenbergh (Ekeren) e.a.
Deze projecten worden uitvoerig geïllustreerd aan de hand van foto's, plans, schetsen,
tekeningen en maquetten. Ook enkele meubelen en tapijten zijn in de tentoonstelling
opgenomen.
De catalogus (96 blz., kleur, 750 BF) is een uitgave van Den Gulden
Engel/deSingel. De auteur is Mil De Kooning.

• Avignon
Van 18 t/m 20/11 organiseert men er de ‘Rencontres Internationales pour la Protection
du patrimoine culturel’ en het thema voor 1987 is gewijd aan ‘La diffusion culturelle
et l'exploitation touristique’. Info: RMG, Mme Nicole Leroy, Centre de Congrès/BP.
149, 84009 Avignon Cedex.

• Bredene
N.a.v. deAnto-Diezprijs voor schilderkunst wordt van 6 t/m 27/9 een tentoonstelling
georganiseerd in het C.C. ‘Anto Diez’, Bosduivestraat 22, iedere dag toegankelijk
van 14 tot 21 uur. De proclamatie van die prijs vindt plaats op 5/9: we delen de uitslag
in volgend nummer mee.

• Brugge
- In een samenwerking tussen het Stadsbestuur en de Ets. Louis De Poorteren.v.
wordt tegelijk in het Gruuthusemuseum en het Memlingmuseum de tentoonstelling
Meesterwerken van de Brugse Tapijtkunst georganiseerd van 18 juli tot 18/10, iedere
dag toegankelijk. Er worden maar liefst 78 tapijten te kijk gesteld. Het is de eerste
keer dat zo een groot aantal Brugse tapijten tegelijk tentoongesteld worden. Daardoor
werden de meeste stukken uit de verzamelingen van andere musea van overal ter
wereld ontleend, waaronder het Vatikaan, het Louvre, het museum van Rouen, het
Metropolitan Museum, het museum van Salzburg, de collectie van Liechtenstein
e.d.m. Een uitzonderlijke kans om kennis te nemen met wat aan wandtapijten in de
16e en 17e eeuw in Brugge vervaardigd werd. Tevens werd er een prestigieuse
catalogus gerealiseerd: 560blz., 400 illustraties, waarvan de helft in kleur en bijdragen
over de tapijtwevers, de tapijthandel, de artistieke en technische kenmerken. Kostprijs
1.100 fr. op de tentoonstelling, 1.500 fr. daarbuiten.
- Bij de uitgeverij Van de Wiele (Jakobijnerstraat 5) verscheen het kunstboek
Vlaamse Haardtegels met slibversiering, geschreven door W. Tillie, P. De Knock
en A. Malfait. Het boek telt 128 blz. op een formaat van 28 × 23 cm en is geïllustreerd
met 170 foto's, waarvan 20 in vierkleurendruk.
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• Brugge-Tielt
In de reeks Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, uitgegeven in opdracht van de
Provincieraad van West-Vlaanderen in Brugge en gedrukt door firma Lannoo in
Tielt, is het tiende deel verschenen onder de titel ‘De Keizer Karel-Schouw van het
Brugse Vrije’, geschreven door Dr. Luc Devliegher, werkleider bij de Prov. Dienst
voor Cultuur in Brugge. De vijf eerste delen zijn inmiddels uitverkocht. Nog te
krijgen: deel 6: De O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk, deel 7/8: De St.-Salvatorskathedraal
te Brugge, deel 9: De Molens in West-Vlaanderen.

• Bütgenbach
In het Sport- en toeristencentrum Worriken, Worrikenstraat 19, wordt de
tentoonstelling Graveurs van Heden georganiseerd, die toegankelijk is van 18/7 t/m
20/9, iedere dag van 10 tot 19u.

• Dendermonde
De Sint-Pieters- en Paulusabdij van Dendermonde heeft zopas drie charters
uitgegeven: voor het Doopsel, voor het Vormsel en voor het Huwelijk. Ze dienen
als herinnering aan deze belangrijke sacramenten en fungeren tevens als blijvende
oproep tot de beleving ervan in een intens christelijk leven. Ze zijn versierd met een
ikone in vierkleurendruk en bevatten een dynamische tekst. De naam van de dopeling,
vormeling en van de huwenden kan aangebracht worden en het charter kan ook
gehandtekend worden door hen die het sacrament ontvangen, door de bedienaar en
door hen die van dichtbij bij dit sacrament betrokken zijn. Alle inlichtingen omtrent
deze charters, die zowel in Vlaanderen als in Nederland verkrijgbaar zijn, kunnen
bekomen worden bij Dom Daniël Peleman o.s.b., Abdij der Benedictijnen, Vlasmarkt
23, 9330 Dendermonde; tel.: 052/22.28.00.

• Gent
- Amarant vzw, Centrum voor Artistieke Confrontatie, organiseert op 13/12 e.k. te
Gent in de Handelsbeurs op de Kouter een vakbeurs voor kunstenaars onder de naam
‘Kunst en Compagnie’. Dit wordt een info- en contactbeurs voor personen die in de
sector beeldende kunsten bedrijvig zijn. De vakbeurs wil een antwoord geven op de
vele vragen en noden vooral in verband met de niet-artistieke aspecten van het
kunstenaarsschap. Daartoe heeft Amarant een beroep gedaan op tal van specialisten
in de diverse branches van de problemen die verband houden met het kunstenaarschap
in de ruimste zin van het woord. Zo zal men informatie kunnen opdoen i.v.m.
auteursrechten, belastingen, bijberoep, boekhouding, BTW, contracten,
expositiemateriaal, inlijstingen, kunstpromotors, pensioen, reisbeurzen, sociale
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bijdragen, subsidiëring buitenlandse tentoonstellingen e.d.m. De beurs wordt
inhoudelijk geconcentreerd rond een aantal onderwerpen: Ik wil kunstenaar zijn, Ik
wil exposeren, Ik wil verkopen, Diensten en instanties, Personen, Galeriecontact,
Informatieve praatshow. De toegangsprijs bedraagt 180 fr. (met de gewone
reductiebewijzen: 150 fr.). De beurs vangt aan om 10.30 u en loopt continu door tot
18 uur.
Tevens organiseert Amarant - i.s.m. het Noordstarfonds vzw - voor de tweede
maal een cursus Kunstgeschiedenis die bestaat uit zes reeksen en over drie jaar loopt.
Reeks één behandelt de periode van het realisme tot de eerste abstracten (1850-1910),
de periode die de belangrijkste bronnen van de moderne kunst omvat. Plaatsen en
data: Oostende: Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11: Elke
dinsdagavond vanaf 15 september tot en met 15 december 1987. Aanvang om 20
uur. - Mechelen: Educatief Centrum, Lange Schipstraat 25: Elke woensdagavond
vanaf 9 september tot en met 16 december 1987. Geen les op 11 november. Aanvang
om 20 uur. - Sint-Niklaas: Stedelijk Museum, Internationaal Ex Libriscentrum Reynaertzaal, Regentiestraat 65. Elke donderdagavond vanaf 17 september tot en
met 17 december 1987. Aanvang om 20 uur. - Hasselt: Provinciaal Mu-
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seum, Zuivelmarkt 33. Elke woensdagavond vanaf 7 oktober tot en met 27 januari
1988. Er is geen les op 11 november 1987 en tijdens de kerstvakantie. Aanvang om
20 uur. - Cursusgeld: 2.500 fr. - Reductiehouders: 2.250 fr./Amarantleden: 2.100 fr.
Voor meer info: Amarant, Eedverbondkaai 267, 9000 Gent (tel. 091/21.79.52).
- Door het Centrum voor Architectuuronderzoek/St.-Lucas (C.A.O.)
(Zwartezustersstraat 34) wordt een project opgezet i.v.m. de barokarchitectuur van
de premonstratenzers in Vlaanderen. Haar gotische wordtels, haar classicistische
uitlopers. De premonstratenzers zijn een kloosterorde van kanunniken onder leiding
van een abt. Hun spiritualiteit situeert zich tussen de monastieke en seculiere sfeer.
Sommige van hun kerken waren trouwens zowel abdij- als parochiekerk. De
premonstratenzerabdijen in Vlaanderen zijn allen gesticht in de eerste helft van de
12de eeuw. Hun eerste abdijkerken waren romaanse kerken met een kort koor
(Heverlee, Ninove, Floreffe, Grimbergen) naar het model van de toenmalige
monastieke architectuur. Reeds voor 1600 werden abdijkerken herbouwd, nu met
een lang koor naar het voorbeeld van de gotische stedelijke kapittelkerken (Antwerpen,
Tongerlo). Na de godsdiensttroebelen waren in de 17de eeuw haast alle abdijkerken
aan vernieuwing toe. Voor die vernieuwing bleef aanvankelijk de gotische stedelijke
kerk model staan (Heverlee, Floreffe, Ninove, Grimbergen). Schoorvoetend werden
ook barokelementen geïntegreerd. Na 1640 eerst louter decoratieve elementen
(Ninove, Jette, Grimbergen). Vervolgens na 1660 werd ook de organisatie van de
binnenruimte aan de tridentijnse geest aangepast, naar het model van de kloosterkerken
van niet-monachale orden zoals de jezuïeten en de karmelieten (Ninove, Grimbergen,
Averbode, Tongerlo). Die nieuwe abdijkerken waren niet meer geïntegreerd in de
middeleeuws gebleven op het romaanse kerkmodel afgestemde abdijgebouwen.
Daardoor groeide vanaf het einde van de 17de eeuw de behoefte de oude
kloostergebouwen af te breken en te heroriënteren (Averbode, Grimbergen, Ninove).
Die gebouwen werden na 1700 in Franse stijl opgetrokken. Soms werd ook nog de
kerk (uitwendig en/of inwendig gedeeltelijk aan die nieuwe classicistische stijl
aangepast (Jette, Heverlee, Ninove, Floreffe, Drongen, Grimbergen).
Rond deze thematiek zijn sinds 1983 reeds een zestal verhandelingen gemaakt.
De bedoeling is tegen 1990 klaar te komen met een synthese, die zijn neerslag kan
vinden in een publikatie en een tentoonstelling. In de komende academiejaren 1987-'88
en 1988-'89 zouden nog enkele verhandelingen moeten worden uitgewerkt (in de
afdeling architectuur, binnenhuisarchitectuur of monumentenzorg). Tevens zullen
enkele excursies worden ingericht. Daarna kan aan het eindwerk worden gedacht.
Op korte termijn moet dus een groep van docenten en studenten worden samengesteld,
die bereid is via verhandelingen aan het project te werken. De leiding van het project
berust bij Paul Kongs en Dirk Van de Perre. Belangstellenden kunnen voor verdere
inlichtingen steeds bij hen terecht.

• Gent-Sint-Denijs-Westrem
Van 17 t/m 25/10 vindt in Flanders Expo, tentoonstellingspark (St.-Denijs-Westrem)
de Internationale Kunstbeurs van de 20e eeuw: ‘Lineart Gent '87’ plaats onder
artistieke leiding van Prof. Jan Ballegeer. Ze zal dagelijks toegankelijk zijn van 10
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tot 19 uur. Er zal plastisch werk te zien zijn van meer dan 500 kunstenaars uit alle
streken van de wereld. Info: Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen vzw,
ICC-Congrescentrum, Gent (091-21.55.00).

• Hasselt
- Van het C.C.-Hasselt kregen we de programmatie van de Galerij Tamara 1987-'88
toegestuurd, waaruit we o.m. volgende gegevens doorseinen: van 20/11 tot en met
27/12 kan men er terecht voor de tentoonstelling ‘Project Mode’, van 8/1/'88 tot en
met 31/1 is Mireille Duthoy er aan de beurt en van 5 tot 28/2 stelt Stefan De Jaeger
er tentoon. Videokunst met werk van Walter Verdin, Koen Theys, Annemie van
Kerckhoven en Dirk Thijs is er tezien van 6 tot 23/5. Daarna exposeert Constant
Nieuwenhuyzen er van 27/5 tot 19/6, waarna we nog de tentoonstelling ‘Een Stad
in kleur’ kunnen meepikken van 5 tot 28/8. De Galerij Tamara is iedere dag
toegankelijk van 10 tot 19 uur.
- In de Grote Schouwburg van het Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, kunt u terecht
voor volgende toneelstukken: 17/10, ‘Het Koffiehuis’, R.W. Fassbinder, naar de
gelijknamige comedie van Carlo Goldini, ‘De voorziening’; 27/10, ‘Hedda Gabler’,
I.Ibsen, ‘Reizend Volkstheater’; 5/11, ‘Agnes van God’, J.Pielmeier; 11/11, ‘Nathan
de Wijze’, G.E. Lessing; 7/1/'88, ‘Dood van een handelsreiziger’, A. Miller,
‘Raamtheater’; 21/1/'88, ‘Les liaisons dangereuses’, Chr. Hampton, ‘Toneelgroep
Theater’; 9/2/'88, ‘Artiestenuitgang’, M. de Ghelderode, ‘K.N.S.’; 1/3/'88, ‘De
ontvoering van Francesca’, Dario Fo, ‘Internationale Nieuwe Scène’; 8/3/'88, ‘Brecht,
het leven zelf’; 18/3/'88, ‘Candida’, G.B. Shaw. In de Kleine Schouwburg: ‘Wie is
wie?’, R.O'Hirson, ‘Limburgs Project Theater’; 17/11, ‘Enfantillages’, R. Cousse,
‘Speeltheater’; 8/12, ‘Verwarringen’, A. Ayckbourn, ‘M.M.T.’; 25/2/'88, ‘Een dag
zoals er 7 in de week zijn’, Dario Fo.

• Kortrijk
In de Gotische Zaal van het Stadhuis wordt van 8/7 t/m 13/9 een tentoonstelling van
9Kortrijkse 19e-eeuwse dierenschilders gehouden. Zo zijn er een 60-tal schilderijen
en een 10-tal tekeningen te bekijken van Louis Robbe, Edward Woutermaertens,
J.V. De Vos, Louis Verwee, Edmond De Pratere en Aimé & Jan Velghe. De catalogus,
gefinancierd door het Gemeentekrediet, werd geschreven door P. Debrabandere,
conservator van het Museum voor Schone Kunsten van Kortrijk en I. Bauwens-De
Jaegere, wetenschappelijk medewerkster. Hij telt 160 p. en is geïllustreerd met 450
zw.-w. en 28 kleurillustraties. De prijs bedraagt 500 BF tijdens en 750 BF na de
tentoonstelling.

• Leuven
- In samenwerking met het Instituut voor Middeleeuwse Studies van de K.U.Leuven
organiseert het Stadsbestuur in het Museum Vander Kelen-Mertens, Savoyestraat 6,
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de tentoonstelling ‘Koning Arthur en de Nederlanden’ die loopt van 25/7 tot 25/10
en toegankelijk is van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur en op
zon- en feestdagen slechts van 14 tot 17 uur.
- De Vereniging van Wetenschappelijke en Kulturele Tijdschriften, waarbij ook
‘Vlaanderen’ is aangesloten, zal op de Antwerpse Boekenbeurs die dit jaar plaats
heeft van 1 tot en met 11 november, met een stand aanwezig zijn, waarin de
aangesloten leden-tijdschriften zich zullen voorstellen en waarbij het mogelijk zal
zijn proefnummers aan te schaffen of in te tekenen op een abonnement. Tevens zal
er een uitgebreide brochure te koop aangeboden worden, waarin de Vlaamse
tijdschriften zich zullen voorstellen met hun redactieteams, doelstellingen,
abonnementsvoorwaarden en redactieadressen. Een rijke bron voor wie begaan is
met het reilen en zeilen van onze Vlaamse tijdschriften.
- In ‘De Blauwe Schuit’ op de Vismarkt wordt op 25/9 om 20 u de tweede
dichtbundel van Karel Sergen voorgesteld. Daarbij geeft Dr. Dirk de Schutter
toelichting en wordt er voorgedragen uit het werk van de dichter. Deze bundel draagt
als titel ‘Het Noorden’ en kan besteld worden door overschrijving van 270 BF (+ 20
BF port) op de rek. van de auteur: 001-0551506-40, Schoolbergenstraat 129, 3200
Kessel-Lo.
- Bij Davidsfonds/Uitgeverij verschijnen dit najaar 28 boeken en platen. Meer dan
acht op tien titels zijn helemaal nieuw, terwijl enkele heruitgaven vooral tot doel
hebben de sector literatuur in het algemeen fonds te versterken. Bij de
actualiteitswerken wordt vooral belangstelling verwacht voor ‘De deuren open?
China na Mao’ (Paul van de Meerssche) en voor ‘Sterft Europa uit?’. In dit werk
schetst de Leuvense demograaf en voorzitter van ‘De Bond’ Frans van Mechelen
wat binnenkort voor Europa allicht probleem nummer 1 wordt.
Nadat het Davidsfonds eerder dit jaar voor het eerst had uitgepakt met een (vooral
literaire) voorjaarsprospectus, biedt de najaarsaanbieding opnieuw ruim plaats aan
literatuur: op een totaal van 23 titels behoren er 13 tot de sector literatuur (waarvan
4 kinder- en jeugdboeken). Blikvangers zijn o.m. ‘Het lied van Iram’ (Ivo van
Orshoven), dat de Vlieberghprijs 1987 won; ‘Die lezen mogen eenzaam wezen’
(Rudolf van de Perre), een inleiding tot het lezen en genieten van poëzie;
‘Blondekoning’ van Henri van Daele; de nieuwe Zaïre-roman van Jac. Bergeyck
‘Het orakel’.
Een opgemerkte herdruk is ‘Veel werd hij over land en zee gedreven. Het epos
van Aeneas I’, de Vergiliusvertaling waarvoor Anton van Wilderode het doctoraat
honoris causa van de K.U.Leuven ontving. Daarnaast is er een selectie uit het literair
werk van Multatuli door de twee Vlaamse Multatuli-deskundigen Marcel Janssens
en Philip Vermoortel, alsmede een bloemlezing Gezelle-gedichten samengesteld
door prof. Piet Couttenier en geïllustreerd door Hugo Heyens.
Met ‘Landschap van kerken’ (coëditie met Elsevier) brengt Geert Bekaert een
indrukwekkend kijkleesboek over 10 eeuwen religieus bouwen in Vlaanderen. Directer
op de actualiteit gericht zijn: ‘Sterft Europa uit!’ (Frans van Mechelen), een diagnose
van de Europese demografische neergang; ‘De deuren open? China na Mao’ (Paul
van de Meerssche); en ‘Beeldenstorm in medialand’ (waaraan o.m. meewerkten
Marcel Janssens, Herwig Arts, Marcel van Nieuwenborgh, Clem Neutjens...), een
kijk op de confrontatie woordcultuur-beeldcultuur.
Bij de platen wordt de reeks ‘Ars Musica luventutis Flandriae’ voortgezet met
twee nieuwe platen ‘Concert te Versailles’ (Corbetta-ensemble) en ‘Intieme
Kamermuziek van Beethoven en Ryelandt’ (Roel Dieltiens en Robert Groslot). Deze
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reeks, die o.m. als bedoeling heeft jonge Vlaamse musici een muzikaal paspoort voor
het buitenland te bezorgen en die sinds het begin gesteund wordt door de Kredietbank,
kreeg een nieuwe vormgeving.

• Mechelen
In het kader van Europalia-'87 Österreich vinden er meerdere tentoonstellingen plaats:
‘De Habsburgers en Mechelen’, tentoonstelling met als onderdelen: De Dynastie en
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Het Binnenhuis van gotiek naar renaissance. Data: van 25/9 tot 13/12. Het eerste
luik (De Dynastie) is te zien in het Sted. Museum Hof van Busleyden, Fred. de
Merodestraat 65-67 en het tweede luik (Binnenhuis) in de Troonzaal van het Hof
van Margaretha van Oostenrijk (Gerechtshof), Keizerstraat 20. Een andere
tentoonstelling kreeg als onderwerp mee: ‘De Weense School van het Fantastisch
Realisme’ en vindt eveneens plaats van 25/9 t/m 13/12 in het C.C. Brugemeester
Antoon Spinoy, Melaan 3. Info: Directie Sted. Musea, Minderbroedersgang 5. Tel.
015/20.21.25.

• Ninove
De vereniging Point is ontstaan in 1984 op initiatief van Germain Broogenbroodt.
Idee: samengaan van beeldende kunst en poëzie en bekendmaking van hedendaagse
dichters en plastische kunstenaars uit binnen- en buitenland. Buitenlandse kunstenaars
worden naar Vlaanderen gebracht. Toekomst perspectief: Vlaamse kunstenaars
worden in het buitenland bekendgemaakt. Het eerste anderhalf jaar is Point vrij
bedrijvig geweest in Vlaanderen. Het laatste jaar was men vooral in het buitenland
bedrijvig. De reacties in binnen- en buitenland zijn unaniem: Point is een uniek en
waardevol project: de mooiste poëziereeks in het Nederlandse taalgebied. Het heeft
dan ook geen moeite gekost om een groep waardevolle personen te overtuigen om
(enthousiast) Pointredacteur-medewerker te worden: Prof. Dr. Frans Vyncke, slavist,
Prof. Dr. Mon Detrez, slavist, producer BRT 3, Prof. Dr. Annie Reniers, V.U.B.,
dichteres, Rudolf Van de Perre, germanist, dichtercriticus, Egbert Aerts, germanist,
schrijver en zijn vrouw Betty Buckinx, Gerda Berckmoes, lerares, dichteres, Mieke
Janssens, romaniste, Chris Latour, voorzitter Poolse tijdingen, Martine Antoons,
secretaresse Point, Germain Droogenbroodt, uitgever-hoofdredacteur, Frans Minnaert,
directeur van de kunstacademie te Anderlecht, schilder en promotor van de groep
vrienden van Nederloo. Projecten: Kunstpromotie door culturele manifestaties in
binnen- en buitenland (poëzie, beeldende kunst, muziek) - maandelijks tot
tweemaandelijks poëzie-avonden te Nederloo - uitgave van de Pointreeks: 5 bundels
per jaar + extra nummer buiten reeks. 195 Fr. per bundel of 950 Fr. voor één jaargang
over te schrijven op nr. 421-6086181-96 van Point, Brusselsesteenweg 358, 9402
Ninove.

• Oostende
- Van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, ontvingen we
de tentoonstellingskalender 1987: nog tot 20/9: ‘Anders gezien’: 4 hedendaagse
kunstenaars en 5 meervoudig gehandikapten stellen tentoon: Jan de Beus, Robby
Van Outryve, Jean-Luc Verpoucke, Rik Vermeersch, Gustaaf Amel, Valere Amel,
Peter De Kock, Leon Valentijns en Pol Van Coppenolle - van 18/9 tot 1/11:
West-Vlaanderen, Westfalen, Gotland: 10 jaar uitwisseling grafische kunstenaars van 3/10 tot 1/11: Laureaten van de Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1984 en

Vlaanderen. Jaargang 36

1986: W. Sweetlove, J.K. Verbeke, L. Bossier, Fr. Cane, Frans & Franck - van 3/10
tot 1/11: Briksteen, een project van Koramic, Kortrijk - van 15/11 tot 17/1/'88: 20
jaar na Beervelde met R. Dekeyser, E. Elias, R. Lucassen en R. Raveel - van 15/11
tot 17/1/'88: Danny Lane, glaskunstenaar.
Verder werd de collectie van het PMMK met een aantal aanwinsten verrijkt. Zo
kocht de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen werk van
volgende kunstenaars aan: J. Bilquin, B. Bogaert, J. Burssens, P. Caille, R.
Cleeremans, J. Delahaut, P. De Vylder, P. Flouquet, J. Geys, L. Lebrun, P. Maas,
Y.Theys, N.Tordoir, J. Van den Abbeel, L. Van Soom. Dit pakket aanwinsten kadert
volledig in de beleidsoptie van de verdere uitbouw van het PMMK, gestoeld op twee
principes: enerzijds het op de voet volgen van de actuele kunst en anderzijds het
aanvullden van de nog aanwezige lacunes of een vollediger vertegenwoordiging
binnen de bestaande basiscollectie. Specifiek voor de verzameling toegepaste kunst
van het PMMK werden 2 borden van J. Delahaut en een 4-tal keramieksculpturen
van Patrick Van Hoeydonck verworven, een keuze uit de werken die deel uitmaakten
van de recente tentoonstelling Patrick Van Hoeydonck in het PMMK. Aangezien er
een afspraak bestaat met de Stad Oostende om sculpturen op openbare pleinen te
plaatsen, tevens als verwijzing naar het PMMK, werd overgegaan tot de aankoop
van een monumentale ‘Pallas’ 1985 van L. Van Soom, thans opgesteld voor het
Mercatordok. Door volgende kunstenaars werd een werk geschonken aan het PMMK:
L. Bossier, M. Jambers, J. Lacomblez, J. Van den Abbeel, M. Verstockt, L. Wills. Op zaterdagavond 27/9 geeft het befaamde koor ‘Tonado’ (-aissimo) een jubelconcert,
onder leiding van Aimée Thonon, te 20 uur, in de St.-Katharinakerk, Guido
Gezellestraat (bij het Kennedy-rondpunt).

• Rotterdam
In het Museum Boymans-Van Beuningen vinden een aantal wisselende exposities
plaats: t/m 18/10: Laatmiddeleeuws gebruiksglas uit Duitsland (collectie Karl Amendt)
- t/m 20/9: Holland in Vorm: Tussen uitvinding en ontwerp: Nederlandse vormgeving
vanaf 1945 - t/m 27/9: ‘Concours Hippique’: Het paard in de kunst: schilderijen,
sculpturen, tekeningen, prenten en kunstnijverheid - t/m 11/10: Cattaneo: Italiaanse
architectuur.

• Sint-Amands-aan-de-Schelde
Nog tot 25/10 kan men terecht in het Prov. Museum Emile Verhaeren, Kaai 22, voor
de tentoonstelling ‘Met Verhaeren op wandel’. Er werd tevens een begeleidende
brochure onder dezelfde titel uitgegeven.

• Sint-Niklaas
In een beperkte oplage van 500 genummerde exemplaren wordt een Liber Amicorum
aangeboden aan André Stoop op 25/10 e.k. als een gebaar van vriendschap en

Vlaanderen. Jaargang 36

waardering voor een levenswerk in dienst van het boek, het bibliotheek- en
archiefwezen. In dit boek worden bijdragen opgenomen van: Gemeenschapsminister
van Cultuur Patrick Dewael, Daniël Anthuenis, Prof. Dr. J. Buntinx, Jef Burm, Dr.
Maurits Coppieters, Jozef De Beule, Dr. Marcel De Brabanter, Etienne De Cuyper,
Willy Degraeve, Anthony Demey, George Demey, Daniël De Smet, Ignace De Sutter,
Paul De Vidts, Jozef De Wilde, Christine D'Haen, Jos D'Hollander, Marijke Dierickx,
Gaston Durnez, Pierre Elshout, Eva Maria Lavant, Gerard Gaudaen, Clare Haesaert,
Eric Heidbuchel, Dr. Paul Huys, Karel Jonckheere, Moniek Joos, Hubert Lampo,
Dr. Herman Liebaers, Dr. Roger Linskens, Nelly Maes, Pros Matthys, Francine
Notteboom, Georges Octors, Prof. Emeritus Dr. Flor Peeters, Bert Peleman, Frans
Pincé, Josée Pincé, Marc Sleen, Dr. Jozef Sterck, Prof. Dr. Ludo Symons, Maurits
Tachelet, Willy Van Cant, Dr. Henri Van Crombruggen, Drs. Rik Van Daele, Jef
Van den Berg, René Van den Bremt, Guido Van den Wijngaert, Jacques Van der
Helst, Nest van Eynde, Camil Van Hulse, Anton Van Wilderode, Karel Verleyen,
Leopold Vermeiren, Dr. Vedastus Verstegen, Luc Wellens, Freddy Willockx. Het
boek kost 650 Fr. en kan bekomen worden door storting van het bedrag op rek.
nr.068-2077532-13 van Sted. Openbare Bibliotheek, St.-Niklaas met de vermelding
‘Liber Amicorum André Stoop’.

• Tielt
Het Westvlaams Teaterkollektief Marpertuis kondigt als eerste produktie voor
1987-'88 het stuk ‘De Goede Mens van Sezuan’ van Bertold Brecht aan in een
vertaling van Gerrit Kouwenaar en geregiseerd door Dirk Tanghe. Speeldata: 18, 19,
25, 26sept. en 2 en 3 oktober, telkens in C.C. Gildhof.

• Zandhoven
Bij de uitgeverij Groep Interecho, Hofeinde 2, 2240 Zandhoven verschijnt de
monografie ‘Activa 33 - Paul Ibou’. Het wordt een genummerde en gehandtekende
uitgave van ca. 240 blz. met een formaat van 330 × 240 mm. Ze omvat meer dan
300 illustraties in kleur en zwart-wit en teksten van de auteur en van bekende
medewerkers. Tot 4/10 tegen voorintekenprijs: 2000 BF en bij verschijnen: 3000
BF. Bestellen via overschrijving op rekeningnummer van de uitgeverij:
320-0331116-28.

Tentoon-stellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan ons Redactiesecretariaat
worden toegestuurd. Gelieve er rekening mee te houden dat wij gebonden zijn door
de zgn. deadline voor het afleveren van de kopij aan de drukker. Die data zijn voor
nr. 218 (decembernummer): 30 oktober 1987, voor nr. 219 (januarinummer): 15
december 1987, voor nr. 220 (maartnummer): 1 februari 1988. Wanneer bij een
tentoonstelling een datum vermeld staat die voorbij is, betekent dit dat het bericht
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ons te laat bereikt heeft om het nog in vorig nummer te publiceren. Met dank voor
uw medewerking.
De Redactie

• Lieve Baert
Aquarellen, Gallerij De Nobele Rose, Noordstraat 1, Veurne, van 17 t/m 31/8.

• Jan Beutener
Realistische schilderijen uit de periode 1979-'87, Stedelijk Museum, Amsterdam,
12/9t/m 25/10.

• Frank Bogaert
Schilderijen, in eigen atelier, Stationsstraat 66, 8880 Tielt, van 7 t/m 16/8.

• Jean-Marie Bottequin
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, van 9/5 t/m 8/6.

• Robert Buyle
Het landschap bij Robert Buyle, Cipierage, Grote Markt, St.-Niklaas, van 21/6 t/m
26/7.

• Marc Claerhout
Beeldhouwwerk, André Demedtshuis, St.-Baafs-Vijve, van 2 tot 25/10.

• Choi Yee Ah
Schilderijen op zijde en papier, Westrand Galerij, Dilbeek, van 5 t/m 27/9.

• Albert Claeys
Retrospectieve, Museum Dhondt D'Haenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 1/8
tot 30/8.
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• An Declercq
Mandsculpturen, Kunstambachtenzaal, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, van 21/8 t/m
5/9.

• Bart Decq
Beelden, C.C. Gallery, Leopoldstraat 53, Antwerpen, van 19/6 t/m 11/7.

• Jeanne De Dijn
Beeldhouwwerken, Museum van Deinze en Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, 9800
Deinze, van 27/6 t/m 7/9.

• Peter De Glas
Schilderijen, retrospectieve, Kasteel van Gaasbeek, van 21/6 tot 12/7.

• Stefan De Jaeger
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C.-Hasselt, Kunstlaan 5, van 5 t/m 28/2/88.

• Enk De Kramer
Grafiek, C.C. Gallery, Leopoldstraat 23, 2000 Antwerpen, van 19/6 t/m 11/7.

• Jerome De Perlinghi
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, van 27/7 t/m 3/9.

• Ives De Roo
Acrylschilderijen en pastels, Raadskelder Stadhuis Sluis (NL), van 24/10 t/m 2/11.
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• Yves De Smet
‘Wood’ - sculpturen naar concepten uit de periode 1972-'87, Centrum voor ruimtelijke
kunst, Stadspark ‘Ter Beuken’, Groendreef 8, Lokeren, van 14/6 t/m 30/9.

• Jan Dries
Retrospectieve, Galerij XXI, St.-Jacobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, van 6/6 t/m 11/7.

• Mireille Duthoy
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C.-Hasselt, Kunstlaan 5 van 8/1/88 t/m 31/1.

• Vincent Eisen
Foto's, Fotogalerij C.C. Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, van 23/10 t/m 15/11.

• Edward Elzen
Olieverfschilderijen, Ontmoetingscentrum ‘Witte Vlag’, Museum A.Gillé, Plasstraat
7, Rijmenam, van 13 t/m 20/9, telkens van 14 tot 18u.

• Groepstentoonstelling
Schilderijen en sculpturen, Galerie De Zwarte Maan, Guilleminlaan 1, 9500
Geraardsbergen, van 11/7 tot 30/8 met werk van Serge Bunoz, Walter De Ryucke,
Tom Frantzen, Cyr Frimout, Roland Monteyne, Yves Rhaye.

• Groepstentoonstelling
De vrouwelijke kunstenaars Gerda Blindeman, Lea Brebels, Beatrice Neetens, Linda
Janssens, Marijke Van Neygen, Linda Loos, Geerda Verschoore, Maria Van Laer,
Art Gallery ‘Het Zwanepand’, Vlasmarkt 18-20, 2000 Antwerpen, van 6 tot 22/6.

• Groepstentoonstelling
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In het Jordaenshuis, Reynderstraat 6, Antwerpen, iedere dag van 10 tot 17 uur, van
5 t/m 27/9: Brigitte Meuwissen (fotografie), Rika Simons (juwelen), Louis Slootmans
(fotografie), Maria Van Laer (lithografie), André Zaman (keramiek).

• Auguste Hofmans
Schilderijen, tekeningen, Kunstgalerijen van het Gemeentehuis, Leopoldlaan 24, De
Haan, van 18/6 t/m 30/6.

• Gido Hommes
Geschilderde en getekende portretten, Galerie Opus 70, Amsterdam, van 1 t/m 30/9.

• Marie-Christine Huybrechs
Schilderijen en etsen, De Kemenade, Bloemistenstraat 10, 8500 Kortrijk, van 7 t/m
28/6.

• Kulturamaleden
Grafische kunst, Ontmoetingscentrum ‘Witte Vlag’, Museum A. Gillé, Plasstraat 7,
Rijmenam, van 29/8 t/m 6/9, telkens van 14 tot 18u.

• Marie-Jo Lafontaine
Beeld-schilderijen, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8880 Tielt, vanaf 8/11.

• Jan Latinne
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C.-Hasselt, Kunstlaan 5, van 23/10 t/m 15/11.

• Luc Ledene
Beeldhouwwerken, Ontmoetingscentrum 't Ghelandt, Waalvest, Menen, van 5/6 t/m
14/9.
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• Jac. Leduc
Schilderijen, grafiek, BBL, de Schiervellaan 10, 3500 Hasselt, van 8 t/m 24/10.

• Myriam Leenknecht
Aquarellen, André Demedtshuis, St.-Baafs-Vijve, van 2 tot 25/10.

• François Lodewijckx
Schilderijen, C.C. ‘Anto Diez’, Rijckewaertshof, Bosduivestraat 22, 8401 Bredene,
van 8 t/m 30/8.

• Pierre Marivoet
Schilderijen, Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Gemeenteplein 8, 2850
Keerbergen, van 18 t/m 27/9.

• Frans Masereel
Lino's, Polyvalentezaal, Diederikplein, 9960 Assenede, van 3 tot 12/7. en in het
Cultureel Centrum ‘Ter Dilft’, St.-Amandsesteenweg 41, Bornem, dagelijks van 14
tot 19 uur tot 13/9.

• Hubert Matthys
Aquarellen, pastels en olieverfschilderijen, Galerij ‘Monte’, Munteplein 87, Munte
(Merelbeke), van 24/10 tot 15/11.

• Latemse Meesters
Tekeningen, Artiestenzolder van het Gemeentehuis van St.-Martens-Latem, van 15/8
t/m 27/9, dagelijks van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18
uur.

• Jos Mets
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Jubileumtentoonstelling, schilderijen, Koetshuis van Domein Cortewalle, Beveren,
op 13, 14, 20 en 21/6.

• Gust Michiels
Beeldhouwwerken en keramiek, BBL, Markt 3, Veurne, van 1 t/m 28/8.

• Antoine Mortier
Schilderijen en tekeningen, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8880 Tielt, van
20/9 t/m 18/10, open op woens-, vrij- en zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag
van 10.30 tot 13 uur.

• Ella Nicolai
Wandtapijten en iconen, C.C. Heusden-Zolder, van 6/6 t/m 21/6.

• Freddy Pire
Pentekeningen, Ontmoetingscentrum ‘Witte Vlag’, Museum A. Gillé, Plasstraat 7,
Rijmenam, van 13 t/m 20/9, telkens van 14 tot 18 u.

• Quiltgroep Clemy Marchand-Griet Knops
Traditionele en hedendaagse quilts, Kunstambachtenzaal, Grasmarkt 61, 1000 Brussel,
van 21/8 t/m 5/9.

• Werner Sarlet
Schilderijen, Galerij ‘De Benne’, Casinoplein, Blankenberge, van 15 t/m 30/8.

• Tin Schurmans
Grafiek en tekeningen, Galerij ‘De Gulden Leeuw’, Zand 1, Antwerpen, tot 5/7.

• Omer Van Damme
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Schilderijen en aquarellen, ‘De Casteleijn’, d'Urselstraat 7, Hingene-Bornem, van
20/11 t/m 6/12.

• Dries Van Den Brande
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, van 10/6 t/m 2/7.

• Maria Van den Bussche
Schilderijen, Kredietbank, Scheepsdalelaan 14-16, 8000 Brugge, van 1/10 t/m 31/10.

• Harold van de Perre
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C., Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, van 19/9 t/m 18/10.

• Fernand Vanderplancke
Beelden in hout en brons, Ebes-Galerij, Lippenslaan 149, Knokke-Heist, van 20/6
t/m 6/9.

• Lea Vanderstraeten
Recente schilderijen, Museum Leon De Smet, Museumlaan 18, 9831 Deurle, van
13/9 t/m 15/10, op weekdagen tussen 14-18 u. en op zondag tussen 10-12 en 14 en
18 u.

• Adriaan Vandewalle
Schilderijen, Galerie Salammbo, 18 rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Parijs,
tot 15/4/88.

• Noël Vandorpe
Schilderijen-landschappen, Ontmoetingscentrum, 8680 Geluveld, op 26 en 27/9.

• Jan van Saene
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Schilderijen en grafiek, Benedenhall Stadhuis, Kennedyplein, Blankenberge, van 6
t/m 20/9.

• Alfons Van Utterbeeck
Beeldhouwwerk, Ontmoetingscentrum ‘Witte Vlag’, Museum A. Gillé, Plasstraat 7,
Rijmenam, van 13 t/m 20/9, telkens van 14 tot 18 u.

• Jos Verdeghem
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C.-Hasselt, Kunstlaan 5, van 4 tot einde maart 1988.

• Eddie Verfaille
Schilderijen, André Demedtshuis, Sint-Baafs-Vijve, van 2 tot 25/10.

• Marcel Vervaet
Pastels 't Kruiske, Bevrijdersstraat 3, 9080 Moerbeke-Waas, 20 en 21/6 of op afspraak
geheel het jaar door.

• Koen Wessing
Foto's uit 1986 (China-reis), Stedelijk Museum, Amsterdam, 18/9 t/m 1/11.

• Luc Windels
Tekeningen, Kredietbank, leperstraat 23, 8880 Tielt, 3/7 t/m 10/7.

• Nelly Windels
Schilderijen, landschap, marines, figuren, C.C., Rookzaal van de Stadsschouwburg,
8500 Kortrijk, van 29/8 t/m 7/9.

Vlaanderen. Jaargang 36

Vlaanderen. Jaargang 36

264

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt

Nieuw werk
• Norbert E. Fonteyne,
Kinderjaren, uitg. Hadewijch, Plantin & Moretuslei 7, 2018 Antwerpen, 1986, 360
fr. - N.E. Fonteynes Kinderjaren verscheen voor het eerst in 1939, één jaar na de
dood van de auteur. Bij elke herdruk - de zevende in 1986 - werd het werk door
kritiek en publiek vrij gunstig onthaald. Stilaan was er bovendien een mythe rond
de auteur ontstaan, want de tragiek van de te jong gestorven artiest zorgt ervoor dat
sympathie voor een afgebroken kunstenaarsleven makkelijk naar aanbidding van een
verloren genie omslaat. Hoe het ook zij, de biografische en ideologische achtergronden
van Fonteyne en de ongekunstelde charme van zijn werk kregen ook bij literatoren
van naam grote aandacht. Toch ontging het hun dat er met Kinderjaren meer aan de
hand was en dat het boek de Vlaamse literatuur, net voor de Tweede Wereldoorlog,
op een nieuw spoor heeft gezet. Dat komt omdat Fonteyne het verhaalaspect tijd op
een andere dan vertrouwde manier aanpakt. Met de tijd is er in Kinderjaren inderdaad
iets merkwaardigs aan de hand. Bedoeld wordt niet zozeer de op zich boeiende
concurrentie tussen vertelde kinder- en (eerste wereld-)oorlogsjaren, maar veeleer
de herhaling van hetzelfde stukje vertelde tijd in alle hoofdstukken van het verhaal.
Die telkens weer herhaalde scharnierperiode uit het leven van een oorlogskind
wordt weliswaar elke keer met een ander thema opgevuld, maar toch komen de echt
fundamentele motieven in alle hoofdstukken terug. Als de ik-figuur het bijvoorbeeld
in één van de situerende beginhoofdstukjes over de tuin heeft, dan zinderen er andere
verhaalstofdeeltjes mee, al zullen die dan pas verderop in hun volle symbolische
intensiteit opklinken: ‘De zomerdagen wijlen, de tijd is roerloos bezig met het rijpen
van het ooft, dat rood en geel in die late mildheid blakert. Maar al zijn beste zorgen
schijnt het jaar te gebruiken om de fijnste onder alle vruchten die nu plukkensree
zijn - de weemoed om het vergane jaar en de nakende winter - te laten rijpen tot ze
barstensree uit alle dingen oprijst. Hier heb ik het verzadigende gevoel ondergaan
van, naast dier en plant, in de natuur te zijn opgenomen, mijn deel te krijgen van de
zon en van de warmte, en daaronder zoals een bloem en een vrucht gelukkig te
worden. En men houdt zich zoals de natuur roerloos om de tover zolang mogelijk te
doen duren, en reikt haar zijn eigen hartgrondig verlangen naar bestendiging van
deze dagen, om aldus haar zichtbaar verlangen te versterken en te verwezenlijken’.
De drang naar tijdsbestendiging, de kern van wat in deze bijdrage besproken wordt,
komt in het bovenstaande citaat reeds aan bod. Maar ook andere, voor het boek
typische gedachten komen erin voor: de sterke ik-betrokkenheid op de vertelde
dingen, de sensuele symboliek van nazomer en herfst, de hypergevoeligheid voor
natuurimpressies en de overal opduikende, romantische treurnis over een voorgoed
verloren paradijs.
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Fonteyne sluit zijn roman met een voor hem typische conclusie af. Op het
individuele vlak zijn die zeer pijnlijke kinderjaren hoe dan ook een zegen voor de
persoonlijkheid van de ik-figuur geweest. Maar voor maatschappij en land is de
balans negatief: met de oorlog ‘zijn de oude gewaden afgelegd’ en de ikfiguur rekent
zich dan ook tot ‘het laatste gelukkig geslacht’. Tussen aanhef en slot confronteert
hij zichzelf met zijn kindertijd: met de bevrijdende verkenning van stad en land, met
ontroerende, respectievelijk aangrijpende voorbeelden van kindervriendschap en
-wreedheid, met de anti-pedagogie van de dorpsschool, met de grillen van de dood,
de oorlogsgriezels, de ontluikende sexualiteit, de religieuze beroezing en vervoering,
met zijn voorliefde voor kunst en cultuur en met zijn zelfbewuste schrijversambities.
Naarmate de lectuur vordert zingt het allemaal één harmonische melodie, een
gekwetste ziel klinkt er bovenuit en de al vermelde herhaling van eenzelfde
tijdsperiode maakt van de vertelde thema's evenzovele leidmotieven. Ze ontstaan als
een vluchtige stip, komen stilaan bij elkaar, nemen toe in omvang en betekenis,
stromen in crescendo als een vloedgolf van ik-gerichte dromen, beelden en ervaringen
in de richting van de allesomvattende conclusie en deinen aan het einde van het boek
tot een spijtig orgelpunt uit.
Het gevolg van Fonteynes procédé is dat de grenzen van de tijdservaring bij de
lezer verlegd worden. Hij is zich van geen chronologie meer bewust, alles duurt
oneindig veel langer en dat komt de rijkdom van de (telkens weer anders) vertelde
dingen ten goede. De lezer wordt bij het lezen gewaar wat de ik-figuur zelf over de
duur van zijn kinderjaren denkt: ‘Onze levenslessen waren ontstellende paradoxen:
deemoed en lafheid, ellenden en ontberingen, weelde en woeker, grote woorden voor
afgrijselijke daden, schokkende feiten die de zenuwen ziek maakten. En daarnaast
ging het leven voort. We kregen net als alle vroegere en latere kinderen onze
genegenheden, onze jonge eerzucht en onze godsvrucht, die ons hart wijd voor het
leven openden. Die vier jaren waren voor ons een gekke heksenketel. Onze oorlog
duurde veertig jaar...’. Precies die suggestie van de duur der dingen maakt van
Kinderjaren een uniek boek. Er staat in die autobiografie meer dan er staat, alle
verhaalmotieven hangen in een ondeelbare eenheid aan elkaar vast, het proza verdicht
tot poëzie, en de lezers zijn diep onder de indruk van die sfeervolle consonantie, die
de tijd heeft doen stilstaan, want bij het lezen van dit werk ‘waren we in volle droom,
hier doorschreden we het avontuur, hier stond de onwrikbare zekerheid op van het
wonder’.
J.v.M.

• Gerda van Erkel
Twee-sprong, uitg. Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem,
1987, 125 × 200 mm, 172 blz., gen. 545 fr. - Twee jonge, verbitterde en ontgoochelde
mensen, Melanie en Vincent, vinden bij de andere een gesprekspartner die hen
tenvolle aanvoelt. Hun culturele bezigheden, respectievelijk schrijven en dansen,
verplichten hen zich uit de niet begrijpende en oppervlakkige wereld terug te trekken
en steun te zoeken bij elkaar. De titel refereert naar de dualiteit die elk van de twee
hoofdpersonages in zich herbergt, de twijfel tussen heden en verleden. Deze zich
tussen hoop en wanhoop, liefde en gemis afspelende psychologische roman lijkt me,
paradoxaal genoeg, te zeer bewerkt te zijn qua structuur en stijl om de lezer te blijven
boeien. De lezer verdrinkt in innerlijke bespiegelingen en ondergaat de gebeurtenissen
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even verward als de twee protagonisten zelf. Het poëtisch proza van Van Erkel is en
blijft hoe dan ook een heel apart verschijnsel in onze letteren.
cvdb

• Julien van Remoortere
Toeristische routes in West-Vlaanderen. 13 bewegwijzerde routes voor automobilisten
en fietsers, uitg. Lannoo/Tielt, reeks ‘Lannoo's dicht-bij-huis gidsen’, 1987,
omslagfoto van Hilde van Remoortere, kaarten van Jan Lenoir, 122 × 215 mm, 144
blz., gen. 398 fr. - Bijna vijftien jaar geleden verscheen de eerste druk van deze gids.
Intussen is er één tocht bijgekomen (Rodenbachroute) en werd een deel van het
Westvlaamse wegennet herschikt. Een heruitgave werd dus noodzakelijk. Van noord
naar zuid en van oost naar west kan de toerist een keuze maken uit dertien fiets- of
autotochten, variërend in afstand tussen 40 en 100 kilometer. Per uitstap treft de
lezer, naast een overzichtsplan, een beknopte maar volledige reisbeschrijving aan
die niet alleen oog heeft voor het cultuurhistorisch patrimonium maar ook voor de
natuur. Een onmisbare gids voor wie West-Vlaanderen wil leren kennen of beter
kennen.
cvdb

• Johan van Nijen
De ontdekkingsreis, uitg. De Graal, Jef Peetersstraat 6, 2300 Turnhout, 1987, 135 ×
210 mm, 158 blz., gen. 495 fr. - De 45-jarige Turnhoutse auteur streeft met deze
roman, na reeds tien andere publikaties, eindelijk naar literaire erkenning. Twee
verhalen smelten in dit boek samen tot de levensgeschiedenis van één
romanpersonage: Flip/Flora. De transsexuele Flip gaat in een sprookjesachtige
omgeving op zoek naar zijn eigen ik. Tot leider gekroond van de ‘groene mannetjes’,
gaat hij hen voor in hun gezamenlijke zoektocht naar het paradijs. De rust en het
geluk vindt hij, na een geslachtsverandering, in zichzelf. Deze in onze Vlaamse
letterkunde nog niet voorkomende sexuele problematiek wordt heel schroomvallig
behandeld. De roman moet het meer hebben van zijn symbolisme in thema en structuur
dan van zijn stilistische kwaliteiten. De auteur verliest zich teveel in details en laat
de lezer te weinig ruimte om zijn gedachtengang in te vullen. Toch een waardevol
boek.
cvdb

• Paul Servaes
Een literair dijkpad langs de Schelde - Een keuze uit de Scheldeliteratuur. Uitg.
Streek V.V.V. Klein-Brabant/Scheldeland, Jan Van Droogenbroeckstraat 59A, 2688
Sint-Amands, 1987. Illustraties in zwart-
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wit, 205 × 300 mm, 40 blz., 150 fr. + 20 fr. verzendingskosten te storten op rek.
061-7806640-60 van de V.V.V. Klein-Brabant/Scheldeland te Bornem. - Hingene,
dat sedert de fusies bij Bornem hoort, kreeg er in de lente van dit jaar een wandelpad
bij, dat als ‘Literair dijkpad langs de Schelde’ de geschiedenis is ingegaan. Het bevat
vijf panelen die zich op de dijkkruin ter hoogte van het domein De Notelaar bevinden.
Ze bevatten teksten van Emile Verhaeren, Pol Le Roy, Jan Hammenecker, Anton
van Wilderode en Filip de Pillecijn. Het literair dijkpad kwam tot stand, door
samenwerking van de Dienst van de Zeeschelde, de Dienst Groenbeheer, de
Streek-V.V.V. Klein-Brabant/-Scheldeland en de v.z.w. De Notelaar. De brochure
‘Een literair dijkpad...’ hoort bij dit pad. Ze bevat een keuze uit de Scheldeliteratuur,
samengesteld en ingeleid door Paul Servaes, in een realisatie van Luk De Wachter.
Voor hen die van Klein-Brabant en van de Schelde houden (en dat zijn er vele!), is
‘Een literair dijkpad langs de Schelde’ een hele verademing.
K.D.D.

• Ulrich Bouchard
Het krachtveld woord, uitg. Nada Publications, Kloosterstraat 5, 2000 Antwerpen,
1986, geïll. met tekeningen van Sarah Pauwels, 125 × 183 mm, 34 blz., 200 fr. - Dit
is een mini-poëziebundel die 24 gedichten bevat uit de jaren 1980-1985: Ulrich
Bouchard blijkt geen veelschrijver te zijn. Het is waar dat deze, over het algemeen
vrij goede gedichten, beter verdienen dan de magere, povere verpakking. De lezer
wordt bovendien onaangenaam verrast door talloze fouten (‘omkransd’, ‘wijdse’...).
Heeft het gedicht geen recht op een foutloze schriftuur?
R.G.

• Frans Cornelis
Het wordt klaar door de ruiten. Hulde aan Karel Jonckheere, uitg. Gemeente
Keerbergen/Kultuurkrant Keerbergen, A. Cleynkenslaan 8, 2850 Keerbergen, 1986,
geïll. met zw.-w. foto's, 155 × 210 mm, 80 blz., gen. 350 fr. - Een huldeboek gewijd
aan de ‘spitse’ Karel Jonckheere (80) en samengesteld door Frans Cornelis. Het boek
omvat bijna veertig getuigenissen ‘in dicht en ondicht’ van vooral bekende en ook
van minder bekende namen. Je moet ze maar bij elkaar krijgen! Terecht wordt er
meer dan eens verwezen naar één van de allerbeste gedichten door Karel Jonckheere
zelf geschreven: ‘Kinderen met krekelstem’. Al denkt men ook automatisch aan:
‘Fabel van de bloedtransfusie’. De ene bijdrage in deze verzameling is geleerder, de
andere lichter van inslag en van toon. Alles samengenomen is deze publikatie een
boeiend geval.
R.G.

• Guy van Hoof
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Aan wat overblijft heb ik genoeg, uitg. Pablo Nerudafonds, Westmeers 51, 8000
Brugge, reeks ‘Profiel’, 1986, 150 × 210 mm, 80 blz., gen. 365 fr. - Dit werk handelt
over de poëzie van Thierry Deleu (o 1940). Deze is wat men een vruchtbaar dichter
noemt, want hij heeft reeds meer dan tien bundels op zijn naam staan. Een staaltje
van Deleu's kunnen: ‘Ik leg mijn huid over de bomen/ en naakter ben ik in mezelf./
Op de rooilijn van de nacht loop ik/ in evenwicht tussen dag en dood.’ Guy Van Hoof
volgt de evolutie van Deleu, situeert de dichter in het literaire landschap
(neo-realisme), analyseert kundig en indringend, en staaft zijn bevindingen met
bewijzen. Hij legt de nadruk op Deleu's steunpunten zoals natuurindrukken en mooie
beelden. Wanneer men de interessante bloemlezing (blz. 35-69) doorneemt, komt
men tot de overtuiging dat Thierry Deleu deze voortreffelijke monografie heeft
verdiend.
R.G.

• Paul Celan
De bloeiende steen (vertaald en samengesteld door Paul Vanderschaeghe), uitg. Pablo
Nerudafonds (Westmeers 51, 8000 Brugge), 1986, 150 × 210 mm, 48 blz., gen. 295
fr. - Met deze bloemlezing heeft P. Vanderschaeghe een uitstekende vertaling geleverd
van een dertigtal gedichten van de duitstalige joodse dichter P. Celan, die in 1970
op vijftigjarige leeftijd zelfmoord pleegde door in de Seine te springen. De
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (de ouders van Celan werden door de
nazi's vermoord; hijzelf slaagde erin uit een werkkamp te ontsnappen), hebben
duidelijk hun stempel gedrukt op deze surrealistisch aandoende poëzie, waarin de
grens van het communiceerbare is bereikt. De bloemlezing is representatief voor een
periode die loopt van '48 tot '63. Nagenoeg de helft van de hier opgenomen gedichten
is een selectie uit Mohn und Gedächtnis, de overige gedichten werden gekozen uit
Von Schwelle zu Schwelle, Sprachgitter en Die Niemandsrose. Uit de vier bundels,
verschenen na '63, werd geen keuze gemaakt, wellicht omdat deze poëzie die nog
compacter is dan de vorige, moeilijk een selectie verdraagt, waarbij onvermijdelijk
de verstaanbaarheid van het uit zijn zingevende context losgemaakte gedicht in het
gedrang komt. Hoe dan ook, de bloemlezing confronteert ons met een indrukwekkend
oeuvre dat de tijd waarin ‘de wereld ons overkwam’ als een nachtmerrie, poogt te
bezweren met de esthetiek van het woord. Een duidelijke illustratie daarvan is de
hier opgenomen beroemde ‘Fuga van de dood’, een huiveringwekkend mooi gezang
over het onmenselijke lijden van het joodse volk: schoonheid die de onuitspreekbare
gruwel tegelijkertijd oproept en overstijgt.
Vanderschaeghe heeft niet geopteerd voor een strikt chronologische rangschikking
van de teksten. Zijn ordening impliceert een interpretatie. Het gedicht ‘Thuiskomst’
dat verwijst naar ‘een in het zwijgen ontgleden ik/thuisgehaald in zijn (eeuwig)
heden’ en het daaropvolgende korte, titelloze gedicht, dat eindigt met de hoopvolle
verzen: ‘Vincents geschonken/oor/haalt het doel’, sluiten op symbolische wijze de
bloemlezing af. De echte werkelijkheid die ‘veroverd wil worden’, ligt uiteindelijk
jenseits de taal in de verzoening van alle tegengestelden: dood zijn is leven (‘wij
waren dood en konden ademhalen’), de steen bloeit...
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De vertaling zelf geeft blijk van een sterk inlevingsvermogen in Celans
enigmatische metaforiek en van een uitgesproken bekommernis om de formulering
zo poëtisch mogelijk te houden.
In de inleiding tenslotte worden enkele nuttige gegevens verstrekt i.v.m. leven en
werk van Paul Celan, die behoort tot ‘de grootste en boeiendste dichters uit de
twintigste eeuw’.
E.A.

• Letterberg-boekjes
Uitg. Infodok, Brabançonnestraat 95A, 3000 Leuven, 1986, geïll., 140 × 205 mm,
geb. - Bij Infodok Leuven verschenen in de reeks ‘De Letterberg’ vijf nieuwe verhalen
voor kinderen vanaf zes jaar, ter aanvulling van de tien reeds eerdere verschenen
boekdeeltjes.
In Tres heeft last van stres (40 blz.) beschrijft Liva Willems de lotgevallen van een
spin. Door het gebruik van korte krachtige zinnen met éénlettergrepige woorden
slaagt Liva Willems erin een verhaal samen te stellen dat lees- en begrijpbaar is voor
de allerjongste lezertjes. De achttien hoofdstukjes zijn uitermate geschikt als
voorleestekst voor het slapengaan.
Detty Verreydt mikt met Geen kooi voor Takka (40 blz.) op de al wat gevorderde
lezertjes. Het verhaal handelt over twee kinderen, Bram en Nelleke, die samen een
parkiet willen vangen. Het is een eenvoudig verhaal geschreven vanuit de leefwereld
van het kind. Het zal dan ook zeker aanspreken bij kinderen vanaf zeven jaar.
Voor achtjarigen en ouder is er Dansen met je ogen dicht (47 blz.) van Bettie Elias.
Dit boekje bevat zestien los van elkaar staande verhaaltjes. Ook hier heeft de auteur
zich wonderwel aangepast aan wat zich in een kinderhoofdje afspeelt. Op een
levendige manier beschrijft Bettie Elias dagdagelijkse belevenissen over zoenen,
dromen, buikpijn, enz.
In De Bende van de Beeldenaar (64 blz.) schrijft Joris Denoo op een spannende,
humoristische manier over drie vrienden die zo rijk willen worden als de zee diep
is. Om hun droom te verwezenlijken ‘ontvoeren’ zij een beeld en eisen een losgeld.
Een stekelig opstel maakt een einde aan hun belevenissen. Spanning en humor
verzekerd! Kinderen vanaf tien jaar zullen dit kinderboek van Joris Denoo beslist
appreciëren. Vergeten dorpen in de woestijn (80 blz.) van Wim Daems is het laatste
uit deze reeks. Wim en zijn vriend willen uitpluizen wat er aan de hand is met een
ontwikkelingsproject dat landgenoten financierden in de Berberdorpen in het arme
zuiden van Tunesië. Dit authentieke en journalistiek juiste reisverslag (zelfs een
landkaart ontbreekt niet) leert ons een volk en zijn problemen kennen. Ook onze
betrokkenheid wordt aan de kaak gesteld. Een bijzonder vlot jeugdboek voor kinderen
vanaf elf jaar.
Infodok Leuven slaagt erin om met deze serie kinderboeken een gat in de markt
op te vullen. Mogen deze, en andere auteurs, aangespoord worden om verder aan het
kinderen jeugdboek te werken.
D.v.d.B.

• Franz Sales Sklenitzka
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De wolkenrovers, uitg. Infodok, Brabançonnestraat 95A, 3000 Leuven, 1986, geïll.
met tekeningen van de auteur, 140 × 205 mm, 136 blz., geb. - Koen Sels vertaalde
dit science-fictionverhaal van de in 1947 in Oostenrijk geboren auteur Sklenitzka.
De auteur is leraar, schrijver en illustrator van kinderboeken. ‘De Wolkenrovers’
speelt zich af in het tijdperk nà de vliegtuigen. Een metereoloog-op-rust, Johan ‘Met’
Natteboer wordt samen met zijn twee kleinkinderen op onderzoek uitgestuurd door
de atmosfeer. Reden daartoe is de ongewone hittegolf die het land en centraal Europa
stilaan in een woestijn verandert. Met hun ballon komen ze terecht in Ballonië, het
wolken- en ballonnenrijk van Admiraal Viola da Gamba. Met krachtige zuigmotoren
trekt hij alle wolken naar zich toe om zo de macht over de wereld te veroveren. Dit
verhaal is een schitterende parodie op dictators en hun machtshonger. De tekst wordt
doorspekt met humoristische details en gekke toestanden. Zelfs in de illustraties eigenhandig werk van de auteur - vinden we die zin voor humor terug. Enkele van
die tekeningen dienen ook de geloofwaardigheid. Ook de verklaring van de gebruikte
afkortingen bij het einde van het boek beogen de geloofwaardigheid. Daarnaast
worden de verklarende inlassingen, beslist niet overdadig aanwezig, op een erg
originele manier aangebracht. Deze spannende en avontuurlijke parodie, met een
voor dit thema onvermijdelijk vleugje cynisme, leest erg vlot. Geoefende lezertjes
vanaf 9 jaar zullen dit kostelijke verhaal beslist appreciëren. Ik was er in elk geval
‘weg’ van. Tot
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slot kan ik alleen lovende kritiek uiten voor de feilloze, taalkundig perfecte vertaling
van Koen Sels.
D.v.d.B.

• Valère Depauw
Op weg naar Montségur, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1987, 154 × 230 mm, 269 blz.,
ingenaaid. - Tijdens de eindejaarsproclamatie op zijn college, krijgt de Vlaamse
leraar Benoit Rollier een visioen, waarin hij een vrouw, die sprekend op zijn moeder
gelijkt, in het vuur gedreven ziet door middeleeuwse ruiters. Hij voelt aan dat het
meer dan inbeelding is, ja zelfs dat hij bij het gebeuren op een of andere wijze
betrokken was. Dit zet hem er toe aan na te gaan wat er met haar gebeurde, nadat ze
hem als zevenjarige had verlaten. Zijn speurtocht naar haar verleden brengt hem via
haar stamboom naar Zuid-Frankrijk, naar de Languedoc. Daar ontdekt hij, na een
aantal vreemde gebeurtenissen en ontmoetingen, dat zijn voorouders in moederlijke
lijn bindingen hadden met de Katharen, een religieuze sekte uit de vroege
middeleeuwen. Wegens een verraad weegt er al eeuwen een vloek op zijn familie,
die hij blijkbaar moet wegnemen door het beleven van een mooie liefde met een
meisje uit de streek.
De roman die oorspronkelijk verscheen in 1976 en in 1978 bekroond werd met de
Prijs voor Letterkunde (proza) van de Vlaamse Provincies, is thans aan zijn derde
druk toe. Hij is ongemeen boeiend geschreven en tevens rijkelijk gestoffeerd met
gegevens die ons een beter inzicht verschaffen in een bewogen brok godsdienstige
en sociale geschiedenis. Door de vermenging van heden en verleden, werkelijkheid
en droom, krijgt de roman een magisch-realistische dimensie, die ook verdere
perspectieven opent in religieus-existentiële zin. Na al de mysterieuze en tragische
gebeurtenissen, waarvoor er langs rationele weg geen verklaring is, mondt het verhaal
uiteindelijk uit op de vraag of niet alles mysterie is en op de nutteloosheid een
antwoord op die vraag te willen zoeken. De redding van de mens ligt in de overgave
aan het mysterie. ‘De beperktheid van het weten ligt echter ook in de erkenning dat
voor de mens Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, al leiden ze voor wie van goede
wil is, onvermijdelijk naar Hem toe...’ (p. 250). Dat is ook de ervaring van Benoit
Rollier, die tijdens deze vakantie niet alleen veel ouder geworden is, ouder ‘dan de
tijd van zijn bestaan’, maar tegelijk ook, gelouterd, aan een nieuw bestaan kan
beginnen.
Het is goed dat het Davidsfonds deze belangrijke roman door de heruitgave weer
in de actualiteit brengt. Op weg naar Montségur verdient het - eindelijk - erkend en
gewaardeerd te worden als een van de betere romans uit onze magisch-realistische
literatuur.
rvdp

• Fernand Bonneure e.a.
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Lexicon van Westvlaamse schrijvers, deel 4, uitg. Vereniging van Westvlaamse
Schrijvers, Weidestraat 11, 8100 Torhout, 1986, 155 × 220 mm, 115 blz., gen., 300
fr. - Met dit 4e deel wordt het ‘Lexicon’ reeds een heus boekwerk vol
biobibliografische notities over bekende en minder bekende Westvlaamse schrijvers
van alle tijden. In dit vierde deel vinden we zo wat 600 schetsen van dergelijke
auteurs, waarvoor het criterium is, dat men - om als auteur te kunnen geboekstaafd
worden - minstens één boek moet gepubliceerd hebben. De redactie van het lexicon
bestaat uit: F. Bonneure, J. Schepens, R. Seys, J. van der Hoeven en M.
Vanslembrouck. De inleiding, van de hand van dichter-beeldhouwer Renaat Ramon,
handelt over ‘Literaire en semi-literaire tijdschriften in West-Vlaanderen na 1940’.
Deze tekst is het vervolg op de inleiding van deel 3, waarin André Demedts de
tijdschriften van vóór W.O. II uit de vergeethoek haalde. Een tijdschrift wordt als
‘Westvlaams’ beschouwd als het in West-Vlaanderen (na W.O. II) werd opgericht
of er (tijdelijk) uitgegeven en waarvan de literaire component, kritisch of creatief,
een belangrijk onderdeel vormt. In die optiek komen nu aan bod: Basia, Europa,
Njet, Kroeg, Ons Erfdeel, In den Uyl, Kruispunt, Schriften van Drie-koningen,
Brugge, Proces-Verbaal, Trefpunt, Diagram, Eén, Betoel, Radar en Handen. Ons
tijdschrift ‘Vlaanderen’, dat in 1952 als ‘West-Vlaanderen’ in het licht gegeven werd,
is of ‘vergeten’, of de literaire component ervan werd te licht bevonden? Vermelden
we ten slotte nog dat samen met dit lexicon eveneens nr. 122 van de reeks
VWS-Cahiers is verschenen, geheel gewijd aan de persoon en het werk van onze
overleden medewerker in de redactie, priesterdichter Gery Florizoone. Dit cahier
werd geschreven door M. Vanslembrouck onder de titel ‘Liefst een stem van riet’.
R.D.

• Carlos Alleene
Schrijvers zijn ook maar mensen, uitg. A. Manteau, Beeldhouwersstraat 12, 2000
Antwerpen, 1987, 125 × 200 mm, 239 blz., gen., 395 fr. - Dit werk is in vele opzichten
een merkwaardig boek. Het bevat gesprekken met Piet van Aken, Claude van de
Berge, Walter Van den Broeck, Hugo Claus, Herman de Coninck, Jef Geeraerts,
Paul Koeck, Ivo Michiels, Monika van Paemel, Herman Portocarero, Ward Ruyslinck,
Greta Seghers, Willy Spillebeen, Johny Van Tegenbos, Jos Vandeloo en Paul de
Wispelaere. Die gesprekken werden, met de vinger op de pols, door de nu 36-jarige
Carlos Alleene, op een niet-conventionele manier opgenomen. Wat resulteert in het
zich bij momenten erg bloot geven van schrijvers zoals Ward Ruyslinck, Willy
Spillebeen, Paul Koeck e.a. We ontdekken daardoor in elk vraaggesprek, de mens
achter de schrijver, wat - naar de inleiding ons leert - de voornaamste bedoeling van
de auteur was. Wat opvalt in dit bijzonder boeiende boek is niet enkel de belezenheid
van deze momenteel in de cultuurkrant van Het Volk publicerende criticus, maar
vooral de manier waarop hij, via zijn bij momenten vlijmscherp gestelde vragen, tot
in het klokhuis van de geïnterviewden weet door te dringen. Hij tekent hem (of haar)
ten voeten uit. Of beter gezegd: hij biedt de ondervraagden de gelegenheid een
zelfportret in woorden te schilderen, dat openhartig en eerlijk is, tot op de draad, en
dat bovendien met de nodige biografische notities wordt afgerond.
‘Schrijvers zijn ook maar mensen’ is een literair dossier, dat vol geschreven
portretjes zit. Het zal vooral in het middelbaar onderwijs zijn weg maken. Het kan
misschien wel de aanloop zijn van een hele reeks, waarin de voornaamste schrijvers
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van de beide Nederlanden aan bod kunnen komen, zodat de Vlamingen zich niet
‘alleene’ bij Carlos Alleene zullen voelen...
K.D.D.

• Jan Van Oosterhout
Stripfiguren maken, uitg. Cantecleer, verdeeld door Westland-Schoten, 1986, geïll.
met zw.-w. en kleurenfoto's, 210 × 280 mm, 64 blz., gen. 550 fr. - Dit boek steekt
boordevol informatie en is belangrijk zowel voor hen die de striptekenkunst willen
beoefenen, als voor de stripfanaten die weten willen hoe ‘hun’ helden zijn ontstaan.
Jan van Oosterhout toont ons - in een layout van hemzelf en van Fer Remmers... hoe men vanuit het visuele en niet vanuit een voorgeschreven idee of verhaal, een
stripfiguur dient te ontwikkelen. In tien hoofdstukken en dertig tips toont hij aan hoe
vanuit een lukraak neergepletste inktvlek, een figuurtje kan ontstaan, dat mits de
nodige bijwerking, de nodige bewegingen en gevoelens weet uit te drukken. Mits
een beetje tekenvaardigheid en de broodnodige fantasie kan men met de meest
eenvoudige (teken)middelen, na het dichtklappen van deze zeer overzichtelijke
leidraad tot de wereld van de stripkunst, onmiddellijk aan de slag.
Belangrijk is, dat men juist door dat ‘proberen’, de stripverhalen van groten zoals
Uderzo, Morris, Jef Nijs e.a. leert analyseren.
Al bij al is het een boek vol gouden raad, waarin de stripverliefde antwoord krijgt
op de vele vragen waarmee hij zit opgezadeld...
K.D.D.

• Jan Veulemans
Want ik zeg stilte, uitg. Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem,
1987, 140 × 218 mm, 64blz., gen. 495 fr. - Met een voorbeeldige regelmaat publiceert
Jan Veulemans zowel proza als poëzie, in stilte de eigen weg volgend, een weg die
aan de schoonheid van de taal ook een rijk en rijp levensinzicht koppelt. Schrijven
is voor hem een vorm van bewustwording én opheldering van wat het raadsel mens
inhoudt. In vier afdelingen (Teder, Anderen, Dagen en Bedachtzaam) geeft hij zijn
waarnemingen en ervaringen weer. Opvallend is andermaal de plaats die hij in zijn
wereld aan het kind toebedeelt, dat altijd opnieuw ‘het scheppingsboek herschrijven’
mag. Toch leidt dit niet tot een idealiserende visie op het bestaan, want in ‘Brieven
aan mijn kinderen’ wijst hij ook op de keerzijde: het samengaan van lief én leed, het
ervaren van de menselijke onmacht in een steeds meer verloederde wereld. Nochtans
spreekt uit zijn werk een positief geloof in het leven, omdat hij weet dat de werkelijke
waarden van innerlijke aard zijn en in de genade van de stilte gevonden worden. Die
genade bevestigt zijn vertrouwen in een transcendente zingeving van het bestaan,
die zelf de dood draaglijk en aanvaardbaar maakt. In de laatste afdeling belijdt de
dichter nog eens zijn hartstochtelijk verlangen naar vrede, naar een harmonie die ons
met het leven kan verzoenen. Door de waarachtigheid van de beleving en de heldere
verwoording ervan, zal deze diepmenselijke en mooie bundel voor velen bevrijdend
werken. Hij verdient een ruim gehoor te vinden.
rvdp
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• Marcel Janssens
De kaarters van de Faculty Club. Californische notities, uitg. Den Gulden Engel,
Wommelgem, 1987, 125 × 200 mm, 140blz., genaaid. - De Leuvense hoogleraar die
in het voorjaar 1986 aan de University of California, Berkeley, San Francisco verbleef
als titularis van de Peter Paul Rubens-leerstoel voor Vlaamse Cultuur, geeft hier in
de vorm van losse notities zijn ervaringen weer van zijn verblijf aldaar. Het is een
mozaïek van zakelijk genoteerde, maar rake en niet van humor gespeende
aantekeningen, waaruit een indringend en vaak onthullend beeld te voorschijn treedt
van de Amerikaanse (universitaire) samenleving, inzonderheid de campus van
Berkeley. Die wereld is erg verschillend van de onze en niet altijd, zo lijkt het, in
ons nadeel. Precies door de naakte registratie en weergave van feiten en faits divers,
werkt dit boek suggestiever in dan een traditioneel reisverslag dit zou kunnen. De
auteur toont zich zowel een intelligent en scherp waarnemer als een vlot verteller.
Met zijn werk beoe-
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fent hij een soort van dagboekgenre, dat bij ons nog niet zo bekend is. Het biedt een
aangename lectuur: ontspannend, informatief en leerzaam, zonder belerend te zijn.
Een geslaagde combinatie.
rvdp

• Jozef Deleu
Nooit zag ik eerder. Een keuze gedichten met een inleiding van Jan van der Vegt,
uitg. Nijgh & Van Ditmar/'s Gravenhage, 1987, 125 × 205 mm, 32 blz., gebonden.
- De inleider van deze kleine dichtbundel wijst op Deleus poëtische thematiek
(vergankelijkheid, liefde, dood, het verband tussen taal en leven) en de sobere,
beeldende kracht van de schrijftrant. Deleu weet inderdaad in een gedicht van enkele
verzen licht en schaduw van 's mensen bestaan te suggereren. Zo in ‘Omarming’:
‘Wij groein tot gebaar,/ worden ledematen van mekaar.// Ons gedenken wordt geladen/
tot gemeenzaam slaande slapen.// Wij zijn schaduw van mekaar,/ maar ook spiegel
vol gevaar.’
J.v.M.

• De ervaring van de afgrond
Uitg. van het tijdschrift Pi, jrg. 6, nr. 1, 1987, Blijde Inkomststraat 9, 3000 Leuven,
140 × 210 mm, 113 blz. - leder jaar opnieuw slaagt Eugène van Itterbeek erin een
aantal dichters, ook van overzee, samen te brengen op het Europees poëziefestival
te Leuven rond een bepaald thema. In 1986 was dit: de ervaring van de afgrond. Het
thema werd ontleend aan een boek van de Roemeense dichter Benjamin Fondane,
‘Baudelaire et l'expérience du gouffre’, maar het werd breder opengetrokken naar
de actuele vormen die het probleem thans zijn substantie geven: o.a. de honger, de
holocaust, het geweld, gevangenschap, Apartheid, eenzaamheid. In dit speciaal
nummer van Pi werden de resultaten van het colloquium, dat binnen het kader van
het festival gehouden werd, afgedrukt. Ze werden gegroepeerd in vier afdelingen:
De ervaring van de afgrond, Ervaringen van de afgrond, Poëtica's van de ervaring
van de afgrond en Fragmenten van autobiografieën over de ervaring van de afgrond.
Geen gemakkelijk thema, dat hier in een verscheidenheid van benaderingen, rassen
en talen aan bod komt. Spijtig dat het geheel niet overkoepeld wordt door een
samenvattende synthese, hoewel de ordening van de teksten en het voorwoord van
Van Itterbeek de lezer toch al voor een stuk tegemoet komen.
rvdp

• Eugène van Itterbeek
De Ervaring van de afgrond. Gedichten, uitg. Leuvense cahiers, Europese reeks 63,
Leuven, 1986, 140 × 210 mm, 174 blz., gen. 350 fr. - Aansluitend bij de vorige
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uitgave, volgt hier een bloemlezing van de gedichten die op het 8ste Europees
poëziefestival werden naar voor gebracht. De keuze is ruim en verscheiden. Alle
gedichten werden in het Nederlands vertaald. In een inleiding worden de opgenomen
dichters door samensteller Eugène van Itterbeek summier gesitueerd. Hij gaat na in
welke mate zij met hun poëzie de functie vervullen van ‘een klankbord te zijn van
het lijden in de wereld’. Daar komt het meer dan ooit op aan. Het is niet alleen de
taak van de dichter het lijden te registreren of erover te getuigen, maar ook op zoek
te gaan naar de diepere oorzaken en er de strijd mee aan te binden. Uit de gedichten
spreken de verschillende facetten van de afgrondervaring. Van Vlaamse zijde zijn
Gust Gils, Stefaan van den Bremt en Erik van Ruysbeek vertegenwoordigd, voor
Nederland zijn dat Judith Herzberg en Ed Leeflang. Het is ook eens interessant na
te gaan hoe andere Europese en Afrikaanse dichters het thema verwoorden.
rvdp

Boeken over kunst
• Mansje Zijlma
Toscane. Land van kunst en cultuur, Etrusken, Middeleeuwen en Renaissance. Reeks
‘Cantecleer Kunst-Reisgidsen’. Uitg. Cantecleer, verdeeld door Westland NV Schoten,
1986. Illustraties in zw.-w. en kleur, 150 × 205 mm, geb., 334 blz., 980 fr. - De reeks
‘Cantecleer Kunst-Reisgidsen’ is met dit boek van Mansje Zijlma een geschreven
monument rijker geworden. Het is een gids waarin men de schoonheid voelt, die
optornt uit het turbulente verleden van Toscane, het oude stamland van de Etrusken,
en het vaderland van renaissance en humanisme. Het is een boek dat met smaak zal
worden verteerd, zowel door de kunstenaars als door de kunstminnaars, die de
schoonheid voelen van dit prachtige land, met zijn matte, groene tinten, met zijn gele
en bruine aardkleuren, die schril afwisselen met de aloude bergdorpen, de boerderijen
en de plattelandskerken. Het is een boek waarin men de adem ruikt van een volk,
dat zonder dat zelf te willen, ‘kunstgeschiedenis’ heeft geschreven. ‘Toscane’ bevat,
buiten het vlotte ‘wordingsverhaal’ van de streek, een rijkdom aan kleurplaten en
een tiental blz. praktische informatie, die na het dichtklappen van dit boek, de lezer
aanzet om ter plekke eens een kijkje te gaan nemen.
K.D.D.

• Fia Dieteren, Els Kloek, Antoinette Visser
Naar Eva's beeld. De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur, uitg.
Elsevier/Amsterdam/Brussel, 1987, geill. met ruim 150 foto's waarvan 25 in kleur,
220 × 160 mm, 224 blz., gen., 775 fr. - In de Inleiding tot dit werk geven de drie
(vrouwelijke) auteurs zelf de korte inhoud van hun boek, als volgt weer: ‘Naar Eva's
beeld behandelt de vrouwengeschiedenis in het ruime kader van de Europese cultuur.
Het boek geeft historische feiten met betrekking tot vrouwen; mannen worden alleen
behandeld in relatie tot vrouwen.’ Wat op het eerste gezicht zou kunnen lijken op
een stellingname uit de scherpe hoek van het feminisme, blijkt bij verdere lectuur
niet het geval te zijn. Het komt me voor dat de auteurs heel objectief de geschiedenis
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van onze Europese cultuur, vanuit het standpunt van de vrouw weliswaar, hebben
onderzocht en tot verhelderende inzichten zijn gekomen. Ze hebben hun onderzoek
geboekstaafd aan de hand van vlot lezende teksten en ‘sprekende’ beelden en de
illustratie vormt een heel fascinerend aspect van dit boek. ledere illustratie is voorzien
van een instructieve tekst die vaak op zichzelf een heel verhaal vertelt en de lezer
ertoe aanzet beter te kijken én na te denken over hetgeen hij te lezen krijgt. Het boek
is chronologisch opgevat en overloopt de geschiedenis vanaf het oude Egypte tot op
heden, met dien verstande dat de jongere periodes verhoudingsgewijs ruimere
aandacht krijgen. Binnen dit chronologisch kader behandelen ze tal van thema's die
met de geschiedenis van de vrouw verband houden: huwelijk en gezin, vrouwenarbeid,
vrouwen als gezagsdragers, rechtspositie van de vrouw, feminisme, heksenjacht,
prostitutie en dubbele moraal daaromtrent, vrouwen en het kiesrecht, enz. Ze hebben
het onderwerp vanuit alle facetten van het leven bekeken en beschreven, een
veelzijdigheid die nergens grote tekorten vertoont. Zo hebben ze het in het 6e
hoofdstuk ‘Het naoorlogse beeld: werkende vrouwen, huismoeders en feministes
(1945 - heden)’ over: Vrouwenarbeid en werkende vrouwen: Sociaal probleem of
niet-verworven recht; Moeders en kostwinners - Ideeënmaaksters van de ‘tweede
golf’: De bijbel van het feminisme; Het probleem zonder naam; Seks, ‘moederen’
en lesbisch bestaan. - Het feminisme in Nederland: Man-Vrouw-Maatschappij en
Dolle Mina; Baas in eigen buik; Van vrouwencultuur tot vrouwennetwerken.
Jammer echter dat ze (vooral) in dit hoofdstuk ook niet de situatie in Vlaanderen
in hun onderzoek hebben betrokken. Dat zou door de Vlaamse lezers - al was het
maar om het contrast met Nederland - zeker op prijs gesteld worden.
In ‘De Balans’ komen de drie auteurs tot de constatatie dat de emancipatie van de
vrouw in de Europese cultuur zeer moeizaam is gegaan en indien er al vrouwen zijn
geweest die van zich hebben laten spreken in de loop van de tijden, dan hebben ze
zich voor een stuk als ‘mannen’ moeten voordoen (de vrouwelijke farao Hatsjepoet
droeg een baard, Jean d'Arc voerde een leger aan in mannenkleren) of er waren
uitzonderlijke omstandigheden nodig (oorlogstijd, afkomstig uit een familie van
koningen): ‘De geschiedenis van de vrouw bestaat grotendeels uit een cliché: de
vrouw wordt voorgesteld als hoer of maagd, als Eva of Maria’! Al bij al een zeer
lezenswaardig boek én voor vrouwen én voor mannen en de illustratie doorheen het
boek verwerkt, is én royaal én adequaat. Het werk wordt afgesloten met een
‘Literatuurlijst’ (algemeen en bij ieder hoofdstuk afzonderlijk).
R.D.

• Paul Korenhof
Winkler Prins Encyclopedie van de opera, uitg. Elsevier/Amsterdam/Brussel, 1986,
geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's, 253 × 168 mm, 448 blz., geb., 1.930 fr. - In deze
tijd van ‘opera-herwaardering’ - wat o.m. blijkt uit het groter aantal bezoekers in
onze operatheaters - is deze encyclopedie een welgekomen boek. Het werd geschreven
door Drs Paul Korenhof, die als chef dramaturg bij de Nederlandse Opera goed
geplaatst is. Hij publiceert ten andere geregeld over opera en verzorgt een (vaste)
radiorubriek over hetzelfde onderwerp. Hij werd bijgestaan door een Raad van Advies
waarin deskundigen als Erna Metdepenninghen, o.a. operamedewerkster van de
BRT, Frits Celis, dirigent bij de Opera van Vlaanderen, Reinder Pols, musicoloog
bij de Nationale Opera in Brussel, Prof. Frits Noske, musicoloog en Jan Bouws,
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regisseur bij de Nederlandse Opera Stichting, actief waren. Voor het eigenlijke
encyclopedie-gedeelte werden een aantal inleidende artikels opgenomen: Wat is
opera? (Frits Noske), Opera in Nederland (Redactie), Opera in België (Erna
Metdepenninghen, die het daarin o.m. heeft over de opera in Brussel (Munt),
Antwerpen (K.V.O.), Gent (K.O.G.) en Luik (O.R.W.). Daarop sluit het alfabetisch
encyclopedie-gedeelte aan met ca. 2.650 trefwoorden. Hierin komen zowel de
overbekende, als de minder bekende werken aan bod, naast tal van gegevens over
componisten, librettisten, zangers en zangeressen, muziek- en theatertermen, literaire
werken en (als het van pas komt ook de) auteurs. Uit persoonlijke steekproeven en
vergelijkingen met andere werken over opera is gebleken dat onderhavig werk
ruimschoots ‘zijn man kan staan’ voor wat accurate informatie betreft. Er werd ook
speciale aandacht besteed aan opera's, componisten en uitvoerders van eigen bodem,
in casu België en Nederland, een terrein dat in andere ‘operaboeken’ wel eens
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braak blijft liggen of stiefmoederlijk behandeld wordt. Zo vonden we (om ons tot
België te beperken) de namen van Vina Bovy, Lucienne Delvaux, Sylvain Deruwe,
Ernest van Dijck, Hilde de Groote, Maurice de Groote, Lode Devos, Rita Gorr, Louis
Hendrik (sic), José Van Dam, René Jacobs, Frederik Devreese, Daniël Sterneveld,
André Vandernoot, Jef Vermeersch, Jan Blockx, Jef van Hoof, Edgar Tinel, August
de Boeck, Marinus de Jong, e.a., maar anderzijds zochten we tevergeefs naar de
sopraan Monique Herreman, de tenor en Guy De Mey en Zeger Vandersteene (of
specialiseert die laatste zich te veel op het lied om als operazanger vermeld te
worden?)... Dat er in zo een werk ‘hiaten’ zijn in de informatiestroom, lijkt me
begrijpelijk, als het maar geen storende ‘leemtes’ worden, wat in dit boek geenszins
het geval is. Dit handzaam boek durf ik dan ook aan alle operaliefhebbers aan te
bevelen. Ook de illustratie (verzorgd door Dick Ernest) die bestaat uit zw.-w.- en
kleurenfoto's verdient lof. De zw.-w.-foto's hebben betrekking op een bepaald
trefwoord, terwijl de kleurenillustraties gegroepeerd zijn (telkens op vooren achterzijde
van een pagina) en gewijd zijn aan een of ander thema, zoals bijvoorbeeld
opera-affiches, operageschiedenis in Nederland en België, decor- en
kostuumontwerpen, ensceneringen, verfilmde opera's. Het alfabetische gedeelte wordt
dan besloten met een overzicht van ‘De belangrijkste Operatheaters en Gezelschappen’
uit binnen- en buitenland. Het ‘Register’ tenslotte vermeldt operatitels die geen eigen
trefwoord hebben in het alfabetische gedeelte, maar waarnaar in het boek bij een of
ander trefwoord toch gehandeld werd.
R.D.

Periodieken
• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse letterkunde. Red. H. Muus, postbus 129, 3500 AC
Utrecht; jaarabonnement 995 fr. - 1987, jrg. 4, nr. 1: De nieuwe jaargang opent met
een bijdrage van D. van Teylingen over de belangrijke roman ‘Hersenschimmen’
van J. Bernlef. Het boek wordt vergeleken met de theaterbewerking van Chaim
Levano. De bijdrage besluit met een gesprek met H. Honingmann over de verfilming
ervan, die tegen het najaar 1987 is voorzien. T. Anbeek besteedt ruime aandacht aan
‘De kwestie Kellendonk’, n.a.v. diens omstreden roman ‘Mystiek lichaam’ die, door
een aantal uitspraken van de auteur zelf, de kritiek tot ongenuanceerde stellingnamen
heeft gedwongen. H. Scholten analyseert het gedicht ‘darf ich mitfahren’ van Gerrit
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Kouwenaar en komt tot het besluit dat het meer is dan een geëngageerd gedicht in
de enge zin.
Wat de literatuur van vroeger betreft, is er een bijdrage over ‘Natuur en landschap
in de Nederlandse letterkunde van de Gouden Eeuw’ (M.A. Schenkelveld-van der
Dussen) en over ‘Troost voor “bedrukte mensen” in de late Middeleeuwen’ (Y.G.
Vermeulen). De ‘troostboeken’ bieden een drietal ‘concepten’, waarvan de
belangrijkste zijn: de orthodoxe genademiddelen en een vertrouwen in Gods genade
door een standvastig geloof.
In de literaire nieuwsrubriek oordeelt W.M. Roggeman mild over staatsprijswinnaar
voor poëzie Roger de Neef. Anders vergaat het ‘Jotie t'Hooft: een witboek’. Evert
Filius noemt het zelfs ‘een zwartboek van de hedendaagse Belgische beoefening van
de literatuurwetenschap’. - Jrg. 4, nr. 2: Hoofdbrok is een bijdrage over ‘Verhaal en
waarheid in Hella Haasses historische romans’ (J. Goedegebuure), met vooral aandacht
voor ‘Het woud der verwachting’ en de beide Bentinck-romans. A. van de Wege
onderzoekt de beeldspraak in het proza van Dèr Mouw. W.H. Morel van Mourik
gaat ‘De afkomst van Ferguut’ na. Het gaat hierbij om diens vader Somilet, die
volgens hem niet tot de boerenstand behoorde, zoals vaker werd beweerd. C.A.
Zaalberg schetst een totaalbeeld van Albert Verwey met uitvoerige literatuuropgave
en belicht de dichter, de ‘leider’, de hoogleraar. Mieke B. Smits-Veldt heeft een
gesprek met prof. dr. L. Strengholt en zijn verbondenheid met de figuur van
Constantijn Huygens. Genootschapsleven heeft het over de Stichting J.H. Leopold
en de Nacht van het Boek. In de overige rubrieken is er o.m. aandacht voor het
Multatuli-jaar 1987, Ton Anbeeks boek ‘Na de oorlog’, over de Nederlandse roman
1945-1960 en voor ‘Vlaams leesboek’ van Jozef Deleu en Anne Marie Musschoot.
- Jrg. 4, nr. 3: H. Pleij toont in ‘Literatuur en stad in de middeleeuwen’ aan hoe de
stedelingen vanaf 1300 een eigen literatuur scheppen, die de specifieke aard en
belangen van een burgerlijke samenleving moet rechtvaardigen en bevorderen. H.
van den Bergh heeft het in ‘Tergende tegenstrijdigheden?’ over de harde kern van
Multatuli's Ideeën en ziet zijn ‘geloofsbelijdenis in de zedelijkheid van de natuurlijke,
onbedorven mens’ als een element van blijvende waarde. J. van Zweden onderzoekt
de bijzondere band tussen de Klaagliederen uit het Oude Testament en de roman
‘Het bittere kruid’ van Marga Minco. W. Vermeer belicht de cyclus ‘Een veldtocht
in sonnetten’, met name de slag bij Nieuwpoort in 1600. Auteur is vermoedelijk de
rederijker Michiel Vlack. Speciale aandacht verdient de bijdrage ‘Oorlog en
collaboratie: variaties op een thema in de romanliteratuur van Nederland en
Vlaanderen’. De auteur, Carola Henn, constateert ondanks bepaalde overeenkomsten
toch een schril contrast tussen Nederland en België, zowel wat de gekozen motieven
betreft als hun verwerking in de romanfabel. Bij het onderzoek hadden nog meer
romans kunnen betrokken worden (o.a. ‘De levenden en de doden’ van André
Demedts) om tot nog hechtere conclusies te komen.
In Genootschapsleven komt ditmaal het Multatuli-Genootschap aan de beurt. Veel
literaire nieuwsjes (o.a. een lijst literaire prijzen en een kort in memoriam P.G.
Buckinx), signalementen en zoals steeds degelijke recensies.
rvdp

• Septentrion
Driemaandelijks tijdschrift, Revue de culture néerlandaise, éditée par la fondation
flamando-néerlandaise ‘Stichting Ons Erfdeel vzw’; red. Murissonstraat 260, 8530
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Rekkem; abonn. 900 BF, los nummer 250 BF. - 15e année, no 3, 1986: Dit laatste
nummer van de jaargang 1986 bevat een artikel van A.M. Musschoot, dat een goed
overzicht van Claus'schrijverschap biedt. Schrijfster weet Claus ook in zijn kenmerken
te typeren. Uitstekend is Sonja Vanderlinden in ‘Arthur Van Schendel et l'idéalisme
moderne’: die kunst is een reactie op de aanstormende ontaardingsverschijnselen,
zoals die het West-Europa van het interbellum aantasten. Terloops is het interessant
even aan te stippen dat een jong auteur als Kamiel van Baelen een gelijkaardig
humanisme (als dat van A. van Schendel) zal verdedigen. Dit vierde nummer van
Septentrion bevat o.m. ook nog een derde boeiende bijdrage over de oude muziek
van onze Nederlanden: Ignace Bossuyt schrijft nu over ‘Josquin Desprez (vers
1440-1521), le Michel-Ange de la musique’, nadat hij in 1984 in dit tijdschrift over
Orlandus Lassus en in 1985 over Adriaan Willaert publiceerde. - 16e année, no 1,
1987: Wie dit nummer doorneemt stelt vast dat het een zeer interessante kennismaking
met het sociale, politieke en culturele leven van de Nederlanden mogelijk maakt. De
rubriek ‘Actualités’ b.v. beslaat 25 bladzijden en geeft een kort, grondig overzicht
van wat er in de Nederlanden te gebeuren staat. Verder zijn er opstellen over
schilderkunst, tapijtweefkunst, het Nederlandse Deltagebied en de rol van onze
moedertaal in de E.G. Er staat ook nog een stuk over de vrijzinnige Multatuli afgedrukt
en Jos Borré stelt het oeuvre van Walter van den Broeck voor en bepaalt er het literaire
en sociale gewicht van. Het stemt de recensent van dienst tevreden dat Borré de
eertijds verschenen ‘Brief aan Walter van den Broeck’ beaamt.
J.v.M.

• Tijdschrift voor Exlibriskunst
Twintig exlibris naar thema's uit het werk van F. Timmermans - Graphia 96, uitg.
Graphia, Bleekstraat 6, 2800 Mechelen, 1986, 245 × 175 mm, in mapje, 490 fr. - De
map met exlibris over Timmermans wordt deskundig en functioneel door José De
Ceulaer ingeleid: ook de Fee was plastisch kunstenaar en hield van pentekening en
houtsnede. Elk exlibris is gekleefd op een blad waarop een citaat uit het werk van
de Lierse schrijver te lezen is. Dit citaat duidt meteen de inspiratiebron van de
grafische kunstenaar aan. Het gaat meestal om hout- en linogravures.
Het nummer 96 van Graphia presenteert drie exlibriskunstenaars: Frank-Ivo van
Damme, Lou Strik en Anneke Kuyper. De eerste wordt in een lang, uitvoerig
geïllustreerd artikel aan de lezer voorgesteld en de afgedrukte voorbeelden van
exlibriskunst zijn meestal erotisch van aard. Het zijn allemaal mooi geboezemde,
anatomisch perfecte meisjesfiguren en ook de jongelui mogen er zijn. Hun presentatie
gebeurt frontaal, ruggelings of in schroeflijn, staand, liggend, knielend, kronkelend,
met of zonder partner, voor of tijdens de... omarming. Het is dus allemaal zeer mooi...
De tweede, Lou Strik, lijkt me meer geladen spanningselementen in zijn grafiek
te brengen: de plaatjes hebben een menselijke dimensie die charmeert, ontroert, zelfs
aangrijpend is. Anneke Kuyper tenslotte vertelt goeie sprookjes: in dingen en wezens
van alledag zit iets geheimzinnigs, dat ze met een grafische eenvoud wil achterhalen
en vastleggen.
J.v.M.
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• Documenta
Driem. tds. van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst, R.U.G., Rozier
44, 9000 Gent; 250 fr. op rek.290-0012255-54 of 440-0490851-06 van het
Documentatiecentrum, Gent. Los nr. 75 fr. Jrg. 5 (1987) nr. 2: Julien Vermeulen
wijdt een uitvoerig artikel aan de
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sociale dimensie van Soyinka's toneel. Wole Soyinka is een engelsschrijvend
sociaal-geëngageerd auteur, een Yoruba uit West-Nigeria, Nobelprijs literatuur 1986.
Vermeulen beklemtoont terecht dat Soyinka onder geen etiket te vangen is; in een
recent interview wijst de Afrikaan zélf op deze schijnbare tegenstellingen: hij
combineert gemeenschapsethiek met een ‘onverbiddelijk affirmeren van het
individualisme’, en dat maakt evident de relevantie en ook de charme uit van zijn
veelzijdig oeuvre. Annick Poppe gaat dieper in op de succesproduktie van de
Antwerpse K.N.S., Joshua Sobols ‘Ghetto’, een ‘ode aan het leven in het aanschijn
van de dood’ rond de fatale gebeurtenissen in het ghetto van Vilna tijdens de jongste
wereldoorlog. Poppe analyseert zowel de toneelmatige aanpak als de inhoudelijke
aspecten van het stuk.
De nieuwe dans in België wordt door Tom Bruwier onder de (sympatieke) loep
genomen: vertrouwen op de realiteit van het eigen lichaam, opineert hij. Inderdaad
zijn Anne Teresa De Keersmaeker, Rosas, Michèle Anne De Mey, Roxane Huilmand,
Marc Vanrunxt ver buiten de landsgrenzen bekend om hun breuk met de klassieke
tradities en het realiseren van een nieuwe beeldentaal. Johan Thielemans, de briljante
spil van het Eilandprogramma op de Vlaamse Televisie, bespreekt ‘Opera tot theater
maken. Het team van Gerard Mortier in de Munt’ van Jean-Marie Piemme. Thielemans
prijst dit werk als een Munt-monument, tevens document; en Martin Desloovere
wijst terecht op de warrige aanpak van de V.U.B.-studie ‘Recent Volkstheater in
Vlaanderen’. Dit werk werd geproduceerd door de Werkgroep Vormingstheater, die
10 jaar bestaat. En dit ‘Het teater zoekt... Zoek het teater.’ is het eerste deel van een
tweeluik over aspecten van het eigentijdse theater in Vlaanderen. Bij de redactie
namen als Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries (beide behorend tot de
Etcetera-incrowd). Veel bijdragen zijn de neerslag van studentenwerk in workshops
en seminaries, vrij gevarieerd groepswerk dus. Van Kerkhoven maakt een
intermediaire balans op, als overgang naar ‘Werken aan vernieuwing’, het tweede
luik.
Het nummer rondt af met aflevering 4 van de bibliografie drama en theater.
dv

• M & L, Monumenten en Landschappen
Tweemaandelijks tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. - 6de jrg., nr. 1, 1987: In
dit nummer staan twee bijdragen over cafés, herbergen en drankhuizen; een derde
stuk behandelt de Gentse opera als een glorieus onderdeel van een brok
neo-classicistische stadsaanleg van historische waarde; bovendien zijn er nog resp.
een op de actualiteit gerichte ‘binnenkrant’ en een ‘Summary’.
M. Verbeek schreef het artikel ‘Van herberg tot café’, waarin ze sociale, culturele
en kunsthistorische aspecten van herbergen, koffiehuizen en cafés grondig bespreekt.
Vooral de steeds wisselende, evoluerende functies én het architecturaal belang van
die lokalen krijgen een bijzondere aandacht.
J.v.M.
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• VWS-Cahiers
Tweemaandelijkse uitgave. Redactie Hendrik Carette, Zeedijk 148 - Bus 242, 8400
Oostende. Abonnement: 350 fr. - rek. 712-1201000-29 t.n.v. VWS, Weidestraat 11,
8100 Torhout. - 22e jg., nr. 1, 1987: Nummer 122, de start van jg. 22/1987 is gewijd
aan ons betreurd redactielid Gery Florizoone. De inleiding ‘Liefst een stem van riet’
is van de hand van Marcel Vanslembrouck. Gery Florizoone, geboren te Adinkerke
op 23 februari 1923, beroond met de Yangprijs voor zijn sterke cyclus gedichten
Jona is in tragische omstandigheden omgekomen te Lixhe (Visé) op 25 juni 1986.
Hij was de samensteller van het prachtig nummer 207 van ‘Vlaanderen’ gewijd aan
Joe English. Een uitgave om even ter hand te nemen. Een vergetelheid: in de biografie
staat nergens vermeld dat Gery Florizoone, kern-redactielid was van het tijdschrift
‘Vlaanderen’ met speciale opdracht jonge dichters te begeleiden!
A.v.D.

• Contact
Tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciebestuur van Antwerpen, red.
Provinciebestuur van Antwerpen (Omer Coenen), Kon. Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen, jaarabonnement 500 fr. (5 nrs) op rek. 091-0109881-09 t.n.v. het
Provinciebestuur van Antwerpen, Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, met
vermelding ‘Tijdschrift Contact’. - Nr. 17, april 1987, bevat zoals altijd een waaier
berichten over het leven in de provincie Antwerpen. Via vlotleesbare artikels, die in
een verrassend frisse lay-out werden gestoken, vernemen we een en ander over de
Antwerpse diamanthandel en -nijverheden, over het Provinciaal Technisch Instituut
Sint-Godelieve, en over de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen,
die dit jaar haar 10-jarig bestaan heeft gevierd. In een bijdrage van Hilde Serneels
wordt een overzicht gegeven van de kunstwerken die in 1986 door het
Provinciebestuur werden aangekocht. Er is de diepgaande bijdrage van Marc
Lambrechts, die het over Julien Van Vlasselaer als tapijtontwerper heeft, en er zijn
de belangrijkste culturele en toeristische manifestaties in de Antwerpse gouw. Voor
wie het leven in de Provincie Antwerpen stapwaarts wil volgen, is Contact de meest
aangewezen gids...
K.D.D.

• Volkskunde
Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven, red. Mercatorstr. 122,
2018 Antwerpen, abon. 500 fr., los nr. 175 fr., rek. 000-0893952-97 t.n.v. Centrum
voor Studie en Documentatie v.z.w., 2330 Schilde. - 87e jg. (1986), afleveringen 3
en 4; 88e jg. (1987), aflevering 1: in de 3de aflevering rekent E. Hulsens af met ‘de
vuildoos’ van Staf Loots, waarin die de Vlaamse erotische volksvertellingen
behandelde (o.a. haastwerk, van de ene onjuistheid naar de andere struikelen, sommige
verhalen hebben met erotiek in het geheel niets te maken). A. Kint speurt naar de
Antwerpse kaartspelmakers in de 16de eeuw. Op enkele van de 47 bekende figuren
uit de Antwerpse speelkaartennijverheid gaat hij wat dieper in; hij onderzoekt de
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soorten speelkaarten en spelen en behandelt tenslotte de ontdekking van de
onversneden vellen speelkaarten. De 4de aflevering is volledig gewijd aan de referaten
van de studiedag over het Limburgse Millen. M. Laenen handelt over duizend jaar
wonen in Millen, L. Melard onderzoekt de ontwikkeling van natuurlandschap tot
cultuurlandschap en W. Driesen beschrijft de typische kenmerken van de
hoevewoonhuizen. Het is een boeiende, rijk gedocumenteerde en overvloedig
geïllustreerde aflevering en tevens een blijvende neerslag van de aan Millen gewijde
tentoonstelling in Bokrijk. In de 1ste aflevering van de nieuwe jaargang ontsluit W.L.
Braekman een Oudenaardse bundel met 162 marktliederen, waarvan de meeste nog
onbekend zijn, door een repertorium van incipits, zangwijzen en marktzangers.
T.C.

• Kleinbrabantse almanak voor 1987,
onder redactie van Paul Servaes, m.m.v. Luk De Wachter en Louis Callaert. Uitg.
Streek-V.V.V. Klein-Brabant/Scheldeland, Jan Van Droogenbroeckstraat 59A, 2688
Sint-Amands. 135 × 215 mm. 20 blz. 50 fr. + 13 fr. verzendingskosten te storten op
rek. 061-7806640-60 van de Streek-V.V.V. Klein-Brabant/Scheldeland te Bornem.
- De Kleinbrabantse almanak van 1987 is, in tegenstelling met deze van verleden
jaar, summier van omvang. Hij bevat uitsluitend de lijst van de manifestaties in de
streek van Klein-Brabant, met daarin verwerkt de verjaardagen van de nog levende
kunstenaars en bekende figuren uit Klein-Brabant of in Klein-Brabant wonend,
aansluitend bij de lijst van de belangrijkste verjaardagen die in 1987 moeten worden
gevierd. Belangrijkste verjaardag daarin is de 50e verjaardag van de Streek V.V.V.
Klein-Brabant-Scheldeland, die zich reeds een halve eeuw inzet voor de uitbouw
van het toerisme in Klein-Brabant. Alleszins een geschreven document dat verder
gaat dan de streek...
K.D.D.

Catalogus
• Met Verhaeren op wandel
Uitg. Prov. Museum Emile Verhaeren, Kaai 22, St.-Amands-aan-de-Schelde, 1987,
geïll. met zw.-w. foto's, 200 × 210 mm, 24 blz. - Dit is de begeleidende brochure
van de tentoonstelling die van 1 maart tot 25 oktober 1987 gehouden wordt in het
Provinciaal Museum Emile Verhaeren te Sint-Amands. Interessant is de (korte) tekst
van Jan Walgrave, waaruit blijkt dat Verhaeren een verwoed wandelaar was. Het
wandelen verschafte hem niet alleen de noodzakelijke fysieke beweging voor een
gezond evenwicht met de geest, maar vulde ook telkens ‘de reservoirs van de
inspiratie’ bij. De brochure bevat enkele afbeeldingen en de catalogus van de 19
tentoongestelde stukken.
rvdp
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Zoekertje
• E.H. José Wardenier, Generaal Lemanlaan 23, 8320 Assebroek-Brugge 4 (Tel.:
050/35 69 77) bezit de volledige uitgave van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ vanaf
‘West-Vlaanderen’, waarvan de eerste 15 jaargangen in vollinnen band met
gouden bandstempel. Wie is koper?
• Te koop. Volledige jaargangen van het tijdschrift Vlaanderen: jg. 7 (1958), jg.
11 (1962), jg. 12 (1963), jg. 13 (1964), jg. 14 (1965), jg. 18 (1969), jg. 19 (1970),
jg. 22 (1973). Losse nummers: 95, 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120, 124, 128,
129, 130, 193, 198, 199. Prijs overeen te komen. Info: Joost Strosse, A.
Bayerlaan 2, 8500 Kortrijk, tel. 056/21.13.37.
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[nummer 218]
Verantwoording

De Westvlaamse literatuur is altijd al nadrukkelijk aanwezig geweest in ons tijdschrift.
Er verschenen door de jaren heen nummers gewijd aan Anthonis De Roovere (1982),
Gezelle (1966), Rodenbach (1953 en 1956), de Westvlaamse School (1980), Streuvels
(1952) en André Demedts (1976).
Vlaanderen zet deze traditie nu voort met een publikatie die tracht de afstand
tussen de streekverbonden romankunst van bv. Streuvels, en het hedendaagse
‘ontvoogde’ Westvlaamse proza te overbruggen. Met dat opzet voor ogen heeft de
redactie welbewust afgezien van een panoramisch-inventariserende methode, waarin
wel overzicht, doch slechts weinig inzicht kan worden geboden. De voorkeur ging
dus uit naar een formule met slechts enkele representatieve auteurs, die - in vier
successieve decennia geboren, met aanvang net voor de eeuwwisseling - door hun
produktie een benaderend beeld konden geven van de Westvlaamse roman, periode
interbellum tot vandaag. Misschien had de redactie het aantal te behandelen schrijvers
mogen uitbreiden. Dat we naar het verleden toe bijvoorbeeld Gustaaf Vermeersch
(o1877), en veel dichter bij ons Willy Spillebeen (o1932) onbesproken dienden te
laten, is hoe dan ook géén gemakkelijke beslissing geweest. Zo we niettemin kozen
voor een ‘kwartet’, dan werd die optie vooral bepaald door de bovenliggende intentie
dat de diversiteit de specificiteit in ons ‘tableau’ geenszins mocht versmachten.
Bovendien kon het nummer - aldus opgezet - gemakkelijk worden uitgewerkt tot een
pendant van het eerder verschenen ‘Kwartet van (Antwerpse) prozaschrijvers’ (1984),
en bleef meteen de mogelijkheid open tot verdere uitbouw van de ‘literaire reeks’
naar nog andere provincies. (In de jaargang 1988 wordt trouwens een nummer
opgenomen over Limburgse literatoren). Ten slotte is doorslaggevend geweest voor
de feitelijke keuze, dat het werk van deze vier auteurs respectievelijk onderdak
verleende aan personages uit vier totaal verschillende maatschappelijke klassen.
Marcel Matthijs vond zijn tragisch-gekwelde figuren onder het arbeidersproletariaat,
en was in die zin zelfs voorloper van onder meer Louis-Paul Boon. Het oeuvre van
Gaston Duribreux zal ongetwijfeld verbonden blijven met de tragiek van de zee en
de vissers, al wordt daarbij wel eens vergeten dat deze romanpersonages niet minder
getormenteerde individualisten zijn, met een sterk metafysische ontvankelijkheid.
Fred Germonprez is waarschijnlijk de overtuigendste verteller uit het kwartet. Zeker
in de beginjaren van zijn schrijverschap ontfermde hij zich speciaal over marginalen.
Zeerovers, bandieten, smokkelaars en allerhande rabauwen bevolkten zijn boeken,
lang voor hij zijn psychologische horizon verruimde, o.m. met de publikatie van De
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magistraat. Op die manier belanden we ten slotte bij Jaak Stervelynck die zich precies
in dat milieu van rechters, advocaten, notarissen en bedrijfsleiders heel natuurlijk
beweegt en er naar de oorzaken peilt van conflicten in familiaal en existentieel
verband. Zo strekt onze poging om een indruk te geven van de Westvlaamse roman,
zich toch niet enkel uit in de diepte (de tijd), maar evenzeer in de breedte (alle sociale
geledingen). Het komt ons trouwens voor, dat juist de ethische bekommernis het
element is, dat de vier ‘geselecteerde’ auteurs het meest verenigt. In hoeverre
overigens het beeld van de Westvlaamse romancier vandaag nog verschilt van dat
van zijn collega's uit de andere provincies, laten we aan het oordeel van onze lezers
over.
Luc Daems
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Marcel Matthijs
(1899-1964)

Omtrekken van Marcel Matthijs
Marcel Matthijs is de laatste jaren door de kritiek niet verwend geworden. Hij kreeg
van Fernand Bonneure zijn nummer in de reeks ‘Ontmoetingen’, er werden een paar
licentiaatsverhandelingen aan zijn werk gewijd, maar zijn oeuvre had toch méér
blijvende aandacht verdiend. Toen hij in de jaren 1930 De ruitentikker in De Vrije
Bladen en Doppen in Forum kon publiceren, profiteerde hij mee van de hoge
kwotering van de ‘nieuwe zakelijkheids’-stijl om ook in Nederland een flink aanzien
als auteur te verwerven. Zijn boeken werden toen moeiteloos bij een Nederlands
uitgever als Nijgh & Van Ditmar geplaatst. Maar nu is het toch stil, te stil geworden
rond zijn werk. Ik weet niet of zijn oorlogsburgemeesterschap in Oedelem en zijn
bijna twee jaar lange internering in Sint-Kruis daar nog een rol in spelen. Een echte
‘schoolauteur’ is hij allicht ook niet. De huidige belangstelling voor de
oorlogsthematiek in de Nederlandse letteren zou de lezer (na de uitgever) weer naar
hem toe kunnen brengen, ware het niet dat hij zó rauw en zó bitter over de oorlog
en de repressie geschreven had (zoals in Onder de toren, destijds in eigen beheer
uitgegeven), dat die ‘getuigenissen’ weinig kans maken om nu nog populair te worden.
Een meesterwerkje als Filomeentje wordt evenwel duidelijk ondergewaardeerd. Als
dat verhaal nu ook nog over het oorlogsthema had gehandeld, ware dat op dit ogenblik
zeker een zeer gegeerd boek.
Er is echter bij Marcel Matthijs zoveel meer dan alleen dat spook op zolder in het
verhaal over het dienstmeisje Filomeen De Blieck. En wie de auteur als biografische
persoon kent en achter zijn teksten bezig kan zien, zal hier, zoals in zovele andere
gevallen overigens, nog eens zoveel meer méé kunnen lezen dan wie de
tekst-en-alleen-maar-de-tekst voor zich heeft. Fernand Bonneure onderstreept terecht
de ‘bijzonder hechte symbiose mens - kunstenaar’ die de auteurspersoon Marcel
Matthijs kenmerkt, en Pol Verschuere heeft in een Leuvense licentiaatsverhandeling
(1965) de vele draden ontward tussen het bewogen leven van de autodidact,

Vlaanderen. Jaargang 36

tuinknecht, garnierder, oorlogsburgemeester, geïnterneerde en welvarend industrieel
enerzijds en het rijkelijk autobiografische werk anderzijds. Biografische realia
daargelaten, lijken vooral de gevoelssfeer, de psychische structuur van de centrale
personages en de gedreven taalbehandeling ten nauwste verbonden met de man achter
zijn boeken. Hier liggen nog vele wegen open voor onderzoek dat Marcel Matthijs
zeker verdient.

Marcel Matthijs net 25 jaar...
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In dit opstel kan ik alleen vluchtig een paar kenmerken vermelden die mij als
Matthijs-lezer zijn opgevallen en bijgebleven. Wat mij altijd heeft getroffen, is een
constante bij de aanvang van zijn verhalen die naar ik vermoed, ook al samen kan
hangen met de belevenissen van de man achter de tekst, met name een vernederende
uitgangspositie en de verbeten strijd daartegen. Tot zijn huwelijk in 1924 heeft
Matthijs zelf, die een vrij onbemiddelde jeugd achter zich had, rondgezworven in
België en Nederland, zwalpend tussen twaalf ambachten en dertien ongelukken.
Geen wonder dat bij de aanzet van zovele verhalen zijn personages tegen een
kleinerende leefsituatie op moeten boksen. De vurig begeerde materiële welstand
ligt altijd aan de zo moeilijk bereikbare overkant. Het kikvorsperspectief van de
hoofdfiguren ligt voor de hand, zowel thematisch als structureel. Een typisch
Matthijs-verhaal toont hoe een protagonist (vaak een vrouw) met verbeten
vastberadenheid uitwegen zoekt om uit die onleefbare vernederingen te ontsnappen.
Geen wonder ook dat die protagonisten behept zijn met een ongemeen sterk
ik-besef. Blufferig, trots, agressief in hun bewustzijn van eigenwaarde stellen zij zich
op tegenover hun ‘tegenstanders’ of, breder gezien, tegenover de maatschappij die
hen onrechtvaardig afranselt. Matthijs-personages zijn meestal ambitieuze
voluntaristen die met een koudmakende rechtlijnigheid afgaan op erkenning en
aanzien. Hun streven is daar zelfs op benauwelijke manier op gefixeerd. Die
bewustzijnsvernauwing stelt hen echter in staat een grote dosis psychische energie
rechtlijnig te investeren in de gestadige bijsturing van hun uitgangspositie. Ze vechten
voor hun materiële belangen, ja, maar ook voor een stuk menselijke waardigheid.
Ze zijn radicalisten, soms tot in het demonische toe. Op absolutistische wijze rukken
zij aan dat juk van de vernedering. In hun radeloosheid deinzen zij zelfs niet voor
doodslag terug: Eugenietje Spitaels slaat haar vader dood met een stoofhaak;
Filomeentje vermoordt haar tante; Michiel Van Dooren, ten gronde ontgoocheld door
de socialistische heilsleer, bestraft radeloos en redeloos zowel de armen als de rijken.
Dergelijke absolutistische gedrevenheid geeft aan Matthijs' figuren ongetwijfeld een
eigen gezicht. Ze verschijnen als onbehouwen demonen, kort van stof, maar uitzinnig
radicaal. Het gematigde midden komt in dit oeuvre zo opvallend minder voor.
In de hardnekkigheid waarmee ze voor hun rechten opkomen en voor hun vel
vechten, herken ik iets van de algemene emotionele toonaard van Matthijs' boeken:
meer dan mij soms lief is, betoogt hij en geeft hij toe aan een kennelijk onbedwingbare
neiging om te moraliseren. Op het eerste gezicht schrijft hij zo van dat ijsberg-proza
dat de voormannen van Forum zo geliefd was en waar tijdgenoten als Gerard
Walschap en Ferdinand Bordewijk zo meesterlijk in hebben uitgemunt, maar hij kan
de moralistische aparte's niet laten. Vaak trekt er wel iemand aan het eind van zijn
tornado-proza een wijze levensles als toemaatje. Anders gezegd, Marcel Matthijs is
als getuiger altijd emotioneel heel dicht en heel intensief bij zijn vertellingen
betrokken. Lang vóór de roep
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Marcel Matthijs, bariton, en zijn dochter Maria, soprano, in een duet uit ‘Don Giovanni’ van Mozart
(1958).

naar ‘engagement’ in onze letteren modieus ging klinken, is hij achter zijn
verstotelingen, zijn underdogs, zijn ratés, zijn geschonden utopisten gaan staan met
zijn eigen warmbloedige sympathie, meer zelfs: met zijn agressief getuigenis.
Misschien is dat - naast andere zaken - een element op grond waarvan zijn werk voor
een hedendaags lezer voorkomt als ‘gedateerd’?
De confrontatie met een vervreemdende lotsbeschikking is praktisch overal de
drijfveer van Matthijs' verhalen. Kijk maar naar de uitgangspositie in De doodslag
(1926): barre ellende alom, met als ontmenselijkende componenten de armoede,
drank, promiscuïteit, werkloosheid, kinderlast, corruptie van het kind door de
volwassene. Daar al luidt de hamvraag voor Eugenietje Spitaels: hoe kan ik
klaarkomen met die rotboel? Een gelijkaardige handicap blokkeert Arie Dhavelooze
van bij het begin in Het grauwvuur (1929): na de gevangenis leidt de voor hem enig
mogelijke uitweg naar de mijn. Michel Van Dooren in De ruitentikker (1933)
ontvlucht de onterende armoe in zijn dorp, maar draagt dat trauma mee naar de stad
als voedingsbodem voor zijn revolutionaire gezindheid en actie. Filomeentjes vader
laat een commerciële puinhoop achter, ze ontvlucht die, knutselt aan haar ambitieuze
luchtkastelen onder rijke mensen, maar geraakt ook
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niet onder de stolp van haar afkomst vandaan en eindigt... in de gevangenis. Die
personages en zovele andere dragen een stigma in hun ziel en in hun uiterlijk: de
afstempeling van hun kleine komaf.
De narratieve strategie (het narratief ‘programma’ van de protagonisten met hun
initiële handicap) in dergelijke verhalen bestaat erin, middelen te vinden om weg te
komen uit de (voorbeschikte) ellende. Het komt me voor dat Marcel Matthijs
geleidelijk grondiger is gaan nadenken over bij hem centrale begrippen als
‘voorbeschikking’ en ‘lot’. Zijn personages, hoe primitief en ongeletterd ook in vele
gevallen, zijn inzichtzoekers. Dat ‘lot’, dat hen als een blok aan het been afremt,
frustreert en vernedert, wordt geleidelijk gepreciseerd als schuld die niet alleen
individueel wangedrag impliceert, maar veel meer op sociale structuren en systemen
teruggaat. In een brief aan de redactie van De Tijdstroom in 1933 omschreef Matthijs
zijn standpunt in sociaal opzicht als ‘het christelijk communistische’. Welnu, afgezien
van de vraag of hij bij die nogal retorisch geformuleerde sociopolitieke opstelling
gebleven is, is het toch duidelijk dat de meeste van zijn verhalen beschreven kunnen
worden als een proces van bewustwording, met precies het idee ‘lot’ als centrale
vraag.
Niet overal loopt die bewustwording op wieltjes. Ze wordt vaak onderweg
geblokkeerd door onverstand, wrede tegenslag,

Handschrift van ‘De Getuige ten Laste’.

domme of hatelijke tegenspelers, materiële ellende. Maar over het algemeen toont
het werk van Matthijs een stijgende graad van bewustwording (en bewustmaking)
wat de oorzaken van iemands zogezegde voorbeschikte ellende betreft. Hij heeft
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geleidelijk meer oog gekregen voor de ware wortels van het kwaad en van het bedrijf
van de Boze, die hij explicieter met vormen van structureel geweld en onrecht in de
samenleving in verband is gaan brengen. Nadat hij zich van zijn schatplichtigheid
aan het mooischrijven van Van Nu en Straks als bij Cyriel Buysse, Stijn Streuvels
en F.V. Toussaint van Boelaere had losgeschreven met zijn eerste proeven van
rechttoe-rechtaan-zakelijkheid, heeft hij ook het miserabilisme van zijn debuutromans
en -verhalen uitgepuurd en sociologisch verdiept. Een Lode Zielens, laat staan een
Louis-Paul Boon is hij niet geworden, maar hij stond hun toch door zijn beklemtoning
van het onrecht der ‘noodlottige’ structuren zeer nabij.
Hij noemde - wat nogal begrijpelijk is - liever schilders dan schrijvers als
geestesgenoten en invloedssferen op zijn werk. Onder die schilders had hij een
speciale voorkeur voor defigurerende maskerades bij Bosch, Goya, Daumier,
Toulouse-Lautrec en Ensor. Zijn psychologisch realisme, dat de vertekenende
karikatuur niet schuwt, is daar inderdaad mee verwant. Maar essentiëler is zijn sociaal
realisme dat naar de socio-economische oorzaken van de vervreemding zoekt.
Is Marcel Matthijs een bitsige zwartkijker geweest? In elk geval ontkom ik niet
aan de indruk dat zijn kijk op de samenleving geleidelijk somberder is geworden en
dat het dominant gevoel in zijn laatste teksten verbittering is geweest. De focus in
zijn vertellingen is vaak die van de proletarische have-not, materieel en mentaal
vervreemd van zijn klasse en zijn arbeid. Die focus laat hem toe als verteller een
onbarmhartig démasqué van schijnwaarden en valse stellingen door te voeren. Als
verteller solidariseert hij zich zo ver mogelijk met het gezichtspunt en het standpunt
van zijn verontrechte protagonist, die dan nog vaak in de ik-vorm een troep ellende
opbiecht; aldus komt in zijn vertellingen ook een dosis bittere aanklachten
bovendrijven. Zijn bitsigheid komt zelfs in de buurt van de misanthropie.
Als Filomeentje na de moord op tante Antoinette in de celwagen stapt, zegt zij
grimmig adieu aan ‘de verachtelijke wereld’. Michiel, de ruitentikker, slaat met blote
vuist de ruiten in van de rijken en armen uit ‘koude, diepe, kalme haat voor de wereld’.
En hoe luidt het motto, ontleend aan Thornton Wilder, voor Laten wij bidden? ‘Stijl
is slechts het min of meer verachtelijk vat, waarin men de wereld de bittere drank
aanbiedt’. In De gouden vogel staat ronduit: de wereld is ‘een reusachtige fopperij’.
Dergelijke uitspraken gaan nog een eind verder dan de vertekenende spotprenten
van Daumier of Toulouse-Lautrec. De defiguratie bij Marcel Matthijs wortelt in een
misanthropie op maatschappijkritische grondslag. Persoonlijke belevenissen bij het
einde van de twee wereldoorlogen hebben die grimmige kijk op de jungle van de
menselijke soort zeker niet kunnen vergulden.
We hebben gezien dat het ‘narratief programma’ van vele
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De vreugde van het herstel: de auteur weer te Oedelem met dochter Maria (1963).

Matthijs-protagonisten uitloopt op revolte. Een paar keren kan het (katholieke) geloof
ook uiteindelijk soelaas bieden. Zijn gekende bonkige bitsigheid, die a.h.w. zijn
handelsmerk geworden is, heeft Matthijs niet belet, zich een christelijk auteur te
blijven noemen. Het katholieke geloof als ultieme zingeving van een hoe dan ook
frustrerende werkelijkheid heeft hij niet losgelaten. Arie Dhavelooze in Het grauwvuur
klampt zich na het fiasco van zijn marxistische utopie nog goedschiks-kwaadschiks
aan dat geloof als aan een ultieme redplank vast. Zo eindigt ook Leo Vercruysse in
Doppen in makke berusting. Het verzaken van revolutionair élan in enkele zeer
typerende eindsituaties kan bij Matthijs samenhangen met het aankleven van het
katholieke geloof en in die zin zou de auteur ervan kunnen verdacht worden, een
prekerige berustingsfilosofie aan te hangen en aan te prijzen. Zover ik zie is dat
verwijt van systeembevestigend conservatisme niet helemaal terecht, maar ook niet
helemaal onterecht. Het aandeel van de berustingsfilosofie in zijn visie lijkt nog net
iets te overwegend, de kritiek op van hogerhand instandgehouden structuren
daarentegen niet radicaal genoeg. Misschien meer dan bij Gerard Walschap, die meer
door morele, metafysische en apologetische problemen in beslag werd genomen, zat
er in Marcel Matthijs een potentiële sociaal-realist die niet helemaal uit zijn bolster
gerijpt is. Wat hij in dat domein gepresteerd heeft, meer in een tiental kortere teksten
dan in zijn romans, is echter kwaliteitswerk dat recht heeft op de erkenning van méér
lezers dan nu het geval is. De poëticale uitgangspunten van de redactieleden van De
Vrije Bladen en Forum, die Marcel Matthijs destijds zo gul binnenhaalden, mogen
nu achterhaald klinken, maar die heren hadden een goede smaak en een fijne neus
voor kwaliteit.
Ter karakterisering van Matthijs' vermogen als verhaalbouwer en stilist vond Pol
Verschuere twintig jaar geleden een aardige formule: ‘een mengeling van
vormverachting en vormbetrachting’. Het image van de schrijver die
rechtvoor-zijn-raap zijn teksten op het papier zou gegooid hebben, moet beslist
gecorrigeerd worden. De vrij onpersoonlijke schoonschrijfoefeningen in de schaduw
van Streuvels en andere ‘impressionisten’ in ons verhalend proza, die de debutant
Matthijs als bewijsstukken van zijn stilistisch kunnen meende te moeten afleveren,
wijzen toch al op een intense, zij het nog schoolse en epigonistische stijlzorg. Er
liggen vele registers van uitdrijving van het ‘schone woord’ en van versobering tussen
die eerste probeersels en de eigen, vaste hand waarmee een brok zuivere epiek als
Doppen werd geschreven. Maar die tweede Matthijs heeft naar het getuigenis van
velen evenzeer aan zijn teksten gewrocht, erin gecorrigeerd en geschrapt. Elke druk
leverde varianten op. Hij kon zijn teksten nu eenmaal niet met rust laten, ongeveer
zoals Streuvels, wiens opeenvolgende drukken ook een nachtmerrie zijn voor
bezorgers van een variantenapparaat in een tekstkritische editie. Wie de varianten
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bij Matthijs bestudeert, slaat die mythe van de onbehouwen snelschrijver vlug de
bodem in.
Ik heb het gehad over de emotioneel zo hooggespannen, blind aangedreven
hoofdfiguren, die zo kenmerkend zijn voor Matthijs' verbeeldingswereld (in hoeverre
verbeelding? in hoeverre kopie?). Welnu, dat zo intens laaiend gevoelsleven heeft
een uitlaat gevonden in het stilistisch geweld van de verteller. Die gaat graag te keer
in een hyperbolisch taalregister. Hij is geneigd hebbelijkheden tot karikaturale
afwijkingen

De gedenkplaat voor Marcel Matthijs in Oedelem (Foto Brugsch Handelsblad).
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te laten uitwaaieren. Verlangens worden makkelijk obsessies en nachtmerries, fixaties
krijgen spookgedaanten, angsten zwellen aan tot hallucinaties.
De innerlijke demonie wordt in een stijlregister vol dissonanten, stijlbreuken,
hyperbolen, ellipsen, defiguraties weerspiegeld. Losgekomen van de eerbiedwaardige,
maar voor hem schadelijke schoolvoorbeelden, vond Marcel Matthijs in zijn beste
teksten een oereigen toon die het waarmerk is van zijn authentiek kunstenaarschap.
Marcel Janssens

De ruitentikker:
een sociaal document
De ruitentikker is de roman van een herhaaldelijk ontgoocheld, vernederd en gekwetst
eenzelvig kind, Michiel Van Dooren, die opgroeit tot een machteloos, maar verbeten
rebellerende, eenzame jonge man. Net als Ondinneke bij L.-P. Boon heeft hij geloofd
dat hij, de arme, zwakke en kwetsbare jongen, zich ‘uit de zomp’ zou kunnen
verheffen en dat hij fortuin, dus macht en gezag zou kunnen verwerven. Zes jaar oud
is hij als het verhaal begint. Eenentwintig is hij als hij, ontgoocheld, afgewezen en
vereenzaamd, een uitlaat meent te vinden in een zinloos vandalisme. Hij wordt
opgesloten.

Omslag eerste druk ‘De ruitentikker’ (1933).
Omslag ‘Een spook op zolder’.
Omslag eerste druk ‘De kleine pardon’.

Hij is tweeëntwintig als hij zijn ik-verhaal begint: een klacht, een aanklacht en een
pleidooi pro domo, maar ook ‘de proef op de som’ om te bewijzen dat hij wel
toerekeningsvatbaar is, helemaal niet krankzinnig, alleen bezeten door haat en de
begeerte om voortdurend te vernielen wat anderen, rijken zowel als armen, bezitten.
Het boek bevat ongetwijfeld een aantal autobiografische elementen en het is ten dele
de vrucht van Matthijs' beleven van het ontwrichte sociale bestel uit de tijd net voor
het werk in een eerste versie, in de tiende jaargang van De Vrije Bladen (1933, afl.
8), verschenen is.
In 1929 was de grote crisis losgebroken. De euforie die na de Eerste Wereldoorlog
een tijdlang allerlei mensen en zeker de boerenbevolking had beroesd, was plotseling
weggeëbd. Het politieke optimisme had plaats gemaakt voor verbittering,
revolutionaire dromerij en grof opportunisme. L. Picard wijst er ons op dat de
beslotenheid van de dorpen was verbroken. De vlucht naar de fabriekswijken van de
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industriesteden was groot. Een nieuw soort ontheemden dook op, zij die noch op het
platteland, noch in de stad een waarachtige thuis konden vinden. Vader Hugo Van
Dooren is van dat soort mensen misschien het treffendste voorbeeld in het hele boek.
Hij is een braaf, onzeker, ontheemd man die hunkert naar het land van herkomst,
ook al heeft dat hem eerder uitgestoten.
In zijn gezin blijft heel wat voor hem verborgen. Door zijn vrouw wordt hij
misprezen. Zijn kinderen volgen hem niet in zijn aan traditie gebonden leven. En
dan heeft hij de steun van een brutale bek, een vraatzuchtige praatvaar nodig om
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Op de Boekenbeurs te Antwerpen met o.a. Ernest Claes, Bernard Kemp en Emiel Van Hemeldonck
(1958?)
(Foto Tony Van den Broeck).

overeind te blijven. Althans, zo lijkt het. Maar diezelfde brutale bek, de Buf - een
lafaard eigenlijk - zal hem met zijn opruiende taal in de gevangenis brengen en binnen
het eerste jaar ook de dood injagen.
Het boek getuigt nu eens van een vrij naïef geloof in de kansen van een ‘rode
revolutionerende evolutie’, zoals Matthijs het formuleert, dan weer van brutale
hebzucht, elders van een sarcastisch schamperen tegen de verloedering van (zeldzame)
zuivere, idealistische opvattingen.
Dit sarcastische, minachtende spreken wordt ware hoon in de taal van moeder
Mathilde die met haar bitterheid langzamerhand ook haar zoon Michiel heeft besmet.
Begin en einde van het boek verraden enigszins hoe Michiel zich heeft gevoeld
tijdens die evolutie van braaf, eenzelvig kind, dat van een betere wereld droomt, naar
verbeten opstandeling. Niet zonder trots wordt daarin verwezen naar de bedoeling
van deze ik-roman: ‘Men zegt dat ik krankzinnig ben, ik zal me niet vernederen
hiertegen te protesteren, maar bewijzen zal ik, proef op de som, dat mijn geest
volmaakt helder en rustig is en dat ik gerechtigd ben de totale verantwoordelijkheid
van mijn daad op mij te nemen.’
De bewijzen die Michiel Van Dooren aanvoert om elk verwijt te ontkrachten, leren
de lezer hoe vernederingen en schokkende ontgoochelingen de ik-figuur hebben
gedreven naar die ene onzinnige daad van het ‘ruitentikken’, een daad die Michiel,
gedreven door haat en vernielzucht, het liefst zou blijven herhalen.
Hij is het vijfde kind uit een miserienest van zeven. Het gezin woont in het smalste
straatje van het dorp. Vader is een vaardig schoenmaker die echter weinig werk heeft.
De klompenhandel floreerde in die tijd. Als bijverdienste houdt hij een herberg open
die op zondag en tijdens de kermisdagen wat zaad in het bakje brengt. Het financiële
steuntje dat het gezin aan die herberg heeft, weegt echter niet op tegen de ellende
die de kroeg met zich meebrengt. Michiel kan het brallerige geweld in de herberg
niet verdragen. Hij walgt van de geur van jenever die van zijn moeder afslaat. Erger
is het als hij door die herberg de willekeur van rijken en machthebbers moet ervaren
en verdriet moet lijden om de vernedering en het onbegrip die het gevolg zijn van
de sluiting van de herberg. De burgemeester, een kasteelheer, heeft dit laten gebeuren,
omdat er tijdens de kermis werd gedanst.
Als vader Van Dooren de burgemeester dan nog een mep voor zijn kop geeft, gaat
hij ‘de bak in’. Meteen is de bal van ellende aan het rollen gegaan. Machthebbers
gaven de eerste trap ‘in de naam van God’, schampert moeder Van Dooren.
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In Michiel is nu de fatalistische gedachte gewekt dat hij door schande en
vernedering onherroepelijk ‘buiten de gemeenschap’ werd gesloten, dat hij nu behoort
tot het gepeupel, het verworpen volk. Tot overmaat van ramp stelt hij dan nog vast
dat er geen duit ‘in de kous’ steekt.
Als het gezin Van Dooren het dorp ontvlucht voor de stad, schijnt er één lichtpuntje,
doch slechts voor korte tijd. Er is werk voor iedereen. De armoede lijkt voorbij.
Maar de desintegratie van het gezin is begonnen. De kinderen ‘verdwijnen’ uit
het gezin. Straks geven ze van hun loon geen duit meer af. Zij worden socialisten en
behoren tot wat Hugo smalend noemt ‘dit ras’ dat hij, de gelovige en goedgelovige,
niet meer onder zijn dak zal dulden. Maar de vinnige moeder kiest partij voor haar
kinderen. ‘Warmte en vrede’ hebben in het gezin plaats gemaakt voor twisten, herrie,
gemeenheid en baldadigheid. Michiel wil dit alles ontvluchten. Hij wil doof zijn, om
dan in de ordelijke, serene wereld van een instituut te kunnen leven. Er wordt hem
een evasiemogelijkheid geboden in de vriendschap met het burgerzoontje Gustje
Maes, een vriendschap die echter ontspoort na een ‘vervoerde kus’.

Fernand Bonneure, Jan Vercammen en Marcel Matthijs, gasten van de gravin d'Hespel op het kasteel
te Beernem (1963).
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Gustje gehoorzaamt gedwee aan de normen van zijn wereld, maar hij zal later Michiel
afwijzen als hij jenever ruikt op de adem van de jongen die daardoor, volgens hem
althans, behoort tot ‘zulk brallerig volk’ dat hij veracht. Datzelfde Gustje zal ten
slotte, door zijn misprijzend neerkijken op Michiel, in de jongen de haat losslaan,
haat die hem meteen ertoe aanzet alle ruiten in de straat van dokter Gustje Maes
kapot te slaan. Michiel heeft echter altijd al geweten dat alle geluk maar van korte
duur is. Dat blijft zo wanneer het gezin aan het heimwee van de vader tegemoet komt
en weerkeert naar het dorp. Daar wordt Michiel nog duidelijker een ontheemde. Hulp
van de priesters die weer een droom van Michiel waarmaken (hij wordt koorknaap),
baat niet. De droom priester te worden, wordt weldra ook stukgeslagen. De trots van
de ‘vakman’ sterft heel gauw in vader Van Dooren. En dan is er de plompe,
vraatzuchtige De Buf, de valse steun voor de vader, de man die het ware systeem in
dit leven,

Matthijs en zijn gezin in 1942: burgemeester van Oedelem.

een systeem van bedrog en geweld predikt. Hij wordt gretig aanhoord door de moeder,
de broers en de zussen. Hij is er de oorzaak van dat Michiel zijn ‘aangeboren zachte
natuur’ afwerpt en opgaat in ‘hun vuige roes, hun bestiaal geweld’. Bij het
communiefeest van Michiel wordt door dit ‘stuk primair geweld’ de ‘sfeer van
blijmoedige wijding’ verstoord. En nadien, nadat Theun Mortier het gezin heeft
gepest, is De Buf oorzaak van andere ellende: brand bij Mortier, gevangenschap voor
Hugo Van Dooren die na één jaar celleven sterft. Intussen is Michiel, de koorknaap,
ontslagen en moet hij als knecht bij een molenaar in een buurdorp werken. Nu al is
het verzet in Michiel groot genoeg gegroeid. Hij voelt zich ‘scherp koud, scherp
moe, scherp geestelijk helder als na het wijken van een felle koorts’. De mildheid
van een stel goede (?) zielen in het dorp die moeder Van Dooren af en toe iets
toesteken en die intussen nauwlettend toezien of de Van Doorens het toch niet te
breed hebben, laat hem wantrouwen.
Als Michiel dan zeventien is geworden, draait moeder het hele dorp een laatste
loer. Ze gaat sterven tegen de donkere gevel van het gemeentehuis. Zo wil de
machteloze uiteindelijk haar macht opdringen. Met haar haat heeft ze op dat ogenblik
de gemoederen in het dorp vergiftigd.
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De tweede fase kan zich nu zeer snel ontwikkelen; ‘mijn periode van
grootstads-industrie-arbeider en van socialistisch voorvechter’, zegt Michiel. In zijn
lectuur vervangt Das Kapital nu het Nieuwe Testament. Michiel wil tot de stoottroepen
van de socialistische partij behoren. Ook daar wordt hij ontgoocheld, door holle
leuzen, door halfslachtigen, door profiteurs en politici die helemaal niet beantwoorden
aan het ideaal dat Michiel voor ogen had. Maar ‘de stemmen van vader en moeder
die opklinken uit hun graf’ drijven hem. In de grote werkstaking, ‘toen de lucht rook
naar revolutie’, is Michiel met een student haantje-de-voorste en krijgt hij met zijn
gezel ook de hardste klappen. De anderen om hem heen

Matthijs en familie na de hartoperatie (1963)
(Foto Illustrated Press).
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zijn immers gevlucht. Lafbekken zijn ze, net als De Buf ‘stinkende’ lafbekken en
opportunisten. Zij spreken een holle, leugenachtige taal, net als dokter Gustje Maes.
Michiel bejegent al die lui met het sarcasme dat hij van zijn moeder heeft geleerd.
Maar intussen hebben alle ontgoochelingen hem levensmoe gemaakt. Doch de ‘zoete
narcose van zijn droefgeestig smachten naar de dood’ heeft hem van de zelfmoord
afgehouden. Eén ontgoocheling meer staat hem te wachten in zijn liefde voor de
jongensachtige Madeleine, dochter van een handelaar in bouwmaterialen. Als ook
zij een vrouw van loze woorden blijkt te zijn, is Michiel rijp voor zijn ultiem,
machteloos verzet.
In een zomer vol hagelvlagen ervaart hij de misprijzende afwijzing van zijn
vroegere vriendje, Gustje Maes. Dit leed legt dan de vlam aan zijn zolang al
opgekropte haat. Baldadig gooit hij alle ruiten in.
In zijn cel maakt Michiel het bilan van zijn leven op. De som ervan wordt: sterke,
geweldige haat ‘voor deze wereld’ die het goede en het schone heeft vernield en geen
hoop heeft vervuld.
Paul Vanderschaeghe

Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Marcel Matthijs*
I. Biografie:
- geboren in Oedelem op 11 januari 1899(*1): als vijfde van 8 kinderen in het gezin
van zelfstandig arbeider, gareelmaker en herbergier Felix Matthijs en Leopoldine
De Raedt (uit Gent), ‘een gezin dat niet arm was, maar ook helemaal niet rijk,
en dat woonde in het Kerkstraatje, het straatje van De ruitentikker’(*2):;
- na zijn eerste communie (hij doorliep het lager onderwijs onvolledig) werd hij
uitbesteed als koewachter, knecht in de Franse kostschool van Sint-Jan-Baptist
in Sluis (cf. Het Turks kromzwaard) en arbeider in een bloemisterij te
Sint-Pieters-Jette bij Brussel (cf. Wie kan dat begrijpen?);
- toen de Duitsers in 1914 Brussel binnenvielen, keerde Matthijs naar Oedelem
terug, waar hij gelegenheidswerkjes opknapte; omdat hij deel had uitgemaakt
van de Brugse Groeningewacht (een soort knokploeg van het Vlaams
nationalisme), werd hij wegens collaboratie aangehouden en opgesloten in het
concentratiekamp van Roesbrugge-Haringe (hij was er kok); enkele maanden
later werd hij, op grond van zijn leeftijd (hij was niet eens 19 en de jongste
politieke gevangene van het land, één jaar jonger dan Wies Moens!), buiten
vervolging gesteld;
- in 1918-'19 belandde Matthijs te Neerijse bij Leuven in het zadelmakersvak,
daarna te Marchienne-Dossery nabij Charleroi, waar hij mijnwerker was (cf.
Het grauwvuur en Doppen); uiteindelijk werd hij stoffeerder en garneerder,
eerst te Brussel, later te Veurne, daarna te Ninove; tenslotte stapte hij over naar
het aanverwante vak van de stoffering van zitmeubelen: aanvankelijk oefende
*

Deze en volgende ‘Bio- en bibliografieën’ in dit nummer draag ik op aan André Lammertyn,
een verloren vriend uit een vroege tijd. (L. Decorte)
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hij het beroep uit bij de Brugse firma Art Mobilier; van 1926 tot 1941 werkte
hij als meestergast-stoffeerder bij Maison Heylen in Brugge;
- eind 1941 trok Matthijs opnieuw naar zijn geboortedorp, waar hij burgemeester
werd; na de oorlog werd hij alweer wegens collaboratie aangehouden en
opgesloten in het concentratiekamp van Sint-Kruis bij Brugge (hij was er
magazijnier van het voedsel); in 1946 werd hij voor twee rechtbanken gedaagd
en tot 6 jaar gevangenis veroordeeld; na ongeveer twee jaar cel kon hij naar
Oedelem terug, waar hij zijn zaak zelfstandig ging beheren;
- ondanks, of juist dank zij zijn vreemd, wisselend en avontuurlijk zwerversbestaan
publiceerde Matthijs vanaf 1918 talrijke romans en verhalen (zie verder); twee
keer werd zijn werk met een belangrijke literaire onderscheiding bedacht:
• in 1939 met de Prijs voor de roman van de provincie
West-Vlaanderen voor Een spook op zolder;
• in 1940 met de August Beernaertprijs van de Kon. Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Schaduw over Brugge;
- Matthijs maakte deel uit van de redactie van de tss. Vormen (1936-'40), Westland
(1942-'44) en West-Vlaanderen (1955-'56); hij was de eerste voorzitter van de
Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, die in 1961 werd gesticht(*3):; werk van
hem werd vertaald in het Duits (zie verder), Frans (1965) en Grieks (1967);
- vanaf 1960 min of meer op rust gegaan, wilde Matthijs zich nog enkel met zijn
literair werk inlaten; een hartkwaal (het syndroom van Adams Stokes)
manifesteerde zich evenwel: in 1962 doorstond hij als eerste in Vlaanderen een
even gewaagde als in die tijd zeldzame operatie: men plantte hem een elektrische
batterij in, de zgn. pace-maker, die de hartslagfrequentie moest regelen;
hij overleed in het Sint-Jansziekenhuis te Brugge op 30 augustus 1964(*4):; sinds
donderdag 3 september 1964 ligt Matthijs (onder een grafplaat ontworpen door
Jo Maes) op het Oedelemse kerkhof begraven; bij het open graf werd het woord
gevoerd door burgemeester De Schietere de Loppem, Jan Vercammen namens
de V.W.S. en Lucien Dendooven in naam van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond(*5):; de Kerkstraat in Oedelem heet sinds 1965 Marcel
Matthijsstraat;
bij zijn dood liet hij een vrouw na (Evelina De Lille uit Maldegem, met wie hij
in 1924 was getrouwd) en twee kinderen: Frans, apotheker, en Maria, die een
begaafde zangeres en klaviervirtuose is. (n.a.v. de 20ste verjaardag van zijn
overlijden werd Marcel Matthijs op 31 augustus 1984 in Oedelem herdacht door
de Vlaamse Kring Groot-Beernem en Trefpunt St.-Michiels en Brugge; bij die
gelegenheid verscheen in kleine oplage een herdenkingsmap Marcel Matthijs).
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II. Bibliografie ‘van’(*6)::
a) novellen en verhalen:
Gebeurtenissen (1918)(*7):,
Een leven verwoest (1930),
Ik en mijn oom Louis
in Forum, 1934, III, blz. 852-859;
in Nederland, 1937, LXXXIX, blz. 942-949;
in Nieuw Vlaanderen, 1941, VII, nr. 20, blz. 12-13;
in Vlaanderen roept. Baarn, Bosch & Keuning, z.d.,
blz. 174-181;
Mur italien (1935, 19807)(*8):,
Het Turks kromzwaard (1936, 19796)(*9):,
De pacifist (1937, 19792)(*10):,
Schoenmaker Annicaert sterft in Nederland, 1940, XCII, blz.
209-211; in Nieuw Vlaanderen, 1941, VII, nr. 1, blz. 14;
De ster van Bethlehem onder de rook der mijnen in De
Gemeenschap, 1940, XVI, blz. 31-48;
Ook een oorlogsverhaalin Westland, 1942-'43, I, blz. 121-142; in
Groot-Nederland, 1943, blz. 221-240;
Wat een burgemeester lijden kan in Winterhulp, Kerstmis 1942, blz.
53-56;
De bevrijding van Richard, Prins van York in D.W.e.B., 1949, XCIV,
blz. 399-406;
De diplomaat en de galg in West-Vlaanderen, 1954, III, blz.
225-229;
De kleine pardon (1954, 19793)(*11):,
Spiegel van leven en dood (1954)(*12):,
Het schot in de nacht(*13): in D.W.e.B., 1955, C, blz. 134-148;
De molen draait(*14): in D.W.e.B., LVI, blz. 20-47;
De vader in Werk 60. Verhalen en gedichten van Westvlaamse
auteurs. Brugge, Desclée De Brouwer, 1960, blz. 79-96;
Wat was er met Jan Uyttersprot?(*15): in N.V.T., 1964, XVII, blz.
278-289;
Een mooie dag in mei in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 200-220,
260-281;
Jo maandag in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 539-554;
Donder in D.W.e.B., 1965, CX, blz. 4-12;
De zure uitval. Drie satirische verhalen (1965)(*16):.
b) romans:
De doodslag (1926),
Ankers en zonnen (1928),
Het grauwvuur (1929),
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Herfst (1933)(*17):,
De ruitentikker (1933, 19603)(*18):,
Doppen (1935, 19733)(*19):,
Een spook op zolder (1938, 19624)(*20):,
Schaduw over Brugge (1940, 19422)(*21):,
De gouden vogel (1941, 19412)(*22):,
Menschen in den strijd (1943),
Wie kan dat begrijpen? (1949, 19622)(*23):,
Hellegat (1949)(*24):,
Onder de toren. Uurboek van een terdoodveroordeelde (1959)(*25):.
c) verhalen voor de jeugd:
Dorpsgestalten (1928, z.j.2)(*26):,
De dwaasheid van Pieter Keereman (1929).

III. Bibliografie ‘over’:
A. Algemeen:
a) naslagwerken:
- Baers J. en Hardy P. in Lectuur-Repertorium 1900-1952. Antwerpen,
A.S.K.B., 1953, 2 (H-R), blz. 1.664;
- B(onneure) F. in Lexicon van Westvlaamse schrijvers. Torhout,
V.W.S., 1984, I, blz. 64;
- Bonneure F. in Literaire gids voor West-Vlaanderen. Schoten,
Hadewijch, 1985, blz. 22, 38, 188;
- Brems H. en Van Aken P. in Culturele geschiedenis van Vlaanderen.
Deurne, Baart, 1983, IX, blz. 57, 97;
- Demedts A. in Nationaal biografisch woordenboek. Brussel, Paleis
der Academiën, 1966, II, kol. 528-531;
- Demedts A. in M.E.d.W. Gent, Story-Scientia, 1968, V, blz. 390;
- Demedts A. in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1975, II, blz. 936;
- Den Haan J. e.a. in Honderd schrijvers van onze eeuw. Den Haag,
Daamen/Antwerpen, De Sikkel, 1954, blz. 120;
- Dupuis M. in M.E.v.d.W. Haarlem, De Haan/Antwerpen, De
Standaard, 1982, VI, blz. 143;
- Dupuis in De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen
tot heden. Weesp, De Haan, 1985, blz. 377-378;
- Gijsen M. in De literatuur van Zuid-Nederland sedert 1830.
Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 19453, blz. 140;
- Hardy P. en De Win X. in Lectuur-Repertorium 1952-1966.
Antwerpen, A.S.K.B., 1969, 2 (H-R), blz. 1.271;
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Lissens R.F. in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
Brussel-Amsterdam, Elsevier, 19674, blz. 208-209;
Lissens R.F. e.a. in Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse
letterkunde. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1986, blz. 264;
Lodewick H.J.M.F. e.a. in Ik probeer mijn pen. Atlas van de
Nederlandse letterkunde. Amsterdam, B. Bakker, 1979, blz. 147;
Van Aken P. in Letterwijs, letterwijzer. Een overzicht van de
Nederlandse literatuur. Brussel-Amsterdam, Manteau, 1979, blz.
131;
Van Hoeck A. e.a. in Reinaert Systematische Encyclopedie.
Literatuur en literatuurgeschiedenis, 2. Brussel, D.A.P.-Reinaert
Uitgaven, 1972, blz. 127;
Van Vlierden B.F. in Twintig eeuwen Vlaanderen. Hasselt,
Heideland, 1973, X, blz. 174, 177, 187.

b) ‘literaire portretten’ van Matthijs:
- Bonneure F. in Toortsen, z.j., nr. 10, blz. 21-24;
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Bonneure F. in Kijkers op koppen. Brugge, Breydel, 1964, blz.
68-69;
Bonneure F. in Mededelingen (van de) Vereniging van Vlaamse
letterkundigen, maart 1965, nr. 50, blz. 45-48.
Bonneure F. in V.W.S.-Cahiers, 1966, I, nr. 1, blz. 1-3, 15;
De Vree P. in Nieuw Vlaanderen, 1936, II, nr. 3, blz. 4-5; in
Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en novellisten. Mechelen,
Eenhoorn, 1936, blz. 84-88, 89-94;
Eeckhout J. in Litteraire schetsen. Leuven, Davidsfonds, 1940
(Keurboek: 23), blz. 63-76;
Hermanowski G. in Die Stimme des schwarzen Löwen. Geschichte
der flämischen Romans. Starnberg, Josef Keller Verlag, 1961, blz.
105-111;
Hermanowski G. in Twintig jaar voor Vlaanderen. Kasterlee, De
Vroente, 1966, blz. 38-39;
Hermanowski G. in Säulen der modernen flämischen Prosa. Bonn,
H. Bouvier & Co Verlag, 1969, blz. 15-29, 73-77, 81-82;
Jonckheere K. in Toon mij hoe je schrijft. 50 auteurs grafologisch
ontleed. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1972, blz. 113-116;
Peleman B. in Geboeid maar... ongebonden: getuigenissen uit een
beloken tijd. Retie, 1983, blz. 84-89.
Roemans R. in Ontwikkeling, 1930, blz. 222-229;
Sourie L. in West-Vlaanderen, 1956, V, nr. 3, blz. 150-154;
Swerts L. in Boekengids, 1959, XXXVII, blz. 82-87.

c) monografie:
- Bonneure F., Marcel Matthijs. Brugge, Desclée De Brouwer, 1965,
71 blz. (Ontmoetingen: 59).
d) interviews met de auteur:
- De Ceulaer J. in Te gast bij Vlaamse auteurs, I. Antwerpen, De
Garve, 1961, blz. 69-74 (ook in: Het Nieuwsblad, 6 oktober 1960);
- Vercammen J. in Brugge, 1964, II, blz. 10-15.
e) in memoriams Marcel Matthijs:
- Bonneure F. in Trefpunt, 1964-'65, II, nr. 1, blz. 22-23;
- Bonneure F. in Brugge, 1964, II, blz. 58-60;
- Dacquin H. in Proces-verbaald, 1964-'65, II, nr. 1, blz. 35-46;
- Demedts A. in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 596-597;
- Demedts A. in De Periscoop, 1963-'64, XIV, nr. 12, blz. 2;
- Dendooven L. in West-Vlaanderen, 1964, XIII, nr.77, blz. 355-356;
- Hermanowski G. in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 597-598;
- Janssens M. in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 581-584;
- Poppe A. in De Spectator (van De Nieuwe Gids), 12 september
1964;
- Van Vlierden B.F. in Streven, 1964-'65, XVIII, 1, blz. 89-90.
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Vercammen J. in Mededelingen (van de) Vereniging van Vlaamse
letterkundigen, november 1964, nr. 49, blz. 21-22;
X. (P.R.) in Het Volk, september 1964.
X. in Brugsch Handelsblad, 5 september 1964.

B. Bijzonder: recensies:
b) romans:
i.v.m. De doodslag (1926):
- Monteyne L. in D.V.G., 1926-'27, XV, blz. 178-179;
- Nuijens J.F. in Boekzaal, 1926, blz. 106;
- Roemans R. in Ontwikkeling, 1930, blz. 225;
- Walgrave A. in Bg., 1926, IV, blz. 124, nr. 2.235;
- X. (G.W.) in D.W.e.B., 1926, blz. 816;
- X. (K.E.) in Vlaamsche Arbeid, 1926, XVI, blz. 196.
i.v.m. Ankers en zonnen (1928):
- Boon A. in Bg., 1929, VII, blz. 30, nr. 5.679;
- Roemans R. in Ontwikkeling, 1930, blz. 225-227;
- X. (M.v.d.W.) in Jong Dietschland, 1929, III, nr.23,
blz. 363.
i.v.m. Het grauwvuur (1929):
- Jacobs J. in Boekzaal, 1929, blz. 179-180;
- Roemans R. in Ontwikkeling, 1930, blz. 227-229;
- X. (V.J.B.) in Vlaamsche Arbeid, 1929, XXIV, blz.
347-349;
- X. in Bg., 1929, VII, blz. 249-250, nr. 9.392;
i.v.m. Herfst (1933):
- Van der Hallen E. in Bg., 1933, XI, blz. 285-286, nr.
10.544;
- Van de Wiele J. in Nieuw Vlaanderen, 1938, IV, nr. 53,
blz. 4-5;
- Vercammen J. in De Tijdstroom, 1932-'33, III, blz.
264-266.
i.v.m. De ruitentikker (1933):
- De Vree P. in Vormen, 1938-'39, III, blz. 29-30;
- Gijsen M. in De Boekenkast, 1933-'34, I, blz. 51;
- Kemp B. in D.W.e.B., 1961, CVI, blz. 449-450;
- Kemp B. in West-Vlaanderen, 1961, X, nr. 57, blz. 206;
- Sourie L. in West-Vlaanderen, 1956, V, nr. 3, blz.
151-152;
- S(chevenhels) L. in Lektuurgids, 1961, VIII, blz. 35-36;
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Van de Wiele J. in Nieuw Vlaanderen, 1938, IV, nr. 53,
blz. 4-5;
Van Tichelen H. in D.V.G., 1937-'38, XXVI, blz.
324-325;
Van Vlierden B.F. in Jeugd en Cultuur, 1964-'65, X,
blz. 28-33;
Vercammen J. in De Tijdstroom, 1932-'33, III, blz.
408-409;
X. (A.D.) in D.W.e.B., 1935, blz. 887;
X. (T.v.B.) in Onze Tijd, 1937-'38, XXVI, blz. 324-325.

i.v.m. Doppen (1935):
- Demedts A. in D.W.e.B., 1936, blz. 619-621;
- Demedts A. in S.d.L., 31 augustus 1973;
- D(e) R(oey) J. in De Bond, 13 juli 1973;
- De Vree P. in Nieuw Vlaanderen, 1936, II, nr. 23, blz.
4; in Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en
novellisten. Mechelen, Eenhoorn, 1936, blz. 95-99;
- Eeckhout J. in Litteraire schetsen. Leuven, Davidsfonds,
1940 (Keurboek: 23), blz. 63-76;
- Sourie L. in West-Vlaanderen, 1956, V, nr. 3, blz.
152-153;
- Toussaint van Boelaere F.V. in Algemeen Handelsblad,
26 mei 1936;
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Van der Hallen in Bg., 1936, XIV, blz. 248-249, nr.
13.327; blz. 261, nr. 13.356;
X. [J.M.] in De Rode Vaan, 12 juli 1973;
X. in Spectator, 13 oktober 1973, nr. 41, blz. 34-35.

i.v.m. Een spook op zolder (1938):
- De Maegt J. in Het Laatste Nieuws, 27 december 1938;
- De Vree P. in Vormen, 1938-'39, III, blz. 290-293;
- Eeckhout J. in Litteraire schetsen. Leuven, Davidsfonds,
1940 (Keurboek: 23), blz. 74-76;
- Janssen D. in Bg., 1963, XLI, blz. 194-195, nr. 50.514;
- Sourie L. in West-Vlaanderen, 1956, V, nr. 3, blz. 153;
- Toussaint van Boelaere F.V. in Onze Tijd, 1939, IV,
blz. 119;
- Van de Moortel R. in Nieuw Vlaanderen, 1943, IX, nr.
38, blz. 4;
- Van de Wiele J. in Nieuw Vlaanderen, 1939, V, nr. 45,
blz. 4-5;
- Van den Dries A. in Bg., 1939, XVII, blz. 138-139, nr.
17.469.
i.v.m. Schaduw over Brugge (1940):
- Janssen E. in Streven, 1940-'41, VIII, blz. 198-199;
- Sourie L. in West-Vlaanderen, 1956, V, nr. 3, blz. 153;
- X. (H.P.) in Bg., 1941, XIX, blz. 184, nr. 20.345;
- X. (B.L.) in Nieuw Vlaanderen, 1942, VIII, nr. 27, blz.
12.
i.v.m. De gouden vogel (1941):
- Van de Velde A. in Bg., 1941, XIX, blz. 137-138, nr.
20.165; blz. 150, nr. 20.200.
i.v.m. Menschen in den strijd (1943):
- Hardy P. in Volk en Kultuur, 1943, III, nr. 40, blz. 689;
- Janssen E. in Streven, 1943-'44, XI, blz. 177;
- Van de Moortel R. in Nieuw Vlaanderen, 1943, IX, nr.
38, blz. 4;
- X. (P.L.H.) in Bg., 1944, XXII, blz. 7, nr. 23.577; blz.
123, nr. 24.389.
i.v.m. Wie kan dat begrijpen? (1949):
- Demedts A. in D.W.e.B., 1949, blz. 445;
- Govaert Th. in Kultuurleven, 1963, XXX, blz. 275-276;
- Hardy P. in Bg., 1949, XXVII, blz. 112, nr. 30.311; blz.
129, nr. 30.378;
- Kemp B. in West-Vlaanderen, 1963, XII, nr. 69, blz.
184-186;
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Lampo H. in N.V.T., 1948-'49, III, blz. 1.309-1.310;
Van Maanen W.G. in Het Nieuwe Boek, 1963, I, blz.
216-217.

i.v.m. Hellegat (1949):
- Botte A. in De Spectator, 14 oktober 1949;
- Hardy P. in Bg., 1949, XXVII, blz. 250, nr. 30.964; blz.
268, nr. 31.036;
- J(anssen) E. in De Vlaamse Linie, 16 september 1949,
nr. 51, blz. 7;
- Janssen E. in Streven, 1949-'50, III, 1, blz. 407;
- Michiels I. in Het Handelsblad, 7 november 1949;
- Sirius in D.S., 9 oktober 1949;
- X. (J.D.L.) in De Nieuwe Gids, 5 oktober 1949.
i.v.m. Onder de toren (1959):
- Leemans M. in Artistenblad, 1960, XII, nr. 1, blz. 2-3;
- Van de Moortel R. in De Gentenaar, 18 mei 1961;
- Van de Voorde U. in D.S., 26 maart 1959;
- Weyts S. in West-Vlaanderen, 1959, VIII, nr. 47, blz.
358.

Luc Decorte
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Lijst met afkortingen:
Bg: Boekengids - D.S.: De Standaard - D.N.G.: De Nieuwe Gids - D.V.G.: De
Vlaamse Gids - D.W.e.B.: Dietsche Warande en Belfort - G.v.A.: Gazet van
Antwerpen - H.L.N.: Het Laatste Nieuws - M.E.d.W.: Moderne Encyclopedie der
Wereldliteratuur - M.E.v.d.W.: Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur N.R.C.: Nieuwe Rotterdamse Courant - O.E.: Ons Erfdeel - S.d.L.: Standaard der
Letteren

Eindnoten:
(*1): Werd Marcel Gustaaf Matthijs op 10 of op 11 januari 1899 geboren? De documenten zijn het
niet eens en Matthijs zelf hield het altijd bij 11 januari, ‘omdat ik dan een dag jonger ben...’ Cf.
Bonneure F. in Marcel Matthijs. Brugge, Desclée De Brouwer, 1965 (Ontmoetingen: 59), blz.
9.
(*2): Idem, blz. 9.
(*3): Als voorzitter van de V.W.S. werd Matthijs opgevolgd door Jan Vercammen (1906-1984) en
Fernand Bonneure (1923).
(*4): Enkele maanden vóór zijn dood was hij 65 geworden. Bij die gelegenheid schreven Lucien
Dendooven en Willy Spillebeen over Matthijs' betekenis. Cf. West-Vlaanderen, 1964, XIII,
nr.73, blz. 83 en O.E., 1964-'65, VIII, nr. 2, blz. 115.
(*5): Op het rouwprentje (met voorop - ontworpen door Renaat Bosschaert - de woorden: Wie in mij
gelooft, zal eeuwig leven) lezen we: ‘Tussen hand- en geesteswerk wist hij steeds een volwaardig
evenwicht te scheppen. In zijn boeken gaat zijn voorkeur naar het lot van de kleine man, de
behoeftige en verdrukte naast wie hij dag in dag uit in het leven had gestaan en die hij toch zo
hartstochtelijk lief had.
Ook het Vlaamse volk, voor wiens ontvoogding hij dag en nacht op de bres stond, verliest in
Marcel Matthijs een kamper van het eerste uur.’
In verband met Matthijs' levenshouding - hij was altijd een vurig nationalist en een overtuigd
christen - verwijzen we nog naar zijn zelfportret in Nieuw-Vlaanderen, 1941, VII, nr. 11, blz.
14 en zijn Brief aan de redactie in De Tijdstroom, 1932-'33, III, blz. 173-176, waarin hij het
‘christelijk communistische’ standpunt verdedigde (met een nawoord van André Demedts, blz.
176-180).
(*6): In deze primaire bibliografie noemen we niet Matthijs' kunstkritische bijdragen aan diverse
bladen en tijdschriften noch zijn toneelstuk De sterke man van Gent, een drama in drie bedrijven
over Jakob van Artevelde, dat nooit werd opgevoerd en niet is uitgegeven.
Matthijs heeft ook poëzie geschreven: toen hij jong was, vertederde liefdesverzen; op latere
leeftijd, toen hij zoveel ellende had gezien en meegemaakt, harde, verbitterde, vaak cynische
en sarcastische balladen; ook zijn poëzie werd tot op heden niet gepubliceerd.
(*7): In eigen beheer op 300 exemplaren uitgegeven. De bundel, ingeleid door A(maat) D(umon)
bevat de verhalen: Een lijder, Sterke liefde, Bij nachte en Zeen en Zalia.
(*8): De eerste druk verscheen in Forum, 1935, IV, blz. 312-326.
In 1967 bezorgde F. Bonneure van Het Turkse kromzwaard en Mur italien een schooluitgave
(resp. een vierde en een vijfde druk) met aantekeningen. Leuven, De Clauwaert, 1967 Caleidoscoop der Nederlandse Letteren).
In 54 Vlaamse verhalen (Amsterdam-Brussel, Paris-Manteau, 1971, 2, blz. 133-142) namen
Marnix Gijsen en Karel Jonckheere Mur italien op. Tweede druk (onze 7de druk) in 1980 (blz.
337-346).
Mur italien werd onder dezelfde titel in 1943 door Karl Jakobs in het Duits vertaald. In 1943
vertaalde Heinz Graef de novelle onder de titel: Die Todeswand. Een Franse vertaling (Mur
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(*9):

(*10):

(*11):
(*12):

(*13):

(*14):
(*15):
(*16):

(*17):
(*18):

(*19):

(*20):

(*21):

(*22):

italien) volgde in 1964. De B.R.T. zond op 27 januari 1977 (herhaling op 19 november 1980),
in een regie van Anton Stevens, het t.v.-spel Mur italien van René Verheezen uit naar het
dramatisch verhaal (in de wereld van de foorkramers) van Marcel Matthijs. In de hoofdrollen:
Suzanne Juchtmans en Jo De Meyere.
(Op Nederland 1 was Mur italien op 23 juli 1980 te zien.)
De eerste druk verscheen in Vormen, 1936, I, nr. 3, blz. 65-76. Een derde druk van Het Turks
kromzwaard bracht André Demedts in zijn verzameling Vlaamse verhalen (Utrecht-Antwerpen,
Het Spectrum, (1958) - Prisma Boeken: 335, blz. 90-105). In V.W.S.-Cahiers (1966, I, nr. 1,
blz. 5-14) publiceerde F. Bonneure, met een facsimile van een bladzijde handschrift, een 4de
druk naar het definitieve en door de auteur in 1964 aanzienlijk omgewerkte manuscript.
In 1979 bundelde Paul De Wispelaere voor Elsevier Manteau 6 verhalen van Matthijs onder de
titel: Het Turks kromzwaard, nl. Mur italien, Het Turks kromzwaard, De pacifist, De kleine
pardon én Het schot in de nacht (in 1955 in D.W.e.B. verschenen) en Wat was er met Jan
Uyttersprot? (in 1964 in het N.V.T. afgedrukt).
Georg Hermanowski bezorgde in 1951 (Das türkische Krummschwert) en 1962 (Der türkische
Krummsäbel) Duitse vertalingen van Matthijs novelle uit 1936.
Samen met Mur italien en Het Turks kromzwaard verscheen De pacifist in Vertellen (Brussel,
Onze Tijd, 1937), een bundel die ook verhalen bevatte van R. Brulez, F. De Pillecyn, W. Putman,
M. Roelants en L. Zielens.
De kleine pardon is één van de 3 verhalen die in 1965 in De zure uitval werden bijeengebracht.
Cf. voetnoot 16.
Bevat de verhalen Laten wij bidden en De paardendief.
In 1960 (1963, 1965) door Georg Hermanowski in het Duits vertaald als Spiegel von Leben und
Tod (Wollen wir beten + Der Pferdedieb).
Een facsimile van een bladzijde handschrift van de auteur vindt men in West-Vlaanderen, 1956,
V, nr. 3, blz. 151.
Zie ook voetnoot 9.
Werd onder de titel Kinderen opgenomen in de bundel De zure uitval (Hasselt, Heideland,
1965).
Cf. voetnoot 9.
De bundel, opgedragen aan ‘Prof. Dr. C. Heymans, de nobele Nobelprijswinnaar’, bevat: Een
mooie dag in mei (dat in 1964 in D.W.e.B. verscheen), De kleine pardon en Kinderen (De molen
draait).
De opdracht van deze omvangrijke roman luidt: ‘Aan mijn Vader en Moeder’.
De eerste druk verscheen als schrift5 van jg. X van De Vrije Bladen, onder redactie van Victor
van Vriesland en Constant van Wessem.
In 1953 door Georg Hermanowski in het Duits vertaald als: Der enttäuschte Sozialist.
Opgedragen aan Robert Roemans.
De eerste druk verscheen in Forum, 1935, IV, blz. 892-907, 940-969. Van Doppen bracht Jooris
Van Hulle in 1979 een tekstuitgave voor schoolgebruik met aantekeningen en opdrachten
(Brussel-Amsterdam, Manteau, 1979, 64 blz. - Cursorisch lezen).
Opdracht: ‘Voor Stijn Streuvels’.
Onder de titel Filomeentje in 1940 door L.J.C. Boucher in Den Haag uitgebracht.
In de jaren vóór W.O. II oogstte de voordrachtkunstenares Charlotte Köhler grote bijval met
haar voordracht van Matthijs' roman. Uit dankbaarheid droeg de auteur zijn volgende roman
(Schaduw over Brugge) aan de actrice op.
Het verhaal van een zielig meisjesleven in een Brugse rijkemanswoning (= het huis met de
kristallen ruitjes langs de Dijver, nr. 7) werd ook twee keer vertaald: in het Frans door Marie
Gevers als Moi, Philomène, 1942; in het Duits door Georg Hermanowski als Filomene, 1950.
Opdracht: ‘Voor Charlotte Köhler’.
F. Bonneure in Literaire gids voor West- Vlaanderen. Schoten, Hadewijch, 1985, blz. 38:
‘Matthijs schreef vaak over Brugge, echter nooit zeer lovend, meestal erg kritisch, zoals in zijn
donker en beangstigend werk, Schaduw over Brugge (1940).’
Een fragment uit deze roman staat afgedrukt in Bonneures Bruggeboeken: Brugge in de literatuur
(Brugge, De Gezellen van de Heilige Michiel, 1974) en Brugge beschreven. Hoe een stad in
teksten verschijnt (Brussel, Elsevier, 1984, blz. 170-172). Een andere Bruggetekst van Marcel
Matthijs is: Brugge onder de loupe in ‘Vlaandren, o welig huis’. Zooals Vlaamsche schrijvers
hun land zien (Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939, blz. 17-30).
Opdracht: ‘Voor mijn vrouw’.
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(*23): Een facsimile van een bladzijde handschrift in F. Bonneures Kijkers op koppen (Brugge, Breydel,
1964, blz. 69).
Opdracht in de eerste druk: ‘Voor Firmin E. Raes, als blijk van hoge waardering’. Opdracht in
de tweede druk: ‘Gravin Hélène d'Hespel ter hulde’.
Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Wer kann das begreifen?, 1949.
(*24): ‘Voor mijn dappere vrouw’.
(*25): Gepubliceerd, zoals zijn eerste novellenbundel Gebeurtenissen uit 1918, in eigen beheer (Oude
Zakstraat 73, Oedelem).
(*26): Een voor de jeugd herwerkte uitgave van Ankers en zonnen (1928).
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Gaston Duribreux
(1903-1986)

Het eigenzinnige protest van Gaston Duribreux
‘Cijfers vluchten onder de greep van mijn geest’
Gaston Duribreux werd geboren in Oostende op 28 mei 1903; hij overleed er op 27
mei 1986. Zijn vader was René Duribreux, zijn moeder Marie Bollaert uit Gent.
Vader was geboren in 1864 te Boeschepe in Frans-Vlaanderen, het dorp waar in 1562
de Beeldenstorm in de Nederlanden begon. Hij was meer dan drie jaar soldaat in het
Franse leger en daarna koetsier van de familie Iweins1 te Ieper. Rond 1900 verhuisde
hij naar Oostende waar hij een slagerij annex café uitbaatte. Gaston Duribreux volgde
middelbaar onderwijs, zogenaamde moderne humaniora, aan het
Onze-Lieve-Vrouwecollege van de kuststad. Hij was er briljant in talen, niet in
wiskunde. ‘Cijfers zijn voor mij geen gewone tekens, ze zijn een soort van
krieuwelende, imaginaire wezens, meestal vijandige, die mij beheksen en die vluchten
onder de greep van mijn geest’2. Hij wou zeker geen slager worden en ging zich in
het hoteliersvak bekwamen in Duitsland (één jaar) en Zuid-Frankrijk (drie jaar) om
in 1928 in Mariakerke-Oostende het Parkhotel te vestigen, dat nu door zijn zoon Paul
Duribreux, die ook al een paar romans publiceerde, wordt uitgebaat.
Duribreux begon te schrijven in het Frans. Zijn afkomst lag in Frans-Vlaanderen
(hoewel de huistaal van zijn ouders Vlaams was) en ook zijn hele middelbare studie
verliep in het Frans. Hij zou in het college de liefde tot de literatuur en de stimulans
tot het schrijven hebben gekregen van zijn leraar, de priester August Benoot
(1889-1969), Poperingenaar, die zelf, onder pseudoniem Radaf Meyseune, toneelwerk
en de roman Het Klokhof (1930) heeft gepubliceerd. In een interview getuigde
Duribreux later3 dat hij in het Nederlands begon te schrijven, toen hij begreep dat hij
de Vlaamse vissers toch maar moeilijk Frans kon laten spreken.
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En de visser zou, net als zijn levenselement de zee, de eersterangsrol in zijn literair
werk spelen. Karoen in 't aanschijn van de zee, zijn eersteling, verscheen in 1934,
onder schuilnaam Jan van Wieren. Hij wou aan deze ‘levensroman’, zoals de ondertitel
luidde, niet graag herinnerd worden. Het verhaal is inderdaad slordig en
onsamenhangend gestructureerd en geschreven in een onverzorgde taal. Maar
niettemin bevat het reeds alle essentiële ingrediënten, die in latere boeken stelselmatig
en consequent zullen uitgewerkt worden: de zee als louteringsbad, de oorlog als
podium voor het testen van de persoonlijkheid, het menselijk geweten als richtsnoer
voor heroïsme, zonde en schuld.

De zee is God op aarde
Dit is de (misschien voorlopige) titel van een nagelaten, onvoltooide toekomstroman,
die zich in 2020 afspeelt en geïnspireerd werd door het feit dat de auteur zijn
notitieboekje was kwijtgeraakt. Zoals in vele romans duikt hier ook de priesterfiguur
op en belandt het hoofdpersonage, profetisch, bij een groep sterk religieus en spiritueel
levende mensen, die het instituut Kerk hebben overleefd.
Maar deze titel dekt alvast zeer duidelijk en programmatisch de lading van de
eerste en grote liefde van de auteur. ‘Ik ken niets zo los en zo vrij als de zee en zo
gevoelig als men ze met de blik raakt. Ik zou willen sterven met mijn blik naar de
zee gewend’4.
In de Vlaamse prozakunst zijn er weinig auteurs van de zee: Juul Filliaert, Karel
Jonckheere, Daan Inghelram, Fred Germonprez, Libera Carlier. Duribreux' werk
bestaat niet zonder de zee. Hij is de enige Vlaamse auteur die de figuur van de visser
een vaste rol heeft toebedeeld in onze letteren. Hij heeft deze visser allereerst degelijk
bestudeerd (leven, strijd, gebruiken, folklore, geloof, bijgeloof) en hem in een paar
essayistische documentaires uitvoerig beschreven5. Al deze wetenschap zit evenwel
in levenden lijve verwerkt in de romans waarin de visser centraal staat: Bruun (1939),
De laatste visschers (1940), De Roeschaard (1943), Het gouden zeil (1951),
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Schipper Jarvis (1954). Van al de vissersfiguren die in deze werken optreden, is
Bruun het prototype gebleven. Hij is een voorbeeld van trouw en standvastigheid.
Hij is, zoals Paul Hardy6 getuigde: ‘Een vrij primair wezen, dat God en de dingen
wel aanvoelt, maar niet probeert ze te peilen’. Bruun en de andere jonge en oudere
vissers worden heen en weer geslingerd tussen de zee en het land. Aan wal worden
ze beloerd en gekweld door de ‘roeschaard’, de landduivel, die hen voortdurend weer
vooruitjaagt naar de zee, het element waar ze vrij zijn, waar ze alleen zijn met God.
In Duribreux' vissersromans vinden wij de meest lyrische bladzijden uit zijn oeuvre.
Ontroerend zijn de jonge vissers uit de roman De laatste visschers, die zich met de
avondwind speels laten meeglijden op de uitkijk naar de sirenenzang van de golven.
Ook in Het gouden zeil schreef de auteur enkele voortreffelijke pagina's rondom de
oude visser Rochus, die door het zien van het Noorderlicht tijdens de IJslandvaart
met waanzin wordt geslagen.
En ook het beeld van de zee zelf heeft aldoor als inspiratiebron gediend. Met
woorden schilderde Duribreux vele marines. Geen dag heeft hij zijn wandeling langs
de zee nagelaten. Hij bekeek ze bij alle weer en onder het licht van alle hemels. ‘Hij
schreed zo dicht mogelijk bij het water en zijn blik volgde nu eens een zijgolf die
uiteenspatte als een bloem die met ongelooflijk vlugge groeikracht haar witte bladeren
openschudt, dan weer de landzee, een hoog opzwellende golf die met een geluidloze
en altijd maar verhoogde snelheid op de wereld aanstormde alsof zij met een
verschrikkelijk fatum was geladen en alles ging vernietigen, om dan ineens spoorloos
in de zee weer te verdwijnen’7.
Naast visser en zee is er nog een derde kustelement in dit werk belangrijk, het
duin. De bleke, door de wind omwoelde zandvlakte, met eigen flora en fauna, en
met wisselende hoogten en dalen, is in veel romans het toneel voor belangrijke
gebeurtenissen, zowel liefdesscènes als gevechten. Maar vooral is het duin het balkon
van waaruit romanfiguren de zee bekijken, soms na lange afwezigheid weerzien en
zich diepgaand laven aan haar louterende kracht. Velen van hen raadplegen ook de
zee alvorens een belangrijke beslissing te nemen.
De zee, orakel met ‘een ziedende en koude hartstocht’8 is in al het werk van
Duribreux een levend wezen, een personage dat spreekt en handelt, beraadt en
beïnvloedt en zowel daden als gedachten van de mensen leidt en stuurt.

‘Denkt u dat ik mijn eigen waarheid niet heb?’
De oorlog, middel bij uitstek om het menselijk streven naar macht te realiseren, is
in de literatuur van Duribreux een tweede, even tastbare werkelijkheid. Zelf was hij
elf toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak; hij zal daar zeker persoonlijke herinneringen
aan bewaard hebben. In 1940, begin van de Tweede Wereldoorlog, was hij
zevenendertig en had hij al zijn eerste werken in het licht gegeven. Tijdens de
vierjarige oorlogstijd verschenen er drie romans. Toch liet hij zijn visie op de oorlog
nog een jaar of tien bezinken alvorens er twee kapitale werken over te publiceren,
die overigens alle twee bekroond werden. De grote Hemme (230 blz.) verscheen in
1950, De zure druiven (370 blz.) in 1952; twee omvangrijke romans, die zich
respectievelijk in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog afspelen. Twee boeken ook
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waarin Duribreux zijn levensfilosofie duidelijk heeft neergeschreven en waarin ook
de literaire, artistieke instelling en de evolutie van het schrijverschap goed geïllustreerd
worden.
In het dertigtal hoofdstukken van De grote Hemme spelen zich dramatische feiten
af in en rond slechts enkele figuren. Toneel is het door de Duitsers bezette gebied
tussen Oostende, Gistel en Nieuwpoort, op en rond de hoeve De Grote Hemme,
toponiem dat overigens nog bestaat. Daar woont boer Bultinck, bijgenaamd
Mankepoot, mysterieuze, grillige, goed geschetste heersersnatuur, samen met zijn
mooie schoondochter Gusta, wier man aan het front is. In het dorp, in ‘Maenhout's
reke’, woont Gusta's zuster Juliette met haar

Duribreux als jong auteur.
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Schepen De Kinder - de latere gouverneur van Oost- Vlaanderen - overhandigt aan Mevrouw
Duribreux bloemen bij de 60ste verjaardag van haar man (Copyright Foto Luc).

zoon Jean-Claude. De Duitsers hebben alle macht in dit Etappengebiet en laten dit
ook voelen. Terwijl Gusta verzet biedt tegen hun benaderingen, krijgt Juliette een
kind van de Duitser die bij haar inwoont (een gelijkaardige gebeurtenis als in de
roman Polder (1937) van Norbert-Edgard Fonteyne). Rondom dit primaire stramien
cirkelen andere typische figuren zoals Raschke, de jonge ordonnans van
Ortskommandant Armbrust. De jongen heeft zich vergrepen aan een meisje op wie
zijn commandant het oog had laten vallen en wordt als Beobachter naar de gevaarlijke
uitkijkpost van De Grote Hemme gestuurd. Een andere goed geschreven anekdote
binnen deze roman is het verhaal van de Canadese vliegenier die door Mankepoot
wordt verzorgd, waarvoor de oude trouwens gearresteerd wordt. Alles mondt ten
slotte uit in het kapotschieten van de hoeve, het keren van de oorlogskansen, waarbij
het gewone leven zich stilaan herstelt. ‘Na vier jaar samenleven werden beide partijen
weer vreemden voor elkaar, zoals de eerste dag’9.
In een zeer gedetailleerde, flitsende, af en toe filmische beschrijving lezen wij hier
eigenlijk meer een kroniek dan een roman van het leven aan en achter het front met
wachtposten, patrouilletochten, nachtelijk kanonvuur, soldatenkroegen en overspel,
en vooral met al de miserie die de burgerbevolking ondervindt. Zoals in veel werken
van Duribreux spelen voorname feiten, ook essentiële gesprekken zich 's nachts af.
Een vervreemdingseffect dat de auteur graag inbouwt om schokken te verwekken in
zijn verhaal, maar vooral - iets waarop hij zijn hele leven zo bedacht was - in de
weerslag ervan op zijn lezers.
In deze roman komen twee Leitmotieven van 's schrijvers levensopvatting aan
bod: heldhaftigheid en zuiverheid. In zijn stugheid is Mankepoot de vermenselijking
van dit heroïsme. Hij is zwijgzaam, antwoordt vaak naast de kwestie. Maar hij is
kordaat en rechtlijnig, neemt, ondanks zijn omgeving, de volgens hem juiste
beslissingen en hij houdt daaraan vast. Ook de jonge Raschke is zo'n principiële
natuur. De vrouwen zijn, zoals de meeste in Duribreux' oeuvre, lijdzaam, onderdanig,
mysterieus en staan eerder zwak getekend. ‘Voor een vrouw is het een voorrecht
geen grote beslissingen op eigen hand te moeten nemen’10. De enige vrouw, die tot
een eigen, bewonderenswaardig heroïsme uitgroeit, is Irma, de sterke hoofdfiguur
in De bron op den berg (1945).
De jongeren lijden onder de relatie met de ouders. Zij voelen zich onbegrepen en
laboreren aan een zuiverheidssyndroom. ‘Zij voelden zich groeien en misprezen de
grote mensen, die in hun ogen laf waren en door schrik bezeten... Zij wilden bewijzen
dat de onbeholpenheid van de kinderen meestal schijnheilig bedrog is, waar de ouders
eeuwig zullen inlopen’11.
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Aan deze kinderen (knapen, geen meisjes) ‘is onthuld geworden dat er een zonde
is aan dewelke alle ouders hebben deelgenomen en het vervulde hen met afschuw’12.
Over zijn moeder zegt Jean-Claude: ‘het stond vast dat ze zich verlaagd had tot het
dierlijkste wat hij kende’13. Dit schuldgevoel zou zich in uitzonderlijke tijd zoals de
oorlog kunnen toespitsen op lafheid of verraad of strategische misstappen, maar het
wordt haast volledig op de zedelijke en sexuele gedragingen gericht. En bij de schuld
hoort altijd ook de boete. Tegen Petereit, de Duitser die haar zwanger maakte, zegt
Juliette: ‘Begrijp je dan niet dat we niets gemeens meer hebben met elkander, tenzij
het kind? Dat onze tijd gekomen is om te boeten?’14. En over Tervaete, de hoofdfiguur
van Kantwerk en zwanen schrijft de auteur: ‘Het was niet alleen zijn overtuiging,
doch ook een noodwendigheid van zijn geloof, dat iedereen op aarde boeten moest
voor zijn kwaad, op een

Foto uit april 1966 (Copyright Jean Mil).
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uur door God gesteld, elk in de mate van zijn schuld, in of buiten hem, maar even
onontkoombaar als de dood’15.
Knapen die kattekwaad uithalen of zich in hardheid met elkaar willen meten, doen
dit bij Duribreux graag in leegstaande, bouwvallige of geplunderde villa's. Jongeren
die met wreedheid geconfronteerd worden (fusillering, gevechten met bajonetten of
handgranaten) vertellen dit graag aan elkaar en pochen ermee dat ze dit hebben
bekeken en doorstaan. Nergens staan deze knapen centraler als in De zure druiven.
Dit werk, het omvangrijkste dat Duribreux heeft geschreven, is een verzetsverhaal,
dat zich nu niet afspeelt op het platteland en aan het front, maar in de stad (Oostende)
en vooral binnenskamers. Er is geen open front, maar er is niet minder strijd. Podium
is het einde van de Tweede Wereldoorlog maar in feite is dit een voortzetting
(afrekening, ontgoocheling) van het verhaal over de Eerste Wereldoorlog en de
leefwereld van De Grote Hemme. Vader Lallemans zegt: ‘Toen wij in 1918 uit het
slijk van de loopgrachten stapten, dachten wij een nieuwe wereld te vinden, waarin
wij als redders zouden opgenomen worden’16. De bittere nasmaak, het besef van de
nutteloosheid van het offer is het hele boek door duidelijk aanvoelbaar. Het leidt tot
diep splijtende tegenstellingen. In Lallemans' gezin is zoon Etienne lid van de
verzetsgroep Witte Brigade, terwijl dochter Hermine vrijt met Marinegefreiter Linke,
met wie ze uiteindelijk zelfmoord zal plegen, in een leegstaande villa. Al de jongeren
in dit verhaal (Etienne, Dolfijn, Vanthuyne, Stubbe, Vanden Kieboom) zijn idealisten
die aanvankelijk wat plagerijen uitvoeren (Duitse officieren over tomaten doen
uitglijden, suiker in de benzine doen), maar spoedig ernstiger en gevaarlijker werk
op zich nemen. ‘Voor België en voor de ganse beschaafde wereld moeten wij,
jongeren, vijfentwintig jaar gebrek aan heroïsme en ingewortelde lafheid
goedmaken’17. Dolfijn is de leider, die de bevelen uitdeelt: ‘Voor ons moet thans
niets anders meer bestaan dan heldhaftigheid. Zij ligt ten grondslag aan ons ganse
streven; zij is de eerste behoefte van ons volk. Heldhaftigheid leidt tot alles’18. Die
zin voor soms blinde volgzaamheid en grootdadigheid zit ook aan de kant van de
Duitsers en de collaboratie. SS-man Vandijlstadt, komend uit hetzelfde college als
de jonge verzetslieden, onthult tijdens een nachtelijk gesprek met priester-leraar
D'Heverlange, dat de SS de namenlijst bezit van de verzetsgroep. De jongens worden
ingerekend. Volgen ondervragingen en folteringen. De leraar, ook gearresteerd, moet
getuigen op het schijnproces tegen de jongens. Op de dag dat de geallieerden landen
in Normandië worden ze weggeleid om gefusilleerd te worden. Vandijlstadt leidt,
op eigen verzoek, het executiepeloton. Op het laatste moment doet hij de mitrailleur
wegnemen en laat zijn vroegere vrienden ontvluchten. Hij wordt door zijn overste
als ‘Verräter’ ter plekke neergeschoten. Dit laatste hoofdstuk van de roman draagt
als titel ‘De grootste liefde bezit hij, die zijn leven geeft voor zijn broeders’.
De grote Hemme was een tragisch, kroniekvormig document over de Eerste
Wereldoorlog. De zure druiven is veel meer een roman, de beste van Duribreux en
ook de beste van de enkele verzetsromans in de Vlaamse letteren. In Nederland zou
hij al lang verfilmd zijn. De dramatiek is allereerst afrekening met de oudere generatie,
de ouders, de helden uit de Eerste Wereldoorlog, die eveneens met de nasmaak zitten.
‘Ik heb de zure druiven gegeten, daarom zijn jullie tanden stomp!’19 zegt de invalide
oudstrijder vader Lallemans. Afrekening ook onder elkaar, hard en brutaal, maar
tegelijk wordt dit ook een afwegen van de menselijke mogelijkheden. Hoever kunnen
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zwijgen, pijn, uithouding gaan? En hoe sterk zijn deze jongens in het vechten? Zij
oefenen zich met handgranaten. Vanden Kieboom en Vandijlstadt leveren een heroïsch
messengevecht in een nachtelijk bos...
Afrekening en ontgoocheling zitten vervat in drie concentrische kringen: binnen
de verzetsgroep, binnen het gezin Lallemans en ten slotte, intiemer, binnen de SS-man
Vandijlstadt. Aarzeling, twijfel, tweestrijd, zelfbeschuldiging, krachtpatserij,
hulpvaardigheid, durf komen in alle kringen voor, in confrontaties, in vaak lange
gesprekken. Ten slotte verschijnt ook hier en bij allen het diepe verlangen naar een
grote louterende zuiverheid. Dus ligt in het centrum van alle kringen de zee.

Aanvangsbladzijde van het ongepubliceerde ‘Dood op zee’ in handschrift.
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Dit dubbelportret van twee oorlogen eindigt met een hoogtepunt van eigenzinnige
grootheid. Wanneer overste Wotke Vandijlstadt als ‘Verräter’ beschuldigt vóór hij
hem neerschiet, antwoordt Vandijlstadt: ‘Reeds driemaal werd mij dat verweten
(thuis, op school, hier). Denkt u dat ik mijn eigen waarheid niet heb?’20.
Deze ‘eigen waarheid’ is de waarheid van de auteur. Het verstandelijk beleven
van de wetmatigheid die in alle natuurlijke dingen vervat ligt en de hakende, maar
finaal secundaire positie van de mens daartegenover zouden één uitleg kunnen zijn
voor het heroïsme zoals Duribreux het belijdt o.a. in zijn oorlogsromans. Buiten de
mooie, zakelijke beschrijving van het frontlandschap in De grote Hemme en van de
gebombardeerde stad en de versperde duinen in De zure druiven speelt het hele
gebeuren zich af op onderduikadressen, in huiskamers, gevangeniscellen, verpuinde
huizen en vooral binnen de protagonisten zelf. Duribreux' figuren zijn allemaal
tobbende mensen. De meesten hebben wel een doel voor ogen, sommigen zeer
duidelijk (Etienne, Vandijlstadt), maar zij kunnen niet over onbegrip en twijfel. Zij
nemen het leven bijzonder ernstig op; zij relativeren niet of zelden. Humor is hun
vreemd; zij kennen alleen de sarcastische prik. Levensblijheid lijkt tot een andere
wereld te behoren.
In Het wrede spel (1960) heeft de auteur ten derden male het thema van de oorlog,
opnieuw van de Eerste Wereldoorlog, hernomen. Het is zijn liefste boek geweest,
hoewel het De zure

Foto door Bert Peleman van onderschrift voorzien:
‘Gaston Duribreux: het duinzand, ideale lees- en schrijftafel voor een zeekunstenaar... Van harte!’

druiven niet overtrof. Jean-Claude, het zoontje uit De grote Hemme is hier de
jongvolwassen Jean-Paul geworden. Zijn vader is eveneens aan het front en zijn
moeder wordt in het door de Duitsers bezette gebied herhaaldelijk in de verleiding
gebracht. Maar het is ditmaal de jonge man die een scherm van onverzettelijke
heldhaftigheid rond zijn moeder opbouwt. Dit is dan zijn wrede spel. Deze roman,
evenals De grote Hemme met grote informatieve en documentaire waarde, brengt in
één sleutelzin een nieuw stuk uitleg over het heroïsme van de Duribreux-figuren:
‘De menselijke beproeving en het martelend peilen in mijn geest hebben mij definitief
gevormd’21. Een uitspraak die ook al een verklaring aankondigt van de
moraaltheologische kommer, waarmee de auteur tegelijk in andere werken worstelde.

‘De grootste bedekte lafheid van deze tijd’
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De afzwakking van het religieus en moreel bewustzijn, gevolg van twee
wereldoorlogen, komt als thema specifiek en overwegend aan bod in de drie verhalen:
De parabel van de gehate farizeeër (1955), De parabel van de geliefde tollenaar
(1956) en Ballade van de hopeloze zuiverheid (1971). Een drieluik waarin de figuur
van de intellectuele schrijver het duidelijkst staat neergeschreven. In het laatste van
de drie verhalen, tevens het laatste boek dat Duribreux publiceerde - het script dateert
van 6 februari 1969 en daarna heeft hij gezwegen - vindt de lezer ook het scherpst
een uitleg voor de strenge ethische positie van de auteur. Het hoofdpersonage Simon
roept vertwijfeld uit: ‘Als de priesters ziek zijn, hoe kunnen wij dan gezond blijven?’22,
want, zegt hij, dan heeft de mens ‘geen toegang meer tot God’, dan zou er ‘een
kosmische leegte gapen, de angst voor het onverklaarbaar niet-bestaan’ en dan zou
hij ‘nergens nog een definitief heenkomen hebben, dat de gruwel van zijn eerste
jeugd was geweest en dat hij nooit aan iemand had kunnen mededelen’.
In het hele oeuvre van Duribreux is dit ongeveer de enige plek waar hij zo expliciet
verwijst naar een waarschijnlijk in de jeugd wortelende bodemloze eenzaamheid,
het op zichzelf aangewezen zijn. Waarschijnlijk ligt hier ook een verklaring voor het
fundamenteel, bijna principieel isolement dat de auteur aan zijn hoofdfiguren oplegde
en ook voor zichzelf koesterde en tevens voor het heroïsme dat daar een ascetisch
maar logisch uitvloeisel van is. De sterke is het machtigst als hij alleen staat.
In deze drie werken heeft Duribreux voor het rechtstreeks uitdragen van zijn
reactionaire boodschap het verhaal nauwelijks gebruikt. De drie parabels kregen
inderdaad slechts een summiere verhaalstructuur, juist voldoende om de figuren te
laten zeggen wat de schrijver wilde gezegd hebben. Het laatste werk, een soort
afscheid van de literatuur in 1971, is bijna een essay. De sterke is hier de bokser met
zijn ‘modern fighting’, de hardloper, de lange afstandsloper, de sportlieden dus met
de individuele inzet, die het moeten halen van eigen training, uithoudingsvermogen
en durf. Spiegel en bokswant is ook de titel van een onuitgegeven roman.
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Moet, mag de sterke zich spiegelen aan de zwakheid? Want Simon treedt even in
het spoor van zijn vader, de vrouwenversierder, wanneer hij ingaat op de verlokkingen
van een mooie Italiaanse in de Villa Medicea. Op deze momenten van erotische
exaltatie blijft hij echter de starre individualist, hoogstens bereid tot de dubbele
zelfmoord of tot het definitief afreizen naar het Zuiden, zoals gelieven plegen te doen
in de galante geschiedenis. ‘Wellicht was het zijn lotsbestemming dat hij hier door
de zwarte poort ging’23. Iets weerhoudt hem, maar hij weet niet wat. ‘Nooit zou hij
het te weten komen, doch zijn gehele leven het geheim blijven opsporen’. De sexuele
bedwelming (de zwarte poort) brengt bij Simon een soort fysiologisch defect te weeg
‘waarvoor hij zich, zijn leven lang, zou moeten hoeden’. Hij vlucht langs de twee
wegen die nog open blijven; de stad die ontgoochelt, de zee die ontfermt. ‘Je n'ai ni
la conviction, ni la santé du vice’ zegt Simon aan zijn moeder in haar taal. Hij gaat
te biechten, zelfs tweemaal. Een Sisyfuservaring die hem maar ten dele van zijn last
verlost. Ten slotte staat hij genadeloos alleen met zijn inzicht en zijn twijfel.
Duribreux was een bijzonder minzame man, maar een introverte auteur. Hij
verhulde zijn eigen visie graag achter de figuren van zijn romans. Slechts uitzonderlijk,
bij intiemere gesprekken kon men ervaren hoe hij, soms met enige vurigheid, zijn
diepste overtuiging motiveerde, zo o.m. op het kunstweekeinde op het kasteel Drie
Koningen te Beernem op 11-12 februari 1961. Vooral had hij het dan over de meer
thesisgerichte verhalen uit het tweede deel van zijn loopbaan. Hij zette zich af tegen
de zondemystiek die hij ervoer in heel wat literatuur en hij had het vooral tegen een
Graham Greene, een Stefan Andres en andere auteurs van de katholieke
problemenroman. Vooral de priesterfiguren uit Greenes werk lagen hem helemaal
niet. Zieke priesters, noemde hij ze. Hij moet een bijzondere waardering, zoniet
eerbied gehad hebben voor de status en de persoonlijkheid van de priester. Die
verschijnt in haast al zijn romans. En dan niet de bemiddelende hiëratische functionaris
uit de geschiedenis, maar de profetische figuur, nodig voor deze tijd die zich afwendt
van de geïnstitutionaliseerde kerken en anderzijds oplossingen zoekt in even wervende
alternatieve instituten met even bezwerende voorgangers. Als schrijver wou hij
bewijzen dat de mens in zijn meest intieme aspiraties behoefte heeft aan een
transcendente vraagstelling en op de weg daarheen aan grote, zuivere, heldhaftige
gangmakers. Hij vond ze niet meer in zijn wereld, hij vond ze niet meer in de
literatuur; hij heeft ze dus zelf gestalte gegeven.
Naast de introverte schrijver ontpopt zich dan geleidelijk de strijdbare, profetische
auteur, zoals wij hem niet aantreffen in de romans over vissers of over de oorlogen.
Deze diepborende problematiek zal hem dus wel het nauwst aan geest en hart gelegen
hebben. In De parabel van de gehate farizeeër had hij al gesteld dat hij zich nooit
had kunnen verzoenen met een christelijke levenshouding ‘die hem te ruim en te
toegevend leek’24 en wees hij de opvatting af dat de genade uit kwaad en zonde zou
te puren zijn. Dit waren handigheidjes,
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Ontvangst op het stadhuis van Oostende door Burgemeester Piers. Gaston Duribreux werd 70!
(Copyright W. De Baere).

vond hij, om aan de ene kant volop te genieten van alle verlokkingen van de wereld
en het vlees, zonder het uitzicht op de eeuwige bestemming af te snijden. Met deze
hypocrisie heeft hij beginselvast en combatief willen afrekenen. ‘Ik stik in deze tijd
van flauw geloof en sentimentele ontferming over het kwaad. Ik haat die halfslachtige
vergoelijking van de val en de desertie, die meinedigheid in het geloof waarover men
zich vertedert, die gruwelijke mengeling van de ziel en het dier, waaruit men ik weet
niet welke troebele genade weet te puren’25. Hij moet zich herhaaldelijk afgevraagd
hebben of de deugdzamen de echte verschoppelingen van deze tijd waren geworden.
Hij ziet dit gebeuren zoals de schilder van de nieuwe kleren van de keizer of zoals
Béranger in Ionesco's Rhinocéros. ‘Dat sympathiek maken van de zonde beschouw
ik als de grootste bedekte lafheid bij de kristenen van deze tijd’26.
Nog meer dan in andere delen van zijn oeuvre ervaart de lezer hoe moeizaam deze
parabels zijn ontstaan. Zij werden, ook al omdat de eigenlijke verhaalstof op het
tweede plan ligt, traag en zwoegend neergeschreven. Gesprekken verlopen hier dus
meestal stroef en meer dan eens in een betogende, onnatuurlijk aandoende taal. De
artistieke waarde in deze parabels ligt dan ook alleen in de sfeer die de auteur oproept
ter stoffering van de verhalende draad die ze vasthoudt en ook met elkaar verbindt.
De beste stukken zijn dan opnieuw en steevast de benaderingen van de zee als
onvervreemdbaar symbool van sereniteit en eeuwigheid.

‘De kunst om als miniatuurmens te leven’
Brugge heeft een bevreemdende aantrekkingskracht uitgeoefend op de schrijver. In
twee van zijn romans, uitgerekend telkens met een buitenechtelijke liefde als thema,
komt dit
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bijzonder goed tot uiting. Derina (1941) is de dochter van een rijke Brugse familie.
Zij trouwt met Johan Iweins, een even rijke steenbakker, die haar echter verwaarloost.
Ziek moet zij in Zuid-Frankrijk gaan kuren en in Cap Ferrat ontmoet zij haar echte
liefde, kunstschilder en oorlogsinvalide Robert Aerts, afkomstig uit Frans-Vlaanderen.
Maar Aerts is een zeer principiële man. Het komt niet tot een liaison, zelfs niet tot
overspel. Dit laatste gebeurt wel in Kantwerk en zwanen (1958). De hoofdfiguur,
boekhouder Tervaete, echtgenoot en vader, bezwijkt voor zijn secretaresse Hermine
Merhaeghe - de kinderloze vrouw van een Brugse magistraat - met wie hij al tien
jaar samen op kantoor is. De vervulling van hun liefde gebeurt tijdens een weekeinde
aan zee. Daarna volgt, met wederzijdse instemming, het definitief afscheid en voor
beiden ook de straf. Na twintig jaar ontmoeten zij elkaar nog eens, maar blijken geen
belangstelling meer te hebben voor elkaar.
Vooral in dit laatste werk, dat ook veel beter werd geschreven dan Derina, heeft
de auteur zich laten innemen door de sfeer van Brugge. Zoals veel andere auteurs
van in Brugge gesitueerde verhalen laat hij goed aanvoelen hoe er een diepe
tegenstelling

In profiel... (Foto Jean Mil).

zou bestaan tussen de uiterlijke schoonheid en de innerlijke verdorvenheid van deze
stad. In het laatste hoofdstuk van dit boek is er een aardig gesprekje tussen Tervaete
en zijn zoon-student. ‘Wat weet jij van Brugge?’ vraagt de vader plagend. En de
zoon: ‘Brugge? Veel meer dan je denkt! Als ik van iemand hou, dan loods ik ze naar
Brugge. Daar ben ik onweerstaanbaar!’27 Eigenlijk eerder een soort anachronisme,
want de zoon kent, blijkens het verhaal, Brugge niet zoals de vader de stad kent. De
schrijver legt in de mond van de zoon de gedachte van de vader. En het is een
verdachte uitlating, helemaal passend in deze contradictie tussen Brugges buiten- en
binnenkant. Zo komen er in dit boek meer passages voor, waar de lezer misschien
wel met vragen blijft zitten.
De auteur laat niet na, op impressionistische wijze, herhaaldelijk de bijzondere
sfeer van Brugge te integreren in zijn verhaal. Zo heeft hij het over ‘het licht dat door
een spel van wolken in dichte bundels op de stad neerzijgt en niet alleen de
straatstenen maar ook het gelaat van de mensen ongewoon doet schitteren’28 en hij
noemt dit ‘een bijna zeldzaam natuurverschijnsel’. Dit licht hebben ook veel andere
schrijvers opgemerkt. Het is een bijzonder verfijnd licht waarin trillingen van de zee
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meewerken en dat vooral op de gevels van monumentale gebouwen tot vinnige
reflectie komt op alle momenten van de dag. De avond in Brugge lijkt ook voor
Duribreux bij uitstek geschikt voor bespiegelende gedachten. ‘De avond schonk aan
de enge stad een wonderbare uitbreiding en verlenging in de diepte. Stilaan vloeiden
de wegen vol duister en zoals elke avond had de klaarte zich hoog in de lucht
teruggetrokken... Tussen de strakke hemel en het woelig vertier in de duisterende
straten was een aanzuiging die aan de ganse avondstond iets lijmends en irreëels
verleende’29.
Ten slotte, typisch voor veel Brugge-literatuur en even typisch in het werk van
Duribreux, krijgt de spanning tussen goed en kwaad in de mens en vooral in de
piekerende personaliteit van Tervaete een aparte dimensie in het Begijnhof ‘waar
alles sprak van het bewonderenswaardige vermogen om zijn behoeften en begeerten
te reduceren zonder zijn wegen te misvormen, de kunst om als miniatuurmens te
leven’30.
Al deze verleidelijke uiterlijke verschijningsvormen van de stad heeft de auteur
met maat gebruikt. Hij is er niet onder bezweken. Bij het verschijnen van Kantwerk
en zwanen heeft men dit boek herhaaldelijk vergeleken met de beroemde roman
Bruges-la-Morte (1892) van Georges Rodenbach. Het woord plagiaat is dan zelfs
gevallen. Er bestaat inderdaad een zekere gelijkenis. In het Franse verhaal draait het
ook allemaal om een zogenaamd verboden liefde die verborgen gehouden wordt om
geen opspraak te verwekken. Maar daarmee houdt elk parallellisme op. De
hoofdfiguren raken in beide boeken wel in vervoering bij het bekijken van water,
zwanen, kaaimuren, oude gebouwen, maar Rodenbachs werk eindigt op een moord,
Duribreux' boek op een weliswaar vluchtige liefdesvervulling, die ook maar een
tijdelijke
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voldoening schenkt. Er zijn tussen beide werken nog fundamentele verschillen. En
het voornaamste is wel dat Rodenbach een boek heeft willen schrijven over Brugge,
‘o, ville, toi, ma soeur, à qui je suis pareil’, en dat hij in deze stad een eigenlijk futiele
gebeurtenis heeft geplaatst. Zijn lyrische ontboezemingen gelden zeer duidelijk
uitsluitend de stad en niet de twee figuren van zijn verhaal. De twee personages van
Duribreux staan daarentegen ten voeten uit getekend en zijn ook innerlijk doorgelicht.
Brugge komt in Kantwerk en zwanen maar op een plaats of vier ter sprake en dan
vooral telkens om een stemming of een spanning te onderstrepen.
Binnen de Brugge-literatuur liggen er wel verwantschappen tussen Kantwerk en
zwanen en Les Brouillards de Bruges van Daniel Gilles, maar dit laatste boek is pas
in 1962 verschenen. Het speelt zich eveneens af in het rijkere, althans beter geziene
milieu van de stad en een van de hoofdfiguren woont ook aan de Sint-Annarei, de
buurt waar de Merhaeghes van Duribreux wonen. Maar ook hier houdt verder elke
analogie op. Gilles had andere bedoelingen met zijn werk en is daar ook ten dele in
geslaagd.

‘Een wijze van denken’
‘Schrijven is een wijze van denken. Ik geloof niet in bellettrie’. Uitspraak van Libera
Carlier31, die Duribreux waarschijnlijk ook zou onderschreven hebben. Literaire
vormkracht was zeker niet de sterkste zijde van zijn talent. Hij was geen literator,
wel een schrijver. Zijn schrijverschap was functioneel en hij gebruikte het om zijn
levensbeeld iets ruimer uit te dragen. Dit viel hem nooit gemakkelijk. Hij was zeer
begaan met het onthaal van zijn werk, niet met de materiële bekendwording (slechts
één roman, De laatste visschers, werd vertaald, in het Duits), maar de vraag hield
hem bezig of hij door zijn werk lezers aan het handelen, vooral aan het nadenken
zou zetten, en in welke zin. Vragen dus over de zin en de functie van de literatuur
in het kunstgebeuren en breder in het culturele beeld van een volk.
Hij wist dat zijn boodschap tegen de loop van de tijd inging, maar hij is er nooit
van afgeweken. Liever zweeg hij tien jaar lang. Dit is zijn vorm van protest geweest.
Hij staat met zijn eigenzinnig schrijverschap alleen in de Vlaamse letteren. De tijd
zal moeten uitwijzen of zijn verkondiging profetisch is geweest. Wij hebben hem
waarschijnlijk nog te oppervlakkig gelezen.
Fernand Bonneure

Uit het ongepubliceerde ‘Spiegel en bokswant’
Omstreeks 1950 stelde Gaston Duribreux de kopij samen voor de roman Spiegel en
bokswant, een werk dat echter niet gepubliceerd werd. Na een samenvatting van het
werk, geschreven door Duribreux' zoon, Paul, publiceren we hierbij een fragment
uit dit werk.
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Albin is een jonge bokser. Hij beschikt over een uitzonderlijk pugilistisch talent.
Maar hij komt uit een behouden burgerfamilie en is steeds in conflict met zijn ouders
en zijn omgeving. Hij ontmoet er een constante tegenkanting bij het uitoefenen van
zijn geliefkoosde sport. Voor hem is nu een dag aangebroken die grillig en op een
dramatische epiloog zal uitlopen. Zijn vader is stervend, hij kan de nacht niet meer
halen en wil dat zijn zoon bij hem blijft als hij sterft. Het noodlot wil dat Albin juist
die avond moet uitkomen voor de hardste en belangrijkste kamp uit zijn jeugdige
loopbaan, namelijk tegen de geduchte Spaanse welterkampioen Carnero.
Albin, die een schuldgevoel heeft en denkt dat het door hem is dat zijn vader
doodziek is geworden, heeft de plotse en zware beslissing genomen die avond niet
te boksen en zich volledig in te zetten voor zijn familie.
Kort na de middag zendt zijn moeder hem uit om de naastbestaanden en vrienden
te verwittigen dat zijn vader gaat sterven. Zo komt hij ook voor het imponerende en
weelderige herenhuis te staan van zijn oom Ferguson en zijn jong nichtje Gwendoline
van wie hij slechts een vage herinnering heeft. De betoverende en exotische sfeer
van dit huis brengt de nochtans vrijmoedige jongen in een pijnlijke verlegen toestand.
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Albin zag hem met nieuwsgierigheid aan. De oude gentleman was breedgeschouderd
met een mager, effen gelaat dat glansde waar de huid over de beenderen was
gespannen. De jongen meende dat hij diezelfde glanzende huid over zijn borst en
over zijn hele lichaam moest hebben en niet dat slappe, hangende vel van sommige
grijsaards. Dat zag hij ook aan de fijn gevormde hand welke Oom Ferguson nu ophief
om een staafje te nemen en daarmee het emmertje te raken van een eigenaardig
kunstwerk, dat een waterput voorstelde en naast hem op de tafel stond. Het emmertje
schommelde en begon te klingelen als een verre klok.
Bijna ogenblikkelijk bracht dat de grootste verrassing van Albins leven teweeg.
De deur ging open en een slank meisje, dat blijkbaar op het geluid van het emmertje
had gewacht, verscheen. Eenvoudig en ongedwongen kwam zij op Albin af. Hij
meende te dromen.
Hij kon haar niet begroeten als iemand die hij kende, en toch was zij hem niet
vreemd. Hij had haar reeds zo dikwijls en van zijn prilste jeugd af, in zijn gedachten
gecreëerd. Zij kon ook niets anders zijn dan een edel wezen dat niet helemaal tot
deze tijd behoorde, net als dit huis en als Oom Ferguson. Haar voorhoofd glansde
wit en effen en dat was het voorrecht van haar jeugd, evengoed als het bij Oom
Ferguson een eigenschap was van zijn hoge leeftijd. Haar donker haar kon haar het
aanzien van een Zuiderlinge geven, maar haar tere gelaatstint was die van een blonde
vrouw uit het Noorden. Haar ogen waren ook lichter dan haar breed golvend haar en
ze gaven de indruk niet grondeloos diep te zien. Maar weer

Omslag van ‘Kantwerk en zwanen’.
Omslag van ‘De zure druiven’.
Omslag van ‘Ballade van de hopeloze zuiverheid’.

Herinnering aan een Dietsche Warande en Belfort-weekend in Overysse. Met Emiel Van Hemeldonck.

was er iets heel eigenaardigs aan. Ze deden denken aan de kleurige bodem van een
Zuiderse zee, een water waar de zon in speelt, een kristallen massa, waaronder een
geheimzinnig en onbereikbaar leven schuilt en waar men huiverend en heimweeïg
naar verlangt.
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Dit was nu voorwaar het meisje dat hij van alle tijden had begeerd, misschien in
een andere wereld reeds, en heel zeker vóór zijn eerste jeugdige bewustwording en
de ontkieming van zijn menselijke zucht naar ideaal en genot. En wat de echtheid
en tevens het fabuleuze van haar verschijning nog verhoogde, was dat dit meisje nog
steeds van hem verwijderd
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Met het portret van zijn beide zonen René en Yanty (Foto Jean Mil).

bleef. Zij was nog altijd verdroomd en onbereikbaar voor hem in de werkelijkheid.
Zij deelde in dit rijke huis met zijn onwezenlijke kanten, behoorde tot een stand
waarmede hij redelijkerwijze geen omgang kon hebben en was bovendien een
vreemdelinge.
Deze waarnemingen stelden hem in zekere mate gerust en bedaarden zijn
ontroering. Maar van een andere kant beknelden ze hem meer dan ooit met dat pijnlijk
heimwee naar het onvindbare land dat zich buiten het zichtbare en het vatbare van
elke mens uitstrekt.
Die dingen overvielen hem en waren hem oneindig duidelijk

Rechtover de oude kerk van Mariakerke... waar Ensor begraven ligt (Copyright Jean Mil).

in die paar momenten dat zij glimlachend en sprakeloos voor hem stond en wachtte
tot hij zich hersteld had. Zij scheen dat zo eenvoudig te vinden alsof hij ook geen
onbekende voor haar was.
‘Ik ben Gwendoline, Oom Fergusons nicht.’
‘Ik ben Albin. Ik heb U nooit eerder gezien,’ loog hij, gedeeltelijk.
‘Dat maakt het zo zonderling tussen ons!’ zei ze levendig, en plotseling keek ze
naar de oude man en haar gelaat verhelderde met zo'n hevige uitstraling van klare
aandoening, dat het was of dit meisje een bron van licht in zich had. Heel haar wezen
scheen opgeheven en er was iets verblindends aan haar, iets rein hartstochtelijks dat
Albin onmiddellijk deed terugdenken aan de godin in de hall, met haar voldane
jachtlust en die inherente, klare begerigheid in haar marmeren gelaat.
Heel die uiting van haar gevoelens was merkbaar voor de oude man bestemd en
naar hem gericht en wat ze zei klonk triomfantelijk en meer en meer onbegrijpelijk
voor Albin.
‘Geloof je me nu, Oom Ferguson?’
Hij moest haar geloven, want hij lachte haar toe in volle overgave en bewondering.
Het was of hij niet anders kon dan toegeven aan de glans van haar blanke hartstocht,
aan die wilde, ongrijpbare jachtlust die heel haar opgewekt wezen uitstraalde. Er was
zelfs meer in hem en dat verraadde het mannelijk egoïstische deel in zijn verouderd
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wezen. Hij trachtte zoveel hij kon om haar levenshelderheid te weerkaatsen, om
spiegel te zijn van haar zegerijke vreugde.
‘Wel, Gwen!’ zei hij dan, alsof hij een onuitgesproken wens beantwoordde. ‘Hij
is ook jouw gast. Take him away!’
Gaston Duribreux

Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Gaston Duribreux
I. Biografie:
- geboren in Oostende op 28 mei 1903 als zoon van René, een Frans-Vlaming
uit Boeschepe (de verbondenheid van de schrijver met Frans-Vlaanderen, vooral
met de Catsberg, ligt o.m. weerspiegeld in Derina en in het bijzonder in De
bron op den berg); zijn moeder, Marie Bollaert, van wie hij het geestelijk portret
in Het wrede spel tekende, kwam uit Ledeberg;
- na zijn middelbare-schooltijd in het Oostendse Onzelievevrouwecollege (hij
volgde er de moderne humaniora: één van z'n leraren was August Benoot)
verbleef hij een jaar in Duitsland en daarna drie jaar aan de Franse Riviera om
zich in het beroep van hotelier te bekwamen;
- in 1928 vestigde Duribreux zich als hotelhouder in de Aartshertog-
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straat 74 te Mariakerke(*1):;
- hij trouwde op 15 mei 1929 met Louise Dierickx-Visschers; het paar kreeg 3
zonen: René (o 1930), Jean (Yanty, o 1937) en Paul (o 1942, auteur van Schimmen
uit het verdronken land (1981), Een dam in de tijd (1983) en Het virus van de
Letherivier (1987), die sinds 1975 hetzelfde, 5 verdiepingen hoge Parkhotel
uitbaat);
- Duribreux debuteerde in 1934, onder het pseudoniem Jan van Wieren, met
Karoen in 't aanschijn van de zee, zodat Bruun, vijf jaar later onder eigen naam
verschenen, lange tijd als het debuut van Duribreux werd beschouwd en in 1942
zelfs als ‘eersteling’ met een premie van de provincie Antwerpen werd bekroond;
- werk van Duribreux werd vertaald in het Duits (zie verder), Frans (1968) en
Portugees (1972); ook werd hij herhaaldelijk bekroond:
• in 1947 met de Lode Baekelmansprijs van de Kon. Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde ‘voor zijn romans die het
probleem van de zee en het vissersvolk behandelen’;
• In 1951 met de Prijs van de Scriptores Catholici voor De grote
Hemme;
• in hetzelfde jaar met de (eerste) 5-jaarlijkse Prijs voor het verhalend
proza van de provincie West-Vlaanderen voor De zure druiven(*2):;
• in 1952 met de Em. Vlieberghprijs van het Davidsfonds
(Guldensporenprijs) voor Tussen duivel en diepzee(*3):;
- de letterkundige-hotelier Gaston Duribreux (Officier in de Leopoldsorde, Ridder
in de Leopoldsorde en Ridder in de Kroonorde) overleed thuis op 27 mei 1986,
daags voor hij 83 jaar zou worden; hij werd op zaterdag 31 mei om 10u.30 in
de kerk van O.-L.-Vrouw-Koningin (Lijsterbeslaan, Mariakerke) te Oostende
ten grave gedragen.

II. Bibliografie ‘van’:
a) romans:
Karoen in 't aanschijn van de zee. Levensroman (1934)(*4):,
Bruun (1939, 19423),
De laatste visschers (1940, z.j.2)(*5):,
Derina of Het teere spel der liefde (1941)(*6):,
De Roeschaard. Een visschersroman (1943)(*7):,
De bron op den berg (1945)(*8):,
De grote Hemme (1950, 19522)(*9):,
Het gouden zeil (1950),
De zure druiven (1952, 19542)(*10):,
Tussen duivel en diepzee (1953, 19802)(*11):,
Schipper Jarvis (1954),
De parabel van de gehate farizeeër (1955),
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De parabel van de geliefde tollenaar (1956)(*12):,
Kantwerk en zwanen (1958)(*13):,
Het wrede spel (1960),
Ballade van de hopeloze zuiverheid (1971)(*14):.
b) verhalen:
Toen keerde de windin Van elk een verhaal. Leuven, Davidsfonds,
1948, blz. 65-104;
De groene glaskogel in West-Vlaanderen, 1954, III, blz. 212-215;
Brugs romantisme in Schrijvers almanak voor het jaar 1955
samengesteld door B. Schierbeek en J. Walravens. Amsterdam,
C.P.J. van der Peet, 1955, blz. 88-91;
Daniël, mijn vriend in Dietsche Warande en Belfort, 1958, CIII,
blz. 200-209 en in Literair Akkoord, 3, 1960, blz. 29-39.
c) studies:
Zee- en visschersvolk op Vlaanderens kust (1941),
De visscher (1942).

III. Bibliografie ‘over’:
A. Algemeen:
a) naslagwerken:
- Baers J. en Hardy P. in Lectuur-Repertorium 1900-1952. Antwerpen,
A.S.K.B., 1952, 1 (A-G), blz. 801-802;
- Bonneure F. in Literaire gids voor West-Vlaanderen. Schoten,
Hadewijch, 1985, blz. 154;
- B(onneure) F. in Lexicon van Westvlaamse schrijvers. Torhout,
V.W.S., 1984, I, blz. 49;
- Demedts A. in M.E.d.W. Gent, Story-Scientia, 1964, II, blz. 453;
- Den Haan J. e.a. in Honderd schrijvers van onze eeuw. Den Haag,
Daamen/Antwerpen, De Sikkel, 1954, blz. 120;
- Hardy P. en De Win X. in Lectuur-Repertorium 1952-1966.
Antwerpen, A.S.K.B., 1968, 1 (A-G), blz. 630;
- Lissens R.F. in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
Brussel-Amsterdam, Elsevier, 19674, blz. 208, 211, 216;
- Sourie L. in Vlaams letterkundig lexicon. Komen, 1951, blz. 57-58;
- Van Aken P. in Letterwijs, letterwijzer. Een overzicht van de
Nederlandse literatuur. Brussel-Amsterdam, Manteau, 1978, blz.
177;
- Van Aken P. in Culturele geschiedenis van Vlaanderen. Deurne,
Baart, 1983, IX, blz. 49, 59, 68;
- Van Vlierden B.F. in Twintig eeuwen Vlaanderen. Hasselt,
Heideland-Orbis, 1973, X, blz. 174, 177-178, 204;
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-

Vercammen J. in M.E.v.d.W. Haarlem, De Haan/Antwerpen, De
Standaard, 1980, III, blz. 77;
Waterschoot P. e.a. in Lectuur Repertorium 1967-1978. Antwerpen,
K.C.L.B., 1980, 1 (A-G), blz. 604.

b) ‘literaire portretten’ van Duribreux:
- Bonneure F. in Kijkers op koppen. Brugge, Breydel, 1964, blz.
44-45;
- C(asteur) H. in West- Vlaanderen, 1955, IV, nr. 3, blz. 111;
- De Ceulaer J. in Toortsen, z.j., nr. 10, blz. 13-16;
- Hardy P. in V.W.S.-Cahiers, 1970, V, nr. 4A, blz. 1-5, 15;
- Hermanowski G. in Die Stimme des schwarzen Löwen. Geschichte
der flämischen Romans. Starnberg, Josef Keller Verlag, 1961, blz.
122-124;
- Smeets A. in V.W.S.-Cahiers, 1968, III, nr. 4B, blz. 8-9;
- Weyts S. in West-Vlaanderen, 1952, 1, nr. 3, blz. 87.

Vlaanderen. Jaargang 36

297
c) monografie:
- Hardy P., Gaston Duribreux. Brugge, Desclée De Brouwer, 1963,
41 blz. (Ontmoetingen: 45).
d) interviews met de auteur:
- Claes G. in G.v.A., 29augustus 1971;
- De Ceulaer J. in Te gast bij Vlaamse auteurs, 2. Antwerpen, De
Garve, z.d., blz. 45-49 (ook in Het Nieuwsblad, 12 januari 1961);
- Jonckheere K. in Onze Tijd, 1939, IV, blz. 201;
- Sourie L. in Mens en kunstenaar. Vraaggesprekken, 1. Turnhout,
J. Van Mierlo-Proost, 1955, blz. 117-128;
- Van der Wiele G. in West-Vlaanderen, 1957, VI, nr.2, blz. 126.
e) opstellen i.v.m. Duribreux’ werk:
- Duyncanter P.C., Gaston Duribreux en de evolutie van zijn werk in
Boekengids, 1946, XXIV, blz. 181-184;
- Ranke B., Kantteekeningen bij het werk van Gaston Duribreux in
Westland, 1942-'43, I, blz. 253-259;
- Sourie L., Gaston Duribreux in West-Vlaanderen, 1958, VII, nr. 3,
blz. 170-175;
- Van Vlierden B.F., Het heroïsme in het werk van Gaston Duribreux
in Streven, 1956-'57, XXIV, 2, blz. 875-882.
f) herdenkingsbijdragen:
- Demedts A., Gaston Duribreux 60 in D.W.e.B., 1963, CVIII, blz.
381-382;
- Vanderschaeghe P., Gaston Duribreux 60! in West- Vlaanderen,
1963, XII, nr. 67, blz. 46-47;
- Vanderschaeghe P., Gaston Duribreux zestig in Bg., 1963, XLI, blz.
161-162;
- S(meets) A., Gaston Duribreux vijfenzestig in Vlaanderen, 1968,
XVII, nr. 102, blz. 437;
- Hannelore R., Romancier Gaston Duribreux 80 in Vlaanderen,
1983, XXXII, nr. 184, blz. 163-164.
- Germonprez F. in Sabam, 1983, nr. 3, blz. 193.
g) in memoriams Gaston Duribreux:
- Bonneure F. in Vlaanderen, 1986, XXXV, nr. 213, blz. 328;
- X. in D.S., 29mei 1986.

B. Bijzonder: recensies:
a) romans:
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i.v.m. Bruun (1939):
- Hardy P. in Bg., 1940, XVIII, blz. 53, nr. 18.921;
- Rutten M. in Vormen, 1939-'40, IV, blz. 187;
- Van de Wiele J. in Nieuw Vlaanderen, 1940, VI, nr. 13,
blz. 4, 16;
- Van Tichelen H. in D.V.G., 1939-'40, XXVIII, blz.
235-236.
i.v.m. De laatste visschers (1940):
- Hardy P. in Bg., 1940, XVIII, blz. 134, nr. 19.289; blz.
153, nr. 19.371;
- Van de Wiele J. in Nieuw Vlaanderen, 1940, VI, nr. 13,
blz. 4, 16;
- X. (R.B.) in Streven, 1940-'41, VIII, blz. 312.
i.v.m. Derina (1942):
- Hardy P. in Volk en Kultuur, 1942, II, nr. 13, blz. 6-7;
- Roose L. in Nieuw Vlaanderen, 1942, VIII, nr. 17, blz.
4, 5;
- Van de Velde A. in Bg., 1942, XX, blz. 8-9, nr. 20.999.
i.v.m. De Roeschaard (1943):
- Demedts A. in Het boek in Vlaanderen, 1946, blz.
22-24;
- Hardy P. in Volk en Kultuur, 1943, III, nr. 40, blz.
689-690;
- Van de Moortel R. in Nieuw Vlaanderen, 1943, IX, nr.
37, blz. 4;
- Van de Moortel R. in Bg., 1944, XXII, blz. 113, nr.
24.344.
i.v.m. De bron op den berg (1945):
- Jonckheere K. in Animalia, 1946, nr. 60, blz. 5-6.
i.v.m. De grote Hemme (1950):
- De Haes J. voor B.R.T.-1, 25 juli 1950;
- Demedts A. in Het Nieuws van den Dag, 12 april 1950;
- Eemos P. in 't Pallieterke, 11 mei 1950;
- Hardy P. in Bg., 1950, XXVIII, blz. 76-77, nr. 31.586;
blz. 93, nr. 31.652;
- Sirius in D.S., 9 april 1950;
- Taels J. in G.v.A., 4april 1950;
- Van de Moortel R. in De Gentenaar, 23 april 1950;
- X. (J.D.L.) in De Nieuwe Gids, 15 februari 1950;
- X. in Het Volk, 18 februari 1950.
i.v.m. Het gouden zeil (1950):
- Hardy P. in Bg., 1951, XXIX, blz. 147-148, nr. 33.298;
blz. 167, nr. 33.380.
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i.v.m. De zure druiven (1952):
- Hardy P. in Bg., 1952, XXX, blz. 146-147, nr. 34.658;
blz. 166, nr. 34.729;
- Janssen E. in Streven, 1951-'52, XIX, 2, blz. 177-179;
- Lampo H. in N.V.T., 1952-'53, VII, blz. 300-302;
- S(chevenhels) L. in Lektuurgids, 1955, II, blz. 56;
- Seghers R.J. in De Periscoop, 1951-'52, II, nr. 9, blz.
5;
- Van Rijn H. in Kultuurleven, 1955, XXII, blz. 73-74;
- X. (O.D.M.) in Band, 1952, XI, blz. 296.
i.v.m. Tussen duivel en diepzee (1953):
- De Vree P. in De Periscoop, 1953-'54, IV, nr. 1, blz. 6;
- Hardy P. in Bg., 1953, XXXI, blz. 181-182, nr. 36.164;
blz. 201, nr. 36.247;
- Van Meer P. in Streven, 1952-'53, VI, 2, blz. 286-287.
i.v.m. Schipper Jarvis (1954):
- Hardy P. in Bg., 1955, XXXIII, blz. 80, nr. 38.405; blz.
95, nr. 38.457;
- Michiels I. in Het Handelsblad, 8 maart 1955;
- Van de Voorde U. in S.d.L., 28 mei 1955;
- Verbeke L. in Boekenschouw van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 26 juni 1955.
i.v.m. De parabel van de gehate farizeeër (1955):
- Demedts A. voor B.R.T.-I, 7 juni 1955;
- Dendooven L. in Brugsch Handelsblad, 2 juli 1955;
- Hardy P. in Bg., 1955, XXXIII, blz. 153-154, nr. 38.682;
blz. 169, nr. 38.743;
- Janssen E. in Het Nieuws van den Dag, 27 april 1955;
- Michiels I. in Het Handelsblad, 3 mei 1955;
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-

Van de Moortel R. in De Gentenaar, 5 juni 1955;
Van de Voorde U. in S.d.L., 28 mei 1955;
Verbeke L. in Boekenschouw van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 26 juni 1955.

i.v.m. De parabel van de geliefde tollenaar (1956):
- Hardy P. in Bg., 1957, XXXV, blz. 55-56, nr. 41.333;
blz. 74, nr. 41.401;
- Van de Voorde U. in S.d.L., 23 maart 1957;
- W(illekens) E. in Lektuurgids, 1957, IV, blz. 141.
i.v.m. Kantwerk en zwanen (1958):
- De Wispelaere P. in N.V.T., 1958-'59, XII, blz. 880-883;
- Hardy P. in Bg., 1958, XXXVI, blz. 147-148, nr. 43.355;
blz. 168, nr. 43.412;
- Lissens R.F. in De Periscoop, 1957-'58, VIII, nr. 8, blz.
3;
- S(chevenhels) L. in Lektuurgids, 1958, V, blz. 177;
- Stervelynck J. in West-Vlaanderen, 1960, IX, nr. 51,
blz. 189-190;
- Van Vlierden B.F. in Streven, 1958-'59, XII, 2, blz.
950-951;
- Westerlinck A. in D.W.e.B., 1958, CIII, blz. 628-632;
- X. (G.D.V.) in Band, 1958, XVII, blz. 339;
- X. in Nieuwe Stemmen, 1958, XV, blz. 26-27.
i.v.m. Het wrede spel (1960):
- Hardy P. in Bg., 1961, XXXIX, blz. 164-166, nr. 47.597;
blz. 187, nr. 47.664;
- Janssen E. in De Belleman, 1960, XXIX, blz. 73-75;
- Kemp B. in West-Vlaanderen, 1961, X, nr. 57, blz.
204-205;
- Scheer L. in D.W.e.B., 1961, CVI, blz. 206-208;
- Van de Voorde U. in S.d.L., 25 maart 1961.
i.v.m. Ballade van de hopeloze zuiverheid (1971):
- B(obine) R. in Lektuurgids, 1972, XIX, blz. 94;
- De Swaef D. in Knack, 19 oktober 1971, nr. 35, blz. 5;
- Hardy P. in G.v.A., 31 augustus 1971; in Bg., 1971,
XLIX, blz. 346-347; 382, nr. 64.779;
- Janssen E. in De Periscoop, 1971-'72, XXII, nr. 2, blz.
4;
- Speliers H. in Knack, 28 september 1971, nr. 32, blz.
72;
- Speliers H. in Die verrekte gelijkhebber. Polemieken.
Brugge, Sonneville/'s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
1973, blz. 35 (Nieuwe Nijgh Boeken: 56);
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-

Van de Perre R. in Nieuwe Stemmen, 1971-'72, XXVIII,
blz. 86-87;
X. in D.S., 16 juli 1971;
X. in Wij, 13 mei 1972.

Luc Decorte

Eindnoten:
In de roman Derina, 1941, treedt een rijke steenbakker Johan Iweins ten tonele.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 39.
J. de Ceulaer, Te gast bij Vlaamse auteurs, Tweede Reeks, Antwerpen, 1962, p. 45-49.
De zure druiven, 1952, p. 332.
Zee en visschersvolk op Vlaanderens kust, 1941; De Visscher, 1942.
P. Hardy, Gaston Duribreux, Brugge, 1963.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 98.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 98.
De grote Hemme, 1950, p. 211.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 47.
De grote Hemme, 1950, p. 69.
De grote Hemme, 1950, p. 77.
De grote Hemme, 1950, p. 143.
De grote Hemme, 1950, p. 161.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 97.
De zure druiven, 1952, p. 13.
De zure druiven, 1952, p. 40.
De zure druiven, 1952, p. 44-45.
De zure druiven, 1952, p. 299.
De zure druiven, 1952, p. 370.
Het wrede spel, 1960, p. 98.
Ballade van de hopeloze zuiverheid, 1971, p. 40.
Ballade van de hopeloze zuiverheid, 1971, p. 133.
De parabel van de gehate farizeeër, 1955, p. 92.
Ballade van de hopeloze zuiverheid, 1971, p. 86.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 120.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 174.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 65.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 60.
Kantwerk en zwanen, 1958, p. 106.
J. de Ceulaer, Te gast bij Vlaamse auteurs, Tweede Reeks, Antwerpen, 1962, p. 11-18.
Een foto van het Hotel du Parc uit 1950 treft men aan in F. Bonneures Literaire gids voor
West-Vlaanderen (Schoten, Hadewijch, 1985, blz. 155).
(*2): Cf. R. Seys in V.W.S.-Cahiers, 1975, X, nr. 4, blz. 11-12.
(*3): Cf. (L. Sourie)in West-Vlaanderen, 1953, II, nr. 1, blz. 10.
(*4): Verschenen onder het ps. Jan van Wieren. In verband met zijn schuilnaam schreef Duribreux
in De Belleman (1953, XXII, blz. 1) het volgende: ‘Mijn eerste roman, waarvan ik de inzage
voortaan aan mijn trouwste vrienden weiger, heb ik in het “licht” gezonden onder de schuilnaam:
Jan Van Wieren. De hemel weet of ik fier was over mijn vondst! Ziehier hoe ik dat in mijn
naïeve verbeelding zag: Jan, een voornaam zo algemeen mogelijk, en Van Wieren, daarmee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(*1):
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was bedoeld dat ik, als man van de kust, wou gelijken op die zeeplanten welke zich naar alle
richtingen uitspreiden als het water (de levenszee!) ze beroert, op en neer gaan met de getijden,
aan alle invloeden en temperaturen onderhevig zijn, maar ten slotte onwrikbaar aan hun bodem
of aan hun stoere golfbreker vastzitten.
Na mijn eerste boek heb ik die schuilnaam verzaakt, (...)’.
(*5): In 1941 vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als: Die letzten Fischer.
In De Belleman, 1940, IX, blz. 5-6 publiceerde Gaston Duribreux een Inleiding tot ‘De laatste
visschers’.
(*6): De opdracht luidt: ‘Aan mijn vrouw’.
(*7): De auteur citeert op blz. 7 als motto de woorden van Stijn Streuvels: ‘... De kwade geest die de
zeelieden aan wal zit af te wachten.’
In De bloem van de zee (cf. West-Vlaanderen, 1955, IV, blz. 127-129) schrijft Duribreux: ‘Zo
is de Roeschaard nog altijd de grootste vijand van de visser. Hij is de waternikker die de argeloze
man te pakken krijgt wanneer hij aan de wal vertoeft en de zee verzaakt, al is het voor korte
duur. Psychologisch is de Roeschaard te verklaren als de onrust en de onzekerheid die
natuurlijkerwijze de zeeman bevangen als hij zijn element verlaat. De visser ziet de Roeschaard
verschijnen onder allerhande gedaanten, in mistvormen, in een zwarte kat, in een oude vrouw.’

(*8):
(*9):
(*10):
(*11):
(*12):
(*13):

(*14):

Cf. ook: A. Hans in Kerlingaland. (Geschiedenis, legenden, zeden en gewoonten der
kustbewoners). Antwerpen, L. Opdebeek, 1912, blz. 193.
Opgedragen ‘Aan mijn voorouders, op den Berg’. Met illustraties van Albert Setola.
Naam van een nog bestaande hoeve ‘bachten de kupe’, aan de oevers van de IJzer.
De Standaard publiceerde de roman als dagelijks feuilleton vanaf 24 januari 1978.
Een kort fragment uit De zure druiven verscheen in V.W.S.-Cahiers, 1975, X, nr. 4, blz. 12.
In 1980 bracht uitgeverij Beckers (Kalmthout, Antwerpen) een herdruk van de roman in de
serie Vlaamse auteurs, ingeleid door Georges Adé, blz. 17-22.
In Kijkers op koppen van F. Bonneure (Brugge, Breydel, 1964) staat op blz. 45 in het handschrift
van de auteur het slotfragment van de roman afgedrukt.
F. Bonneure nam in Brugge in de literatuur (Brugge, De Gezellen van de Heilige Michiel,
1974) en in Brugge (Brugge, Raaklijn, 1975) onder de titel Zijn de zwanen er nog niet? een
fragment uit Duribreux' Brugse roman op.
A. Demedts kondigde in Dietsche Warande en Belfort (1963, CVIII, blz. 381) de roman als De
wegen van de zee aan, ‘waaraan hij reeds lang bezig is’.
De Epiloog van de roman verscheen in voorpublikatie in D.W.e.B., 1971, CXVI, blz. 351-354.
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Fred Germonprez
(1914-)

Fred Germonprez: de mens en zijn oeuvre
De Westvlaamse journalist en romancier Fred Germonprez is een knap en veelzijdig
man, naar wie zijn collega's en vrienden steeds opgezien hebben. Het minste waarmee
zij hem konden bedanken en eren toen hij met pensioen gegaan is, was een artikel
over de waarde en betekenis van zijn literair werk.
Laten wij van wal steken met een biografische inleiding. Vader Hector Lodewijk
Germonprez was griffier bij het vredegerecht te Nieuwpoort en gehuwd met Ernestine
Dosogne, die uit het Oostvlaamse Lede afkomstig was. Hun gezin telde vijf kinderen,
waarvan het vierde Alfred heette en op 30 december 1914 te De Panne geboren werd.
Volgens het getuigenis van de schrijver zelf was het zijn moeder, oudste dochter uit
een gezin van veertien, die op hem de sterkste invloed uitgeoefend heeft. Vrij jong
was zij op haar geboortedorp beginnen werken en ook te Nieuwpoort hield zij een
manufacturenwinkel open.
Wanneer het pas gaf, verhaalde zij niet ongaarne wat zij in haar jeugd ervaren had.
Zij deed het weleens al lachend, maar het gebeurde ook half wrokkig, als zij dacht
aan het onrecht dat haar geërgerd had. Hij begreep, hoe jong hij ook was, hoe
vernederend het overkwam zich minderwaardig te weten, omdat men niet had wat
rijker bedeelden wel bezaten. Dat was in de tijd dat er slechts één keer in de week
vlees op de tafel van de werklieden kwam en zelfs hun boterhammen geteld werden.
Na zijn lager onderwijs volgde Fred de Grieks-Latijnse humanoria. Eerst aan het
Sint-Bernarduscollege te Nieuwpoort en van 1932 af aan het Sint-Jozefscollege te
Moeskroen, waar ook zijn vader op de schoolbanken gezeten had. In beide scholen
was de voertaal Frans, zoals bijna overal in Vlaanderen, maar in het half verfranste
Moeskroen gold dat nog dwingender dan elders. De wens van beide ouders was dat
hun zonen rechter, advocaat of staatsambtenaar zouden worden.
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Spijtig voor hen zou dat verlangen nooit vervuld worden. De twee broers waren
zwak van gestel en Fred, die aanvankelijk de zwakste scheen, kreeg van een
geneesheer de raad zijn studies voor de eindejaarsexamens te onderbreken en in de
sparrebossen rond de abdij van Averbode zijn aangeboren zwakheid te overwinnen.
Op zekere dag maakte hij daar kennis met Ernest Claes en Felix Timmermans, die
soms voor enige dagen in de abdij kwamen verpozen. Terug in Nieuwpoort mocht
hij het secretariaat van de Openbare Onderstand waarnemen; hij zou een normale
wedde ontvangen en de armsten onder de armen kunnen helpen.
Er wachtten hem nog allerlei ontgoochelingen, maar de griffierszoon was geen
pessimist en aan wilskracht zou het hem nooit ontbreken. Tijdens zijn vrije uren las
hij alles wat in de openbare bibliotheek voorhanden was. Niet het minst de sociaal
gerichte romans die de onderdrukking van de arme werklieden aanklaagden, maar
ook de studieboeken die voorspelden dat er een rechtvaardiger wereld, met meer
vrijheid, gelijkheid en een breder bestaan voor iedereen in aantocht was.
Na zijn verblijf te Averbode heeft het nog maanden geduurd voor Fred Germonprez
zich min of meer hersteld voelde. De vroege dood van zijn broer Hector die daarop
volgde, heeft de sfeer die in huis heerste niet zo spoedig kunnen ophelderen. Ook
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had onrust gewekt, hoewel België, althans
schijnbaar, nog hoopte aan het gevaar te ontsnappen. Het blijkt dat zijn moeder heeft
kunnen verhinderen dat hij een egocentrische zelfkweller werd. Zij raadde hem aan
met liefhebbers van kunst en literatuur vriendschap te sluiten. Zo werd hij kameraad
met een groep auteurs, die te Oostende in het tijdschrift Voetlicht samenwerkten.
Weldra kreeg hij met zijn gedichten en verha-
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len ook toegang tot het maandschrift De Vlaamsche Gids en het weekblad
Nieuw-Vlaanderen, dat door Prof. Dr. H.J. van de Wyer opgericht werd als orgaan
van de Vlaamse Concentratiebeweging.
In 1936 debuteerde Germonprez met een Vlaams Filmpje, getiteld Een drama in
de sneeuw, dat hij naar Franse tekst van René Joinville vertaald en aangepast had.
Daarop volgden twee korte verhalen, die te Brussel door De Phalanx uitgegeven
werden. Na het uitbreken van de oorlog verschenen verder in 1941 De Westkust
onder vuur en Volk uit de Westhoek, uitgaven die tot drie- en viermaal toe herdrukt
werden. Oorzaak van dat succes bleek de concrete situering en beschrijving van
toestanden en gebeurtenissen in verband met de Achttiendaagse Veldtocht en de
humor die er terloops bij te pas gebracht werd, toen afdelingen van het Engelse,
Belgische, Franse en Nederlandse leger poogden - wat spoedig op een vergeefse
onderneming uitliep - de Duitse opmars naar de Noordzee te stuiten.
Een van de belangrijkste stromingen die in de Europese literatuur van de achttiende
en negentiende eeuw voorkomen is het populisme. Zij heeft die naam gekregen en
bewaard omdat zij een opvallende belangstelling voor de boeren en werklieden aan
de dag legt. De Fransen hebben in navolging van de Hongaren reeds tijdens de vorige
eeuw de naam gebruikt om een beweging aan te duiden die streefde naar een
verheerlijking van de opbouwende arbeid en veelal uitvoer tegen de

Omslag Poolse uitgave van ‘Mensen in de schaduw’ (1978).
Omslag Duitse vertaling van ‘De derde hoofdzonde’ (1962).
Omslag Tsjechische vertaling van ‘De moerduivels’ (1960).

misbruiken, die er in de industrie en handel op gericht waren zoveel mogelijk winst
te maken, zonder naar het algemeen welzijn om te zien.
Een belangrijk deel van Germonprez' verhalend werk kan bij die strekking
ingedeeld worden. Wij denken in het bijzonder aan de onderwerpen die hem tijdens
de laatste twee oorlogsjaren geboeid en later tot enige van zijn meest opvallende
romans geleid hebben. Hij publiceerde in 1943 Dat dwaze hart en in 1944 Ik wil
leven, verhalen waarvan de titels alleen reeds zijn bekommernis om het algemeen
welzijn van de verarmde kleine mensen verraden. Ook in Jan Bart sterft (1944) een verhaal van amper 32 bladzijden - komt die bezorgdheid tot uiting. Hier beknopter
samengevat, maar daardoor met een sterker bekommernis geladen. Twaalf jaar later
zal hij zijn visie op Jan Bart hernemen en er een roman van 242 bladzijden van maken,
waarin hij de geschiedenis van de Duinkerkse kaper een heroïsch karakter zal
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verlenen, om hem tot een voorbeeld van nooit begevende moed en trouwe vriendschap
te maken.
Wij vroegen hem jaren geleden eens wat hij over onze letterkunde tijdens de
bezetting gedacht had. ‘Men sprak veel over volksverbonden kunst,’ zei hij. ‘Maar
men vergat weleens dat de kunst nooit uit theorieën geboren wordt.’ Toen wij tot
slot van ons gesprek gaarne zouden geweten hebben wat hij als eigen werk in het
vooruitzicht had, was zijn antwoord: ‘De zee laat niet los. Ik zou een groot zee-epos
willen schrijven. Iets machtigs dat - toch in mijn verbeelding! -
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Fred op zijn twaalfde! (1926).

geweldig en schoon zou kunnen worden. Ik wil er geloof in het leven en goedheid
in leggen, want daar hebben wij allen behoefte aan.’
De oorlogsjaren waren voor Germonprez, zoals voor velen in Vlaanderen, een
zware beproeving. Er zijn bij ons weinig schrijvers geweest, die niet verder geschreven
hebben. Ook zij van wie, voortgaande op hun vroeger werk, verondersteld mocht
worden dat zij allerminst partijgangers van het nationaal-socialisme waren, hebben
verder gedicht en geromanceerd, wel vermijdend zich te compromitteren. Germonprez
heeft zoveel mogelijk dat voorbeeld gevolgd, zijn talent verder ontplooid en bijna
in alle genres merkwaardig werk geleverd. Na de Russische verdediging van
Stalingrad, waarbij het Zesde Duitse leger omsingeld en verslagen werd, heeft hij
voorzien wat er te gebeuren stond. Zijn verhalen uit die tijd en later, Dat dwaze hart
(1943) en Wij leven (1939) dragen reeds een stempel van bezinning en moedige
aanvaarding van de werkelijkheid.
Het is de eerste periode waarin veel werk van zijn hand tot het buitenland doordrong
en vooral in Duitse tijdschriften opgenomen werd. Zij die de afwikkeling van de
oorlog met een nuchtere geest afwachtten, voegden zich naar de omstandigheden.
Anderen deden het niet, vooral niet uit een vorm van stoïsche eerlijkheid. Om het
kameleon te typeren heeft hij een wijs woord van Goethe aangehaald: ‘Wenn wir
die Menschen nehmen wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie
behandeln als wären sie was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu
bringen sind.’
Na de bevrijding maakte Germonprez een nieuwe periode van onzekerheden en ziekte
door. De longkwaal waaraan hij vroeger geleden had, kreeg hem opnieuw in haar
greep. Enige tijd vond hij als redactiesecretaris werk bij het Brusselse weekblad
Omroep. In 1946 kwam hij in dienst van het dagblad Het Volk, editie van Het Volk-De
Koerier van West-Vlaanderen te Kortrijk. In 1952 moest hij opnieuw opgenomen
worden in het ziekenhuis en heeft daar angstige weken en dagen gekend die velen
niet zouden te boven gekomen zijn. Later heeft de Kortrijkse radioreporter André
Lammertijn hem in een interview gevraagd wat voor Germonprez na al zijn
beproevingen het voornaamste was: een bloeiende gezondheid of een taaie wilskracht?
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Handschrift van Fred Germonprez uit ‘De magistraat’.
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Fred Germonprez als ‘redenaar’ (Copyright Joost Strosse).

‘Wat is een bloeiende gezondheid?’ luidde een tegenvraag. ‘Iedereen verlangt oud
te worden, al gaat het ook gepaard met een aftakelende gezondheid. Toen ik in mijn
jeugd door longtuberculose werd getroffen, was mijn broer - student in de rechten
aan de universiteit - op tweeëntwintigjarige leeftijd overleden. In 1951, nadat ik jaren
als journalist voor Het Volk gewerkt had, recidiveerde ik als longpatiënt. De
pneumoloog sprak zijn verdict uit, dat alleen een chirurgische ingreep, waarbij de
zieke long werd weggenomen, redding kon betekenen. Althans indien ik niet wilde
dat de tweede long door t.b.c. werd aangetast. Die arts was een realistisch en oprecht
man en hij voegde erbij dat ik vijftig op honderd kansen maakte met succes de operatie
te doorstaan. Het was een gewoonte vooraf de sacramenten der stervenden te
ontvangen. Een paar patiënten bezweken tijdens de ingreep. Eén was gewoon
weggevlucht. In de kapel van het ziekenhuis stond een katafalk opgesteld voor de
rouwdienst die 's anderendaags voor een overleden lotgenoot plaats zou hebben...
Wat doet een mens in zulke omstandigheden? Germonprez stamelde slechts twee
woorden: ‘Je maintiendrai! Je maintiendrai!...’ Gewoon het devies van de Prins van
Oranje. De romancier besloot zijn verhaal met de raadgeving: ‘Het belangrijkste in
zo'n geval is zijn moed niet te verliezen. Ik hou niet van laffe mensen, van
zwakkelingen, die voor hun verantwoordelijkheid wijken.’
Waar hij voortaan woonde of wat hij ook verrichte, hij kon het beeld van vissers
en zee niet uit zijn herinnering bannen. Hij dacht aan de IJslandvaarders uit het
bekende lied en al evenzeer aan zijn Jan Bart, aan de sagen en legenden, die zijn arm
en miskend volk recht gehouden hadden. Zij wilden van het netvlies van zijn ogen
niet weggewist worden, evenmin als de arme vissersbevolking in het algemeen uit
een onaanzienlijk dorp bij de Franse grens. Om het onmisbare te kunnen betalen
zagen zij zich verplicht hun eeuwenoud beroep op te geven en te smokkelen, omdat
zij de moderne uitrusting om hun visvangst uit te oefenen niet konden bekostigen.
Ook niet goed wisten hoe het allemaal te beredderen. Als een zekere Crabbe, een
ondernemende man die smokkelaar geworden was, dreigde in handen van de
commiezen te vallen, deed hij zijn vaartuig in de lucht vliegen. Liever sterven dan
slaaf te worden van een macht die hij verachtte.
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In dezelfde tijd maakte Germonprez een zware beproeving door: de eenheid van
zijn gezin ging teloor. Wie het nooit meegemaakt heeft, kan zich moeilijk inbeelden
wat het betekent. Hij bleek zo ontmoedigd dat zijn vrienden zich met een benepen
hart de vraag stelden of hij niet voorgoed voor de letterkunde verloren zou gaan.
Gelukkig heeft hij zijn zwaarmoedigheid overwonnen bij het schrijven van Iseland,
Iseland (1950).
Afwijkend van de romans die na de oorlog het stempel van de Angelsaksische
problemen en weldra ook van de Franse filosofische literatuur droegen, besteedde
hij zijn beste tijd aan een schildering van het Vlaamse vissersbestaan, zoals hij het
van oudere mensen had horen beschrijven.
Zes maanden van het jaar verbleven de vissers in de nabijheid van de IJslandse
wateren om kabeljauw te vangen. Soms hadden zij zodanig met ziekten en stormen
te kampen, dat de helft van de opvarenden hun thuis niet meer terugzagen. Hun
weduwen en wezen leden dan bittere armoede. Zelfs de overlevenden brachten te
weinig geld in huis, om het jaar veilig rond te komen. Dan was de oude en versleten
pastoor Zoete hun laatste toeverlaat. Arm als zij trok hij het binnenland in om
aalmoezen in te zamelen. Ook voor de smokkelaar Kilo, bij wie een ongehuwd meisje
inwoonde. Douane-inspecteur Laverge had intussen achterhaald dat de pastoor Kilo
beschermde en hij maakte dat de priester naar een afgelegen klooster verbannen werd
om daar te sterven. ‘Ik meen,’ besluit de romancier, ‘dat het recht in handen ligt van
de machtigen en daar weinig of niets aan te veranderen valt. Arme en ongeletterde
werkmensen konden gewoon niet tegen de beter gestelden en meer ontwikkelden
op.’
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Luc Decorte en Fred Germonprez (zonder z!) te gast bij het Davidsfonds van Roeselare (9.11.1979).

Met Iseland, Iseland was Germonprez ongeveer halfweg of daaromtrent. Even
belangrijk als zijn tot nog toe verschenen werken zijn de negen romans waarover
nog niet of slechts terloops uitgeweid werd. Volgens orde van verschijnen
gerangschikt, komt De moerduivels (1952) nu aan de beurt. Het boek handelt over
de drooglegging van de moerassen tussen Veurne en Duinkerke door Coeberger, die
er zijn fortuin en meteen bijna zijn goede naam en faam bij verloor. De arbeid werd
uitgevoerd door misdadigers en rabauwen, wie ontslag van rechtsvervolging beloofd
werd, als de onderneming tot een goed einde gebracht kon worden.
Coeberger werd door een consortium van Joodse bankiers bijna geruïneerd, maar
voor het zo ver kwam door zijn schoonzoon gered. Bij het slot van het epos staan
drie ontgoochelde mensen te kijken over het land dat zij ontgonnen hebben. Hoewel
zij er meer bij verloren dan wonnen, zijn zij tevreden om de weldaad die zij aan de
mensen uit de streek bewezen hebben. Hierbij past de wijsheid die Germonprez ook
in ander werk van zijn hand verkondigd heeft: de onmacht van de kleine man
tegenover de machtigen.
Dezelfde thesis ligt ten grondslag aan zijn historische roman Dossier Bakelandt
(1964) die handelt over een roverhoofdman die in de tijd van Napoleon de
Westvlaamse boerenbevolking geterroriseerd heeft, ook moorden pleegde en in 1803
te Brugge gevonnist en terechtgesteld werd. Het uitgebreide verhaal kende niet minder
dan vijf uitgaven en werd, tot een drama omgewerkt, talrijke malen met veel succes
opgevoerd. Daarenboven heeft de romancier vele voordrachten over de misdadigers
gehouden en van honderden belangstellenden bijval geoogst.
Volledig in de lijn van zijn idealistische opvattingen heeft de romancier de
Roversbende van 't Vrijbosch verdedigd, maar ook waar is dat de Westvlaamse
plattelandsbevolking de misdaden die zij pleegde niet vergeten heeft, al werden er
sindsdien veel diefstallen en moorden gepleegd, waarover nooit meer gesproken
wordt. Recht en onrecht blijken historisch bekeken niet met dezelfde maatstaven
beoordeeld, wat onze romancier gelijk geeft waar hij vraagt, waar het op straffen
aankomt, ook met alle omstandigheden rekening te houden. De derde hoofdzonde
(1958) van Germonprez werd door Hubert Lampo geprezen als een ontroerend
verhaal, een roman populiste, die aangrijpend en levensecht klinkt. Hij handelt over
een zekere Jan Bral, een hard werker en eerlijk man, die ondanks de waarschuwing
van zijn moeder, met een mooie vrouw huwt, maar spoedig door haar bedrogen
wordt.
Hij krijgt van zijn werkgever de opdracht in Wallonië een ploeg arbeiders te leiden,
wat aanleiding geeft tot allerlei moeilijkheden en misverstanden, met het gevolg dat
Bral zijn werkopzichter wurgt. De pastoor van het dorp waar de arbeiders verblijven,
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verbergt Bral enige tijd, maar ten slotte meldt de moordenaar zich en wordt later
door het Assisenhof tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De jury die alles gevat
heeft, is mild geweest en Bral zal zonder bitterheid zijn straf uitzitten. Maar wat dán,
Jan Bral?
Germonprez heeft de roman in een zakelijke en directe stijl geschreven. Talrijke
passages komen suggestief en treffend over. Op het einde van het verhaal kijkt Bral
naar een foto van zijn moeder, waarop zij als een jonge vrouw afgebeeld staat. De
enige ogen die hem nog toelachen zijn de hare. Misschien bestaat er nog een plekje
waar hij het verleden kan vergeten om nog enige jaren gelukkig te zijn?
Hanen en kraaiepoten (1961) is een typische roman over een levensaspect van de
arbeidende bevolking. Dus niet een proletarische geschiedenis die met politieke
bestrevingen werden ontworpen. Het werk mag veeleer gerangschikt worden onder
het soort verhalen als De vlaschaard van Stijn Streuvels. Bij Germonprez gaat het
om de hanengevechten die in de

Aandacht van goede vriend André Demedts (april 1974).
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grensstreek tussen Frans- en West-Vlaanderen een wreedaardig volksvermaak
uitmaken en meteen in verband gebracht worden met de smokkelarij, die tot voor
enige jaren in dat gebied veelvuldig voorkwam. Ook heeft de auteur het over
fabrieksstakingen om een totaalbeeld van het milieu te schilderen. De roman bloeit
door de kleurige beschrijving van de streek en het heimwee van de verpauperde
massa, die onbewust van haar diepste verlangens, door heimwee naar een rustiger
en dieper geluk gedreven wordt.
In zijn laatst verschenen werken heeft Germonprez welbewust het toneel van zijn
verhalen naar een hoger maatschappelijk vlak opgetild: het gerecht, de grondspeculatie
aan onze kust en sommige misbruiken in de pers. In zijn roman De magistraat (1969)
is Germonprez tot het bijna hermetisch gesloten milieu van het gerecht doorgedrongen.
Hoofdpersonage is een procureur des konings, een bejaarde man uit een aanzienlijke
familie. Hij heeft eens zijn eerste substituut, die hij gesteund had om een promotie
te halen, vernederd en dat zal die Streber wreken, niettegenstaande de procureur zich
voor zijn toevallige knorrigheid verontschuldigd heeft.
De substituut krijgt zijn kans als hij wat later ontdekt dat er een belangrijk stuk
uit het dossier van een abortusgeval verdwenen is. De procureur beseft dat hij daarvan
zal beschuldigd worden en sterft schielijk aan de hartkwaal waaraan hij leed. Maar
als hij het verdwenen document verwijderd heeft, is het geweest om de substituut,
zijn vrouw en vooral hun dochter van een schandaal te redden.
Het relaas verloopt rechtlijnig, zonder overbodige uitweidingen en de spanning
die reeds in het eerste hoofdstuk optreedt,

Omslag ‘Laatste berichten’ (1978).
Omslag ‘De magistraat’ (1969).
Omslag ‘Haaien op de kust’ (1973).

wordt onverminderd tot aan de dood van de magistraat volgehouden. In zijn geheel
beschouwd is de tragedie van de edele rechter een voorbeeld van de Nieuwe
Zakelijkheid zoals ze een halve eeuw geleden ingevoerd werd en door alle
vernieuwingen heen bewaard bleef.
In zijn recentste roman Laatste berichten (1978) heeft Germonprez aangeklaagd
dat bepaalde dagbladen, om niet bij andere kranten achterop te komen, soms op een
onverantwoorde manier onschuldigen onrecht aandoen. Het is een spannend verhaal,
zoals de meeste werken van de auteur, getuigend van een bestendig
verantwoordelijkheidsbesef en nooit ontbrekend medelijden met de ongelukkigen,
die zonder schuld vernederd en soms levenslang tot een onverdiende straf veroordeeld
worden.
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Dat medelijden heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen Germonprez de faam te
bezorgen die hij geniet. Hij is een van de meest gelezen Vlaamse romanciers. Ook
in het buitenland, waar werk van zijn hand in het Duits, Tsjechisch, Hongaars, Pools
en Frans vertaald werd. Terloops verdient het ook aandacht dat dezelfde auteur
tussendoor meteen gedichten, toneel, luister- en televisiespelen, bijdragen over
literatuur en andere artistieke onderwerpen, naast verschillende bundels biografieën
van Kortrijkse figuren, gepubliceerd heeft. Tegelijk heeft hij jarenlang in de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en van Auteurs, Componisten en Uitgevers
een belangrijke dienst aan zijn collega's bewezen.
André Demedts
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‘Dossier Bakelandt’
als exponent van een sociaal gericht schrijverschap
Toen enkele tijd geleden de zogenaamde ‘bende van Nijvel’ dood, terreur en
verschrikking bracht over ons land, is het nogmaals gebleken hoe er in de reacties
van de bevolking iets ambivalents aanwezig is. Er blijft in de eerste plaats
vanzelfsprekend gruwel en weerzin tegenover de feiten, die velen er zelfs zouden
toe aanzetten de misdadigers onmiddellijk en zonder vorm van proces terecht te
stellen. Van de andere kant is er, samen met de angst, ook een soort van ongezonde
nieuwsgierigheid naar het duistere ontstaan, de groei en de werking van een fenomeen
dat graag als ‘bende’ wordt omschreven en dat in het verleden zo vaak de
volksverbeelding in beweging heeft gebracht.
Het is zelfs zo dat de daden van georganiseerde rovers- en dievenbenden, die
vooral in tijden van sociale wantoestanden en pauperisme werkzaam waren,
beschreven en bezongen werden in volksverhalen, straat- of marktliederen. Zij vonden
ook hun weg naar het volkstoneel en de leiders van dergelijke benden werden nogal
eens tot een soort van ‘helden’ verheven1. Men denke o.a. aan de Bokkerijders in
Limburg, de Voetbranders of Binders in het Hageland en vooral aan de nog meer tot
de verbeelding sprekende benden van Jan de Lichte in het Land van Aalst en de
bende van Bakelandt in West-Vlaanderen. Zij leefden niet alleen voort in volksboeken
en -liedjes, maar zij boden ook inspiratie aan meer befaamde

André Demedts, G. Van Assche (Davidsfonds) en Fred... met Willem de Zwijger op schoot...
(1973/1974).

Fred met Tine Balder en de betreurde Marcel Notebaert, halverwege de jaren zeventig (Copyright
Joost Strosse).

literatoren. Zo verwerkte Louis-Paul Boon de materie over de 18de-eeuwse
roverhoofdman Jan de Lichte, samen met gegevens uit de middeleeuwse
Reinaert-roman, als tweede vertellaag in zijn caleidoscopische dubbelroman De
Kapellekensbaan (1953) en Zomer te Ter-Muren (1956). Later verscheen het verhaal
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als afzonderlijke sociale roman De bende van Jan de Lichte (1957), nog gevolgd
door De zoon van Jan de Lichte (1961).
Het lag haast voor de hand dat Fred Germonprez, eveneens als sociaal geëngageerd
schrijver, vroeg of laat in contact zou komen met verhaalstof over uit sociaal onrecht
ontstane misdadigheid. Zijn keuze viel als Westvlaming uiteraard op zijn gouwgenoot
Bakelandt. Het is zijn grote verdienste dat hij niet alleen een knappe roman over hem
heeft geschreven, maar aan de hand van historische documenten aan de legendarische
bendeleider ook een menselijk gelaat heeft gegeven.

Dichtung und Wahrheit
Ook wat het geval Bakelandt betreft, is het niet altijd gemakkelijk fictie en realiteit
van elkaar te onderscheiden. Was Ludovicus Bakelandt (Lendelede, 17 januari 1774
- Brugge, 2 november 1803) werkelijk de gevreesde rover en bloeddorstige
bendeleider? In het geheel niet. Het toeval heeft dit van hem gemaakt, zoals hij als
paria ook eerder toevallig in contact kwam met de gewraakte bende. Bij zijn laatste
overval op een hoeve te Staden, waar hij vroeger nog werkzaam was geweest, werd
hij op een nogal domme wijze herkend door een koewachter. Daar hij het eerste met
name gekende bendelid was, heeft het volk hem spoedig met de bende zelf
geïdentificeerd. De verbeelding deed de rest.
Tot de mythe-vorming heeft ook veel bijgedragen het volksboek Bakelandt en de
Rooversbende van 't Vrijbosch, dat de
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Westvlaamse priester Victor Huys (1829-1905) in 1858 schreef. Hoewel Huys enkele
reële feiten opneemt, berust zijn werk toch overwegend op verbeelding en reeds
bestaande legenden. Van bij het begin maakt hij trouwens van Bakelandt de onbetwiste
hoofdman, met alle daartoe vereiste kwaliteiten. Als priester had hij met zijn verhaal
bovendien een didactische bedoeling, namelijk aan te tonen hoe diep mensen kunnen
vallen, als ze van de godsdienstige en volkseigen tradities vervreemden. Het grote
succes2 lag nochtans in het spannende verloop en in de boeiende verteltrant van een
bij nader toezien niet zo stichtelijk boek!
De feitelijke leider van de bende was een zekere Johannes Busschaert, met wie
Bakelandt voor het eerst in 1795 in contact kwam. Pas in januari 1801, nadat hij in
Luxemburg uit het Franse leger gedeserteerd was, sloot Bakelandt zich definitief bij
de bende aan. Deze hield zich vooral schuil in de Munkebossen tussen Tielt en Pittem
en niet in het Vrijbos bij Staden, zoals lange tijd verkeerdelijk werd beweerd!
Bakelandt werd aangehouden op 19 maart 1801 en beschuldigd

Fred Germonprez gezien door fotograaf Armand Vandeghinste (1974?).

van een tiental misdrijven, waarvan één met dodelijke afloop. Het werd een lang
proces en de andere bendeleden werden opgespoord op bekentenissen en aanduidingen
van Bakelandt zelf, die dus verraad pleegde. Op 2 november 1803 werd hij samen
met 23 medeplichtigen te Brugge onthoofd.
Fred Germonprez heeft zijn boek gebaseerd op jarenlange opzoekingen in
gemeentelijke archieven. Hij kreeg inzage van het gerechtelijk dossier in het
Rijksarchief te Brugge en nam de oorspronkelijke beschuldigingsakte van 1803 als
objectieve basis.

Van dossier tot roman
Fred Germonprez heeft aan zijn boek, dat voor het eerst verscheen in 1964, de wat
misleidende titel Dossier Bakelandt3 meegegeven. Misleidend omdat zijn opzet in
de eerste plaats bleef, een roman te schrijven, hoewel hij toch steeds de historische
bronnen als vertrekpunt neemt. ‘We hadden nimmer de bedoeling een pleidooi voor
Bakelandt te schrijven, doch zijn schuld en deze van zijn medeplichtigen, in het licht
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van de waarheid tot hun juiste verhouding te herleiden’, zegt hij in het ‘Ten geleide’.
Als romanschrijver vertrekt hij van een beproefde conceptie: hij laat de drie vrouwen,
die in Bakelandts leven een rol gespeeld hebben, hun levensrelaas brengen in de
ik-vorm. Hierbij speelt de scheppende kracht van de auteur en het vermogen tot
inleving en interpretatie een belangrijke rol, maar we krijgen er een gevarieerd en
geschakeerd beeld van Bakelandt door.
De eerste vrouw die aan het woord komt, is Anna Maria de Jaegere, de moeder van
Bakelandt, die ervan overtuigd is, dat ze aan zijn ondergang in ruime mate schuldig
is. Daarom wil ze over zichzelf vertellen, ‘zonder voor hem te pleiten, maar getuigend
voor de waarheid, en bewust van mijn grote tekortkomingen’ (p. 12). Haar vader,
Jozef de Jaegere, had ze nauwelijks gekend. Hij stierf toen ze één jaar was. Haar
lijdzame moeder had die zestigjarige weduwnaar gehuwd, toen zijzelf er tweeëndertig
was. De jonge Anna Maria, geboren en getogen aan de Stinkputten te Lendelede,
was het lot beschoren van zovele andere kinderen in haar situatie: in de winter spinnen
en in de zomer op het land arbeiden bij de boeren. Als haar moeder hertrouwt met
de zestien jaar jongere, boosaardige Carolus Bakelandt, is de toestand er niet op
verbeterd. Nog geen tien jaar oud moet ze samen met hem naar Kortrijk om in het
damast te werken. Daar leert ze de miserabele arbeidssituatie en het kwaad kennen,
waartegen ze machteloos is. Na het werk neemt Carolus haar mee naar de herbergen.
Met de jaren vervreemdt ze geleidelijk van haar moeder en wordt ze gewilliger jegens
Carolus, die op een avond bezit van haar neemt. Als ze weet dat ze een kind van hem
verwacht, is ze radeloos en wil ze zich van de vrucht ontdoen, maar haar goedaardige
moeder leert haar het kind te aanvaarden. ‘Welk lichtend voorbeeld van het hoogste
plichtsbesef in deze wrede stonden van haar vernedering gaf ze mij.’ (p. 42).
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Van bij de geboorte is Bakelandt reeds een verschoppeling. ‘Ik slaakte een zucht van
verlichting, alsof bij deze verlossing dit kind me al niet meer toebehoorde.’ (p. 45).
Al de wrok wentelt ze af op het onschuldig kind, dat ze haat met de bitterheid van
haar onmacht. Haar woede zet ze om in slagen en mishandelingen. Alleen van zijn
grootmoeder ontvangt Bakelandt, de ‘Roskop’, wat genegenheid, maar met haar
dood verliest hij het enige wezen dat hem had bemind. Als Anna Maria de Jaegere
enkele jaren later - Carolus is intussen hertrouwd en overleden - zelf huwt met de
landarbeider Jacobus Wullepit, is het lot van Bakelandt niet verbeterd. Toch blijkt
hij een jongen te zijn, die vlug van aannemen is, maar bij de voorbereiding van zijn
eerste communie ervaart hij hoe sociaal minder bedeelden gediscrimineerd worden.
Het verscherpt in hem de geest van opstandigheid. Wullepit wil hem het huis uit.
Uitbesteed als koewachter, wordt hij ook daar verjaagd wegens kleinere diefstallen.
Als hij nog eenmaal naar huis terugkeert, wordt hij door zijn moeder, op last van
Wullepit doorgestuurd als een schooier. ‘Hij werd die nacht één van de duizenden
kinderen, weerloos in het genadeloze leven geworpen, aan zichzelf overgelaten in
het wilde opgroeiend zonder het licht van de liefde en de warmte van een haard.’ (p.
67). Haar later geluk is aldus gebouwd op het noodlot dat zich aan haar kind, door
haar verzuim, voltrekt.
De tweede vrouw in Bakelandts leven is de jonge spinster Anna Katherina (Kate)
Busschaert, de dochter van de daadwerkelijke leider van de bende, ‘Knorre’
Busschaert, uit Staden. ‘God alleen weet, hoe ik deze man liefhad en onder deze
liefde heb geleden.’ (p. 71). Zij ontmoet hem voor het eerst toevallig op een bedeltocht
om brood.
Dit tweede deel geeft aan Fred Germonprez ruimschoots de gelegenheid om de
sociale achtergronden en wantoestanden te schetsen tijdens de Franse bezetting en
het wanhopige verweer van de uitgehonderde bevolking, dat tot misdadigheid leidde,
van daaruit te verklaren. Maar voor Kate telt in de eerste plaats de liefde. Haar
ontmoeting met Bakelandt maakt haar uitzinnig verliefd, geraakt door zijn ‘wondere
ogen, die de blauwe glans hadden van een ijle zomerlucht’ en getroffen door zijn
lichaam, ‘onbehouwen in al zijn brute kracht.’ (p. 76). Het is zij die Bakelandt verleidt,
maar hem niet kan verhinderen dienst te nemen in het Franse leger. Intussen groeit
het verzet, de zogenaamde Boerenkrijg, de ongelijke strijd, die Germonprez evoceert,
ontdaan van alle romantiek. In West-Vlaanderen, in de streek van Roeselare, zou die
trouwens uitlopen op georganiseerde rooftochten rond de figuur van Busschaert als
leider. ‘Wie, als hij, alles had verloren, vreesde niets en niemand meer.’ (p. 105).
Kate distantieert zich van deze acties, omdat ze de dramatische afloop ervan voorvoelt.
Als Bakelandt als deserteur terugkeert, wordt hij in de bende opgenomen, zonder
er eigenlijk zelf achter te staan. ‘Bij Bakelandt bestond toen het inzicht niet, waarlijk
een bandiet te worden. In zijn onbezorgdheid sprak hij met de anderen mee.’ (p.
126). Kate is blij om zijn aanwezigheid, doch ze ervaart
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Kopie van Bakelandts ‘sententie’: ‘Vonnis uytgesproken door den crimineelen regtsbank jegens
Ludovicus Baekelandt...’

spoedig hoe hij haar ontrouw is en de concurrentie moet dulden van de mismaakte
Cisca Ameye. Als hij zich zonder haar medeweten een tweede maal aanmeldt als
plaatsvervangend milicien, deserteert hij opnieuw, omdat het hem, naar zijn zeggen,
alleen om de winstpremie te doen was geweest. ‘Hij handelde als een man zonder
woord, heimelijk in zijn doen, zonder zich om zijn geliefde te bekommeren.’ (p.
130). De zeldzame keren dat hij zich tegenover Kate nog als een ‘mens’ gedraagt,
ontdekt ze zijn kwetsbaarheid, zijn achter brutaliteit verdoken
minderwaardigheidsgevoel en angst, zijn onvolwassenheid. ‘Hij was een wezen van
uitersten met nog iets van een opgroeiende knaap, die tevergeefs zijn evenwicht
zoekt.’ (p. 134). Toch is dat niet voldoende om aan haar eigen ‘zinnedronkenschap’
te voldoen. Op Allerzielen 1800 wordt hij samen met zijn spitsbroeder Simpelaere
gevat en als deserteur te Brugge opgesloten. Daar ziet Kate hem nog eenmaal terug,
vóór het einde van zijn definitieve zwerftocht, want kort daarop wordt hij te
Luxemburg bij het Franse leger gekazerneerd, maar hij deserteert opnieuw.
‘Bakelandts ontrouw, die mij eens als de grootste beproeving van mijn leven had
toegeschenen, zou later een zegen van de Heer blijken. Nederlagen in de liefde kunnen
een
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Omslag ‘Dossier Bakelandt’ (1964).

mens voor groter onheil behoeden.’ (p. 142). Dat heeft Kate tot haar eigen redding
ondervonden.
De derde vrouw van betekenis is een andere jonge spinster, de kleine en afstotelijke
Francisca (Cisca) Ameye uit Pittem, eveneens een produkt van sociale wantoestanden.
Door toedoen van een vriendin wordt ze in het ‘milieu’ opgenomen, om de gestolen
waar op de markten te verkopen. Op die wijze leert ze Bakelandt kennen en ook zij
is onmiddellijk in de ban van zijn diepe, blauwe ogen. In een dronken bui maakt hij
haar tot ‘zijn lief’. Van dat ogenblik af zet ze zich met dezelfde hartstocht als Kate
Busschaert in, om hem te behouden, maar ook zij moet ervaren dat Bakelandt niet
tot echt liefhebben in staat is. Intussen is hij de gevangene geworden van zijn eigen
verworven vrijheid en leeft hij, samen met de andere leden van de afbrokkelende
bende, meer en meer als een opgejaagde, die zich anderzijds tot stoutmoedigheid
laat verleiden. Als Cisca hem, uit eigenbelang, de hoeve van de weduwe De Smet te
Pittem aanwijst, begaat hij met Simpelaere een brutale overval, waarbij deze laatste
de weduwe vermoordt. Bakelandt keurde deze daad af, maar het is meteen het begin
van het einde. ‘Hij maakte ogenblikken van zware inzinkingen door en leed aan
vervolgingswaanzin. Zijn teerhartigheid verwonderde mij, daar ik hem nooit voor
een bangerik had aangezien. Hij leek eerder op een hulpeloos kind, dat gepaaid moest
worden’, (p. 175) constateert Cisca, die zweert hem tot in de dood te zullen volgen.
Enkele dagen later volgt dan de reeds vermelde ontmaskering te Staden, die aan de
basis lag van de Bakelandt-mythe. Zonder het te willen, zonder het eigenlijk zelf te
beseffen, was hij tot de misdaad gekomen.
Ook Cisca erkent dat hij in feite anders is dan de anderen, iemand die niet alleen
kon schrijven en vlot praten, maar ‘hij doorgrondde de dingen en de mensen, raadde
onze gevoelens.’ (p. 184). Als hij dan uiteindelijk gevangen wordt, laat hij zich
gewillig en zonder weerstand, ‘gedwee als een lam’ wegleiden, zodat de mensen nog
ontgoocheld waren omdat hij niet beantwoordde aan de schrikwekkende verschijning,
die ze zich hadden voorgesteld. ‘Hij bezat niet van de geweldigaard, van de
onverschrokken bendekapitein!’ (p. 186). Integendeel. Oog in oog met het gerecht,
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vóór en tijdens het lange proces te Brugge, verklikt hij tot het einde al de bendeleden
en medeplichtigen, tot woede ook van Cisca. Bij een rechtstreekse confrontatie met
hem, is ze echter opnieuw onder de indruk van zijn zachtheid en weemoed en probeert
ze hem te begrijpen en te vergeven. ‘Of was het zijn vervloekt noodlot de eeuwige
deserteur te zijn, de deserteur in het leger, de liefde, tegenover de kameraden?’ (p.
200).
Door de ogen van Cisca Ameye geeft de auteur en vooral de mens Fred Germonprez
zijn visie op het proces, dat onverbiddelijk was, zonder een ogenblik te zoeken naar
de diepere oorzaken die tot deze uitwassen hadden geleid. ‘In die wereld was er geen
waarheid, geen erbarmen en geen recht voor de zwakken als wij.’ (p. 208).

Sociale bewogenheid
De laatste bladzijden nemen bijna de vorm aan van een relaas en toch blijven ze
aangrijpend in hun sobere directheid. Dat is te danken aan de diepere betrokkenheid,
de sociale bewogenheid van de auteur, maar ook door het toegepaste procédé van
de vertellende ik-figuren. In het begin van de roman laat hij Bakelandts moeder
zeggen: ‘Wie getekend is met de vloek van het kwaad hoopt liever nooit op genade
bij de mensen. Hij wordt met de vinger gewezen en hun liefdeloosheid drijft hem
nog sneller naar zijn ondergang.’ (p. 12).
Dossier Bakelandt is geen pleidooi voor een ‘misdadiger’, het is eerder een
aanklacht tegen de liefdeloosheid en onrechtvaardigheid in de wereld, die ook vandaag
nog zo vaak tot misdaad leidt. Zo groeit het verhaal uit tot een brok sociale
geschiedenis over de groepscriminaliteit op het einde van de 18de en in het begin
van de 19de eeuw, bij ons en elders. Het
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kan de lezer tot nadenken stemmen. Dat de materie aansloeg wordt bewezen door
de herhaalde uitgaven van het boek en het feit dat aan de auteur gevraag werd van
de roman een toneelbewerking te maken, die sinds 1967 erg populair werd en een
groot succes kende. Later volgde nog een luisterspel en de spreekbeurten die de
auteur over het onderwerp heeft gehouden, zijn talrijk.
De figuur van Bakelandt blijft boeien. Dat bewijst de aandacht die van diverse
zijden aan hem wordt besteed4. Nog in 1958 schreef de dichter en romancier Paul
Vanderschaeghe zijn versie neer in Vrouwen voor Bakelandt. Hij laat vijf vrouwen
aan het woord en noemt zijn roman ‘een apologie’. Deze vrouwen vragen, ieder op
eigen wijze, begrip voor Bakelandt, maar ook en vooral voor zichzelf. Meer dan
Germonprez besteedt Vanderschaeghe aandacht aan het plastische taalgebruik van
deze mensen, die uit de onderste lagen van het volk kwamen. Bij Fred Germonprez
primeert het sociale karakter. In dat opzicht is Dossier Bakelandt een exponent van
wat hij zich als schrijver altijd tot doel heeft gesteld.
Rudolf van de Perre

Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Fred Germonprez
I. Biografie:(*1)::
- geboren (onder het gebulder van de kanonnen) als Alfred Jan Eugeen
Germonprez in De Panne op 30 december 1914; zijn vader Hector was griffier
bij het vredegerecht te Nieuwpoort; zijn moeder Ernestine Dosogne dreef een
witgoedwinkel; het gezin telde 5 kinderen: drie jongens en twee meisjes (de
twee broers van Fred overleden vroeg(*2):);
- na de lagere-schooltijd in Nieuwpoort volgde Germonprez de Grieks-Latijnse
humaniora: eerst in Nieuwpoort, daarna - poësis en retorica - in Moeskroen;
- een longziekte verhinderde hem verder te studeren in de rechten of politieke en
sociale wetenschappen; hij kuurt in de streek van Averbode, waar hij Ernest
Claes en Felix Timmermans leert kennen; het contact met de Norbertijnen van
de abdij leidt ertoe, dat hij in 1936 in hun bekende serie Vlaamse Filmpjes met
Een drama in de sneeuw zijn literair debuut maakt;
- kort vóór de bezetting door de Duitsers werd Germonprez secretaris van de
Commissie van Openbare Onderstand in Nieuwpoort (cf. De Westkust onder
vuur, 1940), wat met zich meebracht dat hij bij de bevrijding werd opgepakt,
veroordeeld en (te laat) in eer hersteld;
na zijn vrijlating woonde hij een tijd bij zijn oom, dr. Jef Goossenaerts; hij kreeg
een baan als vertegenwoordiger in verven en vernissen en raakte uiteindelijk
aan het werk bij dagblad Het Volk: eerst als corrector, later als journalist; vanaf
19 december 1953 (tot hij in 1980 met rust ging) leidde hij het regionaal kantoor
van Het Volk te Kortrijk;
- veel van zijn werk werd vertaald in het Duits, Frans, Hongaars, Pools en
Tsjechisch(*3):;

Vlaanderen. Jaargang 36

ook werd hij herhaaldelijk bekroond(*4)::
• in 1959 met de dr. Karel Barbierprijs 1957-'58 van de Kon.
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Kaper Jan
Bart;
• in 1962 met de Theo De Rondeprijs van Sabam voor het beste
luisterspel voor Overkomst dringend gewenst (1961);
• in 1974 met de Prijs van de Scriptores Catholici voor zijn gehele
oeuvre;
• in 1976 met de Lode Baekelmansprijs van de Kon. Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 1973-'75 voor Haaien op de kust;
- Fred Germonprez woont sinds vele jaren op het adres: Onze-Lieve-Vrouwestraat
31, bus 9, 8500 Kortrijk.

II. Bibliografie ‘van’(*5)::
a) novellen en verhalen:
Een drama in de sneeuw (1936),
Kinderen van de zee (1938)(*6):,
Jan Bart sterft (1944)(*7):,
Het huwelijksaanzoek en Van een simpele kosterklokkeluider. Een
kerstverhaal in Zeven rond de toren. Kortrijk, Vlaamse Klub
Leieland, 1984, blz. 155-163, 165-171(*8):.
b) romans:
Wij leven (1939, 19392)(*9):,
Volk uit den Westhoek (1941, 19413)(*10):,
Dat dwaze hart (1943),
Ik wil leven (1944, 19832)(*11):,
Iseland, Iseland... (1950, 19844)(*12):,
De moerduivels (1952, 19622)(*13):,
Mensen in de schaduw (1954, 19554)(*14):,
Kaper Jan Bart (1956, 19824)(*15):,
De derde hoofdzonde (1958, 19833)(*16):,
De zee laat niet meer los (1958)(*17):,
Hanen en kraaiepoten (1961, 19612)(*18):,
Omnibus van de zee (1962)(*19):,
Dossier Bakelandt (1964, 19775)(*20):,
De magistraat (1969, 19824)(*21):,
Haaien op de kust (1973, 19822)(*22):,
Laatste berichten (1978, 19832)(*23):,
Omnibus (1982)(*24):.
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c) oorlogsdagboek:
De Westkust onder vuur (1940, 19413).
d) monografieën:
Kortrijkse figuren (1965),
Jozef De Coene (1967),
Marthe De Spiegeleir (1969, 19732),
Kortrijkse figuren, 2 (1980),
EugeneMattelaer in V.W.S.-Cahiers, 1981, XVI, nr. 1,
Jozef De Coene en de Kortrijkse kunstwerkstede (1983),
Kortrijkse figuren, 3 (1984).

III. Bibliografie ‘over’:
A. Algemeen:
a) naslagwerken:
- Baers J. en Hardy P. in Lectuur-Repertorium 1900-1952. Antwerpen,
A.S.K.B., 1952, 1 (A-G); blz. 960;
- Bodart R., Galle M. en Stuiveling G. in Literaire Gids van België,
Nederland en Luxemburg. Brussel, Librairie Hachette, 1972, blz.
201, 203, 210, 220;
- Bonneure F. in Literaire gids voor West-Vlaanderen. Schoten,
Hadewijch, 1985, blz. 135, 139, 148-149, 192;
- B(onneure) F. in Lexicon van Westvlaamse schrijvers. Torhout,
V.W.S., 1985, II, blz. 51;
- DeGraer W. in M.E.d.W. Gent, Story-Scientia, 1965, III, blz. 235;
- Hardy P. en De Win X. in Lectuur-Repertorium 1952-1966.
Antwerpen, A.S.K.B., 1968, 1 (A-G), blz. 762;
- Jonckheere K. in De Vlaamse letteren vandaag. Antwerpen,
Ontwikkeling, 1958, blz. 84;
- Lissens R.F. in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
Brussel-Amsterdam, Elsevier, 19674, blz. 216, 217;
- Van Aken P. in Culturele geschiedenis van Vlaanderen. Deurne,
Baart, 1983, blz. 49, 68;
- Van Vlierden B.F. in Twintig eeuwen Vlaanderen. Hasselt,
Heideland-Orbis, 1973, X, blz. 208;
- Waterschoot P. e.a. in Lectuur Repertorium 1967-1978. Antwerpen,
K.C.L.B., 1980, 1 (A-G), blz. 779.
b) ‘literaire portretten’ van Germonprez:
- Bonneure F. in Kijkers op koppen. Brugge, Breydel, 1964, blz.
52-53;
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Carette A. in Vergeet niet te lezen van B.R.T.-1, 24 maart 1970;
Carette A. in De Vijfde Windstreek van B.R.T.-1, 18 augustus 1975;
Demedts A. in School en Omroep, 1978-79, V, nr. 1;
De Visscher L. in Toortsen, z.j., nr. 11, blz. 18-20;
Hermanowski G. in Die Stimme des schwarzen Löwen. Geschichte
des flämischen Romans. Starnberg, Josef Keller Verlag, 1961, blz.
111-113;
Janssen E. in Bg., 1959, XXXVII, blz. 1-5;
Lammertyn A. in Zeven rondde toren. Kortrijk, Vlaamse Klub
Leieland, 1984, blz. 266-269, 270-272;
Sourie L. in West-Vlaanderen, 1958, VII, blz. 248-251;
Spillebeen W. in V.W.S.-Cahiers, 1986, I, nr. 4, blz. 10-11;
Strosse J. in V.W.S.-Cahiers, 1974, IX, nr. 4A, blz. 1-3, 15;
Vandeghinste A. in Ontmoetingen... met 73 Vlaamse kunstenaars.
Teksten en foto's. Kortrijk, Atlas, 1974, (blz. 46-47);
Van Gool J. in Bg., 1974, LII, nr. 3, achterflap;
Verbeeck R. in Sabam, 1978, blz. 142-143.

c) monografieën:
- Strosse J., Fred Germonprez. Leven en werk. Tielt, Lannoo, 1985,
144 blz.;
- Strosse J., Fred Germonprez. Torhout, V.W.S., 1986, 56 blz.;
d) interviews met de auteur:
- Alleene C. in Het Volk, 19 januari 1985;
- Claes G. in G.v.A., 19 juni 1974;
- De Ceulaer J. in Te gast bij Vlaamse auteurs, 1. Antwerpen, De
Garve, z.d., blz. 35-39 (ook in: Het Nieuwsblad, 24 november 1960);
- Dreesen J. in De Bond, 25 oktober 1985, nr. 40, blz. 20-21;
- Durnez G. in S.d.L., 28 mei 1976; in Knipselkrant, 1975-76, I, nr.
9, blz. 6-8;
- Lammertyn A. en Decorte L. inLezen is weten van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 12 oktober 1972;
- L(ammertyn) A. in Kortrijks Handelsblad, 17 augustus 1978;
- Mestdagh J. in De Rode Vaan, 3 mei 1973, blz. 15;
- Olsen J. in Spectator, 23 februari 1974; nr. 8; blz. 17-21;
- Servaes J. in Ons Land-Panorama, 9 januari 1973, nr. 2; blz. 5;
- S(meets) A. in West-Vlaanderen, 1955, IV, nr. 3, blz. 111;
- S(troobants) E. in Raak, juli-augustus 1971, blz. 5;
- Strosse J. in De Weekbode, 14 april 1972, nr. 15, blz. 7;
- Timmermans L. in Ostend Flash Rendez-Vous, 1960, III, nr. 2, blz.
30-31;
- Van der Wiele G. in De wereld van het boek van B.R.T.-2. Omroep
West-Vlaanderen, 10 april 1957;
- Verhoye B. in D.N.G., 17 januari 1974;
- X. in D.S., 24 februari 1964.
e) herdenkingsbijdragen(*25)::
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Spillebeen W., (Fred Germonprez 50) in O.E., 1964-65, VIII, nr.
3, blz. 118;
X., Fred Germonprez 60 in Vlaanderen, 1974, XXIII, nr. 143, blz.
384-385.

B. Bijzonder: recensies(*26)::
a) romans:
i.v.m. Dat dwaze hart (1943):
- Hardy P. in Volk en Kultuur, 1943, III, nr. 40, blz.
688-689.
i.v.m. Ik wil leven (1944):
- Demedts A. in S.d.L., 14 mei 1983.
i.v.m. Iseland, Iseland... (1950):
- Hardy P. in Bij benadering, 1. Dagwerk van een
recensent. Brecht-Antwerpen, De Roerdomp, 1973, blz.
241-242;
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Noë J. in Streven, 1951-52, V, 2, blz. 286;
Thomassen H. in West-Vlaanderen 1964, XIII, nr.73,
blz. 89-90;
X. (L.N.) in De Vlaamse Linie, 14 juli 1950;
X. (R.C.) in Het Volk-Ons Zondagsblad, 22 juli 1950;
X. in G.v.A., 28 juli 1950;
X. in Het Handelsblad, 22 februari 1951.

i.v.m. De moerduivels (1952):
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 242-243;
- Thomassen H. in West-Vlaanderen, 1964, XIII, nr. 73,
blz. 89-90;
- X. in Het Volk, 13 november 1952;
- X. (R.C.) in Het Volk, 4 januari 1953;
- X. (U.V.) in D.S., 27 januari 1953.
i.v.m. Mensen in de schaduw (1954):
- Hardy P. in Bg., 1955, XXXIII, blz. 5, nr. 38.086; blz.
22, nr. 38.164;
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 243-244;
- Van Meer P. in Streven, 1954-55, VIII, 1, blz. 575.
i.v.m. Kaper Jan Bart (1956):
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 245-247;
- Lambin J. voor B.R.T.-I, 19 maart 1957;
- L(ampo) H. in Volksgazet, 20 december 1956;
- Thomassen H. in West-Vlaanderen, 1964, XIII, nr. 73,
blz. 89-90;
- Van Andel Th. in Prisma-lectuurvoorlichting, nr. 517;
- X. (F.) in 't Pallieterke, 3 januari 1957.
i.v.m. De derde hoofdzonde (1958):
- Demedts A. in S.d.L. 14 mei 1983;
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 248-250;
- S(chevenhels) L. in Lektuurgids, 1958, V, blz. 271-272;
- X. (G.D.)in D.S., 12 februari 1959.
i.v.m. Hanen en kraaiepoten (1961):
- Feniks in 't Pallieterke, 4 januari 1962;
- Hardy P. in Bg., 1962, XL, blz. 128-129, nr. 48.804;
blz. 148, nr. 48.883;
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 250-251;
- Prijs H. voor B.R.T.-2 Omroep Limburg, 25 januari
1962;
- W(illekens) E. in Lektuurgids, 1963, X, blz. 94;
- X. (U.V.) in S.d.L., 3 maart 1962.
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i.v.m. Dossier Bakelandt (1964):
- Hardy P. in Bg., 1964, XLII, blz. 194-195, nr. 52.041;
blz. 230, nr. 52.176;
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 252-255;
- Heymans F. in Lektuurgids, 1969, XVI, blz. 160;
- Janssen E. in Streven, 1963-64, XVII, 2, blz. 711;
- Prijs H. voor B.R.T.-2 Omroep Limburg, 29 februari
1964;
- Van de Moortel R. in De Landwacht, 3 maart 1964;
- X. in Wij, 22 maart 1969, nr. 12.
i.v.m. De magistraat (1969):
- Christiaens P. in Eksit, 1974-75, IV, nr. 3, blz. 14;
- De Keyser F. in H.L.N., 15 januari 1983;
- Hardy P. in Kerk en Leven, 28 januari 1971, nr. 4, blz.
17;
- Hardy P. in Bij benadering, 1. ..., blz. 255-258;
- Lampo H. in Ex libris van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 21 februari 1970;
- Van Nieuwenborgh M. in Het Volk, 16 juni 1970;
- X. in Zie-Magazine, 15 mei 1970, nr. 20, blz. 40.
i.v.m. Haaien op de kust (1973):
- Demedts A. in S.d.L., 14 mei 1983;
- Janssen D. in Het Belang van Limburg, 7 augustus 1973;
- Schouwenaars C. in De wereld van het boek van
B.R.T.-I, 20 juli 1973;
- S(meets) A. in West-Vlaanderen, 1973, XXII, nr. 134,
blz. 256;
- Stervelynck J. in Eksit, 1973-74, III, nr. 4, blz. 19;
- Stroobants E. in Raak, juli-augustus 1971, blz. 3, 5;
- Van de Moortel R. in De Gentenaar, 9 oktober 1973;
- X. (J.D.) in Dietsland Europa, september 1973;
- X. (R.M.) in De Bond, 26 april 1974.
i.v.m. Laatste berichten (1978):
- Bonneure F. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 7 april 1979;
- De Keyser F. in Knipselatuur, 1979, nr. 1, blz. 36;
- Janssen E. in De Periscoop, 1978-79, XXIX, nr. 5, blz.
3;
- Vanbrabant R. in Het Belang van Limburg, 7 mei 1979;
- Van de Moortel R. in Knipselatuur, 1979, nr. 1, blz. 35;
- Wollaert P. in Knipselatuur, 1978, nr. 12, blz. 2.

Luc Decorte
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Eindnoten:
1 Typerend in dit verband is de mededeling van Joost Strosse in zijn boek Fred Germonprez,
leven en werk (1985). Na een spreekbeurt voor de derde leeftijd in de Westhoek, was er een
oudere man, die zoals anderen de ‘waarheid’ moeilijk kon accepteren. Germonprez kreeg te
horen: ‘Houdt maar die Bakelandt voor U, de onze was veel beter, dat was tenminste nog een
echte bandiet.’ (p. 61).
2 Toen in 1974 de 10de druk bij Lannoo te Tielt verscheen, waren er voordien reeds meer dan
60.000 exemplaren verspreid.
3 De citaten verwijzen naar de vijfde druik, Gent, Het Volk N.V., 1977.
4 Ik verwijs o.a. naar het driedelige werk van Prof. Dr. Stefaan Top: De Bende van Bakelandt in
de geschiedenis, de literatuur, het volkslied en het volksverhaal.
(*1): Voor uitgebreide biografische notities verwijzen we de lezer naar: J. Strosse, Fred Germonprez.
Leven en werk. Tielt, Lannoo, 1985, 144 blz. A. Lammertyn in Zeven rond de toren. Kortrijk,
Vlaamse Klub Leieland, 1984, blz. 266-269, 270-272.
(*2): De oudste broer van Germonprez, student in de rechten aan de Gentse R.U., overleed op 22-jarige
leeftijd aan t.b.c. Cf. het gedicht In memoriam van de auteur in V.W.S.-Cahiers, 1974, IX, nr.
4A, blz. 4.
Germonprez' jongste broer stierf in zijn eerste levensjaar.
(*3): Cf. J.Deloof, Germonprez in Praag in O.E., 1976, XIX, blz. 144-145.
(*4): Talrijke andere onderscheidingen vielen Fred Germonprez te beurt:
• 1955: Prijs van de Westhoek voor de beste toeristische reportage over de Westhoek
• 1970: Ridder in de Kroonorde
• 1972: Ridder van ‘'t Manneke uit de Mane’
• 1975: Plaket van de stad Kortrijk
• 1975: Plaket van de provincie West-Vlaanderen
• 1975: Eremetaal van Sabam
• 1976: Ereteken van de Arbeid eerste klasse
• 1978: Doctor Humoris Causa
• 1980: Zilveren plaket van de provincie West-Vlaanderen
• 1980: Ridder in de Orde van Leopold I
• 1987: Officier in de Orde van Leopold II

Cf. tevens:
B(onneure) F., Barbierprijs voor de roman aan Fred Germonprez in West-Vlaanderen,
1959, VIII, nr. 48, blz. 422-423.
X., Lode Baekelmansprijs Koninklijke Vlaamse Akademie in Vlaanderen, 1977, XXVI,
nr. 156, blz. 41.
Vanlandschoot R., Ere-metaal van de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen in
Vlaanderen, 1981, XXX, nr. 180, blz. 40.
(*5): In deze primaire bibliografie wordt alleen het gebundeld literair en kritisch werk van Fred
Germonprez vernoemd. Dus niet zijn gedichten, verschenen in tijdschriften als Voetlicht, D.V.G.,
Volk, Volkskamp, noch zijn verhalen (in Nieuw-Vlaanderen, Westland, De Nieuwe Gids, De
Volksmacht, West-Vlaanderen, Ons Zondagsblad e.a.), toneelstukken, massa-, klank- en
lichtspelen, luisterspelen noch zijn liederen. Ook zijn talloze bijdragen in diverse bladen en
tijdschriften blijven hier onvermeld.
(*6): De aanloop tot de novelle wordt gevormd door Germonprez' verhaal Een IJslandvaarder sterft
in Nieuw Vlaanderen, 1938, IV, nr. 1, blz. 20. zie ook zijn tekst: Terugkeer van de
IJslandvaarders in West-Vlaanderen, 1959, VIII, blz. 327.
In het Duits vertaald door Marta Hechtle als Kinder des Meeres.
(*7): De novelle en de roman (uit 1956) gaan over het avontuurlijk leven van de Duinkerkse kaper,
die leefde van 1650 tot 1702.
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(*8): In Ons Zondagsblad (9 januari 1955) publiceerde de auteur het verhaal Huwelijksaanzoek in
‘De drie muggen’. In Volksmacht (24 december 1976) verscheen van zijn hand: De opstand
van de kleine klokkeluider.
In 1967 schreef F. Germonprez een kerstspel: De kleine opstand van de klokkeluider.
(*9): In het Duits vertaald door Marta Hechtle als Wir leben, 1942; In 1944 bezorgde de auteur een
totaal herziene versie van de roman: Ik wil leven.
(*10): Over Volk uit den Westhoek vertelt Fred Germonprez op plaat G (A, 5) van Charles Dumolins
Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers, 2 (Moere-Gistel, Discus, 1978). Ria Scarphout
draagt een fragment uit het boek voor.
(*11): Cf. voetnoot 9.
(*12): ‘Opgedragen aan Vader en Moeder’.

(*13):
(*14):

(*15):

(*16):

(*17):
(*18):

(*19):
(*20):

(*21):

(*22):
(*23):

(*24):
(*25):

Vertaald in het Duits als Island, Island door Georg Hermanowski (1954, 1956, 19593), het
Tsjechisch als Islandaisa se vraci (1957) en het Hongaars als Izland, Izland door Erzsébet
Gergely (1960).
Zie ook voetnoot 6.
Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Strandgut, 1955. In het Tsjechisch als
Dablové z mocalu, 1960.
Opdracht: ‘Voor Z.E.H. Kan. J. Dochy’.
Vertaald in het Frans (Epaves dans l'ombre, 1955), het Duits (Nun wird wieder Tag, 1957 en
Menschen im Schatten, 1958 door Georg Hermanowski), het Tsjechisch (Lidé ve stinu door
Ella Kazdová, 1974) en het Pools (Ludzie w cieniu door M. Lukasiewicz, 1978).
Opdracht: ‘In memoriam patris’. In 1981 gaf uitgeverij Beckers (Kalmthout, Antwerpen) de
roman uit in de reeks Vlaamse auteurs, ingeleid door André Demedts, blz. 15-23.
Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Jan Bart (Berlin, Union Verlag + München,
Manz, 1959) en in het Tsjechisch als Korzar Jan Bart door Ladislav Heger, 1959.
Opdracht: ‘Voor dr. J. Goossenaerts, mijn oom, uit dank.’ Vertaald in het Duits door Georg
Hermanowski als Mit diesen beiden Händen, 1962, én in het Tsjechisch als Tri hlavni hrichy
door Ella Kazdová, 1979.
Een herziene uitgave van Iseland, Iseland... uit 1950.
Een fragment uit de roman staat - in het handschrift van de auteur - afgedrukt in F. Bonneures
Kijkers op koppen (Brugge, Breydel, 1964, blz. 53).
Vertaald in het Tsjechisch als Stavka v raji door M. Perglerova, 1964.
Bevat: Iseland, Iseland..., Kaper Jan Bart en De moerduivels.
Meer over Lodewijk Bakelandts afstamming, familie en dossier publiceerde Germonprez in De
Leiegouw, 1964, VI, blz. 221-230; 1968, X, blz. 69-85, 199-215, en in Snoecks, 1973, blz.
52-59.
Ook in Ons Zondagsblad (15 november 1953 en 26 december 1981) en De Volksmacht (7
januari 1956) schreef de auteur over de beruchte misdadiger.
De eerste bladzijde uit Dossier Bakelandt is in facsimile weergegeven in V.W.S.-Cahiers, 1974,
IX, nr. 4A, blz. 14.
De 5de druk, verschenen bij Het Volk in Gent in 1977, vermeldt verkeerdelijk op het omslag:
Dossier Baekelandt. Op de titelpagina staat: Dossier Bakelandt. De roman is in het Tsjechisch
vertaald door Olga Krijtová als: Lupic Bakelandt, 1986.
Germonprez bewerkte zijn boek tot toneel: Teater Antigone creëerde het stuk in een regie van
Bert De Wildeman op 22 september 1967 bij de opening van haar 12de speeljaar (met Joris 't
Kint als Bakelandt en in de vrouwelijke hoofdrollen: Cecile Devos, Arla Theys en Nik Van
Daele).
Opdracht: ‘Ter nagedachtenis van wijlen mijn peter Alfred Remy, prokureur-generaal’.
In het Tsjechisch vertaald door Ella Kazdová als Soudce, 1972.
De blzn. 7-21 uit de roman vormen de hoofdbrok van het V.W.S.-Cahier nr. 51 (1974, IX, nr.
4A).
In het Tsjechisch vertaald door Ella Kazdová als: Zraloci na probrezí, 1975.
In het Tsjechisch vertaald door Ella Kazdová als: Manuel Gomez je nevinen, 1982.
‘Laatste Berichten’ werd door de Tsjechische televisie verfilmd en als feuilleton in vijf
afleveringen in 1984 uitgezonden.
Bevat: De derde hoofdzonde, Haaien op de kust en Ik wil leven.
Door Davidsfonds Kortrijk werd in 1980 een tentoonstelling Fred Germonprez 65 jaar
georganiseerd in de Stedelijke Schouwburg, van 16 tot 23 februari, én in de Stedelijke
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Bibliotheek, van 25 februari tot 31 maart. Bij die gelegenheid stelden Christian Germonpré en
Joost Strosse een 36-bladzijden dikke catalogus samen.
(*26): We noemen hier alleen de ons bekende recensies omtrent het literair werk van Germonprez,
voor zover ze niet of verkeerdelijk of onvolledig in de monografieën van Joost Strosse over
Fred Germonprez voorkomen.
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Jaak Stervelynck
(1920-)

De bitterheid van het verzaken
Over het prozawerk van Jaak Stervelynck
In de vertelling Het schilderij (1984) tracht een jongetje een imposant schilderij, dat
zich in een vrijwel onbeheerd en bijna gesloopt pand bevindt, te bemachtigen voor
zijn vader. Die houdt immers van mooie dingen, maar kan ze zich slechts zelden
veroorloven. Met gespaard geld betaalt de jongen de hulp van een ongure
straatschuimer, en krijgt zo het schilderij thuis. De blijk van genegenheid vanwege
het kind stuit evenwel op onbegrip en er ontstaat zelfs twist tussen de ouders of het
‘geschenk’ nu al dan niet dient gerestitueerd te worden. Vader is ter zake principieel,
maar zijn vrouw wil wat graag zo'n extraatje, zeker wanneer het achteraf om een
Lamorinière blijkt te gaan. Intussen wordt het kind evenwel gekweld door angst,
onzekerheid en wroeging over wat het deed... De betekenis van de gave, de betoonde
affectie, ontgaat zijn ouders te enen male. Uiteindelijk vindt de moeder een koper
voor het schilderij, en biedt ze - toppunt van ironie - de jongen bij wijze van beloning
precies het door hem bestede bedrag weer aan.
Dit kortverhaal van Jaak Stervelynck is bijzonder illustratief voor zijn oeuvre.
Niet alleen bevat het een gebalde variatie op de complete thematiek van de (drie)
aanvangsromans, maar bovendien legt het funderingen bloot waarop ook Stervelyncks
latere werk werd gebouwd. Onbegrip en oppervlakkig denken ontkrachten hier
weliswaar de bewust gestelde daad van de jongen tot een bijna ridicule handeling,
maar ze illustreren meteen de kloof die gaapt tussen de wereld van het kind en die
van de volwassenen. Naast deze verticale ‘spraakverwarring’, incorporeert hetzelfde
verhaal nog een tweede, horizontale conflictlijn, die te maken heeft met de
bemoeilijkte communicatie tussen man en vrouw binnen het kader van samen-leven
of echtverbintenis. Nergens in het werk van Jaak Stervelynck valt een harmonieus
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huwelijk te bekennen. Reeds in zijn debuutroman De zorgelijke schat (1962)
ontwikkelt de auteur beide motieven naast elkaar. Weduwnaar en magistraat Hector
Smeets groeide geleidelijk aan van zijn enige dochter Solange weg. Wanneer hij
echter beroepshalve met een ontredderde leeftijdsgenote van haar te maken krijgt,
herleeft het verlangen ook klaar te zien in het eigen kind. Gaandeweg ontvouwde
zich immers in hem de angst (en het bijhorend schuldgevoel) dat de verdrinkingsdood
van zijn vrouw, zelfmoord is geweest. Hij begreep - als rustig en bezadigd man haar levenslust evenmin... De katharsis komt er pas wanneer vader en dochter tijdens
de sleutelscène, op het einde van het boek, voor elkaar hun innerlijk landschap
openleggen. Geen van beide themalijnen echter wordt in deze - o.a. door een
indrukwekkende rij juridische casussen wat ontsierde - roman, ten gronde uitgediept.
Zowel het generatieconflict als het huwelijksfailliet vormen opnieuw het raster van
De onvolwassene (1963). Daarin moet een vrouw machteloos toezien hoe haar zoon
onvermijdelijk de weg opgaat van zijn zwakke en vadsige vader-alcoholicus. Het
hoofdpersonage van deze haast 19de-eeuws naturalistische roman tracht uiteindelijk
zelf de draad, die hem verbindt met afstamming en milieu, door te snijden in de
moord - à la Dostojevski - op zijn vader. De wroeging waarin het verhaal uitvloeit,
brengt ook de ik-figuur uit Die thans geen huis heeft (1964) tot de late
schuldbekentenis tegenover haar dochter (Stervelynck gebruikte het principe van de
belijdenis in de vorm van een dagboek later nog enkele malen, bv. in De Dagen van
Hondschoote en in Wat ik gevreesd heb). Als een Griekse wraakgodin stortte die
nagenoeg een leven lang alle onheil van Pandora's doos uit over het hoofd van haar
oudste kind, wegens een mésalliance, waarin zijzelf jaren eerder net zo was gevlucht.
Determinerend voor deze roman is het axioma dat standsbewustzijn elke relatie
onafwendbaar moet aanvreten.
Niet alleen de thematiek maar ook de personages zelf uit de beginjaren van
Stervelyncks carrière, preluderen op het later en belangrijker werk. Al zaten die wat
krap in het karakterpakje dat de auteur hun aangemeten had, toch lijken ze verwant
met de figuren die achteraf het werk zouden bevolken. Meer dan eens polariseren
deze romanpersonages zich bij Jaak Stervelynck binnen het kader van een klassiek
huwelijk,
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Rond vader en moeder, met zijn broer Antoon Vergote, de godsdienstfilosoof, en zijn drie zusters.
Links vooraan Stervelyncks echtgenote Gaby Denis met de oudste zoon Patrick op schoot (1950).

waarin dan de enigszins introverte en bezadigde man geleidelijk aan de greep op zijn
echtgenote verliest. In de vrouwelijke partner werd immers door de auteur een hevige,
aan egocentrisme grenzende drang naar zelfbevestiging geslepen die haar op weg
zet naar avontuurtjes, zodat de wankele verstandhouding wordt gedynamiteerd.
Dergelijke opstelling (ook De zorgelijke schat schragend) is terug te vinden in De
groene geit, maar geprononceerder nog ligt ze aan de basis van Wachten in Taormina
(1977). De roman verhaalt de verveling van Irene, die man en zoon achterliet en in
Sicilië wacht op haar minnaar, eigenlijk niet meer dan een ordinaire bandiet.
Vlinderend intussen van de ene relatie naar de andere, ontmoet Irene er nooit iets
anders dan haar eigen eenzaamheid... Zeldzamer komt bij Stervelynck de relatie voor
waarin de man - gedreven door ambitie en machtswellust - de verhouding wel degelijk
domineert. Hij wordt in dat geval trouwens door de schrijver aan een totaal
verschillend vrouwentype gekoppeld. Onveranderlijk blijkt zij de hypersensibele,
soms aarzelende maar alleszins trouwere ‘mater dolorosa’ (In De onvolwassene al
heeft de auteur er zo twee geschetst: Toms moeder Cecile Costermans, en... de hoer
Arlette!) Het lijkt logisch dat ook ongehuwde moeders en verlaten vrouwen de
eigenschappen gaan vertonen van het laatste type. De manifestatie van een schier
ongebreideld moederinstinct is haar voornaamste karaktertrek. Zo zal in het
weemoedige De harlekijn op de ruit (1964) de kunstenares aan wie het natuurlijk
kind werd ontnomen, dat gemis veruiterlijken door het schilderen van talloze droeve
harlekijntjes. Om die reden ook kan de onschuldige kind-opvoedsterrelatie uit Het
oranje huis (1971) zich ontwikkelen tot een voor de buitenwereld haast agressieve
moeder-kindbinding. Een identiek gevoelen manifesteert zich verder frappant in Het
veulen Wanfried (1979). De veertigjarige, kinderloze weduwe Wivina compenseert
er - na het mislukken van de ultieme relatie met een weduwnaar voor wiens dochter
ze veel affectie had opgespaard - het verzaken aan het kind, door een bizarre maar
onstuimige paardeliefde. Zonder veel moeite is dezelfde reflex nadrukkelijk
aanwijsbaar bij Blanche, de toegewijde echtgenote uit Het tuinfeest. Het
moederinstinct blijkt nochtans het scherpst voelbaar in de figuur van Louisa, met
Vakantie in Elounda (1985). De roman behandelt de reis die het hoofdpersonage
onderneemt om te bekomen van een (haar grotendeels door de oudste dochter
opgedrongen) echtscheidingsproces. Weg uit het gezin maakt Louisa zich toch zorgen,
vooral om Ann - de bewuste dochter -, wanneer ze vaststelt eigenlijk helemaal niets
van haar af te weten. Eerst later herkent ze in de psychische kwetsuren bij Els - een
jeugdige reisgezellin - de ontreddering van het eigen kind. In de fanatieke moederlijke
zorg waarmee Louisa Els daarna omringt, legt ze veel genegenheid die ze aan de
letterlijk maar vooral figuurlijk onbereikbare Ann niet kwijt kan (Treffend
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Aanvangsbladzijde uit het handschrift van ‘Anna en Afra’ (te verschijnen).
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is dat ook rechter Smeets in De zorgelijke schat meent, dat het met zijn dochter
Solange verkeerd zal aflopen, wanneer hij er niet in slaagt Marie-Claire Labaud
terecht te brengen! blz. 34). Er bestaat overigens geen andere roman van Stervelynck
waarin hij zo duidelijk etaleert, hoe hecht het matrimoniale conflict wel verbonden
is met het onbegrip tussen de oudere en nieuwere generatie. Volgens de auteur mondt
vooral het onzeker toekomst-verwachten van de jeugd uit in een periodiek
weerkerende drang naar zelfvernietiging. Het bestaan drijft ze ondertussen voort, als
op het ritme van een wilde dans, in een gedachtenloos nihilistisch feest. Ook aldus
zijn Solange en Marie-Claire Labaud (De zorgelijke schat), John (Die thans geen
huis heeft) en Tom (De onvolwassene) reeds geestesgenoten van Ann en Els uit
Vakantie in Elounda. Het is niettemin opmerkelijk dat juist die jongere bij Jaak
Stervelynck meer dan eens de impasse in het generatieconflict doorbreekt. Wanneer
dochter Marleen uit Het tuinfeest (1970) het ouderlijk huis ontvlucht en zich in een
Afrikaans ontwikkelingsproject stort, brengt zij haar vader daarmee tot reflectie op
zijn huwelijk, dat sedert jaren in alledaagsheid

Na het voltooien van ‘De zorgelijke schat’! (1962).

was gestrand. Haar bewuste keuze is niets anders dan een laat antwoord op zijn
ontvluchten van verantwoordelijkheid ruim twintig jaar eerder.
Zoals in Het tuinfeest ook, presenteert Jaak Stervelynck de hoofdpersonages - bij
de aanvang van veel romans - steeds weer onder een innerlijke belasting, die
voortkomt uit defecten in de horizontale (matrimoniale) lijn, in de verticale
(generatiegebonden), of in beide. Zijn figuren blijken gewoonlijk solitairen met een
zekere eruditie, en behoren tot de betere middenklasse (rechters, advocaten, notarissen,
bedrijfsleiders... Niettemin is een echte bourgeoismentaliteit ze vreemd. Hun
beschouwende, wat filosoferende geaardheid onderhoudt immers doorlopend vage
remmingen, die variëren van taai onlustgevoelen tot knagend schuldbesef, en die op
de een of de andere manier ergens in het verleden moeten worden gesitueerd. In de
eerste drie romans heeft het betreffende gevoelen ongetwijfeld te maken met de doem
van milieu en afstamming waaronder de personages gebukt lopen, zonder dat ze
eraan kunnen ontkomen; een gedetermineerdheid die haar meest naturalistische
uitbeelding kent in Tom uit De onvolwassene. Ook later evenwel worden Stervelyncks
personages geconditioneerd door vroegere ervaringen. Zo gaan er negatieve impulsen
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uit van het opvoedingssysteem bij de karaktervorming van Irene (Wachten in
Taormina), en is het niet toevallig dat de ik-figuur uit Het tuinfeest intuïtief de
oplossing voor de vlucht van zijn dochter, ook gaat zoeken in de buurt van de school.
Gertrude (Bach, cognac en rozen) daarentegen, is... woest op alle pastoors omdat
die het onverdelgbaar bezinksel van de oude moraal doen bovendrijven (blz. 101).
Een soortgelijke ervaring heeft Louisa gekend (Vakantie in Elounda): als gevolg van
de nooit verwerkte botsing met het louter formalistisch katholicisme uit haar jeugd,
ging het religieuze appèl goed en wel aan haar voorbij. De hoofdpersonages in beide
priesterromans ten slotte (De dagen van Hondschoote en Wat ik gevreesd heb)
vertonen littekens afkomstig van sociale wantoestanden uit hun kindertijd. Irene
beroert dus duidelijk de essentie van de problematiek in méér dan een karakter
wanneer ze mijmert: ‘Iedereen draagt een stuk landschap met zich mee, waar hij zich
ook bevindt’ (Wachten in Taormina, blz. 48). De tragiek van het
Stervelynck-personage schuilt echter precies daarin, dat het zijn bestemming als
mens moet bereiken in die structuren waarin ook zijn onvrede wortelt. Gertrude legt
dus de vinger op de wonde wanneer ze meent het verleden te moeten afzweren, om
de toekomst te kunnen omhelzen (Bach, cognac en rozen, blz. 58).
Om vooralsnog te ontkomen aan de innerlijke controverse die hun bestaan
ontwricht, zoeken de romanfiguren van Jaak Stervelynck aanvankelijk heil in een
bewustzijnsvernauwende, beroezende verdoving. Dikwijls menen ze die te vinden
in een koortsachtige bedrijvigheid (De zorgelijke schat en De groene geit), meer dan
eens ook in het mateloos gebruik van alcohol (De onvolwassene, De harlekijn op de
ruit). Wat bijzonder dienaangaande is het beginfragment van Bach, cognac en rozen
(1971), waarin Gertrude - voor haar onvermo-
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Jaak Stervelynck en echtgenote in april 1970 bij de voorstelling van ‘Het tuinfeest’.

gen tot het leggen van een definitieve relatie - naar een alternatief heeft gezocht in
het totaalgenot dat klassieke muziek, rozengeur en de smaak van cognac haar
schenken. Vooral in Stervelyncks aanvangswerk heeft bovendien het hevig beleven
van een artistieke prestatie een niet minder vervoerend (bedwelmend) effect. Net
zoals ‘in te gaan in de kunst als een eeuwigdurende orgie, de enige manier (was) om
het bestaan te verdragen’ voor Flaubert (brief aan Mlle Leroyer de Chantepie, 1858),
zo is dat ongetwijfeld nog het geval voor een aantal personages van Jaak Stervelynck.
Op die wijze beluistert Tom de muziek van Beethoven en Mahler, en dompelt Gertrude
zich onder in die van Bach: ‘Bach laat je opgaan in een geweldig gevoel... zodat het
niets meer geeft dat je niets uitricht en geen kinderen hebt’ (blz. 102).
Korte tijd later evenwel dringt een schokkend gebeuren - dat de romanfiguren
abrupt uit hun gewilde narcose wekt en ze naakt met de kilte van een leeg bestaan
confronteert - zich op als typerend voor het hele oeuvre. In Het tuinfeest wordt dit
effect bewerkt door Marleens vlucht, in Bach, cognac en rozen door de verwarrende
verliefdheid van Gertrude op een gehuwd man met kinderen, en in Het oranje huis
door het onverwacht ontwaken van Lena's moederinstinct. De meest verwoestende
uitwerking echter heeft ongetwijfeld de gewelddadige dood van Norma - schoonzuster
en minnares van hoofdpersonage Eugeen Vanmortel - in De groene geit (1981).
Nu zelfbegoocheling uitgesloten wordt, lijkt het alsof er voor Stervelyncks figuren
slechts één oplossing overblijft, nl. die van de vlucht. Hector Smeets (De zorgelijke
schat) trekt naar Italië, Gertrude (Bach, cognac en rozen) belandt in Midden-Frankrijk,
Irene gaat ‘wachten’ op Sicilië (Wachten in Taormina), en Eugeen Vanmortel (De
groene geit) neemt de wijk naar Portugal. Snel wordt evenwel duidelijk dat de evasie,
weg uit een psychisch en fysisch nu niet langer te harden omgeving, slechts het
externe symptoom is van een gedwongen interne exploratie. Met uiterste consequentie
immers werpt de vreemde (of door de tijd reeds vervreemde) entourage, het personage
altijd weer terug op zichzelf. De ik-figuur uit Het tuinfeest verlaat er een luchtig
flanerend gezelschap, en maakt omzwervingen door zijn geboortestreek, omdat hij
‘à la recherche du temps perdu’ de oplossing vermoedt voor zijn haast uitzichtloze
complexiteit. Het wordt een rit ‘van enkele kilometers, die hem zover (daar)vandaan
had gevoerd, zover en nergens’ (blz. 104). De motieven van ‘vage vroegere schuld’,
‘schokkend gebeuren’ en van ‘vlucht die in feite een queeste is naar zichzelf’ liggen
trouwens in erg geconcentreerde vorm - de hele roman krijgt zijn beslag binnen het
bestek van één dag! - naast elkaar in Het tuinfeest, en maken het boek daardoor a.h.w.
exemplarisch voor het oeuvre.
Eens het bewustwordingsproces goed en wel op gang, speelt bij Jaak Stervelynck
de droom (of de hallucinerende verbeelding), ook stilistisch gezien, een ongemeen
belangrijke rol.
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Als vertolker van wat op de bodem van de menselijke ziel bezonken ligt, heeft het
fenomeen bij Stervelynck doorgaans een direct situatieverhelderend karakter, al kreeg
de droom dan net in zijn allermooiste ‘verbeelding’ een uitgesproken universele
betekenis. De door de sneeuw wandelende man die in de eigen voetafdrukken telkens
een deel van zijn substantie achterlaat - zodat vogels uiteindelijk nog slechts de
kledingstukken kunnen wegpikken -, verwijst allicht naar de zinloosheid van een
bestaan zonder fundament (De harlekijn op de ruit). Maar veel vaker is de droom
bij Jaak Stervelynck de onmiddellijke illustratie van krampachtig onderdrukte
gevoelens. De nachtmerrie van Louisa, waarin haar dochter Ann zelfmoord pleegt
en niet Els' zuster Truus, visualiseert de diepst verdrongen angst van de slaapster
(Vakantie in Elounda). Op nagenoeg dezelfde wijze veruiterlijken zich Gertrudes
twijfels rond een eventuele relatie met de getrouwde schilder Casteels, wanneer ze
droomt hoe ze met haar minnaar over een moeilijk pad langs een diepe kloof loopt,
en er door hem wordt achtergelaten (Bach, cognac en rozen). Toch treft misschien
nog het meest wat Egidius Van Kalkhoven - de goedbedoelende priester uit Wat ik
gevreesd heb - in zijn slaap overkomt. Wanhopig smeekt die in een afschuwelijk
lege Sint-Baafskathedraal om een teken van begrip, maar als antwoord krijgt hij
slechts het schaterlachen van een gehoornde varkenskop, die ‘God is dood!’
schreeuwt. Beklemmender laat zich de zielenood van een door zijn oversten en
parochianen verlaten man Gods wel niet resumeren. Soms bevatten de dromen ook
een prospectief element: ze lopen op de gebeurtenissen vooruit en zijn - natuurlijk
in zoverre het personage er zich in herkent - vaak meebepalend voor de verdere
afwikkeling van het verhaal. Dat geldt overtuigend voor Wivina's droom uit Het
veulen Wanfried. In een desolate zaal die de chaos vertoont van een pas beëindigd
feest, talmt - uitgedost als een oudere, wat verlepte vrouw - het

Met ‘Zeven rond de toren’ (22.9.1984): Jan Boschmans, André Demedts, Jaak Stervelynck, Joris
Denoo, Axel Bouts, Fred Germonprez en Jacques Walschap... (Copyright Joost Strosse).
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twaalfjarige dochtertje van de weduwnaar... De vrees, dat het kind waarmee ze stilaan
een delicate affectieve band had geweven, haar al te gauw zal ontgroeien, brengt
Wivina ertoe de relatie definitief op te breken. Ook Wachten in Taormina bevat een
soortgelijk droomfragment. Irene staat er in het midden van een haar vaag bekende
straat. Uit het wilde schreeuwen van mensen achter dranghekkens, meent ze te
begrijpen dat men iets belangrijks van haar verwacht... Dit obsederende beeld nu
wordt in de slotfase van de roman opnieuw opengeplooid wanneer het hoofdpersonage
besloten heeft zichzelf als ‘offer’ aan te bieden. Heel alleen loopt ze dan inderdaad
in die straat, door honderden ogen nagestaard. Ze zal er met haar minnaar en zijn
kompanen - die zich na een overval in een bank hebben verschanst - trachten te
onderhandelen. Bijzondere aandacht verdient ten slotte nog de centrale droom uit
Het tuinfeest, die over het heden het voorbije met de toekomst verbindt. De droom
zondert in dit werk a.h.w. één opname - verrassend van klaarte - uit
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de oude, beschadigde film van het verleden af, en fixeert het beeld net zolang tot de
‘beschouwer’ er de semantische waarde van herkent en daar zijn conclusie uit trekt.
Meer specifiek voert het boek de ik-figuur telkens weer terug naar een
jeugdherinnering: eens trapte hij door de rottende bodem heen van een schuit die bij
het ouderlijk huis gemeerd lag, en werd hij door zijn latere vrouw en een inmiddels
overleden broer uit de stinkende poel gered. Het repetitieve karakter van de droom
onthult geleidelijk aan ook de betekenis van de afzonderlijke elementen. Zo wordt
in de halfvergane sloep het familiebedrijf zichtbaar... Het afwentelen door het
hoofdpersonage van eigen verantwoordelijkheid op anderen, lang geleden, had
onrechtstreeks de teloorgang van de zaak, het stranden van twee huwelijken en een
(vermoedelijke) zelfmoord tot gevolg.
Uit de droom - als illustratie van wat zich in Stervelyncks romanfiguren afspeelt
- blijkt reeds, dat de hernieuwde confrontatie met hun wezenskern voor de personages
een uitputtende en pijnlijke aangelegenheid is. Tegen de al te scherpe kanten van het
bestaan hadden die hun kwetsbaarheid immers jarenlang geduldig ingesponnen, zodat
ze nu de cocons van gemelijkheid, trots, geldingsdrang en gebrek aan tolerantie
slechts moeizaam weer kunnen afscheuren. Enkel op die manier nochtans komt het
innerlijke bloot en is de bijna vergeten oorsprong van oude kneuzingen opnieuw
achterhaalbaar. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat lang niet alle
personages uit dit oeuvre de weg helemaal tot het einde gaan. Verscheidene romans
vertonen ter zake een open slot. Gertrude schuift in Bach, cognac en rozen zelfs op
de allerlaatste bladzijde de problemen nog voor zich uit. En net zo kan het aan het
slot van De groene geit verder alle kanten op. Eugeen Vanmortels (morele) schuld
vervalt immers niet, de auteur laat ze enkel voorlopig door twee personages delen
zodat ze draaglijker lijkt. Later misschien...

Opname uit ‘Heuvel 331’, in een opvoering van ‘Theater Antigone’ uit Kortrijk (Seizoen 1969/1970).

Wordt de tocht-terug niettemin integraal voltooid, dan komen Jaak Stervelyncks
figuren bij de romanontknoping onveranderlijk voor een beslissende keuze te staan
(Het kunnen of mogen kiezen is overigens een verworvenheid die de personages zoals aangetoond - eerst na de drie aanvangsromans van lieverlede hebben verkregen!).
In essentie gaat het steeds om hetzelfde eventuele aanvaarden van een alternatief
levenspatroon, dat tegelijk een herstel inhoudt van de vroegere - desoriënterende ervaring. Een nieuwe optie zal de eerdere ontkrachten, zodat schuldgevoel of remming
grotendeels lijken geneutraliseerd. Grotendeels, want ergens in zijn werk zegt de
auteur dat niets ooit helemaal ongedaan kan worden gemaakt. Wat ondertussen van
de personages wordt verwacht, is dat zij een taak op zich nemen die meer dan eens
veel zelfverloochening vraagt, maar die - precies in haar sociale functie - het isolement
van de romanfiguur bevrijdend doorbreekt. Op Het tuinfeest geeft de auteur zijn
ik-figuur volgende overweging in: ‘Misschien is een taak vervullen een illusie, maar
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lang leve die illusie dan’ (blz. 75). Ook elders klinkt het niet anders: ‘De taak die we
op ons genomen hebben, daarin moeten we geloven. En het onbegrijpelijke laten
voor wat het is... Zich wijden aan een taak, doen wat moet gedaan worden’ (Vakantie
in Elounda, blz. 173 en 174). Het hoofdpersonage uit Het tuinfeest investeert ten
slotte toch een belangrijk bedrag in het familiebedrijf en gaat daarmee opnieuw aan
boord van zijn ‘sloep’ uit het verleden. Na de Vakantie in Elounda keert Louisa vooral ter wille van de kinderen - weer naar de man van wie ze gescheiden leefde.
En tot besluit van Wachten in Taormina offert Irene zichzelf, o.a. om het respect van
haar enige zoon te heroveren... Is overigens niet - op een meer geraffineerde wijze
dan - de publieke biecht van een belijdenisroman (Die thans geen huis heeft, De
dagen van Hondschoote en Wat ik gevreesd heb), evenzeer de aanzet van zo'n ultieme
poging tot herstel? Tekortkomingen in verband met trouw aan het gegeven woord,
aan de traditie of aan een principe, manifesteren zich gaandeweg nadrukkelijker als
verantwoordelijk voor de vroege psychische ontwrichting. Ze zijn het belangrijke,
dieperliggende motief in het oeuvre van Jaak Stervelynck.
Blijkt het verrichten van een taak op zichzelve reeds zingevend voor het bestaan
van de personages, de te volvoeren opdracht krijgt bovendien een onbepaalde
metafysische emanatie met zich mee. Dat komt omdat de finale keuze vaak gemaakt
wordt na de ‘commune’ met het water, dat als fascinerend, eeuwig beginsel in dit
oeuvre leven en dood opvallend begeleidt. Water doet er eerst en vooral herboren
worden: ‘Het water maakt mij gelukkig... dan word ik weer een kind’ (Wachten in
Taormina, blz. 56 en 57). Maar zoals ‘Jakob worstelt met de Engel’ (op het schilderij
van Simon Casteels) gaan zowel Els (Elounda) als Irene (Taormina) en Laura uit De
groene geit daarenboven tot aan de grenzen van hun bestaan in een beslissende
confrontatie met het water. Immers: ‘Het water is heilig. Ik moet me zuiveren’
(Wachten in Taormina, blz. 118). Wanneer ze gelouterd de oever weer bereiken,
blijkt de determinerende keuze gemaakt. ‘De les
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van het water is (toch) de les van God’ (Wachten in Taormina, blz. 118). Soms ook
is water echter de milde scherprechter, waarbij ultieme toevlucht kan worden gezocht.
De vrouw van Hector Smeets (De zorgelijke schat) en Norma (De groene geit) plegen
zelfmoord door verdrinking.
Met dezelfde metafysische zweem die reeds over het element water lag, omgeeft
Jaak Stervelynck nadrukkelijk de taak die hij aan de creatieve kunstenaar toebedeelt.
De artistieke ontvoogding loopt daarbij voor een stuk parallel met het proces van
zelfbevrijding, dat zich in de meeste andere personages moet voltrekken. Het te
bereiken ideaal is dat van Hölderlin, die de artiest ziet als een bruggebouwer naar de
maatschappij. Dat deze opvatting van het kunstenaarschap evenwel slechts moeizaam
te realiseren is, ligt in het oeuvre verspreid over Stervelyncks uitbeelding van een
aantal schilders. Hugo Vanwaas (De zorgelijke schat) mislukt omdat hij zich
nauwelijks een artistieke taal heeft eigen gemaakt en de signalen die van Griet
Olieslaegers' harkelijnen uitgaan, worden niet verstaan (De harlekijn op de ruit). Het
verst in die ontwikkeling blijkt Simon Casteels gevorderd (Bach, cognac en rozen).
Voor hem is ‘kunst participatie met het Al...’ (blz. 102). Hij wil dus gezant zijn, en
de artistieke uiting maken tot een metafysische boodschap naar de gemeenschap toe.
Wanneer hij die doelstelling daadwerkelijk in een dyonisisch schilderij meent
vastgelegd te hebben, ontgaat echter de essentie ervan aan de enige vrouw waarmee
hij affectief sterk verbonden is. ‘Das Schöne ist (in der Tat) des Schrecklichen Anfang’
(Rilke)...
Dat het metafysische principe bij Jaak Stervelynck beperkt bleef tot een vage
oerkracht, waarmee dialogeren weliswaar mogelijk is, maar die aan de Godsidee op
zich geen aangezicht geeft, kreeg in het oeuvre zelf een mogelijke verklaring. In
Bach, cognac en rozen komt volgende passage voor: ‘Aan het begin stond een man
die zag en voelde en in parabels dat zien en voelen poogde te vertolken. Men heeft
het in nuchtere woorden willen vertalen, en hoe meer we ons in de tijd van de ziener
verwijderen, hoe meer het oorspronkelijk inzicht verduisterd geraakt’ (blz. 105).
Precies deze thematiek nu vormt de betekenisvolle achtergrond van Stervelyncks
twee historische priesterromans. Zonder al te veel moeite kan overigens het
basispatroon uit de andere romans er ook weer in worden onderkend. De dagen van
Hondschoote (1979) speelt in de tijd van wederdopers en beeldenstormers. Mahieu
De Cotter, die vanuit de armoede van zijn jeugd, voor het aanzien-verschaffende
baantje van pastoor was beginnen opteren, wordt na het aanhoren van een hagepreek
uit het rustige bastion der zekerheden gestoten. Vluchtend voor zijn twijfels zoekt
hij beurtelings heil eerst bij de geuzen, dan weer bij de moederkerk. Ten slotte kan
ook hij niet onder het maken van een definitieve keuze uit. Die leidt tot de
herbevestiging van zijn roeping door de intrede in het seminarie. Het offer dat hij
evenwel dient te brengen, is dat van de onbelemmerde vrijheid van denken, waaraan
hij intussen gewend was geraakt. Ook de vroegste herinneringen van Egidius Van
Kalkhoven uit Wat ik gevreesd heb (1983) werden rood gekleurd
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door armoede en onrechtvaardigheid. Nog tijdens zijn priesteropleiding komt hij
evenwel in contact met de Jacobijnse theorieën van de Franse Revolutie, waarin hij
de eerste principes van het Christendom meent te herkennen. Met de stelregel
‘vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid’, zal hij trachten zijn pastorale taak aan de
maat van de geringen en de kleinen aan te passen. Daarom alleen legt hij de eed af
van trouw aan de Republiek, een moeilijke beslissing geboren uit veel leed en pijn.
De tragiek van deze figuur bestaat er nu juist in, dat hij precies door die optie
verbannen wordt uit de laagste klasse, die hij te allen prijze wilde veroveren.
Al valt de structuur van de priesterromans dus grotendeels samen met die van de
overige publikaties, dan nog wordt in beide werken het keuzemoment op een
bijzondere manier uit het proces gelicht en vergroot, in de behandeling van een nu
alles overheersend gewetensconflict. De verlatenheid en de existentiële nood van
het hoofdpersonage - culminerend in de laatste roman rond het droomfragment in
Sint-Baafs -
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De auteur aan zijn werktafel thuis (1985).

vloeit ook hier voort uit zijn onvermogen het instituut (de Kerk) waarmee hij
verbonden is, te herenigen met haar breedste basis, de gemeenschap van geringen
waarin hij niet minder met hart en ziel thuishoort. Het failliet van goedbedoelde
pogingen doet slechts bitterheid ontstaan, de bitterheid van het dienen te verzaken.
Wat Egidius nog moet leren, lijkt Mahieu De Cotter op het einde van De dagen van
Hondschoote gevonden te hebben, nl. het kunnen oordelen met wijsheid en milde
ironie over ‘mensenwerk’... Het verzaken wordt er iets minder bitter door, maar de
weemoed om wat niet gerealiseerd kan worden, blijft.
Daarmee lijkt in deze twee kapitale romans het oeuvre van Jaak Stervelynck tot
zijn essentie herleid: de uit zichzelf ontheemde mens kan in zijn worsteling om morele
integriteit niet zonder de anderen. In het compromis dat hij daarvoor sluiten moet,
ligt heel wat tragiek uit zijn bestaan.
Luc Daems

De religieuze thematiek in de historische romans van Stervelynck
Tot het beste wat Jaak Stervelynck schreef, behoren zijn historische romans De dagen
van Hondschoote (1979) en Wat ik gevreesd heb (1983), allebei gesitueerd op cruciale,
kritische momenten van onze Europese en nationale geschiedenis. De dagen van
Hondschoote speelt zich af in het Westkwartier (en in wat later de Franse Nederlanden
zullen worden), het gebied dat in het midden van de 16de eeuw, met de beeldstormerij
en de inquisitie, het centrum wordt van waaruit de godsdienstige en politieke beroering
over de Nederlanden heen zal vlagen. Wat ik gevreesd heb heeft een andere uiterst
bewogen periode als decor: de laatste jaren die aan de Franse tijd voorafgaan - met
de Brabantse Omwenteling en de dubbele terugkeer van de Oostenrijkers (dubbel
omwille van een eerste Frans intermezzo) - en de tijd van de Franse Revolutie zelf.
De streek rond Brugge is de ruimte waarbinnen het verhaal zich beweegt. (Voor de
lezer die ietwat beslagen is in de historie, is het zonder meer duidelijk dat aan het
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schrijven van beide romans grondige voorstudie voorafgegaan is. Van Heule,
Caemerlynck en Matte uit De dagen van Hondschoote zijn, blijkens het ‘naschrift’,
historische figuren; de Jacobijnen, vaak voortgekomen uit de progressieve ‘clubs’
die voor de Brabantse Revolutie ontstonden en de Vonckistische ideeën voedden,
zijn het in Wat ik gevreesd heb evenzeer.) Toch zijn beide historische romans tegelijk
en veel meer de romans van de persoonlijke tragiek van de mens die in die
ondoorzichtige periodes leefde, en als zodanig het relaas van de individuele mens,
in alle tijden geplet tussen ideeen, stromingen en bewegingen, altijd zoekend naar
zijn plaatsbepaling, uiteindelijk op zoek naar zichzelf. (In die zin plaatst Stervelynck
zich in de lijn van het historische oeuvre van Rose Gronon en Maria Rosseels, en,
om een buitenlandse schrijfster te noemen die haar wortels in de Westhoek heeft en
van wie een tekst als motto bij Wat ik gevreesd heb figureert, van Marguerite
Yourcenar.)
In dit geval gaat het, binnen een historische context, tweemaal om de innerlijke
strijd, de onzekerheden en twijfels van een priesterfiguur, die telkens als vertellend
ik aan het woord komt: Mahieu De Cotter, rustend pastoor in Dranouter, in De dagen
van Hondschoote; Egidius Van Kalkhoven in Wat ik gevreesd heb. Al hebben beiden
hun voorloper in Theo uit Bach, cognac en rozen (1971), een kloosterling die aan
zijn roeping twijfelt en bij zijn zus, het hoofdpersonage, de innerlijke crisis in alle
scherpte doet losbarsten, toch staan ze als personages zo apart in het oeuvre van
Stervelynck dat men hun beider verhaal tot de veeleer beperkte groep van
priesterromans kan rekenen die de huidige Vlaamse literatuur rijk is (L.-P. Boon, A.
Demedts, R. van de Linde, J. Veulemans...).
In de twee romans zetten uiterlijke omstandigheden de
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hoofdfiguren op weg naar het priesterschap. Mahieu, een goede leerling, zonder
werk, wordt door de pastoor gevoed, gekleed en opgeleid. (‘Hij [de pastoor] twijfelde
er niet aan dat mijn vader akkoord zou gaan. Het was ten slotte een mond minder in
huis, [...] en bovendien een grote eer voor een nederig ambachtsman.’ (p. 13)). ‘O,
ik beken het, niet het priesterwerk als zodanig trok mij toen aan, [...]. Later, na veel
twijfel en veel beproevingen zou ik de taak ter wille van haarzelf op mij nemen. Toen
ging het om het trapje hoger op de maatschappelijke ladder, om de gewaden, de
eerbetuigingen, de macht.’ (p. 28-29) Egidius in Wat ik gevreesd heb is eveneens
priester geworden door bemiddeling van de plaatselijke geestelijke, pastoor Decubber,
en ook voor hem betekent het priesterschap ‘een trapje hoger’, al speelt het sociale
element in zijn keuze mee: ‘Als ik een hogere sport van de ladder beoogde, was het
niet om ontrouw te worden aan de soort waartoe ik behoorde.’ (p. 20)
Verschillend voor beiden is echter de weg waarlangs ze naar een eigen
geëngageerde religieuze visie groeien. Bij Mahieu ontstaan de eerste aarzelingen,
wanneer hij, nog voor zijn wijding, uit nieuwsgierigheid - ‘om de ware leer tot haar
recht te laten komen, [was] het niet zonder belang... te vernemen wat de ketters
verkondigden’ (p. 18) - een hagepreek bijwoont: ‘Mijn zekerheden had ik voelen
afbrokkelen, en, naarmate de toespraak vorderde, maakte grote droefheid zich van
mij meester. Ik zou er nooit meer zeker van zijn dat ik op de goede weg was, en dat
hetgeen ik deed en zegde in overeenstemming was met Gods wil.’ (p. 24) Achteraf
zal Jan Caemerlynck, de aanvoerder van het volksleger, wiens

Omslag van ‘De groene geit’ (1931).
Omslag van ‘Wat ik gevreesd heb’ (1983).
Omslag van ‘De Dagen van Hondschoote’ (1979).

zoon zijn speelkameraad was geweest, en die voor hem een soort ‘leidsman’ (p. 10)
had betekend, zijn traditionele opvattingen verder aan het wankelen brengen. ‘De
tijd, dat we ons veilig konden voelen in onze burcht van zekerheden, was voorbij.
Punt voor punt moest alles op zijn deugdelijkheid getoetst worden.’ (p. 25)
Bij Egidius beïnvloedt zijn afkomst, het feit ook dat zijn vader ooit door de
kasteelheer mishandeld werd, van vooraf aan zijn keuze voor een Kerk van de armen,
‘de massa van de gekromde ruggen’ (p. 32). Hier is het de Vonckistisch-gezinde
zoon van advocaat Uytendaele die hem in contact brengt met de nieuwe ideeën, zoals
die leven in de Jacobijnse club. Zoals pastoor Mechelynck Mahieu had toegestaan
naar de hagepreek te gaan, zo krijgt Egidius van de president van het seminarie de
toelating om Jan-Baptist Uytendaele te bezoeken.
In de tijd van de Dagen van Hondschoote wilde de nieuwe leer ‘de boodschap van
de Zaligmaker in haar oorspronkelijke zuiverheid’ (p. 21) herstellen, zoals de
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mutsenmaker Sebastiaan Matte, die predikant geworden is, het formuleert. Ze keerde
zich tegen ‘degenen, die van de godsdienst een beroep hebben gemaakt [...]. De
pastoors, de bisschoppen en de paus, de rijkste man van de wereld [... die] beweert
de opvolger te zijn van Jezus van Nazareth, die geen steen had om Zijn hoofd op te
leggen’ (p. 22). ‘Afgodendienaars hebben ze van jullie gemaakt, een volk van slaven,’
(p. 23) zegt Matte tot zijn toehoorders.
Voor Egidius is de nieuwe leer een politieke boodschap die de geringen uit hun
kleinheid moet bevrijden. Ze wordt hem gebracht
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Na ‘Vakantie in Elounda’(1985)
(Foto H. Van Remoortere).

door de Vonckisten, de Jacobijnen, de Franse filosofen Montesquieu en Rousseau
en ‘op de keper beschouwd is [ze] evangelisch,’ meent hij (p. 85). Ze voert hem,
weg van de ‘weelderige tuinen’ en de ‘woonsteden van voorname lui’, die ‘zielzorgers
van hun stand en rang hadden’, naar de wirwar van groezelige straatjes, steegjes en
sloppen, waar diegenen wonen voor wie hij het wil opnemen, ‘armoedlijders, zittend
op een stoep of lusteloos hangend over een halve deur’ (p. 46). ‘Gods glorie - zo
denkt hij verbitterd over zijn conservatieve collega's - hing af van de stemloosheid
der stemlozen.’ (p. 63)
Het lot van beiden, Mahieu én Egidius, is dat ze tussen twee kampen en de idealen
en excessen van weerszijden te kiezen krijgen: Mahieu tussen papisten en
opstandelingen, Egidius tussen traditionalisten en revolutionairen, tussen de nieuwe
ideeën van vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid die hij hartstochtelijk aanhangt en
de maatregelen van de Fransen tegen priesters en religie, die hij afkeurt. Mahieu
verwoordt het biddend zo: ‘Ik sta tussen allebei in, met beide heb ik te doen. Ik zie
waarachtig geloof bij beide, en ik zie bij beide zo ontzettend kwaad, dat ik zou gaan
denken dat U de satan vrij spel hebt gegeven.’ (p. 81) Hoe ze ook kiezen, wantrouwen
is hun loon. Terwijl hij sympathiseert met de ketters, blijven die Mahieu toch
‘papenknecht’ noemen. De eed van trouw aan de Republiek is voor Egidius een
middel om zijn taak bij zijn parochianen te kunnen voortzetten, maar hij oogst er
slechts hun argwaan door. ‘Voor de man in de straat ben je altijd wit of zwart,’ (p.
116) concludeert Mahieu.
Voor beide geestelijken zijn de dingen nooit wit of zwart. Zijzelf aarzelen
voortdurend tussen twee polen, voelen zich tussen twee stoelen zitten. Tijdens het
verblijf in het seminarie worstelt Mahieu tussen het vrije denken waar hij bij de
ketters aan gewend geraakt was en de voortdurende onvrijheid van de opleiding:
‘We hoorden onvrijheid, spraken onvrijheid, aten onvrijheid, ademden onvrijheid
in.’ (p. 153) De pijn van het gevecht drukt hij uit in de bekentenis: ‘Wanhoop is het
die me deed volhouden.’ (p. 154) Op de grens tussen Oostenrijkse en Franse tijd
situeert Egidius zich, van zijn kant, met deze bedenking: ‘Ik verlangde naar iets wat
ik vreesde. Ik leefde op twee niveaus. Op het ene niveau was ik de goedgemutste

Vlaanderen. Jaargang 36

dorpspriester die het iedereen naar de zin maakte, zijn pastoor en zijn bisschop in de
eerste plaats. Op het andere niveau, het diepliggende, was ik de verbeten bestrijder
van een maatschappelijk bestel dat me ergerde. De man van dit tweede niveau was
de man die ik in wezen was. [...] Mijn glimlachend gezicht werd een knellend masker.’
(p. 79-80) Beide boeken komen de lezer voor als een soort levensbiecht van de
respectieve hoofdfiguren. Wat ik gevreesd heb is de op schrift gestelde biecht van
een mislukt, gehuwd priester aan zijn zoon, als die hem melden komt dat hij in het
seminarie niet als kandidaat-priester is aanvaard. Zijn lange bekentenis vormt de
verklaring voor die weigering en is tegelijk een bede om begrip. De dagen van
Hondschoote noemt de 80-jarige ik-verteller een poging om de vreselijke
gebeurtenissen op schrift te stellen die het Westerkwartier teisterden en waarvan hij
getuige is geweest. Veeleer dan een historisch getuigenis te zijn, groeit dit relaas,
aan het eind van een leven, uit tot een emotionele, geëngageerde balans van een
bewogen, innerlijk avontuur. Misschien is er dit verschil dat Mahieu, die slechts op
latere leeftijd in het seminarie treedt en pas priester wordt, nadat hij eerst met de
beeldenstormers is opgetrokken en achteraf een tijdje griffier bij het inquisitiegerecht
- weer die tweespalt! - is geweest, de voldoening ervaart van de erkentelijkheid en
de liefde van zijn parochianen, terwijl Egidius zich door de parochiegemeenschap
uitgespuwd weet en door zijn bisschop geëxcommuniceerd. Al voelt hij zich nog
steeds diegene die hij altijd was: ‘Ik was nog immer priester, die hoedanigheid kan
niemand me ontnemen.’ (p. 165) Zeker is het slot van zijn ‘biecht’ minder rustig,
minder aanvaardend, minder doordrongen van zekerheid en gevonden inzicht dan
bij Mahieu. Waar deze, het angelus biddend, weet dat ‘de schandelijke terechtstelling
van uw goddelijke Zoon [...] niet nutteloos [is] geweest’ (p. 157), noteert Egidius:
‘God speelt een vreemd spel met de mensen.
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Hij heeft er bedoelingen mee, maar de wijze waarop Hij die bedoelingen nastreeft,
brengt ons in de war’ (p. 175). Waar Mahieu tot besluit naar Johannes' visioen op
het eiland Patmos verwijst, mijmert Egidius over het ‘zonderling verhaal’ van Jonas
die willens nillens de goddelijke opdracht uitvoert waarvoor hij gevlucht is.
Maar allebei zijn ze elkaars geestelijke broers in hun afwijzing van de bestaande
Kerk als instituut en gezagsinstrument en in hun hunkering naar een Kerk van het
hart. ‘Moest Gij - bidt Mahieu - de strijd aanbinden tegen de schriftgeleerden, die
de mensen gebukt lieten gaan onder de last van talloze voorschriften, opdat zoveel
eeuwen nadien de Kerk die Uw werk voortzet, ons uit Uw naam andermaal onder
een vracht van regels verplettert?’ (p. 153) en Egidius schrijft aan zijn zoon: ‘Ik ben
niet hardvochtiger dan Kristus was tegen de farizeeën en de schriftgeleerden. Ook
Hem bracht huichelarij buiten zichzelf. Ik heb ze gevolgd de laatste dertig jaar, de
zo waardige prelaten. Ik heb meegemaakt hoe ze hun huik naar de wind zetten’ (p.
6). Hogere geestelijken worden door hen veeleer argwanend benaderd, zelden mooi
getekend in hun keuze voor traditie en macht. Al zijn er ook wel schaarse figuren
onder die begrip tonen, zoals de levensmoeë seminariepresident in Wat ik gevreesd
heb of pastoor Beufkin in De dagen van Hondschoote, die meent: ‘De Kerk zal
blijven bestaan, maar het zal niet aan de dwang te danken zijn, die ze thans uitoefent.’
(p. 136)
Geestelijke broers zijn ze ook in hun visie op God: Hij is voor hen niet de God
van de theologie, de God van de zekerheid, wel de God van het geloof, van het
mysterie en van de begrijpende barmhartigheid. Bedenkt Mahieu niet: ‘Alsof ik met
God afspraakjes kon maken! Voor wie hield ik me zelf dat ik me het recht aanmatigde
van God een teken te eisen?... God was de grote zwijgende.’ (p. 84) Van zijn kant
begint Egidius zich al vlug tijdens zijn studie aan het seminarie onzeker te voelen
binnen het ‘rotsvaste bolwerk’ dat Thomas van Aquino's Summa theologica was. En
in een bitter moment beaamt hij de mening van de Jacobijnse Uytendaele: ‘Je hebt
gelijk [...] Die God moet opgeruimd worden. Het is niet de God die aan armen de
blijde boodschap bracht. Hij is niet de God van de Mensenzoon, die geen steen had
om zijn hoofd op te rusten te leggen.’ (p. 32) Aan het slot van zijn levensverhaal
mediteert hij: ‘Wat God met de mensen voor heeft, zien we niet. We moeten geloven
dat het de moeite waard is. Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord wat Hij
ons voorbereidt.’ (p. 174) En aan de vrouw die in haar ellende zijn ellende
tegemoetkomt en hem na de eerste nacht vraagt: ‘Zijn we nu verdoemd?’, antwoordt
hij: ‘... God is groter dan de mensen en groter dan de Kerk. God zal begrijpen.’ (p.
150).
Met deze visie op God gaat bij beide priesters ‘een ontzaglijk respect’ (Wat ik
gevreesd heb, p. 8) en een intense liefde voor de ‘Mensenzoon’ samen. Mahieu
schrijft aan het einde hoe hij altijd preekte over ‘de onvergelijkelijke, innemende
figuur van Kristus’ en hij verwijst naar het wondere woord dat Jezus tot de
Samaritaanse vrouw bij de waterput richtte: niet op de berg van Jacob noch in
Jeruzalem - niet in de talloze sekten en kerken en kapellen - moet de Vader aanbeden
worden, integendeel, ‘er komt een uur, en het is er al, waarin de ware aanbidders de
Vader in geest en waarheid zullen aanbidden’ (p. 155). Bij Egidius luidt het zo: ‘Ik
zou over het dichterlijke talent van de schrijver van het bijbelse hooglied willen
beschikken om een loflitanie over Kristus te schrijven’ en hij ziet Hem, zoekend naar
het verloren lam of staande aan de kant van de vrouw die overspel pleegde - ‘Wie
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zonder zonde is, werpe de eerste steen’ - en hoort Hem aan de moordenaar, ‘zijn
buurman in het laatste uur’, het paradijs beloven (p. 8).
De priesterfiguren in het oeuvre van Jaak Stervelynck staan heel dicht bij de povere
priesterhelden uit het werk van Bernanos en Greene: in de christelijk-humanistisch
geïnspireerde literatuur van de 20ste eeuw waartoe ook Stervelyncks werk behoort,
is dat uitstekend gezelschap.
Jozef Smeyers en Mireille Boone

Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Jaak Stervelynck
I. Biografie:
- geboren in Kortrijk op 10 december 1920 als Henri Alfons Vergote(*1):, oudste
van 5 kinderen in het gezin van griffier Valere Vergote en Martha Deboosere
(zijn broer Antoon, priester en hoogleraar godsdienstpsychologie,
godsdienstfilosofie en wijsgerige anthropologie aan de K.U. Leuven, is één jaar
jonger: o8 december 1921);
- lager onderwijs in het Kortrijkse St.-Jozefsinstituut (4 jaar) en in het
St.-Amandscollege (2 jaar);
middelbaar onderwijs (Grieks-Latijnse humaniora) in het St.-Amandscollege;
studeerde 2 jaar wijsbegeerte en letteren, voorbereidend tot de rechten, aan de
K.U. Leuven (1938-'43) en daarna, omdat het gezin Vergote in 1940 naar Gent
was verhuisd, voltooide hij zijn studie rechten en criminologie aan de R.U.
Gent;
- na een korte loopbaan als advocaat aan de balie te Gent (1943-'47) keerde hij
als magistraat naar zijn geboortestad terug, waar hij als substituut-procureur
des konings was benoemd; in 1954 werd hij er eerste-substituut; sinds 1 augustus
1985 is Vergote met pensioen;
- zijn militaire dienstplicht vervulde hij in 1945-'46: als lid van het 39ste
fuseliersbataljon was hij onder Brits bevel enkele tijd bewaker van het grote
Duitse krijgsgevangenenkamp (63.000 man) P.O.W. 2228 Terlanen-Overijse,
waar o.m. Heinrich Böll verbleef;
- 12 à 13 jaar lang (1962-1975) recenseerde Vergote onder het pseudoniem
Lanseloot(*1): toneel en kunst voor G.v.A.; ook voor B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen leverde hij talloze literair-
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kritische bijdragen;
- in 1980 kreeg Jaak Stervelynck de Prijs voor letterkunde van de provincie
West-Vlaanderen (= 30.000 fr. plus een zilveren ereplakket)(*2): én de dr. Karel
Barbierprijs 1979-'80 van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde(*3): voor De dagen van Hondschoote;
- momenteel is Vergote ondervoorzitter van de raad van beheer van de Kortrijkse
Stadsbibliotheek; ook maakt hij deel uit van de raad van beheer, afdeling
literatuur, van de v.z.w. De Gulden Sporen én van die van het Westvlaams
Teater Antigone; tenslotte is hij ondervoorzitter van de jury van de
Groeningeprijs van de B.B.L.;
- Henri Vergote is sinds 17 april 1948 met Gabrielle Denis getrouwd; het echtpaar
heeft twee kinderen (Patrick, o1950 en Katrien o1951) en vijf kleinkinderen;
huidig adres: Albijn Vandenabeelelaan 13, 8500 Kortrijk.

II. Bibliografie ‘van’(*4)::
a) romans:
De zorgelijke schat (1962),
De onvolwassene (1963),
Die thans geen huis heeft (1964)(*5):,
Het tuinfeest (1970),
Bach, cognac en rozen (1971),
Wachten in Taormina (1977),
De dagen van Hondschoote (1979, 19832)(*6):,
De groene geit (1981),
Wat ik gevreesd heb (1983)(*7):,
Vakantie in Elounda (1985).
b) novellen en verhalen:
Op Velghe'sReke in D.W.e.B., 1957, CII, blz. 288-292;
De harlekijn op de ruit (1964),
Angst in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 107-111;
Het huis bij de spoorweg(*8): in Vlaanderen, 1968, XVII, nr. 100,
blz. 274-276;
Het oranje huis (1971, 19732)(*9):,
Van een dichter die niet meer dichten kon in D.W.e.B., 1972, CXVII,
blz. 779-781;
Laat bezoek in D.W.e.B., 1973, CXVIII, blz. 642-646;
De vossepels in Kort lang - lang kort. Antwerpen, Soethoudt, 1974,
blz. 45-57;
Het veulen Wanfried (1979),
Het schilderij in Zeven rond de toren. Kortrijk, Vlaamse Klub
Leieland, 1984, blz. 173-199.
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c) toneel(*10)::
Een seconde eeuwigheid (1967),
Heuvel 331 (1970),
Een fee op het stadhuis,
Lijdzaam verzet (1980).
d) luisterspelen(*11)::
Schoten,
De disc-jockey.
e) vertaling:
Ook de vrouwen verloren de oorlog (1974)(*12):.
f) essayistisch werk(*13)::
Religie en Kunst in D.W.e.B., 1965, CX, blz. 611,
Anto Diez (1974),
Herwig Driesschaert (1976),
Figuratief tekenen in Vlaanderen (1984)(*14):.
g) poëzie:
Gedichten misschien (1985)(*15):.

III. Bibliografie ‘over’:
A. Algemeen:
a) naslagwerken:
- B(onneure) F. in Lexicon van Westvlaamse schrijvers. Torhout,
V.W.S., 1984, I, blz. 78;
- Bonneure F. in Literaire gids voor West-Vlaanderen. Schoten,
Hadewijch, 1985, blz. 135;
- Hardy P. en De Win X. in Lectuur-Repertorium 1952-1966.
Antwerpen, A.S.K.B., 1970, 3 (S-Z), blz. 1.744;
- Lissens R.F. in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
Brussel-Amsterdam, Elsevier, 19674, blz. 280;
- Lissens R.F. e.a. in Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse
letterkunde. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1986, blz. 378;
- Van Aken P. in Culturele geschiedenis van Vlaanderen. Deurne,
Baart, 1983, IX, blz. 135;
- Van Vlierden B.F. in Twintig eeuwen Vlaanderen. Hasselt,
Heideland-Orbis, 1973, X, blz. 209;
- Waterschoot P. e.a. in Lectuur Repertorium 1967-1978. Antwerpen,
K.C.L.B., 1981, 3 (P-Z), blz. 2.435.
b) ‘literaire portretten’ van Stervelynck:
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-

Andries M. in Topics, 5 september 1986, nr. 36, blz. 62-63;
Hardy P. in Bg., 1973, LI, nr. 8, achterflap;
Lammertyn A. in Zeven rond de toren. Kortrijk, Vlaamse Klub
Leieland, 1984, blz. 273-275, 276-278;
Seys R. in V.W.S.-Cahiers, 1982, XVII, nr. 3, blz. 47-49.

c) interviews met de auteur:
- D(reesen) J. in De Bond, 20 juni 1964 + 1 februari 1985;
- Lammertyn A. en Decorte L. in Lezen is weten van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 26 oktober 1972;
- Van der Wiele G. in De wereld van het boek van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 7 december 1971;
- Vorsselmans J. in G.v.A., 12 december 1985;
- Welvaert D. in Knack, 5 maart 1986, nr. 10, bijvoegsel
West-Vlaanderen: blz. 21-25;
- X. in Kerkelijk leven, 17 december 1966.

B. Bijzonder: recensies:
a) romans:
i.v.m. De zorgelijke schat (1962):
- Govaert T. in Kultuurleven, 1964, XXXI, blz. 67;
- Hardy P. in Bg., 1963, XLI, blz. 126, nr. 50.228;blz.
157, nr. 50.343;
- Janssens M. in D.W.e.B., 1963, CVIII, blz. 77-78;
- S(chevenhels) L. in Lektuurgids, 1963, X, blz. 161;

Vlaanderen. Jaargang 36

325
-

Thomassen H. in De Spectator (van De Nieuwe Gids),
8 maart 1963;
Thomassen H. in West-Vlaanderen, 1963, XII, nr. 72,
blz. 418-419.

i.v.m. De onvolwassene (1963):
- Hardy P. in Bg., 1963, XLI, blz. 285-286, nr. 50.871;
blz. 328, nr. 51.061;
- Janssens M. in D.W.e.B., 1963, CVIII, blz. 692;
- S(chevenhels) L. in Lektuurgids, 1964, XI, blz. 160;
- Thomassen H. in West-Vlaanderen, 1963, XII, nr.72,
blz. 418-419.
i.v.m. Die thans geen huis heeft (1964):
- Dellart A. in Nieuwe Stemmen, 1964-'65, XXI, nr. 1,
blz. 21;
- Hardy P. in Bg., 1965, XLIII, blz. 56-57, nr. 53.187;
blz. 95, nr. 53.363;
- Janssens M. in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 380-381;
- Van de Voorde U. in S.d.L., 21 november 1964.
i.v.m. Het tuinfeest (1970):
- Bousset H. in De Spectator (van De Nieuwe Gids), 4
juli 1970;
- B(rems) H. in Het Volk, 28 juli 1970;
- Depeuter F. in D.N.G., 17 juni 1971;
- Gerits J. in Streven, 1970-'71, XXXVIII, 2, blz. 217;
- Hardy P. in G.v.A., 8 juli 1970; in Bg., 1970, XLVIII,
blz. 248-249, nr. 62.733; blz. 300, nr. 62.939;
- Hardy P. in Kerk en Leven, 28 januari 1971, nr. 4, blz.
17;
- Heymans F. in Lektuurgids, 1970, XVII, blz. 282;
- Janssens M. in D.W.e.B., 1970, CXV, blz. 546;
- Miny Ch. in 't Pallieterke, 2 juli 1970;
- Ottevaere E. in Ex libris van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 4 juli 1970;
- R(oggeman) W.M. in H.L.N., 30 november 1970;
- Van Aken P. in Volksgazet, 14 januari 1971;
- Van de Moortel R. in De Landwacht, 16 november
1970;
- X. in Wij, 4 juli 1970.
i.v.m. Bach, cognac en rozen (1971):
- Bonneure F. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 5 april 1972;
- Demedts A. in De Periscoop, 1972-'73, XXIII, nr. 1,
blz. 3;
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Hardy P. in G.v.A., 9 mei 1972; in Bg., 1972, L, blz.
294-295; 316;
Hoste L. in Volksgazet, 30 mei 1973;
Janssens M. in D.W.e.B., 1972, CXVIII, blz. 459;
Luijters G. in Het Parool, 22 april 1972;
M(urez) J. in Vooruit, 17 februari 1972;
Van de Moortel R. in De Landwacht, 7 augustus 1972;
Van Nieuwenborgh M. in Het Volk, 1 februari 1972;
X. (G.T.-O.) in De Bond, 16 maart 1973.

i.v.m. Wachten in Taormina (1977):
- Bouckaert-Ghesquiere R. in D.W.e.B., 1978, CXXIII,
blz. 72-73;
- Decorte L. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 1 oktober 1977;
- Demedts A. in S.d.L., 14 oktober 1977;
- D('Haese) J. in 't Pallieterke, 2 maart 1978;
- Janssen E. in De Periscoop, 1976-'77, XXVII, nr. 12,
blz. 10;
- L(ammertyn) A. in Kortrijks Handelsblad, 1 december
1977;
- Murez J. in Vooruit, 3 augustus 1978;
- Van de Moortel R. in G.v.A., 19 juli 1977; in Bg., 1977,
LV, blz. 546-547, 566;
- Van Dun F. in Lektuurgids, 1977, XXIV, blz. 413.
i.v.m. De dagen van Hondschoote (1979):
- Buggenhout R. in Werkblad voor Nederlandse
Didactiek, 1983-'84, XII, nr. 1, blz. 41-45;
- De Keyser F. in H.L.N., 4 januari 1980; in Knipselatuur,
1980, II, blz. 67-68;
- Dekker J. in 't Kofschip, 1981, IX, nr. 6, blz. 34;
- Demedts A. in Argus, 1980, III, nr. 15, blz. 275;
- Demedts A. in S.d.L., 22 februari 1980; in Knipselatuur,
1980, II, blz. 67;
- Demedts A. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 5 april 1980;
- Desmet H. in O.E., 1984, XXVII, blz. 596-598;
- De Taeye W. in Het Volk, 9 oktober 1980; in
Knipselatuur, 1980, II, blz. 323;
- D('Haese) J. in 't Pallieterke, 15 mei 1980;
- Flanders C. in Boek en Bibliotheek, oktober-december
1980, nr. 9, blz. 220;
- S(choeters) R. in Lektuurgids, 1980, XXVII, blz. 122;
- Van de Moortel R. in G.v.A., 23 februari 1980; in
Knipselatuur, 1980, II, blz. 68; in Bg., 1980, LVIII, blz.
134-135, 162;
- Vandergraesen F. in D.W.e.B., 1980, CXXV, blz. 221.
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i.v.m. De groene geit (1981):
- De Keyser F. in H.L.N., 26 januari 1982;
- Demedts A. in S.d.L., 29 januari 1982;
- Demedts A. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 6 februari 1982;
- De Taeye W. in Het Volk, 8 april 1982;
- Geerts L. in De Nieuwe, 6 januari 1983, nr. 73, blz. 27;
- (Grammens M.) in De Nieuwe Boekenkrant (van Knack),
9 juni 1982, nr. 8, blz. 12;
- Hessels H.J.H. in Prisma-lectuurvoorlichting, nr.
82.639;
- Van de Maele R.J. in Appel, 1982, VII, blz. 227;
- Van de Moortel R. in G.v.A., 3 juli 1982; in Bg., 1982,
LX, blz. 418-419, 439;
- Vandergraesen F. in D.W.e.B., 1982, CXXVII, blz.
539-540;
- Wibo in 't Pallieterke, 19 augustus 1982;
- X. (G.H.) in Het Belang van Limburg, 4 oktober 1982.
i.v.m. Wat ik gevreesd heb (1983):
- Demedts A. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 31 december 1983;
- Demedts A. in D.W.e.B., 1984, CXXIX, blz. 129-131;
- Desmet H. in O.E., 1984, XXVII, blz. 596-598;
- Durnez G. in D.S., 2 november 1983;
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-

Ghysen J. in T.V.-Ekspres, 25 januari 1985;
Sermon V. in Lektuurgids, 1984, XXXI, blz. 178;
Van de Moortel R. in G.v.A., 21 januari 1984; in Bg.,
1984, LXII, blz. 100-101, 125;
Van Hulle J. in Yang, 1984, XX, nr. 118, blz. 83-84.
Zaal W. in Elseviers Magazine, 21 april 1984.

i.v.m. Vakantie in Elounda (1985):
- De Keyser F. in H.L.N., 15 februari 1986;
- Demedts A. in S.d.L., 19 april 1986;
- Van Hulle J. in Het Volk, 3 juli 1986;
- Van Hulle J. in Bg., 1986, LXIV, blz. 290-291, 322;
- Van Hulle J. in Jaarboek Vlaamse literatuur 1986.
Brussel, Grammens, 1986, blz. 60-61;
- X. (C.V.d.B.) in Kortrijks Handelsblad, 23 januari.

b) novellen:
i.v.m. De harlekijn op de ruit (1964):
- Deleu J. in De Boekenmolen van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 11 april 1965;
- Govaert T. in Kultuurleven, 1966, XXXIII, blz. 70;
- Hardy P. in G.v.A., 28 september 1965; in Bg., 1965,
XLIII, blz. 393, nr. 54.561; blz. 436, nr. 54.751;
- Janssens M. in D.W.e.B., 1965, CX, blz. 379;
- Kemp B. voor B.R.T.-2 Omroep Limburg, 28 februari
1965;
- Thomassen H. in De Spectator (van De Nieuwe Gids),
13 februari 1965;
- Van de Moortel R. in De Landwacht, 26 juli 1965.
i.v.m. Het oranje huis (1971):
- Bonneure F. in Ex libris van B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen, 28 augustus 1971;
- Brems H. in Het Volk, 1 juni 1971;
- Duym J. in 't Pallieterke, 3 juni 1971;
- Hardy P. in G.v.A., 30 juni 1971; in Bg., 1971, XLIX,
blz. 348; blz. 389, nr. 64.807;
- Heymans F. in Lektuurgids, 1971, XVIII, blz. 224;
- Murez J. in Vooruit, 10 februari 1972;
- Van de Moortel R. in De Landwacht, 7 juni 1971;
- Verdoodt F.J. in De Voorpost, 12 oktober 1973.
i.v.m. Het veulen Wanfried (1979):
- Demedts A. in S.d.L., 22 februari 1980;
- Van de Moortel R. in G.v.A., 12 juli 1979; in Bg., 1979,
LVII, blz. 577-578, 602.
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c) poëzie:
i.v.m. Gedichten misschien (1985):
- D(eylgat) H. in Vlaanderen, 1986, XXXV, nr. 209, blz.
59.

Luc Decorte

Eindnoten:
(*1): I.v.m. het door Henri Vergote gebruikte pseudoniem (Jaak Stervelynck) zie: D. Welvaert in
Knack, 5 maart 1986, nr. 10, bijvoegsel West-Vlaanderen: blz. 21. I.v.m. Vergotes andere
schuilnaam (Lanseloot) citeren we uit een brief van 1 september 1987: ‘Ik nam een andere
schuilnaam dan die welke ik voor de publikaties in boekvorm gebruikte, daar ik niet zo gerust
was over de kwaliteit van het uiteraard haastige journalistenwerk dat in nachtelijke uren moest
geschreven en overgetikt worden. Het pseudoniem “Lanseloot” was aan een inval te danken.
Er hoeft geen betekenis in gezocht te worden.’
(*1): I.v.m. het door Henri Vergote gebruikte pseudoniem (Jaak Stervelynck) zie: D. Welvaert in
Knack, 5 maart 1986, nr. 10, bijvoegsel West-Vlaanderen: blz. 21. I.v.m. Vergotes andere
schuilnaam (Lanseloot) citeren we uit een brief van 1 september 1987: ‘Ik nam een andere
schuilnaam dan die welke ik voor de publikaties in boekvorm gebruikte, daar ik niet zo gerust
was over de kwaliteit van het uiteraard haastige journalistenwerk dat in nachtelijke uren moest
geschreven en overgetikt worden. Het pseudoniem “Lanseloot” was aan een inval te danken.
Er hoeft geen betekenis in gezocht te worden.’
(*2): De prijs werd ex aequo toegekend aan Jaak Stervelynck én Mireille Cottenjé voor d'r roman
Muren doorbreken. De jury bestond uit de heren Leo Geerts, Marcel Janssens, Herman Leys,
Aad Nuis en Eugène Van Itterbeek.
(*3): De dr. Karel Barbierprijs gaat naar de beste historische roman in het Nederlands geschreven
en geput uit de eigen geschiedenis, verschenen in een bepaalde periode.
(*4): Hier worden niet vermeld Stervelyncks recensies in G.v.A. noch voor B.R.T.-2 Omroep
West-Vlaanderen. Ook zijn gelegenheidsbijdragen aan diverse bladen en tijdschriften nemen
we hier niet op.
(*5): Stervelyncks eerste drie romans verschenen bij uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge. Zijn
andere romans en (zelfstandig gepubliceerde) novellen werden door Boekengilde De Clauwaert
uitgebracht.
(*6): Onder de titel Matte komt! verscheen een fragment uit Stervelyncks (eerste) historische roman
in V.W.S.-Cahiers, 1982, XVII, nr. 3, blz. 50-51.
(*7): Verscheen als feuilleton in D.S. tussen 20 december 1986 en 6 februari 1987 (40 afleveringen).
(*8): Bekroond in de prijsvraag van het ts. Vlaanderen naar aanleiding van haar 100ste nummer.
(*9): In 1973 verscheen van Het oranje huis een tweede (bibliofiele) druk, met tekeningen van Herwig
Driesschaert.
Omdat Henri Vergote de inspirator mag worden genoemd van de in Kortrijk opgerichte
jeugdcentra (in de Moortselestraat en op de Dam), werden ze Oranjehuis 1 en 2 genoemd.
(*10): Een seconde eeuwigheid werd gecreëerd door het Westvlaams Teater Antigone in Kortrijk op
21 april 1967.
De creatie van Heuvel 331, door hetzelfde gezelschap, gebeurde op 20 maart 1970.
Een fee op het stadhuis en Lijdzaam verzet beleefden tot nog toe geen opvoering.
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(*11): De luisterspelen van Jaak Stervelynck werden door B.R.T.-2 Omroep West-Vlaanderen
uitgezonden; het eerste begin 1970, het tweede op 1 september 1970.
(*12): Het betreft een vertaling, op vraag van het Westvlaams Teater Antigone, van Anche le donne
hanno perso la guerra van Curzio Malaparte, ps. van Karl Suckert (1898-1957).
(*13): Stervelyncks essayistische bijdragen verschenen in publikaties waaraan ook andere auteurs hun
medewerking verleenden (o.m. Hugo Brutin, Remi De Cnodder, Roger Geerts, Gaby Gyselen,
Juliaan Haest, Denijs Peeters, Jan Vercammen).
(*14): In Figuratief tekenen in Vlaanderen schreef Stervelynck over het plastisch werk van André
Deroo, Nicole Halsberghe en Marcel Notebaert.
(*15): De bundel bevat 24 gedichten, waarvan een aantal eerder in tijdschriften werden gepubliceerd
(o.m. in 't Kofschif en Vlaanderen); Patrick Cambien illustreerde de uitgave (n.a.v. de 65ste
verjaardag van de auteur) met 10 foto's.
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wij huldigen / wij gedenken
Musicus Jan de Brabandere
Prijs van de Universiteit van Pasadena (V.S.)
Pater Jan De Brabandere, geboren in Gent in 1928 als zoon van een dokter-melomaan,
werd reeds vroeg naar het nabije conservatorium gestuurd. Na een vlotte
Latijn-Griekse humaniora treedt hij in 1947 in bij de Paters Dominikanen, waar hij
de studie van filosofie, psychologie en theologie doormaakt, gelijktijdig met de studie
van de fundamentele muziekvakken aan het conservatorium van Leuven. Met een
studiebeurs wordt Pater De Brabandere dan naar de Accademia Santa Cecilia en het
Perosianum in Rome gestuurd, waar hij zich verdiept in de koorcompositie onder
leiding van componist Barto Lucci. Hij wordt laureaat van een internationaal concours
voor compositie met het werk ‘Sea Impressions’. Volgen dan twee jaar aan de
Columbia University te New York onder Lerner en Ussachevsky Barber jr. Hij behaalt
het doctoraat muziekwetenschappen met de prijs ‘American Eagle’ voor een
‘dedication song’, getiteld ‘America’.
Terug in België volgt een hele reeks werken die op plaat worden uitgebracht:
‘Kongolo Mass’, ‘The Passion of the Lord’, een geestelijk oratorium met Hugo Claus
als dialoogschrijver. Intussen wordt het instrumentaal werk ‘Vier seizoenen’
herhaaldelijk door de B.R.T. uitgezonden. Het impressionistisch element in zijn werk
krijgt een hoofdaccent in de trilogie ‘Maximilian Kolbe’, ‘Friedrich Bonhoeffer’ en
‘Christus Redemptor’, een opus voor koor, soli en orkest. Ook voor de vernieuwde
liturgie schrijft Pater De Brabandere heelwat composities, zowat een dertigtal liederen,
waaronder ‘Deus Caritas’, ‘Magnificat’, ‘Salve Regina’, ‘Te Deum’, enz. Verder
noteren we nog de liederen ‘Vlaanderen’ op tekst van Anton van Wilderode,
‘Mütterchen’ op tekst van Guido Gezelle en ‘Langs regenbogen’ op tekst van Felix
Timmermans. Voegen we hierbij nog een feestaria voor groot orgel ‘De Kathedraal
verrezen’, het ‘Atta Unsar’, het Gotische Onze Vader
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van Wulfila en de zesstemmige mis ‘Christos Farmakon’, die door het Jef Tinelkoor
werd gecreëerd. Op 4 mei jl. werd onze Vlaamse componist, Jan De Brabandere,
dan bekroond in de Internationale Prijs van de Universiteit van Pasadena (V.S.) met
de inzending van de hymne ‘For a New World of Justice and Peace’, die door de
Internationale Vredesbeweging op 5 miljoen exemplaren werd verspreid. Met de
vriendelijke toestemming van Pater De Brabandere publiceren we hierbij deze
partituur. Naast het geestelijk koorwerk ‘God you are a Silent God’ is de recentste
compositie van Pater De Brabandere het satirische werk ‘Impressions of the
Fishmarket of Zeebrugge’, dat door de Kings Singers op het repertorium werd
genomen en in Vlaanderen door Michaël Scheck uitgevoerd wordt. Vermelden we
tenslotte nog dat Pater Jan De Brabandere thans werkzaam is als medepastoor van
de parochie O.-L.-Vrouw-Sint-Pieters in Gent (Sint-Amandstraat 72, 9000 Gent).
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Letterkundige Christina Guirlande
Literatuurprijzen 1987 van de Commissie ter Bevordering van de Kunst:
Eerste Prijs voor het sprookje, Prijs van de Stad Diksmuide en de Gery
Florizoone-Prijs voor Poëzie
Christina Guirlande (mevr. Van den Eede-De Beule) is geboren en opgegroeid in de
Scheldestreek en steeds is ze die streek getrouw gebleven. Ze woont er nog steeds.
Na een job van enkele jaren in het onderwijs, verkoos zij te ruilen voor intens bezig
zijn met haar gezin en het geschreven woord.

Christina Guirlande heeft een bijna onuitputtelijke scheppingskracht. Tot op heden
heeft zij een merkwaardig aantal werken bijeen geschreven: acht kinderboeken, tien
jeugdboeken, vijf dichtbundels, novellen, jeugdtoneel, poppentheater, beschouwend
proza. Daarnaast werkt zij mee aan talrijke omnibussen met kinder- en jeugdverhalen
en publiceert zij gedichten in bloemlezingen en tijdschriften. Haar creativiteit reikt
nog verder; aquarellen, schilderijen en pentekeningen vervolledigen het beeld dat
zij schept van de mens die intens tracht naar schoonheid. Ook de muziek geniet haar
belangstelling. Opvallend in haar proza is de frisse verbeeldingskracht, de symbolische
taal en de betrokkenheid met de hedendaagse problemen. Christina schrijft het
allemaal op een eerlijke manier, zoals haar persoonlijkheid het haar ingeeft. Het is
zeldzaam hoe zij uiteenlopende leeftijdsgroepen weet te boeien, ook haar lezingen
worden aandachtig gevolgd door zowel kinderen, pubers als volwassenen. Haar
poëzie is adem en levensritme en nodigt uit tot herlezen of, zoals Gery
Florizoone-zaliger schreef: ‘pure poëzie voor wie van schoonheid houdt en nog
gelooft in de verwervende goedheid van mensen onder elkaar...’ Christina Guirlande
wil ook mogelijkheden scheppen voor collega's, door hun werk kenbaar te maken
aan een ruimer publiek via beschouwende teksten in tijdschriften.
De waardering voor haar werk is niet achterwege gebleven, zij ontving heelwat
prijzen en onderscheidingen, o.a. tweemaal de Referendumprijs van de Antwerpse
Boekenbeurs, de Persprijs van Groot-Dendermonde, de Poëzieprijs van de stad
Blankenberge en de Kofschip-kring, de Premie van de Bladen voor de Poëzie, de
Albert de Longie-prijs voor Poëzie, de Aloïs Blommaert-prijs voor het jeugdboek,
en nu deze CbK-literatuurprijzen. Wij wensen haar nog veel inspiratie en succes toe.
(Tuinlaan 3, 9150 Grembergen)
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Ina Stabergh

Componist en dirigent prof. Jan Douliez
In Memoriam
Profesoor Jan Douliez (oHasselt, 16.03.1903, tBrussel, 9.10.1987) is zo plots van
ons weggerukt, dat we nog niet volkomen beseffen wat er gebeurd is. In de stilte die
ons nu omringt, blijft zijn aanwezigheid rondhangen en horen we nog steeds zijn
warme, innemende stem.
Dikwijls vertelde hij over zijn muzikaal begaafde ouders en broers; dankbaar sprak
hij over zijn leermeesters; bezield gaf hij relaas over zijn vele, verre reizen, zijn
optredens als violist of dirigent, zijn ontmoetingen met talrijke ‘Groten’ uit de
kunstwereld. Geboeid bleef men luisteren.
Moeder gaf hem zijn eerste muzieklessen op vijfjarige leeftijd. Achtereenvolgens
kwam hij dan, via de Stedelijke Muziekschool, de Limburgse orgelschool, het Kon.
Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen tot in het Conservatorium te Parijs. L.
Roels, A. Meulemans, L. de Vocht, L. Mortelmans, D. De Fauw, S. Leenaerts, A.
Cornette, Corbet, A. de Schacht, V. D'Indy en L. Capet brachten hem, elk in hun
bevoegdheid, de kennis bij van viool, piano, notenleer, harmonie, fuga, contrapunt,
muziekcompositie en orkestdirectie.
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Van 1929 tot 1931 deed hij als dirigent een operatournee met het reizend gezelschap
van de Opera van Parijs, naar Noorden Oost-Afrika, India en het Verre-Oosten. In
1932 vinden we hem als violist in de Kon. Vlaamse Opera te Antwerpen. Twee jaar
later sticht hij zijn eigen kamerensemble en reist ermee doorheen heel Europa.
Na W.O. II werd hij door Z.M. Koningin Elisabeth en door de Belgische Regering
met culturele zendingen naar Brazilië gestuurd, waar hij zich vestigde. President
Kubitschek vertrouwde hem in 1954 de stichting toe van een Muziekconservatorium
te Goiãna. Zes jaar later werd die school verheven tot Muziekfaculteit van de Federale
Universiteit van Goiás. Heden telt ze honderden studenten en professoren, die de
stichter ‘Maestro Jean-François Douliez’ een echte verering toedragen. Terwijl hij
zijn nieuwe school leidde, had hij zich laten inschrijven in de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte. Hij was toen meer dan... vijftig jaar ‘jong’! Na vijf jaar studie legde
hij, met grote onderscheiding, het aggregaats-examen af en promoveerde tot
hoogleraar.
Intussen schreef hij ontelbare composities van alle genres: sonates, liederen,
balletten, missen, een opera en nog vele andere werken, die over de hele wereld
gespeeld worden (helaas, nog te weinig in eigen land...)
In 1965 kwam hij terug naar België, waar hij zeer actief bleef tot op de laatste
seconde van zijn laatste levensdag: als lid van talrijke Examencommissies voor de
Provincie Oost-Vlaanderen; als kernredactielid van het tijdschrift ‘Vlaanderen’; als
stichter-voorzitter-dirigent van zijn ‘Gents Symfonisch Studie-Orkest’; als lid van
verschillende Commissies van SA-BAM waar hij enkele ogenblikken voor zijn dood,
opnieuw benoemd werd tot Ondervoorzitter van de studiegroep voor
Socio-Economische Problemen, de ‘Raad der Wijzen’ genoemd. Het is tijdens deze
vergadering dat hij plots onwel werd en overleed.
Vlaanderen verliest een uitzonderlijk begaafde man, wiens hele leven in dienst
stond van de Kunst, van de Muziek. Moge zijn naam en zijn werk blijven voortklinken
in onze harten. (Oude Houtlei 146, 9000 Gent).
Yolande Goes

Letterkundige Jef Notermans
In Memoriam
Jef Notermans (o Maastricht, 30.04.1898) overleed in zijn geboortestad op 26 juli
1987. Zijn hele leven stond in het teken van onderwijzen. Hij was een toegewijd
docent die niet alleen met een grote kennis van zaken, maar vooral vanuit zijn hart
een grote liefde voor de nederlandse taal overbracht, zowel aan zijn talloze leerlingen
als ook aan iedereen die binnen zijn gehoor kwam. In 1916 begon hij zijn loopbaan
als onderwijzer aan de lagere school in de Begijnenstraat te Maastricht. In de periode
hierna was hij ook verbonden aan de kring ‘Jong Limburg’, waarvan hij in 1931 het
erelidmaatschap verwierf. Niet alleen aan Nederland, maar ook aan het voormalig
Nederlands-Indië, waarheen hij na zijn huwelijk vertrok, bewaarde hij de dierbaarste
herinneringen, vooral aan de tijd doorgebracht aan de Hollands-Chinese Kweekschool
in Meester Cornelis te Batavia. Tijdens zijn ‘groot-verlof’-periode behaalde hij in
1938 zijn doctoraal examen in de Nederlandse Letteren aan de Universiteit van
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Leuven. Gedurende de tweede wereldoorlog werd hij bijna 4 jaar als krijgsgevangene
door de Japanners geïnterneerd. Ook daar wist hij zijn talent als geboren verteller
uit te dragen aan zijn lotgenoten

voor wie hij een grote steun was. Na deze kampperiode werd hij in 1946 benoemd
aan de Universiteit van Indonesië. In deze zelfde periode was hij directeur van de
gouvernements H.B.S. te Batavia. Na zijn repatriëring keerde hij terug naar zijn
geliefde Limburg, waar hij aan diverse middelbare scholen verbonden was. Hoezeer
zijn gedachten uitgingen naar wetenschapsbeoefening valt af te leiden uit talloze
publicaties in binnen- en buitenland in meer dan een halve eeuw. Als kroon op zijn
literaire werk beschouwde hij zijn bewerking van de Sint Servaaslegende van Henric
van Veldeke. Niet alleen aan zijn geboortestad Maastricht, waar hij in 1949 en 1950
en van 1960 tot 1966 als ‘vroede vader’ de burgerij vertegenwoordigde, had hij zijn
hart verpand, maar ook de goede betrekkingen met Vlaanderen stelde hij op hoge
prijs. Hij ontving hiervoor in 1969 de Juliana-Boudewijnprijs. Naast zijn
onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd hij vanwege zijn vele
verdiensten op cultureel gebied tussen Nederland en België benoemd in de Kroonorde
van België. We verliezen in Jef Notermans een markante persoonlijkheid die met
zijn barokke verschijning bij velen een grote leegte zal achterlaten. (Athoslaan ld,
6213 CA Maastricht).

Oproep van de redactie
C.V.K.V.-leden die menen in aanmerking te komen voor een artikel in deze
rubriek (n.a.v. een bekroning of een verjaardag van 60, 70, 80,...), richten eerst
een aanvraag aan het redactiesecretariaat (adres vooraan in het nummer).
Gelieve hierbij echter rekening te houden met de voorschriften van onze Raad
van Bestuur, afgedrukt in ons nr. 204, blz. 49. Beste dank bij voorbaat.
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Karel van Deuren
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8880 Tielt.
Per selectie worden slechts twee gedichten van dezelfde dichter(es) ter beoordeling
aanvaard. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van de
gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd.

monte bianco
In het persoonlijk archief van onze betreurde vriend Hector Deylgat (1922-1986)
werd dit gedicht gevonden van Fernand Florizoone dat opgedragen was aan Hector
en Lucienne, zijn echtgenote.

I
De onuitspreekbare reus van schoonheid
rijst uit de rose morgen,
een witte soeverein
in geheimen van ongenaakbaarheid,
hij is de gesneeuwde berg
een vlag wit van hemel,
hij is de aartsvader met de morgen-rosse-baard
die met de wolken paart
en zich verkleedt om het uur,
hij is het vaderland van de aarde.
Ik wierook mijn woorden om zijn hals,
hij is als Mozes' stenen tafel:
dichter bij God.

II
Het dal ligt aan zijn voet
zijn slaapbed groen
van wilde hop en druif en lommerloof,
de waterval vertaalt zijn stilte
in een stroom waarin de tijd verglijdt,
zijn medebergen, de wachters en kantelen
van het Aortadal,
koesteren de winter en de zomer,
maar hij, de Witte Berg,
hij houdt de eeuwen tegen.
Fernand Florizoone
La Salle, 26 september 1985.
Gretig
in de warme lenteregen
en door een onmiskenbaar verlangen
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zie ik de nar wandelen
wandelen
hij denkt aan zichzelf
en aan de lente
zoals alle anderen
alleen vindt hij dat de regen
erbij hoort
en hij dus ook
wandelend in de regen
Anja Dingenen

Paule Lonneville, A human being.
wij zullen zingen
wij zullen roepen
om het meisje te vergeten
met de lege oogkassen
dat pretendeerde
mij aan te kijken
(zelfs staren is hier een verkeerd woord)
je hoort te zeggen
zij draaide het verminkte hoofd
in mijn richting
Gust Faes

lente in tirol
majestueus, ver
eeuwige sneeuw - hoog boven
bloeiende wilgen
ragfijn kant - oevers
van smeltend ijs bezijden
de kleine bergstroom
kabbelend het meer
rondom de bergen - en niets
verraadt nu geweld
gele primula
waarom ben jij zo nietig
en de alp zo hoog?
glashelder het meer rimpelend boven steenslag
eeuwen bestaansrecht
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de kleine steen rolt
sneller dan mijn oog hem volgt
hoor ik hem daarom?
plots schalks springend
trekt de vis dartel cirkels
en hapt naar een vlieg
waarom verder gaan
als het dal de weelde biedt
die de berg belooft?
kon de boom spreken
zijn takken zouden ruisen
wat het meer verzwijgt
waarom die vogel
nu de stilte de taal spreekt
van de bergketen
donzig geel de wilg langs het smalle bergstroompje
tart lente de sneeuw
Lia Barbiers
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afgedankt
voor J. en S.
Jules wordt afgedankt. De stem klonk haast ademloos.
Afgedankt? Nee, afgemaakt. Het paard is mijn paard.
Streel het, karakter genoeg om sloten te ontgrendelen,
slechts pakweg dertigduizend voor het slachthuis.
Voel ik het van me weggalopperen, horizonten ver in
diepvriesverpakking? Geen boerepaard, een horse met
karakter! Een underdog in de stal van stijllozen.
Jules heeft stijl, mijn stijl, de niet in te tomen teugels.
Paardrijden, kiezen voor de adem van het zweet, over
de randen van het ruige leder schuren, intomen, vieren,
steeds op zijn hoede voor eigengereidheid. Zo is hij.
Zo is zij. Als de grenzeloze tweespalt tussen paard en
ruiter, als de eenheid in eeuwigheid verbonden. Jules,
en de trouw van mens en dier: ogen in de verte. Tot de dood.
Dirk Rommens
Een majesteit
hond
met hongerige bek
dwalend door krankzinnige huizen.
Voel hoe
ik
(zonder verpozen)
mezelf achterlaat op onze schaarse
gemeenplaatsen:
het plein, de kade,
de onaandoenlijke ramen
die, naar ik hoop, gauw
weer zullen oplichten.
Tony Eysermans
Ik pas niet in deze ruimte
dit te nauwe keurslijf dat dag
en nacht om mij heen dichtsnoeren.
Deze ruimte breekt aan mij:
mijn handen zijn te groot, mijn mond
scheurt aan de naden.
Aan mij is geen vrede gegeven.
Tony Eysermans
De terugkeer en de gewikte
bewegingen
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de achteloosheid van perfectie
de hete wind die naar de keel grijpt
wanneer ik mijn jeugd herken:
melancholie is een schizofrene oude man
die zijn verhalen aan de zee fluistert.
Tony Eysermans

graven in de nacht
rijp en onaangeroerd staan de sterren
in hoge, donkerblauwe ergernis
en staan de graven, koel en grauw
in natte gronden weg te zinken
gladde katten scharrelen langs de kant,
de lucht is ijzig, de vogels zijn zwart,
wat kruimellicht rond de planeten,
het flitsen van vallende pijnen
nog zingen de bomen in eigen dromen
en vlekt het brons der oude namen,
alleen in nachten van open verdriet
staan sterren en graven samen te staren
Mare Van Halsendaele

François Grandjean, Stilleven, 50 × 60 cm.

vader
Het moest eerst avond worden
- de tijd dat alle hoofden neigen vóór ik begreep dat vaders zwijgen
zwaarder woog dan woorden
en dat zijn tedere ogen
waarin reeds schaduw lag
dof waren van mededogen
om 't kind dat hij aanbad
dat met onbezorgde lach
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en verwonderende ogen
argeloos in het leven trad
- het leven dat hém had bedrogen.
Hoe kon hij haar behoeden
voor de pijn waaraan hij leed?
Hoe kon hij het verhoeden dat ook zij
een zo kwetsbaar mens zou zijn als hij?
Marieken Haegeman

Erratum: in ons vorig nummer werden de onderschriften bij de illustraties op blz.
240 en 241 verwisseld.
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In en om de kunst
Over de miswas van de hedendaagse kunst
Talloze lezers van ‘Vlaanderen’ reageerden afkeurend op het nummer 215, ‘Jong,
aktueel, beeldend’. Vanaf het nummer 68, ‘Naar een revival van de figuratieve kunst’,
heeft ‘Vlaanderen’ omzeggens met de regelmaat van een klok, de meest tegengestelde
trends uit de wereld van de beeldende kunst belicht. Indien het nummer 215 een
dergelijke onpartijdige gewoonte insluit, dat is er in feite niets bijzonders aan de
hand. Doch de vraagstelling die in vele reacties te vinden is, omtrent de toestand
waarin de beeldende kunst zich bevindt, bracht ons ertoe het een en ander in
beschouwing te nemen. Men dient toe te geven, dat de afkeer van hetgeen zich
tegenwoordig als avant-garde aandient, niet zondermeer de veronderstelling wettigt,
dat het publiek geschokt wordt door het nieuwe van een of ander artistiek verschijnsel,
aangezien men moeiteloos de verjaarde voorbeelden van een zich fantasieloos
herhalende vormgeving aanwijzen kan. En dagelijks reageren welgeïnformeerde
mensen gnuivend op een mentaliteit, die ons om de haverklap een dosis nonsens over
beeldende kunst opdist, ook in de katholieke pers. Men krijgt vaak de indruk, dat
over het hoofd van een gevormde generatie, de jeugd aan een hersenspoeling
onderworpen wordt. Velen worden daarbij gebiologeerd door de glamour van een
eveneens verjaard internationalisme, alsof de wereld geen groot dorp zou geworden
zijn en iedereen niet naar de essentie van ons gemeenschappelijk bestaan dient te
peilen, om de mundiale ontwikkeling in juiste banen te leiden, d.w.z. zonder dat
iemand zijn identiteit hoeft op te geven.
Het wordt de hoogste tijd om die mentaliteit door te lichten, want geenszins ordent
zij de problemen van creativiteit en authenticiteit, integendeel, zij schuift alle
problemen nauwgezet ter zijde. Het gehele vraagstuk van de kunst wordt herleid tot
een discussie over het culturele management. De vraag naar de intrinsieke waarde
van de zogenaamde kunstwerken wordt niet gesteld. Daarbij dient onmiddellijk
nagedacht te worden over de verantwoording van de officiële omkadering van een
zaak, die ten onrechte doorgaat voor hedendaagse kunst, Immers, op basis van de
internationale afspraken van de kunstkritiek, met alleen de beschikking over schilders,
die niet kunnen schilderen, beeldhouwers, die niet kunnen beeldhouwen, kan
bezwaarlijk een hedendaagse kunst gepropageerd worden. Zelfs een idealist, in de
filosofische betekenis van het woord, kan toch moeilijk een residueel gegeven
(schroot, onderdeel, afgedankt gebruiksvoorwerp, louter verf, louter gips) als
kunstwerk blijven verdedigen, alleen maar omdat de zaak door de totale
veronachtzaming van het stoffelijke, met esthetische finesse zou geladen zijn, zonder
dat hij, de idealist, zich ooit verplicht zou voelen ook over het wezenlijke van het
residuele gegeven tot filosoferen, waarbij hij toch zou moeten erkennen, dat er geen
identiteit van residueel gegeven en kunstwerk denkbaar is. Het residuele gegeven,
als assemblage bijvoorbeeld, is te polymorf, opdat de humane expressie ooit met
haar drager zou kunnen contrasteren, en bijgevolg wordt de humane expressie het
zwijgen opgelegd, m.a.w. een residueel gegeven beschikt nooit over de homogeniteit
van een geschikte drager, terwijl het omgekeerde bij marmer of hout zo voortreffelijk
het geval kon wezen, bvb. onder handen van Michelangelo of Tilman
Riemenschneider. Waarop willen we de aandacht vestigen? Op het eenvoudige feit,
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dat de juiste keuze van de drager een bepaalde kunstvorm wezenlijk conditioneert.
Pas in tweede instantie duikt de technologie op. Primordiaal is het feit, dat een
welbepaalde intentie naar de juiste keuze geleid heeft. De homogene dragers, papier,
doek, marmer, hout, staan in de reële wereld voor de homogene eenheid van het
bewustzijn en zijn als zodanig volmaakt en onvervangbaar, hetgeen een Zen-schilder
toeliet te beweren: het schilderdoek is mijn ziel. Men kan zich nu tweemaal vergissen,
als men niets meer te zeggen heeft. Primo, men pasticheert met residuele middelen
de inhoudelijke en vormelijke complexiteit van het ware kunstwerk. Secundo, men
maakt wel gebruik van de klassieke dragers, doch men gaat ervan uit, dat die voor
zichzelf moeten spreken. In het eerste geval zwijgt de mens, omdat hij de existentiële
inhoud vervangen heeft door een stoffelijke verzameling. In het tweede geval zwijgt
hij, in de veronderstelling, dat zijn aanwezigheid als boodschap volstaat, m.a.w. hij
toont het bewustzijn in passieve staat, (in een geheel apart geval gebeurt dat laatste
te gek om los te lopen, namelijk in de body-art van Gilbert & George). Uiteraard kan
men beweren, dat die gehele moderne kunst nu precies de

Michelangelo, Madonna met kind, O.-L.-Vrouwekerk, Brugge.
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existentiële leegte tot uitdrukking brengt. Dan moeten we onze toevlucht nemen tot
het argumentum ad verecundiam!
Beide vormen van zwijgen, beide misvattingen vloeien voort uit een bekend
standpunt: kunst drukt alleen zichzelf uit. Het axioma heeft allure. Igor Stravinsky
heeft steeds beweerd, dat de muziek geen inhoud heeft, dat ze uitsluitend voor zichzelf
spreekt. Maar hoe dan te verklaren, dat de muziek van Igor Stravinsky toch wereldwijd
verschilt van de muziek van Béla Bartók? Waarschijnlijk wou Stravinsky nadrukkelijk
erop wijzen, dat men op basis van een literair gegeven (zie Le Sacre du Printemps),
zowel geniale als nietswaardige muziek schrijven kan, dat men om een meesterwerk
te scheppen de zelfbepaaldheid van de kunstvorm moet eerbiedigen. Dat laatste kan
nooit en door niemand betwist worden. Bedoelde de grote toondichter echter letterlijk
wat hij zei, dan heeft hij zich creatief nooit, theoretisch altijd vergist. De taaie
opvatting, dat kunst slechts zichzelf tot uitdrukking brengt, moet met klem bestreden
worden, wat ze sticht veel verwarring. Gaan we volkomen kritisch te werk, dan dient
gesteld te worden, dat de ‘kunst’ als zodanig niet bestaat. In feite mag het woord
‘kunst’ alleen als verzamelnaam voor alle bestaande kunstwerken gebruikt worden,
bijgevolg is het absurd te beweren, dat de kunst een zelfstandig leven leidt en zichzelf
tot uitdrukking brengt. Wel is er de historische en generatieve zekerheid van de
kunstvorm, maar, ja, dat is men nou net aan het vergeten. Als universeel verschijnsel
bestaat alleen de creativiteit, doch dat is een energetisch, geen esthetisch fenomeen.
Incarneert het kunstenaarschap de creativiteit, dan staan we vóór een tweevoudig
verschijnsel, dat enerzijds universeel, anderzijds persoonlijk is, zodat men besluiten
kan, dat het kunstwerk het persoonlijke wereldbeeld zichtbaar maakt, als een
dualistische en bijgevolg compositorische wezenheid, die expressie, vorm en stijl
bepaalt. Het omgekeerde is een fictie, die steeds in een monisme haar oorsprong
vond, zowel in het idealisme, als in het materialisme, en ook in het Russische
formalisme uit de eerste decenniën van de twintigste eeuw. De zelfbepaaldheid van
het kunstwerk, zich koesterend in de historische en generatieve zekerheid van de
kunstvorm, bewerkstelligt de artistieke verzelfstandiging van de inhoud (de literaire
inhoud van Le Sacre du Printemps is ook zuivere muziek geworden), doch het is het
persoonlijke wereldbeeld, dat de inhoud aanreikt en de wezenlijke voorwaarden
schept, om van kunst te kunnen spreken. Het axioma, waarvan idealisme, materialisme
en formalisme de erflaters zijn, vormt momenteel het zwaarste obstakel op de weg
naar werkelijke vernieuwing. Intussen beginnen kunstwerken en kunstvormen zich
inderdaad onderling minder te onderscheiden. Dat is het grauwe gevolg van een
mentaliteit, die kunstvorm, wereldbeeld en persoonlijkheid negeren wil. We citeren
Albert Camus: Le formalisme peut parvenir à se vider de plus en plus de contenu
réel, mais une limite l'attend toujours. Le vrai formalisme est silence.
Laten we de wezensidentiteit (die vanuit de kern der zaak aan een verschijnsel
zijn onherleidbare betekenis geeft) even buiten beschouwing en beperken we ons tot
de bestaansidentiteit (de feitelijkheid die men beschrijven kan, zonder de vraag naar
de wezenlijke betekenis te stellen), dan twijfelt toch niemand eraan, dat het verschil
tussen het residuele gegeven en het kunstwerk evident is, want de afgesloten
tweeëenheid stoffelijkheid-bewerking van het geringste kunstwerk onderscheidt zich
zeer duidelijk van een willekeurige verzameling voorwerpen en van het
gebruiksvoorwerp met zijn naarbuiten gerichte functionaliteit. Maar de moderne
musea staan volgepropt met ‘krankzinnige’ dingen, waarvan het karakter voortdurend
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heen en weer slingert tussen de tweeëenheid stoffelijkheid-bewerking en de naar
buiten gerichte pseudofunctionaliteit van een pseudo-gebruiksvoorwerp. In vele
‘meesterwerken’ valt er zelfs geen verschil te bespeuren tussen kunstwerk en een
verzameling voorwerpen. Dat ludiek op losse schroeven zetten van de artisticiteit
kan een snobistisch publiek, dat geen wezenlijke waarden meer erkent, een tijdje
amuseren. Doch uiteindelijk wordt iedereen het zo beu als koude pap. Onze
modernisten schijnen één ding niet te beseffen, nl. dat men een kunstenaar niets erger
verwijten kan, dan dat hij vervelend geworden is. Daarbij is het overduidelijk, dat
over de wezensidentiteit nooit nagedacht wordt, hoewel de eigenlijke esthetische
discussies pas bij de vraag naar het wezenlijke beginnen kan. De gehele toedracht
steunt blijkbaar op een aantal autoritaire uitspraken, die bij nader onderzoek banale
denkfouten blijken in te sluiten, zoals de bewering van Henry Van de Velde, dat er
geen verschil bestaat tussen een goed gevormde stoel en een goed geschilderd
schilderij. Wenst men elke wezensidentiteit te vergeten, dan lijkt dat inderdaad waar
te zijn. Doch de waarheid, ook de esthetische, kan niet anders dan op het wezenlijke
gericht zijn.
Het inzicht dat het ding zich altijd in een eindeloosheid van betrekkingen bevindt,
één der weinige punten waarover alle filosofen het eens zijn, zou goede diensten
kunnen bewijzen aan de hedendaagse kunstkritiek. Immers, het kunstwerk is nu net
het ding, waarvan de eindeloze betrekking opgeheven wordt, door de geniale ingreep
van de kunstenaar. Dat is het grote wonder van de kunst. Als men met zuiver
esthetische intenties vóór Michelangelo's Madonna van Brugge staat, denkt men niet
meer aan de marmergroeve, aan het transport in 1506, aan het feit dat het beeld
vierduizend florijnen gekost heeft. Dat alles heeft een kunsthistorische betekenis,
doch behoort geenszins bij de esthetische ervaring. Wel kan men aan Dante denken,
zonder dat de werking van de artistieke zelfstandigheid verstoord wordt, omdat het
beeldhouwwerk zelf de verwantschap met Dantes wereldbeeld impliceert. Het ware
kunstwerk verandert de relativiteit van het stoffelijke ding in een geordende en in
zichzelf besloten wereld van betrekkingen. Geen seconde wordt in de esthetische
beleving de onwrikbare eenheid van wezens- en bestaandsidentiteit verbroken. De
openheid van het artistieke ding en de beslotenheid van zijn inhoud liggen, bijna op
een goddelijke manier, te zamen in de handen van de kunstenaar.
Weliswaar zit in de bestaansidentiteit van om het even welk ding, ook een esthetisch
aspect. Isoleert men een ding, door het bijvoorbeeld in een museumruimte te plaatsen,
dan wordt het esthetische aspect automatisch geaccentueerd. Dat is ongeveer het
enige wat over de huidige geïnstitutionaliseerde pseudo-avant-garde te vertellen valt.
Hetgeen daaraan in vakjargon toegevoegd wordt, is pure Hineininterpretierung of
wijst in het beste geval die dimensie aan, die het ding zelf volkomen had moeten
objectiveren, om van een artistieke expressie te kunnen spreken. In het beste geval
is het moderne kunstwerk dus slechts de prikkel, waardoor een literaire reactie
opgewekt wordt. Dat is niets meer of niets minder dan de dood van alle beeldende
kunst. Elk ding, van een hoop sprokkelhout tot een schilderdoek bedekt met een klad
verf, bezit de potentie om door een bijzondere plaatsing een gegeven ruimte esthetisch
te determineren. Doch men bevindt zich met die louter vormelijke werking amper
aan het begin van een ornamentele kunst. Geenszins mag het verschijnsel apart
genomen, een hogere artistieke waarde toegelicht of met een vorm van vrije kunst
verward worden. Ook behoort het niet
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tot de beeldende kunst, maar tot de architectuur. Wenst men nu alle beeldende kunst
te herleiden tot een nieuwerwetse vorm van ornamentele kunst, in functie van de
moderne architectuur of van het dynamisme van de moderne stad, dan zijn we de
laatsten, om te beweren dat zodoende geen kunstzinnige produktie mogelijk is. Maar
dan dient uitdrukkelijk bevestigd te worden, dat het om een soort neo-Babylonische
kunst gaat, d.w.z. een totalitaire en geen humanistische, democratische of christelijke
kunst. Hier bevinden we ons op het cruciale punt, waarop we alle modernismen van
na 1945 radicaal verwerpen: we wensen geen totalitaire kunst, maar een humane!
En als er tussen de hedendaagse architectuur en de toegepaste kunst een stotterende
verhouding bestaat, dan moet het probleem binnen beider domein opgelost worden,
en niet ten koste van een der grootste tradities van de Europese beschaving, namelijk
de vrije beeldende kunst. Vreselijk is het, als latent-totalitaire structuren bevlagd
worden met democratische leuzen! Jonge artiesten wordt d'office voorgelogen, dat
ze niet meer moeten kunnen tekenen, schilderen of beeldhouwen, om kunstenaar te
zijn, want de bevrijding uit de beperkingen van het medium, dat is pas vrijheid! Men
kan evengoed beweren, dat we ons allen door een hersenoperatie dienen te laten
bevrijden van ons taalvermogen, om werkelijk mondige individuen te worden.
Marcel Obiak

Bij het honderdste geboortejaar van Lodewijk de Vocht
Nog vóór we in de gelegenheid waren dit artikel te publiceren is de auteur ervan,
onze vriend en verdienstelijk medewerker, Prof. Jan Douliez, ons ontvallen. Met deze
postume publikatie willen we hem dan ook piëteitsvol gedenken en verwijzen we
graag naar het In Memoriam-artikel aan hem gewijd elders in dit nummer. De
Redactie.
Te Antwerpen geboren op 21 september 1887, zou Lodewijk de Vocht nu inderdaad
honderd jaar zijn.
Ter gelegenheid van deze honderdste verjaardag werd er door het L. de
Vocht-Fonds, gevestigd Italiëlei, 213 (bus 12) te 2000 Antwerpen, een serie
manifestaties en concerten van zijn werken in verschillende steden op touw gezet,
nl. te Antwerpen, Leuven, 's Gravenwezel, Schilde, Scherpenheuvel, Deurne,
Mechelen, Wilrijk, Turnhout, maar ook in het buitenland, nl. in Hamburg, München
en Tilburg.
Als één der nog zeldzaam overblijvende leerlingen van L. de Vocht, viel mij de
eer te beurt om dit artikel over hem te schrijven. Doch, schrijven en spreken over L.
de Vocht als dirigent, als componist, als pedagoog en als mens, is geen gemakkelijke
opgave, zelfs niet voor diegenen die hem goed gekend hebben.
Zijn eerste muzikale opleiding kreeg hij als twaalfjarige koorknaap in de
O.-L.-V.-kathedraal te Antwerpen, onder leiding van Emiel Wambach. Later studeerde
hij verder aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen, waar hij
als leraars had: J. Bacot voor viool; Frans Leenaerts voor piano en Lodewijk
Mortelmans voor harmonie, contrapunt en fuga.

Vlaanderen. Jaargang 36

Reeds op veertienjarige leeftijd begon hij te componeren, vooral koorwerken maar
ook symfonische gedichten. Sinds 1903 was hij violist in het orkest der ‘Nieuwe
Concerten’, toen onder leiding van Lodewijk Mortelmans en waarvan hij in 1921
zelf de leiding zou krijgen. Hij kwam aldus in contact met de grote virtuozen en
dirigenten van die tijd, die er als gast-solisten of gast-dirigenten optraden, waaronder
als dirigenten: Richard Strauss, Weingartner, Gustav Mahler, Hans Richter, Richard
Wagner, Willem Mengelberg, A. Nikisch, Gabriël Pierne, e.a. en als virtuozen: Arthur
Rubinstein, S. Rachmaninov, Sasja Heifetz, F. Kreisler, E. Isaye, Jacques Thibaud,
Alfred Cortot, Pablo Casals, R. Kubelik, e.a.
In 1913 volgt hij Emiel Wambach op als kapelmeester van de Kathedraal. In 1915
krijgt hij de leiding aangeboden van het door Constance Teichmann gestichtte
dameskoor, dat hij omvormde tot een gemengd koor en de naam gaf ‘Chorale
Caecilia’.
In 1921 werd hij dirigent van de ‘Nieuwe Concerten’ en werd hij eveneens benoemd
tot leraar harmonie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.
Van toen af aan begon voor L. de Vocht een intense concertactiviteit. Hij oefende
een grote invloed uit op het Antwerpse en later zelfs op het Belgische concertleven,
vooral sinds hij in 1921 de leiding kreeg van de machtige vereniging der ‘Nieuwe
Concerten’, die hem de gelegenheid bood in de beste omstandigheden baanbrekend
werk te verrichten, vooral later in samenwerking met de ‘Société Philharmonique’
te Brussel en met de ‘Chorale Caecilia’, die hij tot ongeëvenaarde artistieke hoogte
wist te brengen. Hierop komen we straks nog terug.
De muzikale carrière van Lodewijk de Vocht ging alzo crescendo: eerst als directeur
van de Conservatoriumconcerten en vanaf 1944 als directeur van het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen, tot aan zijn op pensioenstelling

Lodewijk de Vocht in 1966.
(Foto: Guy Verwimp, Antwerpen)
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Handschrift van Lodewijk de Vocht - ‘Ulenspiegel-Ballade’ 1971-1972.

in 1952. Nadien bleef hij tot aan zijn dood zeer actief als componist in alle genres.
Hij stierf in zijn woning ‘Het Krekeloord’ te 's Gravenwezel op 27 maart 1977. Een
groot Vlaams musicus had ons verlaten...
Maar... zijn scheppingen blijven!
Als veertienjarige knaap componeerde hij reeds de cantate ‘Groeninghe’ en het
kerstlied ‘O Jesu, allerliefste Kind’, dat bekroond werd in een wedstrijd voor
volksliederen. Hij componeerde een hele reeks symfonische gedichten en andere
werken voor symfonisch orkest, waaronder ‘Avondschemering’, ‘Lentemorgen’,
‘Meizangen’, ‘Concerto voor Fagot’, ‘In Ballingschap’, ‘Serenade voor Cello en
Snaren’, ‘Naar Hoger Licht’, ‘Voorspel tot Abel’, ‘Concerto voor Cello en Orkest’,
‘Concerto voor Blokfluit en Orkest’, ‘Concerto voor Viool en Orkest’. Voor
kamermuziek: twee ‘Pianosonaten’, ‘Lyrische Stukken’, een ‘Trio voor Houtblazers’.
Voor koor en orkest: ‘Heldencantate’, ‘Ode aan het Leven’, ‘Feestcantate’ (voor de
opening van de Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1930), ‘Grote Symfonie’
voor gemengd koor en orkest (zonder tekst), ‘Fabelen van Esopus’ (solo-zang met
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orkest), ‘Liefdeliederen’, ‘Meiliederen’, e.a.; ‘Primavera’, vele ‘a capella liederen
voor gemengd koor’, waaronder: ‘Stoet’, ‘Lente-Symfonie’ voor achtstemmig
gemengd koor, op tekst van J. de Voght; ‘Studies’ voor gemengd koor op teksten
van Guido Gezelle en Willem Gijssels; vele Missen, Motetten, Geestelijke Liederen,
Marialiederen, Hymnen-Jaarkrans van geestelijke liederen ‘Rond den Heerd’ (I en
II); ‘Winter en Lente’ op tekst van pastoor August Cuppens (III en IV); ‘Zomer en
Herfst’ op teksten van Jozef de Voght; ‘Te Deum’ voor gemengd koor en orkest;
‘Psalmen’ (4 bundels!) en ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’, het volkslied dat
een overweldigende bijval kende in Vlaanderen en waarover we hier een woordje
uitleg willen verstrekken.
In 1910 werd in de kerk der Paters Jezuïeten van de Bestormstraat (thans genoemd:
Posteernestraat) te 9000 Gent, de vijftigste verjaardag gevierd van de Pauselijke
kroning van het Mariabeeld dat aldaar pronkte in een nis, boven het hoogaltaar. Dit
beeld, dat gemaakt werd door de toen nog jonge Antwerpse beeldhouwer J.B. De
Cuyper, kreeg in 1861 van Mgr. Delbecque officieel de titel van ‘O.-L.-V. van
Vlaanderen’. In 1892 verkregen de Jezuïeten te Gent een eigen Officie en Mis ter
ere van O.-L.-V. van Vlaanderen, ieder jaar op 9 mei, in herinnering aan de verjaardag
van de kroning: ‘In anniversario coronationis Almae Flandriae Dominae’, de Hoge
Vrouw van Vlaanderen.
Ter gelegenheid van deze verjaardag (9 mei 1910) werd een wedstrijd georganiseerd
voor het componeren van een passend ‘Marialied’. Er kwamen verschillende partituren
binnen, waaronder een van Robert Herberigs, op een tekst van Pater Fleerackers;
een van Frans Uyttenhove, op tekst van Caesar Gezelle; een van Baron J. Reylandt,
op een tekst van Aloïs Walgraeve; een van Karel Mestdagh, op een tekst van J.
Noterdaemen en een van de 23-jarige Lodewijk de Vocht, op tekst van dichter August
Cuppens, pastoor in Loksbergen. Het is dit laatste lied dat diep in het hart van de
vrome Mariavereerders, sterk en indringend, aansprekend en ontroerend als een waar
volkslied, met de wondere volkse muziek van L. de Vocht, bekroond werd als het
alom bekende ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’.
Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet;
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet,
Als de naam, o Moedermaagd,
Dien Gij in ons landje draagt,
Schoner klinkt hij dan al de and'ren:
‘Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren’.

Ongetwijfeld zullen vele Katholieke Vlamingen dit lied - ‘hun lied’ - dat zij zo lang
reeds met innige vroomheid hebben gezongen en dat heel wat jongeren ook begeestert
en meesleept, nog lang blijven zingen:
‘Blijf in 't Vlaamse harte tronen
Als de hoogste Koningin,
Als de beste Moeder wonen
In elk Vlaams huisgezin...
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood...
Liefste Lieve-Vrouw van Vlaanderen.’

Daar het Jezuïetenklooster, het St.-Barbaracollege en de Jezuïetenkerk van de
Posteernestraat te Gent - genaamd ‘Huize Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’ -
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sedert vele jaren door de Paters Jezuïeten werden ontruimd en ingepalmd werden
door het St.-Lucas Instituut (Hoger Instituut voor Grafische Kunst en Architectuur),
verhuisden de Paters, het St.-Barbaracollege en de Jezuïetenkerk naar de Savaanstraat
te
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Gent, waar het beeld ‘Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’ thans staat te pronken
boven het hoogaltaar van de kerk.
Verder willen we nog de veelvuldige polyfone a-capella bewerkingen van
oud-Vlaamse liederen van L. de Vocht vernoemen, met allerhande instrumentale
begeleidingen, oud-Vlaamse volks- en kerstliederen.
Een van zijn laatste werken is de ‘Ulenspiegel Ballade’, een cyclus van vijf liederen
voor bariton met orkestbegeleiding, die sommige lotgevallen van Tijl en Nele
bezingen, op gedichten van Bert Peleman.
Op het einde van zijn leven legde L. de Vocht zich bijzonder toe op het componeren
van allerhande stukken voor gitaar, compositie die een heel speciale techniek vereist.
Onder deze laatste werken citeren we in het bijzonder een ‘Concertstuk’ op de naam
B.A.C.H., werk dat hij aan mij opdroeg.
Alle werken van L. de Vocht opsommen en ontleden zou ons binnen de beperkte
omvang van een artikel te ver leiden; meer dan één boekdeel zou hieraan moeten
besteed worden. Daarom wil ik mij tot een korte toelichting beperken over zijn
jeugdwerk, het Symfonisch Gedicht ‘Morgenstemming’, dat als model zou kunnen
dienen van gaafheid, evenwicht en inspiratie, van zijn factuur en zijn stijl.
Deze compositie dagtekent van april-mei 1906 en werd getoonzet te Bouwel. L.
de Vocht schreef op het titelblad van zijn partituur: ‘Schets voor het Symfonisch
Gedicht Morgenstemming’.
Een ‘schets’ maken voor een muzikale compositie, zowel als voor een schilderwerk,
een tekening, een letterkundig werk of 't is eender welk kunstwerk, zulks veronderstelt
dat die schets nog vatbaar kan zijn voor verbeteringen, voor toevoegingen,
weglatingen, voor wijzigingen allerhande, kortom dat veronderstelt een ‘kladwerk’
te zijn!
Maar dat is hier hoegenaamd niet het geval! Men staat verbaasd bij het
doorbladeren, het lezen en het innerlijk zingen van deze zeventig bladzijden tellende
en kalligrafisch uiterst verzorgde partituur: het is een doordacht, geïnspireerde en
thematisch ontwikkelde, tot in de uiterste details afgewerkte compositie. Hieraan
moet niets gewijzigd noch verbeterd worden, want het werk is gaaf en evenwichtig
van vorm, van architectuur, van inhoud en van muzikale orthografie!
En wat een sprankelende, levendige en beweeglijke uitdrukkingsdynamiek ligt er
in deze muziek!
Het thema, dat aan Vlaamse ‘folklore’ doet denken, wordt in een ‘Rondo’ tempo
en in de frisse toonaard van Ré Grote Terts ingezet door twee hoorns en onmiddellijk
in ‘echo’ (gestopt) herhaald door twee andere hoorns; dat brengt ons meteen in de
heldere sfeer van een mooie lentemorgen. Het dartele thema wentelt zich via de
houtblazers doorheen allerhande modulaties met een schitterend orkestraal
kleurenpalet, naar een breed klokkegelui in de blijde toonaard van La Grote Terts
en in een vierdelig ritme, uitgevoerd door de koperblazers met variaties van de snaren
en van de houtblazers. Het zijn de klokken van de omringende dorpskerken, die de
Vlaamse plattelandsbewoners tot de morgenmis roepen!
Weldra weerklinkt het thema opnieuw in zijn oorspronkelijke vorm en beweging,
in Re Grote Terts, gespeeld door de hoorns, afgewisseld door de houtblazers en met
variaties van de snaren.
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Men voelt het gewemel van de herlevende natuur, de noeste arbeid van de mensen
op de akkers, het borrelen van de beken, het kwelen en tjilpen van het gevleugelde
volkje, de levensvreugde van Gods Schepping.
Na enkele modulerende wendingen eindigt het werk met een

Lodewijk de Vocht in 1928.
Naar een tekening van G. van Raemdonck.

uitbundig orkestraal ‘tutti’, in een ware apotheose.
Zelfs bij het innerlijk lezen van dit jeugdwerk van L. de Vocht, beleeft men als
het ware een blijde, zonnige lentemorgen.
Programmamuziek? Wel ja, als men ze zó wil rubriceren, doch in alle geval: muziek
- impressionistisch... soms wel expressionistisch.
Als men bedenkt dat L. de Vocht nog niet ten volle negentien jaar oud was toen
hij dit werk schiep, met het bruisende temperament dat hem eigen was, dan kon dat
ook niet anders bij de aanvang van de eeuwwisseling. Hij maakte toen reeds sedert
drie jaar als violist deel uit van het orkest der ‘Nieuwe Concerten’ en het is bijgevolg
goed te begrijpen dat hij beïnvloed was - en zelfs bleef - door de werken van de toen
eigentijdse componisten, die hij er zelf meespeelde onder de leiding van Lodewijk
Mortelmans en van beroemde vreemde gast-dirigenten.
Geen wonder dus, dat de jonge musicus met geestdrift bezield was voor de
‘Symfonische Gedichten’ van Frans Liszt, Edward Grieg, Paul Dukas, Richard
Strauss, Saint-Saëns, e.a., die toen waarschijnlijk geregeld op de concertprogramma's
prijkten van de ‘Nieuwe Concerten’.
Het Symfonisch Gedicht ‘Morgenstemming’ van L. de Vocht, is een zeldzame
parel aan de kroon van zijn muzikale scheppingen en een voorbeeld van zijn perfecte
instrumentatie- en orkestratiekennis.
We kunnen alleen betreuren dat wij dit werk, zowel als alle andere van het
omvangrijke patrimonium dat hij Vlaanderen
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en zijn volk schonk, zo sporadisch te horen krijgen op concerten en uitzendingen
van onze ‘Culturele Instelling’ - de B.R.T... die echter wel zijn honderdste verjaardag
herdenkt. Om deze korte toelichting over het werk ‘Morgenstemming’ van L. de
Vocht af te ronden, kan ik niet nalaten te eindigen met een paar zinnetjes uit een
brief die zijn grote vriend Stijn Streuvels hem schreef in oktober van het jaar 1962:
‘We hebben niet nutteloos ons best gedaan en getracht de schoonheid van de wereld
met alles wat er op leeft en groeit, uit te beelden, elk op de eigen manier en met de
eigen middelen. We zijn geen knoeiers geweest, geen valsmunters; we hebben
deugdelijke waar op de markt gebracht.’
Lodewijk de Vocht was inderdaad een begenadigd kunstenaar, een eeuwig jong en
enthousiast blijvend bewonderaar van alles wat mooi en volmaakt was, zeer streng
voor zichzelf en voor diegenen die onder zijn leiding een kunstwerk moesten
instuderen en voorbereiden, doch rechtvaardig en goed voor iedereen. Als componist
verrijkte hij ons kunstpatrimonium met ontelbare meesterwerken en overstelpte hij
zijn volk met ongeëvenaarde, mooie melodieën.
En toch... toch heeft hij soms bittere tegenstand en scherpe, afbrekende kritiek
gekend. Maar hier moet het van mijn hart! Zoals Jozef Muls schreef in zijn boek:
‘Lodewijk de Vocht en de Chorale Caecilia’ (uitgave Davidsfonds - Leuven 1958):
‘Maar die kritiek kwam nooit van mensen van formaat. Die hebben het niet nodig
anderen te willen kleineren om niet al te zeer in de schaduw te staan.’
Het waren en zijn alleen prutsers en muziekanalfabeten die Meester de Vocht
proberen af te breken. Als men doet opmerken dat Lodewijk de Vocht als dirigent
reeds in de jaren twintig baanbrekend werk verrichtte met uitvoeringen van eigentijdse
werken van Stravinsky, Prokofieff, Darius Milhaud, Honneger, Albert Roussel,
Debussy en Ravel, dan wierpen diezelfde criticasters op dat hij zulks niet met
overtuiging deed, maar wel uit verplichting, opgelegd door de Beheerders van de
Vereniging der ‘Nieuwe Concerten’ en van de ‘Chorale Caecilia’, om gelijke tred te
kunnen houden met, en niet ten achter te blijven op datgene wat gebeurde te Brussel
en Parijs!
Zulke laster en leugen spreek ik absoluut tegen: met klem beweer ik dat de
kunstenaar en zeker de mens Lodewijk de Vocht niet in staat zou geweest zijn zulke
huichelarij aan de dag te leggen.
Trouwens, over de beroemd geworden uitvoeringen, bijzonder

Bij de herhaling voor de opname van ‘Jeanne d'Arc au Bûcher’ van Arthur Honneger, januari 1942.
Van l.nr.r.: J. Bérart, directeur van de Sté. du Gramophone Paris, Honneger, de Vocht, V. Staelens,
directeur Sté. du Gramophone Brussel.

deze van ‘Jeanne d'Arc au Bûcher’, zowel te Antwerpen, te Brussel als te Parijs van
Honneger's werken door de ‘Chorale Caecilia’ en haar leider L. de Vocht, schrijft
de componist zelf in een brief van 1955 het volgende: ‘Natuurlijk in mijn geest zowel
als in mijn hart, is de “Chorale Caecilia” ontegensprekelijk nauw verbonden aan de
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personaliteit van haar schepper: Lodewijk de Vocht. Deze grote kunstenaar, deze
vurige aanhanger van de Muziekkunst, is niet alleen een onzer grootste dirigenten,
maar ook is hij een componist die maar al te zeer zijn eigen schéppingen opoffert
voor deze van anderen. Ik weet het bij ondervinding. Hij heeft al mijn koorwerken
gecreëerd in België en telkens was dit voor mij een belevenis. In hem vond ik begrip,
verstandhouding, gevoel en intelligentie voor het werk waaraan hij zich met totale
inzet wijdde. Ik ben hem de onvergetelijke uitvoeringen schuldig van “Le Roi David”,
van “Judith”, van “Les Cris du Monde” en van die “Jeanne d'Arc du Bûcher”, die
bijna evenveel van hem is als van mij zelf, zoveel als hij voor haar deed! Daarvan
blijft ons gelukkig een getuigenis, door de fonoplaat die er in 1942 van gemaakt werd
en de “microsillon” die er van verwezenlijkt werd in 1965 (His Masters Voice en
Columbia). Eindelijk deze “Cantate de Noël”, mijn laatste partituur, die de cyclus
afsluit. Ik wens een lang en gelukkig leven aan de “Chorale Caecilia”! Mijn waarde
en dierbare Lodewijk, u bent voor mij tijdens mijn loopbaan een steun, een voorbeeld
en een aansporing geweest. Ik dank U! Aanvaardt hier de uitdrukking van mijn
bewondering voor Uw genie en al mijn broederlijke genegenheid.’ (Getekend: Arthur
Honneger - 1965 - vertaling uit het Frans door steller van dit artikel).
En Paul Claudel - dichter van die ‘Jeanne d'Arc’ en van zo vele mooie koorwerken
op muziek gezet door Arthur Honneger, Darius Milhaud e.a. - schrijft, naar aanleiding
van het Concert dat L. de Vocht gaf met de ‘Chorale Caecilia’ te Parijs op 5 oktober
1937, in een brief gepubliceerd door verschillende Parijse dagbladen, het volgende:
‘Ik heb een wonderbare herinnering bewaard aan de uitvoering van “Les Coéphores”
en van de finale van “Les Euménides” te Antwerpen. De Vocht bezit de kwaliteiten
van een ongeëvenaard dirigent: gevoeligheid, wilskracht, autoriteit, intelligentie,
macht. Al die mannen- en vrouwenstemmen, gerecruteerd onder deze sterke Vlaamse
bevolking, zo religieus, zo verknocht aan de Kunst en aan de Schoonheid, vormen
nog slechts één enkel instrument onder zijn hand, dat de gedachte en de droombeelden
van de Meesters vertolkt onder de goddelijke scheppingsdrang van een soort profeet.
L. de Vocht hoort elke stem van zijn uitvoerders afzonderlijk, hun klankkleur, hun
persoonlijk accent; hij kent hun risico's en hij hoort ze ook geamalgameerd als één
enkele stem! Wat de Latijnse intelligentie en gevoel, gepaard met Germaanse kracht
vermogen, zullen de gelukkige toehoorders van de “Caecilia” op 5 oktober
ondervinden. De kwaliteit van de Vlaamse Kunst wordt gesymboliseerd door de
Zwarte Leeuw van het wapenschild van Vlaanderen, de volheid, niet de
ontevredenheid, niet het oproer maar de verstandhouding met God, een soort met
geestdrift doch eenvoudigheid uitgeoefende heerschappij over alle natuurelementen.
Deze kwaliteit was die van Rubens en heden is ze die van Lodewijk de Vocht.’
(Getekend: Paul Claudel, Brangues 1937 - vertaling uit het Frans door steller van dit
artikel).
Dat zijn uitspraken over Lodewijk de Vocht van de grootsten onder de groten en
die er onmiddellijk bij betrokken zijn, vermits het toch de interpretatie van hun eigen
werken betreft. Daar is geen speld tussen te steken en snoert voldoende de
kwaadsprekende monden van afgunstige afbrekers.
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Blijft mijn bescheiden getuigenis als oud-leerling van de Meester.
Als bewijs van de vooruitstrevendheid op muzikaal en op kunstgebied van L. de
Vocht, kan ik hieraan toevoegen, dat wij in zijn harmonieklas niet enkel les kregen
van klassieke, academische harmonie, maar dat wij - ná de les en nadat alle werken
aan het klavier, samen met hem, verbeterd waren - bij hem te rade kwamen met onze
zakpartituurtjes van werken van Stravinsky, Prokofieff, Honneger, Milhaud, Roussel,
Respigghi, Debussy, Ravel, ja zelfs van Schönberg en Alban Berg e.a. en dat hij ons
met deze - toen eigentijdse - werken maat voor maat ontleedde, ons wees op nieuwe
harmonische vondsten, zowel als op de totaal nieuwe kleurschakeringen in de
orkestraties, de ongebondenheid aan toonaard, de polyritmische wendingen, enz. Dat
was ‘moderne’ muziekpedagogie ‘avant la lettre’! Hij deed dat allemaal met vuur
en vlam en was dit zeker niet verplicht te doen, want dat stond niet op het leerplan
van de ‘harmonieklas’!
Een ‘nieuwigheid’ door de Meester in de harmonieklas ingevoerd, was het bewuste
‘muziekschrift’, dat opgeborgen bleef in de bibliotheekkast van de klas, ter intentie
van de volgende generaties van studenten dezer klas, waarin wij onze beste
harmonierealisaties mochten neerpennen. Soms waren daar voor die tijd (1921-'22
en '23) ‘gewaagde’ stukken bij en werden de regels en de gangbare wetten der
klassieke harmonie meer dan eens over boord gegooid. Ik moet zeggen dat heel onze
klas ook onder de begeesterde invloed stond van onze jonge vooruitstrevende Meester
de Vocht. Wij telden toen onder onze medestudenten en vrienden van de klas, mannen
als: Daniël Sternefeld, Piet Bremers, André Cluytens, Clément d'Hooghe, Henri
Timp, Maurice Petermans, Edward Steylaerts, Maurice Veremans, Jef Maes, mijn
broer Paul en ikzelf. Velen onder hen hebben later in de muziekwereld, zowel in
binnen- als in buitenland, een belangrijke rol vervuld.
Om te eindigen wil ik graag nog een citaat uit het boek van Jozef Muls aanhalen:
‘Als herschepper van de grootste oratoria (de Passies van Bach incluis), heeft het
buitenland ons de Vocht benijd, de Vocht en het koor dat geheel zijn werk is. Heeft
hij, de enthousiaste bouwer van onze culturele grootmaking en ons nationaal prestige,
genoeg begrip en medewerking gevonden in zijn eigen land en stad? Zo dikwijls
klinkt dat schone woord: “Het is een groot volk dat zijn Doden eert!”. Is het te veel
gevraagd ook aan de levenden te denken? Niet eens om ze te eren, maar om erover
te waken dat ze hun volle maat kunnen geven, en de moeite te doen deze te
aanvaarden?... Het dient gezegd, al klinkt het bitter. Doch het bittere weze geen
slotakkoord. Dat voegt de enthousiaste de Vocht ook niet! Ten andere, dit blijft waar:
het leven is mild voor hem geweest en is het nog steeds. De rijkdom die hij in zich
draagt, kan niets of niemand hem ontnemen. Gij, Lodewijk de Vocht, gij, Chorale
Caecilia met hem, gij beiden zijt de stroom die toch de zee bereikt. Dat God U zegene
en moge Vlaanderen U danken voor al wat ge het veertig jaar lang hebt geschonken!’
(1958) Moge Lodewijk de Vocht, bij de viering van deze honderdste verjaardag, als
Vlaams componist, de ereplaats innemen die hem ruimschoots toekomt!
† Jan Douliez

Heiko Kolt,
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een danser als een engel
Tien jaar na zijn dood nog innig geliefd
Mijn geliefde ging heen
als een engel
het huis staat leeg
de ramen open
het tuintje met de boom
en de bloemen
het hoofd gebogen.
Katelijne van der Hallen

Op zondag 2 oktober 1977, het feest van de Heilige Engelbewaarders, overleed te
Brugge de engelachtige danser Heiko Kolt. Geen betere dag om de engelen tegemoet
te treden kon zijn leven afsluiten, zoals Remi Lens bij de begrafenis zei:
Reik hem de hand
Gij Engelen aan de overkant
voor 't Heilig Aangezicht
ten dans - hoe vederlicht
die Heiko
die Angelico.

Op die 8ste oktober hadden honderden uit heel Vlaanderen en Nederland zich voor
de laatste maal rond de grote choreograaf geschaard tijdens de onvergetelijke, ortodoxe
uitvaardienst in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Negen maanden voor zijn dood
tekende Hugo Heyens een ontroerend portret van de wat vereenzaamde, eenzelvig
geworden vriend. Hij ging naar de dood, die hij dikwijls had gedanst, en naar de
raadselachtige overkant verlangen, wat tot uiting kwam in het gedicht ‘Bruder Tod’
van Hermann Hesse, dat hij uitkoos voor zijn doodsprentje.

Eeuwig kind
Spijts alle beroering, pijn, verlies en eenzaamheid, die zijn kwetsbare artiestenziel
teisterden, bleef Heiko Kolt een eeuwig blijmoedig kind, dat overal voorbijdanste,
sprong, huppelde, alsof hij geen lichaam had. Iedereen bij wie hij kwam verbaasde
hij met zijn nooit geziene beweeglijkheid. Zo vertelde Remi Lens: ‘Hij kon in één
sprong over de tafel wippen - een zilveren suikertang wordt een middeleeuws harnas
met toespraak en al van een daarbij horende flamingant-metbaard! Zomin als wij
kunnen zwijgen, kon hij op een stoel blijven zitten, de motorische danser die ik op
een morgen in mijn tuintje zijn morgengebed zag dansen.’
Een zwerver, een vagebond, een engel, een vlinder, een dier, een kind... Heiko
was alles, want hij was een waarachtig kunstenaar, de zuiverste, meest vergeestelijkte
choreograaf, mimekunstenaar en danser, die Vlaanderen ooit kende. Met een
ongekende intensiteit en overgave werd hij, een rasacteur ook, de gestalten, de
schimmen die hij speelde: kind, engel, clown, vurig vendelier, een weemoedig masker
en ook de dood, zijn broeder. Niemand kende zijn leeftijd, want hij had er géén, zoals
Lens zegde, evenmin als Ernest van der Hallen, Renaat Verheyen, Flor van Reeth,
John Flanders, die grote kinderen uit Vlaanderen.
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Als alle grote artiesten was hij eenvoudig, altijd vol verwondering voor de
schoonheid, de natuur, het edele in de mensen,
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zoals ook Mozart, Felix Timmermans, Alice Nahon. Geen enkele taal sprak hij echt.
Estlands was die van zijn vader, Russisch die van zijn moeder. Nederlands, Frans,
Duits, Engels kwamen er nog bij: hij sprak alles door mekaar met het naïeve accent
van een kind.

Van Warschau tot in Vlaanderen
Een Estlander dus, die de jeugd van Vlaanderen leerde dansen en het vendelzwaaien
nieuw leven inblies... En dat vooral in de glorierijke dagen met de groep Thor uit
Torhout, waarmee Kolt baanbrekend werk verrichtte. Maar aan die tijd van triomfen
was al een moeizaam, zwervend kunstenaarsleven voorafgegaan.
Geboren te Warschau in 1902, als Estlander, volgde Heiko Kolt al zeer jong een
balletopleiding in Rusland in de grote dagen van het ballet. In 1913, elf jaar oud,
kreeg hij in Leningrad zijn eerste danslessen van de beste balletmeesters, Novicki
en Prins Wolkonski... Na zijn humaniora in het vaderland, studeerde hij dramatiek
en dans en verwierf vrij spoedig een contract in Berlijn. Daar hij als acteur echter
alleen Russisch sprak, kon hij enkel als karakterdanser optreden. Hij danste zowat
overal in Europa: o.m. in Polen, Hongarije, Roemenië, Scandinavië en ook in
Californië. In Parijs ontmoette hij de groten uit theater en ballet.
Na de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij met zijn moeder voor het Stalinistische
regime naar het Westen. Eerst trok hij naar Amerika, maar hij keerde korte tijd nadien
terug naar Europa en strandde voorgoed in Vlaanderen...
Heiko Kolt trad in Vlaanderen op als solo-danser, aanvankelijk in kleine zaaltjes.
Hij bracht het publiek echter zo in vervoering dat men hem vroeg bepaalde feesten
op te luisteren. Zo begon zijn faam in Vlaanderen. Hij danste met de vlag op het
Gulden Sporenfeest te Kortrijk in 1952 en regisseerde ook het jubelfeest van de
Kajotters op de Heizel in datzelfde jaar. Cardijn had hem opgepikt... In 1957 voerde
hij de leiding van hun massaspelen in Rome en werd nadien door paus Pius XII
ontvangen. Hij bouwde eucharistische stoeten op en werd overal gevraagd om
dansgroepen te leiden.
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Maar de naam Heiko Kolt is vooral vereeuwigd bij duizenden in Vlaanderen door
de legendarische dans- en choreografiegroep Thor uit Torhout. Hij was medestichter,
maar vooral bezieler van de groep en reisde er de hele wereld mee rond, overal triomf
oogstend: Europa, Turkije, de Verenigde Staten... Nadien werkte hij nog met Ikaros
uit Eeklo en de Cardijn-groep uit Buggenhout. Hij werd beschouwd als de baanbreker
van een nieuwe, expressieve danskunst en van een dynamisch vlaggenspel. Kolts
choreografisch vlaggenspel borrelde trillend op uit de diepte: lichaam en vlag zijn
fel in beweging en vertolken karakter en zin van de muziek.
Dit soort dansend vlaggenspel was verwant met de hier onbekende euritmie, die
Heiko ook introduceerde: de diepere zin, de geest van een muziekstuk, een verhaal,
een gedicht, krijgt gestalte in dans, beweging, verschijning van het lichaam. De
Vlaamse jongeren waren opgetogen over zoveel schoonheid die Kolt hun schonk.
Ze hielden van hem en hij van hen. ‘Nergens ter wereld’, zei hij eens, ‘vond ik een
jeugd zo gaaf als hier en zo plomp...’ Hij hield van de Vlaamse jeugd omdat hij ze
zo goed begreep... als Estlander.
Naast alle jubelfeesten en massaspelen gaf hij nog les in dansen bewegingskunst
te Kortrijk, Antwerpen en Brugge. Hij gaf ook privé-onderricht aan studenten en
acteurs, verzorgde de choreografie van Zangfeesten en IJzerbedevaarten en trad op
voor de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) en het Internationaal
Europeade-Komitee.

Ondankbaarheid
De zwervende kunstenaar uit het Oosten, die altijd zelfstandig wilde blijven, moest
hier echter ook het lot delen van zijn Vlaamse kunstbroeders-nonconformisten: op
oudere leeftijd - al was hij eeuwig jong - geraakte hij vergeten. Duizenden had hij
in schoonheid gevormd, maar ten slotte werd hij door bijna iedereen verlaten, behalve
door enkele trouwe vrienden. Zij bezorgden hem een onderkomen te Brugge, in die
dagen van eenzaamheid. En vanuit dat ‘heilige schrijn’ dat Heiko zo liefhad, lieten
zij hem naar Antwerpen overbrengen, toen het hart van de danser stilgevallen was.
Het overvloedig wegschenken van schoonheid, geest, liefde... wordt in onze
verburgerlijkte en verstoffelijkte wereld niet zeer geacht. Dat ondervonden ook Ernest
van der Hallen, Felix Timmermans, Flor van Reeth, Alfred Ost, Eugeen Vansteenkiste,
Wies Moens, Jozef L. de Belder, allemaal uitverkorenen die onze beschadigde,
geschonden samenleving nog wat wilden helen. Hopelijk niet helemaal tevergeefs...
Heiko stierf arm, door velen verlaten, met het beeld van zijn Russisch moedertje
voor de geest en vervuld van heimwee naar Estland, zijn geboorteland. Hij was een
pelgrim, een zwerver die naar de eeuwige heimat danste, aan de hand van Broeder
Dood... Dansend had hij aan eindeloos velen geopenbaard wat Ernest van der Hallen
eens schreef:
Broeders, zó schoon ware het leven,
zo we dat wisten en bedachten!

Erik Verstraete
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt

Ereleden
De v.z.w. CVKV geniet van de toepassing van art. 71, p. 1, 4od van het Wetboek der
inkomstenbelastingen, waardoor giften van minimaal 1000 BF kunnen afgetrokken
worden van het totaal belastbaar netto-inkomen van de schenker. Via deze weg zegt
de Raad van Bestuur van het CVKV dan ook hartelijk dank aan alle ereleden.
A.C.W. Verbond, Brussel; M.A.J. Arnou, Antwerpen; Norbert Baert, Zwevegem;
Octaaf Bekaert, Ingooigem; Michel Borremans, Lennik; Familie
Brusselmans-Verschueren, Lebbeke; Maria Caluwe, Berchem; Mw. A. Cappelle,
Pecq; Raf Chanterie, Waregem; Mw. Marcel Clement, Diksmuide; College van
Burgemeester en Schepenen, Kuurne; Theo Coun, Diepenbeek; Felix De Boeck,
Drogenbos; Robert Declerck, Tielt; Cyriel De Groote, Deerlijk; Pvba Jan Deman-Brys,
Lauwe; Herman Denys, Roeselare; André Dequae, Kortrijk; Karel de Ranter,
Kieldrecht; Mgr. E.J. De Smedt, Brugge; August de Sutter, Wilrijk; Ignace De Sutter,
Belsele; Jan De Vuyst, Kessel-Lo; W. De Wit, Waasmunster; Pieter-Bernard Dezutter,
Nieuwpoort; Karel D'Haens, Mortsel, Erik D'Havé, Watervliet; Erasmusinstituut,
Brugge; H. Eyssen, Holsbeek; Pvba Fiscaver, Oostende; Jeanne Frank, Antwerpen;
Grauwzusters-Franciscanessen, Roeselare, R. Haers, Kaprijke; René Heyman,
Knokke-Heist; Jan Heyrman, Gent; Bert Iven, Mol; Gust Keersmaekers, Duffel;
Helene Koller-Buchwieser, Wien (A); Abt Bernhard Lambert osb, Scheyern (D);
Mgr. Eugeen Laridon, Roeselare; Lecot Metaalwaren, Heule; Gentiel Lemey, Kortrijk;
Nv. Leroi Carglass, Hasselt; Achiel Maes, Roeselare; Jozef Mathys, Tielt; Noël
Matthijs, Geraardsbergen; Jules Mestdagh, Waregem; Renaat Mores, Aalst; Paul
Mortelmans, Deurne; Rebekka Notebaert, San Miguel Abona (Tenerife); Andreas
Philips, Sint-Amandsberg; Lodewijk Pintelon, Gent; Planckaert Gebroeders pvba,
Roeselare; Hugo Proot, Middelkerke; Albert Raport, Tervuren, Walter Reynaert,
Handzame; Willy Rottier, Zelzate; Louis Schelkens, Bornem; Karel Schotsmans,
Dilsen; Dr. L. Spyckerelle, Roeselare; Mw. A. Storme-Gruwez, Wervik; Henricus
Swerts-De Vré, Antwerpen; Jacky Tavernier, Oostende; P. Thys, Rumst; Georgette
't Kindt, Oostkamp; Godelieve Tysmans, Houthalen; Jan Van Bael, Antwerpen,
Roger Van Brabant, Sint-Truiden; Adiel Van Daele, Tielt; Dré Vandaele, Kortrijk;
Val. Vandaele, Kortrijk; Eric Vandekerckhove, Roeselare; Franciscus Van den Assem,
Wilrijk; Maurits Vandendriessche, Roeselare; Andreas Van der Borght, Antwerpen;
Jozef Vandromme, Westouter; Willy Van Edom, Aarschot; Mgr. Roger Vangheluwe,
Brugge; André Vanhaverbeke, Rumbeke; Franciscus Vanlaarhoven, Kapellen; Marie
L. Vanmaele, Berchem; Luc Van Nimmen, Drongen; Gertrudis Van Oeteren, Dilsen;
Henri Van Winckel, Lokeren; Werner Vens, Izegem; Guido Verfaillie; Ardooie;
Kan. J. Verheecke, Kortrijk; Verleye-Vandeursen, Moerkerke; Felix Vermeiren,
Sint-Job-in-'t-Goor; Gaston Verschueren, Schelle; Frida Vleugels, Leuven; Mw.
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Vleugels-Portiers, Linden; Vormingsinstituut, Veurne; Ludo Wenderickx, Heverlee;
Yolande Wittouck, Kluisbergen.
Lijst afgesloten op 1 november 1987.

Reglement van de Albert de Longie-Poëzieprijs
Albert de Longie (Kruishoutem 10.07.1916 - Ooike 29.10.1979) is auteur van talrijke
kinder- en jeugdboeken en publiceerde daarnaast een 5-tal dichtbundels en enkele
essays. Hij behaalde diverse literaire prijzen en bekroningen. Zijn voorkeur ging
vooral uit naar de poëzie en heel wat jongeren heeft hij op de paden van de dichtkunst
begeleid, o.m. door zijn medewerking aan tal van jongerentijdschriften en vooral
door zijn bespreking van gedichten van jongeren in het tijdschrift ‘Nieuwe Stemmen’.
Hij was jarenlang lid van de Raad van Bestuur van het C.V.K.V. en van de
redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’.
Toen hij in 1979 overleed, heeft het C.V.K.V. beslist een tweejaarlijkse Poëzieprijs
voor jongeren in het leven te roepen als huldeblijk voor een verdienstelijk
medewerker.
De Albert de Longie-Poëzieprijs van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ (1987-1988) is
thans aan zijn vierde editie toe.

Voorwaarden
1. De inzending moet bestaan uit maximum twee gedichten en dient getypt
gezonden te worden aan de secretaris van de jury, de heer Robert Declerck,
Hondstraat 6 in 8880 Tielt (België) met vermelding in de linkerbovenhoek van
de enveloppe ‘Poëzieprijs Albert de Longie’.
2. De inzendingen zijn enkel opengesteld voor jongeren tot en met 25 jaar op de
dag van de sluiting van de inzendingen.
3. Het gedicht mag de 30 (aangesloten) regels niet overschrijden. Het gedicht moet
voorzien zijn van naam, adres en eventueel telefoonnummer, alsmede
geboortedatum van de auteur.
4. De inzending dient in zesvoud te worden gezonden aan bovenstaand adres,
uiterlijk tegen 30 april 1988.
5. De prijs bedraagt 10.000 frank en zal met oorkonde en na voorlezing van het
juryrapport worden uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van het
C.V.K.V. (in juni 1988), in aanwezigheid van de laureaat. De jury behoudt zich
het recht voor de prijs niet toe te kennen, indien de kwaliteit van de ingezonden
gedichten niet voldoet.
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6. De jury is samengesteld uit vijf leden, afgevaardigd door de Kernredactie van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, onder voorzitterschap van Prof. Dr. G.
Keersmaekers, voorzitter van de Redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’.
7. De leden van de Raad van Bestuur van het C.V.K.V. en de redactieraad van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’ zijn van deelname uitgesloten.
8. De uitspraak van de jury is bindend; over de Poëzieprijs wordt niet
gecorrespondeerd, noch getelefoneerd; de ingezonden gedichten worden niet
teruggezonden. Door deel te nemen verklaart men zich akkoord met het
reglement.

Het (bij)beroep van auteur en het sociaal statuut
Er zijn verschillende soorten van auteurs t.o.v. de variëteit van wetgevingen, die er
door de jaren heen gegroeid zijn terzake en waarmede rekening dient gehouden te
worden zolang er geen eigen sociaal statuut van de auteur is uitgewerkt.

1. Auteurs die dit beroep uitoefenen als hoofdberoep
Ze worden beschouwd als zelfstandigen. Ze moeten toetreden tot een sociale
verzekeringskas voor zelfstandigen en bijdragen betalen, in 1987 bepaald op:
a. 15,30% op het gedeelte van de geïndexeerde beroepsinkomsten als zelfstandige
dat 1.288.059 fr. niet overschrijdt en op een minimum van geïndexeerde
beroepsinkomsten als zelfstandige van 299.491 fr. (voor de bijdragen van 1987
moeten dus de netto-beroepsinkomsten als zelfstandige van 1984
vermenigvuldigd worden met 1,09309);
b. 10,77% op het gedeelte van de geïndexeerde beroepsinkomsten als zelfstandige
hoger dan 1.288.059 fr. zonder 1.715.267 fr. te overschrijden.
De driemaandelijkse minimumbijdrage bedraagt 11.456 fr. en de maximumbijdrage
bedraagt 60.771 fr. (werkingskosten niet inbegrepen).
De beheerskosten verschillen van kas tot kas (in 1987: van 3,35% tot 4,5%).
Bij begin van activiteit bedraagt de voorlopige bijdrage 14.877 fr. per kwartaal
(of 11.456 fr. voor de helpers, de advocaten-stagiairs en de architecten-stagiairs),
behalve indien, hetgeen wij aanbevelen, een geschikte hogere inkomstenbasis gekozen
werd om te vermijden dat bij regularisatie van de eerste 3 jaren van begin activiteit
supplementaire bijdragen zouden moeten betaald worden.
Vo l l e d i g e a c t i v i t e i t n a d e p e n s i o e n l e e f t i j d , zelfstandigen die geen
rustpensioen genieten en hun activiteit verder blijven uitoefenen zonder enige
beperking.
a. Diegenen met bedrijfsinkomen 1987 kleiner of gelijk dan 358.842 fr. zonder
kind ten laste of 538.264 fr. met kind ten laste:
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Geïndex. beroepsink. zelfst. lager dan 63.640 fr.: geen bijdrage.
Geïndex. beroepsink. zelfst. gelijk of hoger dan 63.640 fr.: 11,79%
van de inkomsten tot het plafond van 1.288.059 fr. en 10,77% op
het gedeelte van de geïndex. beroepsink. hoger dan 1.288.059 fr.
zonder 1.715.267 fr. te overschrijden.

De driemaandelijkse maximumbijdrage bedraagt 49.469 fr. (werkingskosten
niet inbegrepen). Voorlopige bijdrage: 1.876 fr.
b. Diegenen met bedrijfsinkomsten 1987 groter dan 358.842 fr. zonder kind ten
laste of 538.264 fr. met kind ten laste:

1. De personen die hun loopbaan wensen te vervolledigen of te verbeteren door
vrijwillige betaling van hogere bijdragen. Voor de berekening van deze bijdragen
zie b2 hieronder.
2. Diegenen die de leeftijd van 65 jaar (60 jaar voor de vrouwen) bereikt hebben
na 31.12.1983:
- Geïndex. beroepsink. zelfst. lager dan 63.640 fr.: geen bijdrage.
- Geïndex. beroepsink. zelfst. gelijk of hoger dan 63.640 fr.: 15,30%
van die tot 1.288.059 fr. begrensde geïndex. beroepsinkomsten als
zelfstandige en 10,77% op het deel van de geïndex. beroepsink.
hoger dan 1.288.059 fr. zonder 1.715.267 fr. te overschrijden.

Driemaandelijkse minimumbijdrage: 2.434 fr., maximumbijdrage: 60.771 fr. Bij
beginactiviteit, voorlopige bijdrage: 14.877 fr. (werkingskosten niet inbegrepen).
P e r s o n e n d i e v a n a r t i k e l 3 7 g e n i e t e n zijn gehuwde vrouwen, weduwen,
studenten, waarvan:
- Geïndex. beroepsink. zelfst. lager dan 63.640 fr.: geen bijdrage.
- Geïndex. beroepsink. zelfst. gelijk of hoger dan 63.640 fr. maar kleiner dan
150.663 fr.: 11,79% van deze inkomsten.
- Geïndex. beroepsink. zelfst. gelijk of hoger dan 150.663 fr.: zie hoofdberoep.

2. Auteurs die als zelfstandige (hoofdberoep) werken en daarnaast auteur
zijn
Zij moeten niet meer toetreden tot een sociale verzekeringskas. Zij betalen belastingen
en sociale bijdragen zoals op hun andere inkomsten.

3. Auteurs die uit hoofde van hun hoofdberoep aan een R.S.Z.-regeling
zijn onderworpen, doch het auteurschap uitoefenen als bijberoep
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Deze personen dienen aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen en er bijdragen voor een zelfstandig bijberoep te betalen, berekend op
de vergoeding/het ereloon, dat zij ontvangen voor de verwezenlijking en de verkoop
van hun oeuvre, eventueel onder aftrek van de auteursrechten stricto sensu die door
S.A.B.A.M. worden uitbetaald en die door de belastingdiensten als bedrijfsinkomsten
worden belast.
Deze situatie wordt geregeld door het K.B. nr. 38 van 27.07.1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen waarvan de tekst van art. 5 als
volgt luidt:
‘De journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten
zijn aan dit besluit niet onderworpen indien ze reeds in welke hoedanigheid ook,
genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door
dit besluit wordt ingericht’.
Zulks houdt in dat deze personen slechts uit hoofde van hun activiteit als zelfstandig
journalist, als perscorrespondent of uit hoofde van hun auteursrechten vrijgesteld
zijn van hun verzekeringsplicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, indien zij om
enige reden reeds onder een andere minstens evenwaardige Belgische regeling voor
sociale zekerheid ressorteren.
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Wat verstaat men onder ‘auteursrecht’?
Het auteursrecht verschilt van het honorarium/ereloon dat aan de kunstenaar betaald
wordt.
In tegenstelling tot het auteursrecht slaat het honorarium op het ‘corpus
mechanicum’ d.w.z. de stoffelijke belichaming van het artistiek concept. Dit
honorarium houdt enerzijds de vergoeding in van de geleverde prestaties (werkuren,
grondstoffen) en anderzijds de bedongen subjectieve waarde van het kunststuk.
Het honorarium vertegenwoordigt de inkomsten, verworven uit de realisatie zelf
van het oeuvre of uit de verkoop of uitbating van het eigen werk en wordt door de
bevoegde belastingdiensten op basis van artikel 20, 3o, van het W.I.B. belast.
Het auteursrecht in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 heeft
uitsluitend betrekking op de patrimoniale rechten, verbonden aan de exploitatie van
het oeuvre door derden. Het auteursrecht is dan de bijkomende vergoeding waarop
de kunstenaar recht heeft van zodra zijn creatie door de koper of een andere derde
geëxploiteerd wordt door reproduktie, publieke uitvoering, adaptatie of vertaling.
De houders van auteursrechten zijn verzekeringsplichtig in het sociaal statuut der
zelfstandigen uit hoofde van de activiteit in de uitoefening waarvan het oeuvre werd
tot stand gebracht, wanneer deze activiteit tot een beroepsbezigheid buiten elk statuut
of dienstverband is uitgegroeid (hetgeen o.m. uit de belastbare opbrengsten ervan
kan worden afgeleid). Deze beroepsbezigheid vormt dan de grondslag van de
verzekeringsplicht, terwijl de honoraria/erelonen van de kunstenaar, de prijs voor
het verkochte, het op bestelling gemaakte of het ter exploitatie aangeboden werk,
bepalend zullen zijn voor de vaststelling van de verschuldigde bijdragen.
Bv. het schrijven van het manuscript dat ter reproduktie en editie aan een uitgever
wordt toevertrouwd, geeft aanleiding tot de verzekeringsplicht voor een hoofd- of
bijberoep naargelang van het geval; het bedrag dat voor het manuscript werd
ontvangen vormt de grondslag voor de bijdrageberekening; de auteursrechten die
later ingevolge de reproduktie, vertaling, verfilming van het oeuvre worden betaald
(meestal via S.A.B.A.M.) komen niet in aanmerking voor de bijdragevaststelling,
tenzij de auteur uitsluitend van zijn pen leeft. In deze laatste veronderstelling zal hij
verzekeringsplichtig zijn voor het zelfstandig hoofdberoep van schrijver (sub 1). Uit
de parlementaire vraag nr. 55 dd 11.9.1979 blijkt duidelijk dat het honorarium/ereloon,
dat de kunstenaar ontvangt als tegenprestatie voor de verwezenlijking van zijn oeuvre
of voor de verkoop ervan niet kan worden erkend als auteursrecht in de zin van artikel
5 van het K.B. nr. 38 (zie terzake ook arrest Arbeidsrechtbank Antwerpen 5 e K
29.03.1983 + Cass. 19.11.1984 inzake Van Breedam Camiel).
Hieruit volgt dat de kunstschilder die een werk maakt in opdracht (bv.
portretschilder) en die reeds uit hoofde van een andere bezigheid een sociaal statuut
geniet (bv. ambtenaar) verzekeringsplichtig is in het sociaal statuut der zelfstandigen
voor de uitoefening van een zelfstandig bijberoep (voor zover de activiteit als
kunstschilder regelmatig wordt uitgeoefend waardoor zij het karakter van een
beroepsbezigheid verkrijgt).
De bijdragen zullen worden berekend op grond van de prijs die hij voor het
verwezenlijken van het oeuvre ontvangt. De werkelijke auteursrechten die hij later
bij eventuele tentoonstelling van zijn oeuvre door de koper of door derden kan
verkrijgen (via S.A.B.A.M.) zijn auteursrechten in de zin van artikel 5 van het K.B.
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nr. 38 en geven geen aanleiding tot bijdragebetaling in het sociaal statuut der
zelfstandigen.
Indien zij voldoen aan de bepalingen van artikel 5 van het K.B. nr. 38, d.i. indien
zij reeds, uit hoofde van enige reden, een sociaal statuut genieten dat minstens
gelijkwaardig is aan dat der zelfstandigen, zijn de journalisten, perscorrespondenten
en personen die auteursrechten genieten in die hoedanigheid niet meer
verzekeringsplichtig in het sociaal statuut vanaf het kwartaal waarin zij de leeftijd
van 65 jaar (man) of 60 jaar (vrouw) bereiken (Algemeen reglement sociaal statuut
= K.B. 19.12.1967 art. 4).
De journalist, perscorrespondent, auteur, of kunstenaar die geen andere
beroepsbezigheid uitoefent, valt buiten de uitzonderingsregel van artikel 5 van het
K.B. nr. 38 en is uit hoofde van alle inkomsten die uit zijn bezigheid als journalist,
perscorrespondent, auteur of kunstenaar voortvloeien, dus ook uit hoofde van de
werkelijke patrimoniale auteursrechten uitgekeerd door S.A.B.A.M.,
verzekeringsplichtig in het sociaal statuut der zelfstandigen (sub 1), bv. de schrijver
die van zijn pen leeft.
Mocht er enige twijfel bestaan over de vertaler, die auteursrecht geniet, dan past
de volgende uitleg:
De vertalingen van letterkundige werken zijn zelf het produkt van een intellectuele
bezigheid, dat bescherming geniet op dezelfde wijze als het oorspronkelijke werk.
De reproduktie of de verspreiding van dergelijke vertalingen valt binnen het
toepassingsgebied van de Overeenkomst van Bern voor de bescherming van
letterkundige en andere kunstwerken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en
goedgekeurd door de wet van 26 september 1974 (B.S. van 29 januari 1975).
Dit betekent dat de verspreiding van sommige vertalingen, evenzeer als die van
het basiswerk, aanleiding kan geven tot de toekenning van auteursrechten.
In zulk geval moet de toestand van de vertaler ten aanzien van het sociaal statuut
der zelfstandigen bekeken worden uit oogpunt van artikel 5 van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967. Bijgevolg volstaat het dat de beschouwde vertalers in welke
hoedanigheid ook het voordeel genieten van een sociaal statuut gelijkwaardig aan
dat van de zelfstandigen om als houder van auteursrechten aan de verzekeringsplicht
te ontsnappen.
Kortom de personen die auteursrechten genieten zijn in die hoedanigheid d.i. uit
hoofde van de patrimoniale rechten die hun ingevolge exploitatie van hun oeuvre
door derden toekomen, niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen,
voor zover ze onderworpen zijn aan een ander stelsel.
Wat het belastingstelsel betreft dienen de inkomsten voortspruitend uit
auteursrechten ingeschreven te worden in het vak 14 van het huidig aangifteformulier
der belastingen, dat betrekking heeft op de baten van vrije beroepen, ambten, posten
of andere winstgevende activiteiten, met duidelijke vermelding van de oorsprong
van deze baten (nl. auteursrechten). Het is zo dat deze gegevens van de
belastingaangifte doorgespeeld worden voor het bepalen van het sociaal statuut van
de betrokkene.

4. Auteurs die voor hun hoofdberoep door de Staat bezoldigd worden en
daarnaast auteur zijn
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Er zijn in dit opzicht twee soorten ambtenaren (K.B. nr. 46 - B.S. van 15 juni 1982),
nl.
a. de zuivere staatsambtenaren
b. de ‘uitzonderingen’ (magistratuur, onderwijs met inbegrip van het universitair
onderwijs, het leger en de rijkswacht
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zie K.B. nr. 46 - Verslag aan de Koning - Commentaar op art. 1, B.S. 15 juni
1982).
Voor de eerste groep (a) mag de totale ‘bijverdienste’ (ev. auteur, zitpenningen,
cumul als leraar, ...) niet meer bedragen dan 1/10e van de bruto jaarwedde van een
secretaris-generaal (nl. circa 210.000 fr). Zie hiervoor K.B. nr. 46, artikel 4, § 2.
Afwijkingen kunnen worden aangevraagd bij de minister van Financiën.
Voor de tweede groep (b) zit het anders. Deze mogen voor bepaalde
onderwijsnetten een onderwijscumul uitoefenen (max. 7 u per week) en daarnaast
publiceren en honoraria verwerven. Het ministerie van Onderwijs beschouwt het
auteurschap evenwel als een zelfstandig hoofdberoep in tegenstelling met de
wetgeving i.v.m. het statuut van de zelfstandigen, doch het is niet onderworpen aan
de algemene cumulwetgeving. Een inkomen als auteur wordt (daarenboven) geduld.
Iedereen, die onder deze groep thuishoort, moet evenwel aangifte doen van het feit
dat hij ook auteur is (bij de zgn. commissie Waelput, 5e verdieping, Koningsstraat
138 te 1000 Brussel opgericht bij wet van 8.2.1974) en dit bij aanvang van elk
schooljaar, in de loop van de maand september. Het ministerie vraagt een
inlichtingsblad in te vullen en een cumulverklaring toe te voegen (hierover bestaat
een ministeriële circulaire uit circa 1974).
Wie dit niet doet, handelt in tegenspraak met de circulaire en kan op een
minimumwedde worden gesteld!

5. Auteurs die gepensioneerd zijn
Elke scheppende bezigheid is toegelaten.
Ingevolge het K.B. van 29 april 1981 (B.S. van 8 mei 1981) voor wat de
gepensioneerde werknemers betreft en ingevolge het K.B. van 18 mei 1981 (B.S.
van 3 juni 1981) voor wat de gepensioneerde zelfstandigen betreft, werden de K.B.'s
van 15 december 1978 definitief afgeschaft en door de voornoemde K.B.'s vervangen.
Elke ‘beroepsbezigheid die uitsluitend bestaat in het scheppen van
wetenschappelijke of artistieke werken en geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt,
voor zover de betrokkenen geen handelaar is in de zin van het wetboek van
koophandel’ wordt thans onbegrensd toegelaten.
Aldus heeft de minister van pensioenen, de heer Mainil, onze zienswijze
aangenomen dat het verbod aan de gepensioneerde auteurs om nog te schrijven of
althans uit te geven, boven het aan de gepensioneerden toegelaten inkomstenbedrag,
geen weerslag heeft op de werkloosheid.
Ingevolge een parlementaire vraag preciseert de minister: ‘De regeling van de
toegelaten activiteit van de gepensioneerden probeert te vermijden dat begunstigden
van een pensioen hun beroepsactiviteit zonder beperking zouden kunnen voortzetten
op een ogenblik waarop het probleem van de verdeling van de beschikbare arbeid
zich zo scherp stelt. Voor zover ze niet wedijveren op de arbeidsmarkt, dienen de
activiteiten die bestaan uit de schepping van wetenschappelijke en kunstwerken,
activiteiten die overigens bijdragen tot de verrijking van het nationaal patrimonium,
niet beperkt te worden.’
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Aldus kunnen volgens de minister, en we menen dat dit terecht gesteld wordt,
gepensioneerde toneelspelers, vertolkers, dirigenten, balletdansers niet onder deze
gunstregeling vallen omdat hun activiteiten, alhoewel verwant met de artistieke
schepping, niet kunnen beschouwd worden als geen invloed hebbend op de
arbeidsmarkt.
Het is wel zo dat de betrokkenen een voorafgaandelijke verklaring hoeven in te
dienen bij hun respectievelijke pensioenkassen omtrent de beroepsarbeid die zij vanaf
1 juli 1981 nog wensen uit te oefenen. Deze formulieren worden op het
gemeentebestuur van uw woonplaats ter beschikking gesteld. De sanctie op het niet
indienen van deze verklaring kan een schorsing van het pensioen gedurende een
bepaalde periode met zich meebrengen.

6. Auteurs die werkloos zijn en uitkeringen genieten
Geen andere activiteiten toegelaten.
Indien de verplicht werkzoekende het beroep van auteur uitoefende vóór zijn
periode van werkloosheid, moet hij dit meedelen bij zijn inschrijving als
werkzoekende. In overleg met de werkloosheidsinspecteur dient overeengekomen
in hoeverre het auteurschap kan voortgezet worden. Indien de werkloze tijdens zijn
periode van vergoede werkloosheid honoraria geniet, zullen deze invloed hebben op
de vergoedbaarheid.

7. Auteurs die gepensioneerd zijn volgens de brugpensioenregeling
Vanaf 1 januari 1987 mogen de bruggepensioneerden die aan het nieuwe fiscale
stelsel zijn onderworpen, dezelfde beroepsbezigheden uitoefenen als de
gepensioneerden. Deze bezigheid mag evenwel niet in dienst van de laatste werkgever
worden uitgeoefend, tenzij wanneer zij de begeleiding van de tewerkgestelde jongeren
behelst.
Wie is aan het nieuwe fiscale stelsel onderworpen?
1. De bruggepensioneerden van wie het brugpensioen ingaat vanaf 1 juni 1986 of
later op grond van collectieve overeenkomsten neergelegd na deze datum.
2. De brugpensioenen die ingaan vanaf 1 september 1986 op grond van CAO's
neergelegd na de inwerkingtreding van het K.B. van 20.8.1986 betreffende de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel
brugpensioen (B.S. 10.9.86).
Het nieuwe stelsel bestaat in een vermindering van de belastingvermindering van
101.722 fr naar 63.525 fr (bedragen geldend voor het aanslagjaar 1987, inkomsten
1986).
De bruggepensioneerden waarop het nieuwe fiscale stelsel niet van toepassing is,
mogen ook na 1 januari 1987 slechts de zeer beperkte activiteiten uitoefenen die zij
voorheen mochten verrichten, zoals onbezoldigde arbeid aan eigen bezit of voor
bloed- of aanverwanten tot de 2e graad of voor feitelijke of rechtsverenigingen zonder
winstoogmerk die een doel van openbaar nut, van culturele sociale of humanitaire
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aard nastreven. Bezoldigde arbeid voor eigen rekening of andere dan de hiervoor
vermelde onbezoldigde arbeid van derden mag eventueel, mits zulks vooraf aan te
geven aan het gewestelijk bureau voor werkloosheidsuitkeringen, worden toegelaten
doch slechts onder bepaalde voorwaarden. Aldus mag die bezigheid niet worden
uitgeoefend tussen 7 en 18 uur en mag niet worden uitgeoefend in het hotelbedrijf,
drankgelegenheden, vermaakondernemingen, bouwbedrijf, verzekeringswezen, etc...
Ze mag ook niet reeds zijn uitgeoefend vóór de aanvang van het brugpensioen. Indien
de inkomsten uit die activiteit 40% van de werkloosheidsuitkering overschrijden,
wordt deze uitkering verminderd.
Raoul M. de Puydt
Advocaat
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In aansluiting op het artikel van Mr. Raoul M. De Puydt plaatsen we hieronder een
artikel dat we met dank overnemen uit ‘De Witte Raaf’, tweemaandelijkse uitgave
van Amarant vzw, Eedverbondkaai, 9000 Gent.

S.A.B.A.M. over auteursrechten
De technische evolutie en de verspreiding van de kunstwerken over de hele wereld
heeft het persoonlijk contact tussen auteur en gebruiker haast onmogelijk gemaakt.
Daarom verenigden de auteurs zich voor het behartigen van hun belangen. De
verschillende verenigingen sloten met elkaar wederkerigheidscontracten af, zodat
door bij zijn nationale auteursvereniging aan te sluiten de auteur overal ter wereld
bescherming kan opeisen, en anderzijds de gebruiker voor het wereldreportoire terecht
kan bij zijn nationale vereniging.
In België werd aldus reeds in 1922 de Belgische Vereniging van Auteurs,
Componisten en Uitgevers (S.A.B.A.M.) opgericht. Ze nam de vorm aan van een
burgerlijke samenwerkende vennootschap.
Onafhankelijk van het buitenland wordt het beheer van de eigen belangen
toevertrouwd aan democratisch verkozen organen.
Beide taalgemeenschappen zijn gelijk vertegenwoordigd in dit beheer. S.A.B.A.M.
staat natuurlijk ook open voor niet-Belgen die hier in het land activiteiten hebben
ontplooid.
S.A.B.A.M. is een polyvalente vereniging. Dit betekent dat zij zich bezighoudt
met alle takken van het auteursrecht en zowel open staat voor beeldende kunstenaars
(schilders, beeldhouwers, etsers) en fotografen als voor scenarioschrijvers, realisators
(met inbegrip de realisators van videoclips), romanschrijvers, dichters, dramaturgen
en auteurs, componisten en muziekuitgevers. Het voordeel van dit systeem is dat het
de goede gang van zaken bevordert en tijdverlies bespaart.
Het hoofddoel van S.A.B.A.M. is tweevoudig:
- de bescherming van de werken van haar leden
- de inning van de rechten van haar leden en de repartitie van deze rechten
onder alle rechthebbenden.
Inderdaad, wordt het auteursrecht door de wet van 22 maart 1886 omschreven en
heeft tot doel een bescherming te verzekeren aan de schepper van een kunstwerk,
door hem een absoluut recht te verlenen dat analoog is, in zijn uitgebreidheid en
gevolgen, aan het eigendomsrecht. Deze wet poneert onder meer dat de auteur van
een letterkundig of artistiek werk alléén het recht heeft er reprodukties van te maken
of toe te laten, op welke wijze en onder welke vorm ook en dat de afstand van een
kunstvoorwerp geen afstand met zich brengt van het reproduktierecht ten voordele
van de verkrijger. Zo bijvoorbeeld mag de eigenaar van een schilderij dit wel
verkopen, maar hij mag er geen reprodukties van laten maken, zelfs indien dit niet
met winstgevende doeleinden gebeurt.
Ingevolge de Belgische Wet van 27 juli 1953 mogen de Belgische kunstenaars de
Conventie van Bern (versie Brussel 1948) inroepen, wanneer deze voor hen gunstiger
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uitvalt. Het vertonen van werken van de beeldende kunsten op televisie bv. vergt
aldus de toelating van de rechthebbende.
De wet van 11 maart 1958 echter voorziet dat het openbaar maken van beeldende
werken in hun geheel toegelaten is, voor zover de berichtgeving over de actualiteit
het vereist. Daarenboven heeft S.A.B.A.M., op verzoek van de kunstenaars zelf,
vrijwillig afgezien van het innen van reproduktierechten bij het verschijnen van
afbeeldingen in pers of catalogi, affiches, aankondigingen ter gelegenheid van
tentoonstellingen of verkopingen. De toelating wordt in die gevallen gratis verleend.
Het staat vast dat de auteur alleen niet in staat is om zijn werk doeltreffend te
verdedigen. Door de moderne techniek voorbijgestreefd, moet de alleenstaande
kunstenaar machteloos toezien hoe zijn werk hem ontgroeit, want hij kan het noch
volgen, noch controleren. Een kunstwerk houdt namelijk geen rekening met grenzen,
en het aantal mogelijke reprodukties is onbeperkt. De kunstenaar die niet bijgestaan
wordt door een Vereniging heeft hiertegen omzeggens geen verweer, want de best
uitgewerkte wet op het auteursrecht zal de dode letter blijven, wanneer geen
auteursmaatschappij ze vastberaden toepast en desnoods langs gerechtelijke weg
doet eerbiedigen.
Bij contract staat de kunstenaar aan S.A.B.A.M. zijn auteursrechten af en verbindt
zich ertoe, behalve voor nieuw werk op bestelling, niet meer persoonlijk met de
uitgevers te onderhandelen over zijn reproduktierechten. De te innen rechten werden
door S.A.B.A.M. in een billijk barema vastgesteld en dienen in ieder geval als een
minimum te worden beschouwd. Het lid daarentegen behoudt steeds het recht een
hoger bedrag te eisen voor een bepaalde reproduktie.
Het weze voor eenieder duidelijk dat S.A.B.A.M. geen commerciële instelling is,
die zich de reproduktierechten of zendrechten laat afstaan om een persoonlijke winst
te verwezenlijken. Van de geïnde rechten worden alleen de administratiekosten
afgehouden, thans vastgesteld op 20%.
De aansluiting bij een vereniging is ook de enige manier om in de praktijk bij
verkopingen in Duitsland of Frankrijk van het volgrecht te kunnen genieten.
De uitoefening van het volgrecht in ons eigen land kan rechtstreeks zonder
tussenkomst van een vereniging gebeuren. In het buitenland bestaat er echter geen
ministeriële ontvanger van het volgrecht zoals in België. En zelfs hier heeft de
kunstenaarsvereniging een rol te spelen. Door het doorvoeren van controles en het
eventueel instellen van gerechtelijke procedures wordt ontsnappen aan de wettelijke
verplichtingen voor de veilinghouders zoniet onmogelijk dan toch zeer moeilijk
gemaakt. Voor deze tussenkomst past S.A.B.A.M. een afhouding van 7,5% op de
ontvangen rechten toe.
Nog een voordeel: S.A.B.A.M. int auteursrechten bij de
teledistributiemaatschappijen voor het gebruik van werken van de beeldende kunst
in de Belgische en buitenlandse programma's.
Geen kunstenaar zal wel het integraal nut van de auteursvereniging betwisten,
maar de aandacht dient erop gevestigd te worden dat alleen door het bundelen van
de krachten effectief werk kan geleverd worden.
Een andere taak van S.A.B.A.M. is het opkomen voor de rechten van de auteur
op doctrinaal gebied, de tussenkomsten bij de wetgevende of uitvoerende overheid
(denken we bv. aan de moeilijkheden i.v.m. de pensioenen) en een actieve deelname
aan het tot stand komen van nationale en internationale conventies.
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S.A.B.A.M. wil ook de promotie van de kunstenaars verzorgen. Met dit doel heeft
zij in september 1983 een nieuwe afdeling opgericht: de FOTOTHEEK, die ter
beschikking van uitgevers en beroepsmensen uit de wereld van de audiovisuele media
staat. Deze gebruikers kunnen beschikken over duizenden kunstwerken, uit te kiezen
op microfiches van een uitstekende kwaliteit. De fototheek bezit microfiches van
leden van de Franse vereniging SPADEM, zoals Dubuffet, César (ook beeldhouwers
maken deel uit van de fototheek), Cézan-
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ne, Folon, Monet, Renoit, Vasarely, Van Gogh..., maar ook de Belgische kunstenaars
zoals René Magritte, Adrien Van de Putte en Charles Delporte.
Andere microfiches zijn in voorbereiding.
U heeft hiermee een overzicht van het werk dat S.A.B.A.M. levert. Wie bijkomende
inlichtingen wenst, kan telefoneren naar/of even langsgaan bij Marianne Delord,
S.A.B.A.M. - 75-77 Aarlenstraat, 1040 Brussel, tel.: 02/230.26.60 - toestel 264.

Schrijvers en journalisten in de gevangenis
‘De pen’, zo zegt men, ‘is machtiger dan het zwaard’. Het wekt dan ook geen
verwondering dat schrijvers overal ter wereld onderdrukt worden door regeringen
die juist diegenen vrezen en haten die hen kunnen ontmaskeren en aanvallen in hun
geschriften.
Schrijvers (en uitgevers) in landen met zeer verschillende ideologieën, zijn vaak het
slachtoffer geweest van het niet naleven door de autoriteiten van de internationale
normen inzake het recht op vrijheid van meningsuiting. In Vietnam bijvoorbeeld
werd Nguyen Sy Te plots verplicht om een ‘heropvoeding’ te ondergaan, toen hij
bezig was met het schrijven van een essay waarin kritiek werd geleverd op de regering.
Het essay werd in beslag genomen. Erhan Tuskan, de uitgever van het tijdschrift van
een Turkse jeugdbeweging, werd tot 48 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij
‘communistische propaganda voerde’.
Niet alleen schrijvers van kritische artikels en essays, maar ook auteurs van allerlei
soorten literatuur lopen het gevaar te worden ‘bestraft’. In Marokko werd de dichter
en criticus Abdelkader Chaoui na een ‘gebrekkig’ proces veroordeeld tot 20 jaar
gevangenis omdat hij naar verluidt een complot had gesmeed tegen de veiligheid
van de staat. Nguyen Chi Thien heeft zo'n 25 jaar lang opgesloten gezeten in Vietnam
sinds hij op het einde van de jaren '50 probeerde een literair tijdschrift uit te geven
en sinds hij ‘trachtte het regime in diskrediet te brengen... door het schrijven van
romantische poëzie’.
Schrijvers kregen ook moeilijkheden omdat zij behoorden tot organisaties die de
regeringen niet welgevallig waren of vanwege hun geschriften. Mazim ‘Abd al-Wahid
al-As'ad in Jordanië is zo'n geval. Hij werd tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld
omdat hij tot een illegale organisatie behoorde. Wa'il Sawwah, een Syriër, wordt
sinds augustus 1981 zonder aanklacht of proces vastgehouden omdat hij lid is van
een verboden communistische organisatie. In 1978 werd een groep Libische schrijvers
gearresteerd. Zij werden berecht op beschuldiging van het vormen van een politieke
organisatie. Ook schrijvers die steun verlenen aan nationalistische of separatistische
bewegingen haalden zich de woede van hun regeringen op de hals en werden bestraft,
zoals dat het geval was bij de etnische Albanees Rrahim Sadiku in Joegoslavië. De
Mexicaanse journalist Jorge Enrique Hernandez Aguilar werd blijkbaar gearresteerd
omdat hij de landbouwers in zijn streek steunde in een reeks disputen met de
autoriteiten. Hij werd op gewelddadige wijze opgepakt terwijl hij deelnam aan een
betoging van landbouwers.
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Maar, schrijvers hebben niet alleen opsluiting te verduren, Jean Max Blanc, een
journalist uit Haïti, werd gearresteerd terwijl hij een verslag maakte van een betoging
tegen de regering. Daarbij werd hij in elkaar geslagen door soldaten. Wa'il Sawwah,
de Syrische schrijver, werd na zijn arrestatie naar verluidt gemarteld, net zoals Jorge
Enrique Hernandez, de Mexicaan en enkelen van een groep van twaalf Zuidkoreaanse
uitgevers die opgesloten zaten omdat ze ‘subversieve’ boeken hadden uitgegeven.
In Chili blijft de repressie van journalisten aanhouden. Ironisch genoeg blijft een
van hen, Juan Pablo Cardenas, ‘zijn verknochtheid aan de democratie en de vrijheid
van meningsuiting duur betalen’, zoals de internationale federatie van
dagbladuitgevers het stelde. Zijn straf (‘nacht-opsluiting’) werd bevestigd, net toen
hij in het buitenland de ‘Gouden Pen van de Vrijheids’-prijs kreeg uitgereikt op het
40ste wereldcongres van dagbladuitgevers.
Amnesty International roept schrijvers, journalisten en hun organisaties op om
brieven te schrijven ten voordele van deze gevangenen om te verzekeren dat zij, en
ook anderen, niet worden vergeten, en om de regeringen aan te zetten hen vrij te
laten.
Wie meer informatie wenst, kan zich rechtstreeks richten tot Amnesty International
Vlaanderen vzw, Kerkstraat 156, 2008 Antwerpen.

Oproep n.a.v. Promotiecampagne voor Amnesty International (28/11 31/12)
In Guatemala, in Joegoslavië, in Kampuchea, overal in de wereld ‘verdwijnen’
dagelijks mensen. Worden opgesloten. Gefolterd. Geëxecuteerd. Gewoon omdat ze
een andere mening hebben. Amnesty International komt voor hen op. Met schrijfakties,
die dikwijls resultaat hebben. Maar die volstaan niet. Informatie vergaren, acties
organiseren kost geld. Veel geld. En omdat Amnesty International onafhankelijk en
onpartijdig wil blijven, is A.I. afhankelijk van uw bijdrage (Vanaf 1000 F fiscaal
aftrekbaar.) Amnesty International. Prk.: 82-82.
Mogen we u hierbij beleefd vragen alle correspondentie van redactionele aard voortaan
nog alleen te sturen aan:
REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ P/A ROBERT
DECLERCK ‘TER HOOGSERLEIE’ HONDSTRAAT 6 8880 TIELT
en de correspondentie in verband met het beheer en de administratie (abonnementen)
en de betalingen te richten aan:
BEHEER/ADMINISTRATIE VAN HET TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ C.V.K.V. P/A ADIEL VAN DAELE LINDENLAAN 18 8880 TIELT
REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Beste dank bij voorbaat.
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten tijdig sturen naar het Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt.

A. Plastische kunsten
• Amsterdam
De redactie van het tijdschrift voor beeldende kunst, Kunstbeeld, heeft de
Kunstbeeldprijs 1987 toegekend aan de Belgische schilder en tekenaar Hans
Vandekerckhove (o Kortrijk, 1957). Aan de prijs is een bedrag van 3.000 fr. verbonden
en de prijs is bedoeld als aanmoediging voor jonge kunstenaars in het Nederlandse
taalgebied.

• Antwerpen
- Met als thema ‘Antwerpen’ organiseert de Stad Antwerpen een tweejaarlijkse
fotowedstrijd, die openstaat voor amateurs- en beroepsfotografen, met het doel
de fotografie als middel tot humane communicatie en creatieve expressie te
promoveren. Het deelnemingsformulier en de ingezonden foto's moeten binnen
zijn voor 1/4/88. Info en deelnemingsformulier: Culturele Raad van de Stad
Antwerpen, Stadhuis, Grote Markt, 2000 Antwerpen, tel. (03) 231 16 90.
- Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert FAFK (Federatie Arbeiders
Foto- & Kinokringen) tot 15 januari 1988 een fotowedstrijd met als thema
‘Historische gebouwen in Vlaanderen’. Enkel voor amateurfotografen. De jury
bestaat uit o.m. Paule Pia, Hubert Grooteclaes, Raoul Servais, Filip Tas, Bob
Van Den Bempt, Karel Van Deuren en Georges Vercheval. De werken moeten
binnen zijn vóór 15/1/88 op het secretariaat van FAFK, waar ook
inschrijvingsformulieren te bekomen zijn: Provinciestraat 53, 2018 Antwerpen.

• Bredene
De jaarlijkse prijs voor grafiek en schilderkunst Anto Diez werd dit jaar voorbehouden
voor schilderkunst. De jury onder voorzitterschap van kunstschilder Anto Diez
bestond uit dr. Lydia M.A. Schoonbaert, hoofdconservator Kon. Museum Schone
Kunsten te Antwerpen, de kunstcritici Marcel Duchateau en Remi de Cnodder, met
als waarnemer namens het gemeentebestuur Gilbert Vanleenhove, schepen voor
cultuur.
In totaal hadden 61 deelnemers 170 werken ingezonden. De eerste prijs 50.000
fr. werd toegekend aan de inzending van Jan Van den Driessche uit Dilbeek; de
tweede prijs (20.000 fr.) aan Roger Van de Berghe uit Jabbeke; de derde prijs (10.000
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fr.) aan Monique Deckers uit Brasschaat; een eervolle vermelding ging naar Angeline
Bonte uit Jabbeke.
De bekroonde werken en deze van een 30-tal geselecteerden werden geëxposeerd
in het Cultureel Centrum Anto Diez, Bosduifstraat.

• Brussel
- Het Provinciaal comité voor Kunstambachten van Brabant (Vlaamse
Gemeenschap) organiseerde voor het eerst in 1987 de Tweejaarlijkse Prijs voor
Kunstambachten. Het thema luidde: Keramiek, Kunst van aarde en vuur. Hoewel
de deelname uitsluitend voorbehouden was voor kunstenaars die wonen in de
provincie Brabant, hebben toch 80 kunstenaars meegedongen, met in het totaal
240 kunstwerken. De jury, samengesteld uit F. Wouters, H. La Barthe, Jan
Walgrave, Johan Valcke, Roger Seldeslachts en Egife Rabau, koos Mieke
Everaet als laureaat en kende daarbij vijf eervolle vermeldingen toe: Hanneke
Beaumont, Karin De Geest, Paul Gruszow, Martine Plonteux en Griet Van
Buggenhout.
- James De Coninck (Oostende) werd laureaat in de Hembecca wedstrijd 87, die
voorbehouden was voor schilderkunst. Albin Courtois kreeg de Erepenning
Hembecca '87 en Jan Van Den Driessche (Dilbeek) en Luc De Meyer (Brugge)
kregen een eervolle vermelding. Als juryleden traden op: Lydia Depauw, Marcel
Duchateau, Jean Pigeon, Guido Verhaeghe, Ludo Bekkers, Roger-Pierre Turine,
Filip Roland, Willy Juwet, Jean-Pierre Vlasselaer, secr. Remi Van Praet. Zij
selecteerden werk van volgende kunstenaars voor de tentoonstelling (19/9 t/m
25/10) in de voormalige St.-Nikolaaskerk van Neder-Over-Heembeek: Jan
Debrabandere, Damien Deceuninck, James De Coninck, Joris De Geest, Bob
De Groof, Marleen de Henau, Patricia de Lausnay, Ronny Delrue, Luc De
Meyer, Jean-Luc Deprez, Pierre Devreux, Willy Van Buggenhout, Jan Van Den
Driessche, Edith Vandevelde, Luc Van Lent, Hendrik Vermeulen.

• Freiburg (Dtsl.)
In september 1988 organiseert de Galerie Schneider de tweede wedstrijd voor artiesten
die werken met klei ofporcelein. Deze internationale wedstrijd heeft om de twee jaar
plaats en gaat samen met een tentoonstelling (met catalogus). De totale prijs bedraagt
20.000 DM. Info en reglement: Galerie Schneider, Skulptur, Objekt, Gefäss,
Wilhelmstrasse 17, D-7800 Freiburg, tel. (0761) 38 24 48, 294 06.

• Gent
- Door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen werd
voor het jaar 1987 een prijs uitgeschreven voor Plastische Kunsten,
voorbehouden aan de beeldhouwkunst. De jury vergaderde onder het
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voorzitterschap van de heer gedeputeerde De Cuyper, met als leden de heren
Jan Calmeyn, Bert Coolens, Etienne Desmet, Paul Van Gysegem en Maurice
Witdouck. Er waren 27 inzendingen. De Bestendige Deputatie heeft op advies
van de jury beslist de prijs niet toe te kennen. Twee aanmoedigingspremies
respectievelijk ten bedrage van 30.000 fr. en 20.000 fr. werden achtereenvolgens
verleend aan de heren Jef Mouton uit Waasmunster en Antoine Bral uit Kaprijke.
In 1988 zal de Provinciale prijs voor plastische kunsten voorbehouden zijn aan
de grafische kunsten. Info: Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Bisdomplein
3, 9000 Gent, tel. (091) 25 3001.
- Binnen de Sint-Lucasscholen van België wordt er jaarlijks door UPA/BUA een
prijs Van Hove uitgereikt aan één of meerdere studenten. De jury maakte een
selectie uit de verschillende eindejaarsprojecten van de laatstejaarsstudenten.
Dit jaar kreeg Hans Van Bever (St.-Lucas-Gent) een prijs met een project voor
een buurthuis in de omgeving van de Sint-Baafskathedraal.
- In het kader van de viering 125 jaar Sint-Lucas Gent organiseerde men een
internationale Ideeënwedstrijd voor architectuurinstituten met als thema ‘De
Kuip van Gent’. In totaal namen elf architectuurinstituten deel aan deze open
konfrontatie met als hoofdprobleemgebied de zone tussen het Belfort en de
Sint-Niklaaskerk. De jury was samengesteld uit: prof. B. Vayssière (Paris), Prof.
Arch. J. Coenen (Eindhoven), Arch. Ch. Vadenhove (Liège), Prof. Arch. J.
Barthélémy (Mons), E. Lagrou (Brussel), Ir. Arch. Van de Sande (Stad Gent).
Werden als beste projecten verkozen: Ex Aequo: Annie Mie Depuydt - Marleen
Goethals - Piet Swinnen - Hans Van Bever - Project ‘Hannah is’ - Hoger
Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent. - Peter Haverhals & Michel Verstraete
- Katholieke Universiteit Leuven - Interfacultair Instituut Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening. - Christophe Gillis - Institut Supérieur d'Architecture
Saint Luc St. Gillis, Bruxelles. - Benoit Thielemans - Institut Supérieur
d'Architecture Saint Luc St. Gillis, Bruxelles. Verdienen een eervolle vermelding:
Bill Macleod - Birmingham School of Architecture.
- Benoit Heuse & Michel Dachelet - Université Catholique de Louvain - Unité
d'Architecture. - Bruno de Nathelin - Université Catholique de Louvain - Unité
d'Architecture. Een selectie van de ingezonden projecten zal men vanaf 21
november exposeren in Hotel d'Hane-Steenhuyse, Veldstraat 55, Gent.

• Lier
Door het Louis Zimmercomité i.s.m. het Stadsbestuur van Lier wordt de Prijs voor
schilderkunst Meester Louis Zimmer georganiseerd in 1988. De wedstrijd staat open
voor alle kunstschilders die op 1/1/88 18 jaar zijn. De prijs voor het bekroonde werk
bedraagt 100.000 fr. met medaille van de Stad Lier. Ook voor de tweede en derde
prijs is er een medaille van de Stad Lier. Vierde en vijfde prijs krijgen een medaille
van het Zimmertorencomité-V.V.V. Het bekroonde werk blijft eigendom van de Stad
Lier en de kunstenaars van wie werk wordt geselecteerd krijgen een certificaat. De
jury kan de prijs eventueel niet toekennen. De deelnemers mogen niet meer dan twee
werken inzenden (niet groter dan 100×80 en niet kleiner dan 60×50 cm). Alle
technieken zijn toegelaten en de werken mogen niet gesigneerd zijn. Op de keerzijde
dragen ze een motto of kenspreuk. Achteraf moet de laureaat het werk signeren.
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Inschrijven moet gebeuren vóór 15/9/88 op het adres: Toeristisch Bureau van de Stad
Lier, Stadhuis, Grote Markt, 2500 Lier, waar men alle verdere informatie kan
verkrijgen. Tel. (03) 489 11 11, toestel 238.

• Szombathely (Hongarije)
Het Savaria Museum van Szombathely en de Vereniging voor Hongaarse kunstenaars
organiseren van 24/4 tot 4/9/88 de zevende internationale Biënnale voor
miniatuurtextielkunst. Elke deelnemer mag
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twee werken inzenden die echter niet groter mogen zijn dan 20×20×20 cm.
Deelnemingsformulieren zijn te bekomen bij: Savaria Museum, Szombathely,
Kisfaludy S.u.9., 9700 in Hongarije.

• Waregem
De vzw Kultureelcentrum ‘De Schakel’ en de Kultuurraad i.s.m. het Gemeentebestuur
organiseren de tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst, De Gaverprijs. De vierde
uitgave wordt gehouden tijdens het jaar 1988 en is voorbehouden voor schilderkunst.
Deelname aan de Gaverprijs 1988 staat open voor alle kunstenaars geboren of
gevestigd in Nederlandstalig gebied. De ingestuurde werken zullen beoordeeld worden
door de jury, samengesteld uit Willy Juwet (voorzitter), Hector Waterschoot en Jan
D'Haese. De geselecteerde werken zullen van 21/5 t/m 12/6/88 tentoongesteld worden
in het Kultuurcentrum ‘De Schakel’ te Waregem. Inschrijven tegen uiterlijk 1/4/88
(deelname 500 fr.). tijdens de proclamatie op vrijdag 20 mei '88 te 20 uur in
voornoemd Kultuurcentrum zullen de volgende prijzen toegekend worden: Gaverprijs: 40.000 fr. + erediploma - Prijs ‘Georges Leroy’: 20.000 fr. + erediploma
- Persprijs: 10.000 fr. + erediploma.Info: Werkgroep Gaverprijs, Schakelweg 8, 8700
Waregem, tel. (056) 60 35 00.

B. Muziek
• Brussel
De Unie van Belgische Componisten heeft de Fuga 1986 toegekend aan Jan Decadt
en het Duo Alfonso en dit als blijk van erkentelijkheid voor een ononderbroken op
touw gezette activiteit ter bevordering van de hedendaagse Belgische muziek.
Bedoelde ‘Fuga’ (beeldhouwwerk van Jeanne De Dijn) werd op 8/10 jl. overhandigd
in de hoofdzetel van SABAM-Brussel.

• Colmar (Fr.)
Nog tot 15/1/88 kan men inschrijven voor de Internationale Wedstrijd voor
Kamermuziekensembles (blaaskwintetten), georganiseerd door de stad Colmar.
Prijzen: 10.000 en 40.000 FF. Info: Service des Activités culturelles, Hôtel de Ville,
F-68000 Colmar, telefoon (00 33) 89 23 99 68, binnenpost 1333.

• Ieper
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Om tegemoet te komen aan het tekort aan Nederlandstalige liederen voor
niet-professionele koren, richt de Marnixring Ieper-Westland een compositiewedstrijd
in. De compositiewedstrijd bestaat uit twee categorieën: een originele compositie op
tekst van een Vlaamse dichter(es) nog in leven en een bewerking van een origineel
Nederlandstalig lied uit de bestaande Vlaamse liederenschat. Er zijn in totaal voor
130.000 fr. prijzen. De composities zijn bestemd voor twee, drie of vier gelijke of
gemengde stemmen. Zij moeten a capella of met pianobegeleiding door een
niet-professioneel koor uitvoerbaar zijn. De jury zal samengesteld zijn uit prominente
musici uit het hele Vlaamse land. De bekroonde werken zullen op kosten van de
organisatoren uitgegeven worden. Het reglement kan bekomen worden bij: Marnixring
Ieper-Westland, Dikkebusseweg 273, 8900 Ieper.

• Leuven
De Europese Vereniging ter bevordering van de poëzie organiseert de Europese
Compositiewedstrijd 1988-1989 Muziek en Poëzie, waaraan prijzen van 50.000,
40.000, 30.000 en 20.000 fr. verbonden zijn. Er zijn twee categorieën bepaald: 1.
werk voor solostem met begeleiding van één instrument - 2. werk voor gemengd
koor a cappella. Duur van de werken min. 7' - max. 12'. De wedstrijd staat open voor
alle componisten uit de landen van de Europese Gemeenschap en men kan inschrijven
tot 31/12/88. Info: Europese poëziebibliotheek, Blijde Inkomststraat 9, 3000 Leuven,
tel. (016) 23 53 51.

• Louisville (V.S.)
De University of Louisville organiseert de Grawemeyer Award for music composition,
ter bekroning van een groots muziekwerk, gecreeerd tussen 1983-87. De prijs wordt
beloond met 150.000 US dollar en de uiterste inzenddatum is 29/1/88. Info:
Grawemeyers Music Award Committee, School of Music, University of Louisville,
Louisville, Kentucky 40292, USA.

• Mechelen
Geert D'Hollander, 22 jaar en stadsbeiaardier van Antwerpen en Sint-Niklaas, is tot
laureaat bekroond van de Driejaarlijkse Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola, te
Mechelen. De voorzitter van de jury, Jo Haazen, benadrukte dat het niveau van deze
wedstrijd nooit eerder in de beiaardwereld bereikt was. Zes kandidaten kwamen in
finale. Laureaat D'Hollander kreeg de prijs van 100.000 fr. overhandigd, een gouden
medaille, een bronzen klok en mag later ook een concertreis door België maken. Het
handelscomité had voor de winnaar ook nog 25.000 fr. in petto. Geert D'Hollander
won hiermee zijn elfde wedstrijd waaraan hij deelnam. De Nederlander Boudewijn
Zwart werd tweede en kreeg de Sabamprijs, John Gouwens uit de VS werd derde.
Verder volgden: Koen Van Assche, Eddy Mariën en Bob Van Wely. Het programma
van de laureaten bestaat uit de vertolking van een barokwerk, een romantisch werk
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en een hedendaags werk, alsook van een verplicht Belgisch werk, voor deze
gelegenheid gecomponeerd door Jos Van Looy.

• Schelle
De v.z.w. Cantabile richt in 1988 haar tweejaarlijkse pianowedstrijd voor jonge
pianisten in. De kandidaten moeten uit Nederlandstalig België komen. De openbare
schiftingsproeven vinden plaats op 7, 14 en 21 februari in de Kleine Zaal van de
Singel in Antwerpen. De openbare eindproeven worden gehouden op 27 maart in de
Rode Zaal van de Singel. Inlichtingen: v.z.w. Cantabile, Antoon Van Dijckstraat 4
te 2621 Schelle, tel. (03) 887 44 38 (na 17 u.).

C. Letterkunde
• Antwerpen
- Ivo van Orshoven (Leuven, 1946) uit Deurne werd bekroond met de Professor
Emiel Vlieberghprijs 1987 voor zijn roman ‘Het lied van Iram’. Professor Jan
Emiel Vliebergh (1872-1925), doctor in de politieke en sociale wetenschappen,
doceerde vanaf 1907 aan de Leuvense rechtsfaculteit. In 1911 werd hij algemeen
voorzitter van het Davidsfonds. Onder zijn leiding kende de vereniging grote
uitstraling en bloei. In 1925 werd door het Davidsfonds de ‘Professor Emiel
Vlieberghprijs’ voor de roman ingesteld. Met de bedoeling de Nederlandse
literatuur te bevorderen en vooral jonge Vlaamse schrijvers aan te moedigen,
werd de prijs (nu 100.000 fr.) periodiek toegekend aan auteurs van
oorspronkelijke romans. In de galerij prijswinnaars ontmoeten we bekende
namen uit de Nederlandse literatuur: Emiel van Hemeldonck, Gaston Duribreux,
Leo Mets, Cor Ria Leeman, Julien van Remoortere, Henri van Daele e.a.
Ivo van Orshoven (Leuven, 1946) is advocaat in Deurne. Tot nog toe schreef
hij, naast toneelstukken, vooral kortverhalen, waarvan er verschillende reeds
bekroond werden. ‘Het lied van Iram’, Van Orshovens debuut, is een erg
origineel verhaal waarin het embryo Iram de hoofdrol vertolkt! De jury
omschreef deze roman als ‘... een merkwaardige fantasie, sprookjesachtig,
ernstig en speels met zelfs humoristische trekjes. Het is een allegorische
voorafbeelding van wat het leven is, met zijn vragen en zekerheid, zijn vreugde
en pijn.’
- Op voorstel van de Provinciale Commissie voor Letterkunde werden de
Provinciale Prijzen voor letterkunde 1987 toegekend. De prijs voor een
verdienstelijk kinderboek (75.000 fr.) gaat naar Gil Vander Heyden voor haar
werk ‘Naar China in een koffiedoos’. De prijs voor een verdienstelijk jeugdboek,
ten bedrage van 75.000 fr., werd toegekend aan Cor Ria Leeman voor zijn werk
‘Shabonee’. Voor de prijs voor een verdienstelijk toneelwerk, T.V.- of radiospel
viel de keuze van de jury op Ruud De Ridder voor zijn toneelwerk ‘Onze Bompa
is aan 't vrijen’. Ook hier bedraagt de prijs 75.000 fr. De jury was samengesteld
uit (voorzitter) L. Bogman, gedeputeerde, (ondervoorzitters) M. Van Santvoort
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en L. Hellemans, gedeputeerden, (secretaris) mevrouw F. Pluym-Wuyts en de
leden (Jury Jeugd- en Kinderboek) mevrouwen M.-Cl. Verbeek-Luts en I. Van
Goeree en de heer A. Van Nerum en (Jury Toneelwerk, T.V.- of Radiospel) de
heren dr. T. Brouwers, G. Laenen en J. Vorsselmans.
- De Boekenleeuw werd toegekend door een jury recensenten van jeugd- en
kinderboeken aan Johan Ballegeer (categorie jeugd, ouder dan 12 j.) voor zijn
boek ‘Geen meiden aan boord’, aan Diane Broeckhoven (categorie kinderen,
tussen 8 en 12j.) voor haa boek ‘Een dood vogeltje’ en aan Rik Pareit voor de
beste vertaling (‘Jacht in het donker’ van Monica Hughes). De jury bestond uit
G. De Baeck, M. de Bruyne, H. Janssen, C. Versteylen, J. Boden, H. Masui, J.
Van Coillie, I. Sierens en E. Smets.
Voor de Lisseweegse jeugdschrijver, Johan Ballegeer, heeft deze bekroning een
heel speciale betekenis: met één en hetzelfde jeugdboek (Geen meiden aan
boord) ontving hij drie bekroningen: in mei kreeg hij de Van Maerlantprijs in
Damme en in oktober de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury.
- Tot en met 30/12 kunnen dichters en dichteressen een gedicht inzenden voor
de tweede poëzieprijs ‘De Schrans’ die als titel meekreeg ‘De wereld verandert’.
Er zijn twee leeftijdscategorieën, nl. jonger en ouder dan 25 jaar. Voor beide
laureaten is een geldprijs voorbehouden en de eervolle vermeldingen ontvangen
eveneens waardevolle prijzen. De jury is samengesteld uit Julien Tahon
(voorzitter), Joke van den Brandt, Myriam Van Loon, Mireille Hugaert, Wim
Persoon en Ugo Verbeke. Alle inlichtingen en wedstrijdreglement zijn te
bekomen op volgend adres: 2de Poëzieprijs De Schrans, p.a. Ugo Verbeke, Eug.
Laermansstraat 10, 2020 Antwerpen. Graag met postzegel voor antwoord.

• Blankenberge
De 9e Poëzieprijs van de Stad Blankenberge werd uitgereikt aan de Vlaamse dichteres
Huguette Wante uit Huldenberg voor haar gedicht ‘Na een lange reis’ en Werner
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Abeele (Haasrode) en Frans Depeuter (Olen) kregen een eervolle vermelding voor
respectievelijk ‘Kweekschool 1954’ en ‘Het Ouderhuis’. De jury was samengesteld
uit (voorzitter) Hervé Casier, Daan Inghelram, Anneke Buys, Fernand Florizoone,
Mireille Hugaert en (secretaris) Jean-Pierre Ryckx. 213 gedichten werden ingezonden
voor deze poëzieprijs. Ze werden verzameld in een boek ‘Hij vroeg haar welke taal
ze sprak’, een uitgave van Kofschip-Kring vzw-Brussel.
Irina van Goeree kreeg de Daan Inghelramprijs toegekend van de jury voor haar
roman ‘Morgen zingt de Timalia’. De heren Hervé Casier (Vlissegem-De Haan) en
Willy Copmans (Geel) kregen de medaille van Leopold II opgespeld, omwille van
hun verdienste als dichter.

• Eppegem
Het literair-artistiek tijdschrift ‘Bries’ (Sam vzw) schrijft de Briespoëziewedstrijd
1988 uit en stelde volgend reglement op: Het thema van de Bries-poëziewedstrijd
1988 is ‘De lenige liefde’. Het aantal inzendingen per auteur wordt beperkt tot twee
gedichten, die nooit eerder gepubliceerd werden. De auteur vermeldt een schuilnaam
onder zijn werk. Schuilnaam tezamen met ware naam, adres, telefoonnummer en
bio-bibliografische gegevens dient hij in een gesloten omslag, waarop de schuilnaam
vermeld is, mee te zenden. Het ligt voor de hand dat op de inzending geen afzender
vermeld wordt. De inzendingen worden niet aangetekend verstuurd naar het
Bries-redactieadres, Kreupelstraat 126 te 1840 Eppegem, en dit in viervoud, uiterlijk
op 20 februari 1988 (poststempel geldt als bewijs). Bij de inzending dienen 3
postzegels van 13 fr. gevoegd, 2 voor de verzending van de manuscripten naar de
juryleden, 1 voor de uitnodiging voor de prijsuitreiking. Nederland: 2 internationale
antwoordcoupons. De werken worden niet teruggestuurd. De jury is samengesteld
uit Clara Haesaert, Eugène Van Itterbeek en Guido Devos. De eerste prijs wordt
geschonken door Eric Clerckx, Schepen van Cultuur van de Stad Vilvoorde en bestaat
uit het volledige werk van Herman De Coninck, een abonnement op Bries en het
Nieuw Wereldtijdschrift. De juryuitspraak is bindend. Hierover wordt geen
correspondentie gevoerd. Deelnemers verklaren zich akkoord met het reglement.
Inzendingen niet conform aan dit reglement worden niet in aanmerking genomen.
Bries alleen mag uit de ingezonden stukken een selectie maken voor publikatie. De
auteurs staan de rechten op reproduktie af tot eind 1988. De proclamatie van de
laureaten geschiedt tijdens de literaire manifestatie die doorgaat op vrijdag 25 maart
1988 e.k. te Vilvoorde tijdens de ‘Week van het Vlaamse Boek’ i.s.m. de Standaard
Boekhandelketen. Bries-Infofoon: G. Devos, (015) 61 38 00.

• Gent
- In de Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor Letterkunde 1987 werd Greta
Seghers laureaat met het werk ‘Ontregeling en misverstand’ en Guido van
Heulendonk premiewinnaar voor zijn roman ‘Hoogtevrees’ (1985). De jury was
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samengesteld uit Prof. M. Janssens, Dr. A.M. Musschoot, Wim Hofman, Lic.
F. Handtpoorter en Rik Lanckrock.
- De 62-jarige dichter Fernand Florizoone, lid van onze Kernredactie, werd
bekroond met de Guido Gezelleprijs. Deze prijs van de Academie voor Taalen Letterkunde wordt vijfjaarlijks uitgereikt. Fernand Florizoone kreeg de prijs
voor een nog niet gepubliceerde bundel ‘Op de bermen van de tijd’. De bundel
bevat gedichten over zijn geboortedorp Wulpen en ondermeer over de
componisten Sibelius en Mozart. De Koksijdenaar werd reeds eerder bekroond
met de J. De Belderprijs, de Briljanten Literaprijs van Beringen en de poëzieprijs
van de stad Blankenberge.
- De Prijs van de Vlaamse Poëziedagen 1987 ging naar Rudolf van de Perre
(Hekelgem) voor zijn bundel ‘Boergondische Suite’ (zie nr. 217 van ons
tijdschrift, blz. 247-249 voor een bespreking ervan van de hand van Aleidis
Dierick!), terwijl Marc Cousement (Oudenaarde) de Basiel de Craeneprijs voor
debutanten wegkaapte.

• Harelbeke
Door de Stedelijke Dienst Cultuur worden twee literaire prijsvragen uitgeschreven.
De ene prijs is voorbehouden voor poëzie van jongeren tot 22 jaar en de andere voor
het ‘sonnet’ en hiervoor is er geen leeftijdsbeperking. De prijzenpot bestaat uit prijzen
van 10.000 fr., 5.000 fr. en 3 maal 1.000 fr. Uiterste datum voor inzending 25/12.
Info: Ontmoetingscentrum, Gaversstr. 8, 8730 Harelbeke. Tel. (056) 71 96 41.

• Knokke-Heist
De Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 1988 wordt uitgeschreven door het NCMV
Knokke-Heist onder de auspiciën van het Gemeentebestuur en de Kredietbank. Hij
gaat naar een nog niet uitgegeven jeugdboek voor jongens en meisjes van 12 tot 16
jaar. Zowel Vlamingen als Nederlanders kunnen eraan deelnemen. De prijs, in 1983
nog 20.000 fr. bedraagt nu 60.000 fr. Bovendien waarborgt de samenwerking met
uitgeverij Davidsfonds/Leuven een zeer hoge verkochte oplage, zowel in de
boekhandel in Vlaanderen en Nederland, als bij de DF-leden. Alleen al financieel
gezien, is de prijs één van de belangrijkste jeugdboekenprijzen in Vlaanderen
geworden. Van de zes stemgerechtigde juryleden (voorzitter Manu Desutter, Rita
Ghesquière, Micheline Ghyselbrecht, Maria Jacques, Jan van Coillie, Annie
Vandierendonck) zijn er vier dames, die daardoor duidelijk in de meerderheid zijn.
Deze jury komt bijeen in het voorjaar 88. De manuscripten dienen ingestuurd te
worden vóór 20/1/88. Reglement en nadere informatie worden versterkt door de
secretaris van de jury, Leo Peeraer, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.

• Leuven
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- De wedstrijd DWB-DGE wordt jaarlijks uitgeschreven. In 1988 wordt de prijs
uitgereikt voor ongepubliceerd oorspronkelijk verhalend proza (romans of
verhalenbundels) dat in het Nederlands gesteld is. Leden van de redactie van
DWB worden van deelname uitgesloten. De prijs bedraagt 125.000 fr. en is één
en ondeelbaar. De jury die samengesteld is uit: M. Janssens, G. Seghers, H.
Bousset, A.M. Musschoot, en een vertegenwoordiger van de uitgeverij, kan
beslissen de prijs niet toe te kennen. Inzendingen dienen getypt en in vijf
exemplaren naar het redactieadres gestuurd te worden. Op elk exemplaar
vermeldt de inzender de titel van zijn inzending, een kenspreuk en de aanduiding
‘Wedstrijd DWB-DGE’.
Voorts is de inzending vergezeld van een gesloten enveloppe, waarop de
kenspreuk en de titel van de inzending vermeld staat. Binnen de enveloppe staan
de werkelijke naam en het adres van de auteur vermeld op een dichtgevouwen
blad. De inzendingen moeten uiterlijk op 31 januari 1988 op het redactieadres
toekomen, met de duidelijke vermelding: Wedstrijd DWB-DGE, Postbus 137,
3000 Leuven, België. De inzendingen worden niet teruggestuurd. Over de
beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd. De bekroonde inzending
wordt gepubliceerd door uitgeverij Den Gulden Engel, op basis van het
gebruikelijke auteurscontract. Ook voor niet bekroonde inzendingen heeft Den
Gulden Engel het optierecht. De uitspraak van de jury wordt bekendgemaakt
op het weekend van DWB, op 4 en 5 juni 1988 te Dworp. Alle deelnemers
zullen daarop schriftelijk uitgenodigd worden.
- De Universitaire Werkgroep Literatuur en het tijdschrift ‘WEL’ schrijven een
literaire wedstrijd uit. Gevraagd wordt een essay over een literair onderwerp
(auteur, stroming e.d., geen recensie). Bibliografie is noodzakelijk, eventueel
in de tekst vervat. Het essay dient gesteld in behoorlijk Nederlands en heeft een
lengte van minimum drie en maximum zes bladzijden machineschrift (kwarto).
Op de kopij wordt enkel een kenspreuk vermeld, herhaald op een gesloten
omslag waarin naam en adres van de inzender voorkomen evenals een verklaring
dat zijn tekst niet eerder werd gepubliceerd noch bekroond. Leden van redactie
en bestuur van WEL-UWL worden uitgesloten van deelname. ‘WEL’ behoudt
zich het recht voor op publikatie van de inzendingen, ook der niet bekroonde.
Zoals steeds blijven de auteurs in het bezit van het copyright. Het essay dient
in vier exemplaren opgestuurd naar: Redactie WEL, Kapucijnenvoer 67/15 te
3000 Leuven, zulks vóór 15 december 1987. Aan de wedstrijd zijn drie prijzen
verbonden: 10.000 fr., 5.000 fr. en 3.000 fr. De jury kent zich het recht toe
bepaalde prijzen niet toe te kennen of ze op te splitsen. De jury bestaat uit: Dr.
Hugo Bousset, Hans Devroe (voorzitter), Jan Staes en prof. Alfred Warrinnier.
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk, er wordt geen briefwisseling
over gevoerd. Ingezonden teksten worden niet geretourneerd. De prijsuitreiking
vindt plaats t.g.v. een literaire avond in de lente 1988.

• Oudenburg
De Vlaamse Kinder- en Jeugdjury bekroont ieder jaar een aantal kinderen
jeugdboeken. In elf Vlaamse steden zijn er jurygroepen werkzaam die uitsluitend
Vlaamse werken beoordelen. Er wordt gewerkt in drie categorieën. Voor 1987 is de
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uitslag als volgt: voor 8-9-jarigen: 1. ‘Tenten in de wei’ van Ed Franck - 2. ‘Ben je
betoeterd, opa’ van M. Vanpol - 3. ‘Het jongensbed’ van Jaak Dreesen. Voor
10-12-jarigen: 1. ‘De schat van de dode zee’ van Maria Heylen - 2. ‘Het raadsel van
Rose Cottage’ van Paul Jacobs - 3. ‘500 in de week’ van Gerda Van Cleemput. Voor
13-14-15-jarigen: 1. ‘Geen meiden aan boord’ van Johan Ballegeer - 2. ‘Ik heb je
herkend’ van Paul Kustermans - 3. ‘Jacht in het donker’ van M. Hughes in een
vertaling van Rik Pareit. Meer inlichtingen over de Kinder- en Jeugdjury kan men
verkrijgen bij Lieve Ternier, Burgstraat 32, 8230 Oudenburg, tel. (056) 26 60 48.

• Rekkem
De Redactie van het jaarboek De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français,
uitgegeven door de ‘Stichting Ons Erfdeel’, stelt een Driejaarlijkse Prijs De Franse
Nederlanden in. Gevraagd wordt een oorspronkelijke studie op maatschappelijk,
cultureel of taalkundig terrein die betrekking heeft op de Franse Nederlanden ná
1960, of een studie inzake betrekkingen van Vlaanderen en Nederland met de Franse
Nederlanden gedurende diezelfde periode. De prijs bedraagt 50.000 BF of f 3.000
en de bekroonde studie wordt in het jaarboek gepubliceerd. De eerste prijsuitreiking
heeft plaats in 1990. De studie moet in het Nederlands gesteld zijn en de min.
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lengte is 6.000 woorden en de max. lengte 10.000 woorden. Inzenddatum 1 juli 1989.
Info: Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, 8530 Rekkem.

• Sint-Truiden
Het literaire tijdschrift Appel organiseert drie literaire prijzen: 1. Jaarlijks de
Poëzieprijs van de stad Sint-Truiden m.m.v. de Kultuurraad. De stadsmagistraat
schenkt een kunstwerk. Uitreiking in oktober. Inzendtermijn: 1 maart van ieder jaar.
- 2. Jaarlijks de Hendrik Prijs-prijs voor korte verhalen m.m.v. Het Belang van
Limburg en de Kredietbank. De prijs is een beeldhouwwerk. Uitreiking in maart. Inzendtermijn: 1 november van ieder jaar. - 3. Twee-jaarlijks de Blauwe Vogel-prijs
voor reisverhalen. Als prijzen zijn er drie reiswaardebons geschonken door de Blauwe
Vogel (25.000, 15.000, 10.000 fr.).
Uitreiking voor 't eerst op 11.12.1987. Inzendtermijn: 1 september 1987, 1989...
Iedere auteur mag per keer niet meer dan 5 gedichten of 3 verhalen inzenden. De
verhalen mogen niet langer zijn dan 10 bladzijden van 30 regels van 60 aanslagen.
Duidelijk vermelden voor welke prijs men inzendt. Inzenden getypt in drie-voud en
onder schuilnaam of kenspreuk. In een bijgevoegde, gesloten envelop waarop de
schuilnaam of kenspreuk: twee antwoordzegels of -coupons; de belofte dat de teksten
ongepubliceerd zijn en origineel; personalia (naam, adres, telefoon...). Inzendingen
worden nooit teruggezonden. Over de beslissing van de respectieve jury's - die kunnen
beslissen één of meer prijzen niet toe te kennen - wordt niet gediscussieerd.
Redactieleden en vroegere winnaars komen niet in aanmerking. De geselecteerde
teksten worden in Appel gepubliceerd. De auteurs behouden alle rechten om
filantropische redenen. Alle inzenders verklaren zich akkoord met dit reglement en
worden tijdig geïnviteerd op de uitreiking.
- Voor de 12e Poëzieprijs van St.-Truiden kregen de organisatoren (tds. Appel) in
het totaal 650 gedichten binnen, waartussen - naar het zeggen van de jury - heel wat
gedichten die ‘ideeënloos, tam en onpersoonlijk’ aandeden. Vijfentwintig van deze
gedichten kwamen dan toch in aanmerking voor publikatie. Kees Hermis won deze
12e poëzieprijs met het gedicht ‘Nomaden’, H.J. Neppelenbroek werd tweede en
Guy Brugmans derde. De publieksprijs ging naar Ina Stabergh. Rik Dereeper werd
tweede en als derde vinden we nogmaals H.J. Neppelenbroek.

• Sint-Michiels-Brugge
Door Padalico wordt een poëziewedstrijd uitgeschreven, waaraan men kan deelnemen
na storting van 100 fr. inschrijvingsgeld op rek. 001-1787789-58 met vermelding
Padalico poëziewedstrijd. Max. 3 gedichten in vijfvoud, onder schuilnaam, vergezeld
van gesloten enveloppe met ware identiteit, adres en geboortedatum, voor 18/12 te
sturen aan R. Vanderkluyzen, Padalico, K. Albertlaan 40A 8, 8200 St.-Michiels. De
vereniging heeft ook een heus literair project op stapel gezet. Zie rubriek ‘Uit het
leven...’.
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• Tielt
Het Stadsbestuur, de Stedelijke Culturele Raad van Tielt en Uitgeverij Lannoo, Tielt
schrijven een prijskamp uit ter aanmoediging van goede jeugdliteratuur. De prijs
bedraagt 100.000 fr. en het bekroonde werk wordt uitgegeven door de uitgeverij
Lannoo. Aan de prijskamp kunnen alle Nederlandsschrijvende auteurs deelnemen.
Manuscripten dienen een volledig, origineel en niet eerder gepubliceerd verhaal te
bevatten, waarvan de lengte 80 à 100 pagina's bedraagt. Het boek moet afgestemd
zijn op de leeftijdsgroep tussen 8 en 12 jaar. De inzendingstermijn wordt afgesloten
op 31/1/88 en de uitspraak van de jury wordt in juni 1988 bekend gemaakt. Het
reglement kan worden aangevraagd op volgend adres: Culturele Dienst - Cultureel
Centrum Gildhof, Sint-Michielsstraat 9, 8880 Tielt, tel. (051) 40 29 36.

• Tongeren
De Tongerse Schrijverskring en de Culturele Raad van de stad Tongeren organiseren
voor de vierde maal een poëziewedstrijd met als inzet de Prijs van de Culturele raad
en de Prijs Herman de Buyzer. Het thema voor 1988 is ‘Jeugd’ in de ruimste zin
bekeken. Maximum drie getypte en ongepubliceerde gedichten, in drievoud en onder
pseudoniem, vergezeld van een gesloten omslag waarin naam en adres van de auteur
worden ingewacht tot uiterlijk 1 maart 1988 bij het secretariaat van de Tongerse
Schrijverskring, p/a Jeannine Vanhaeren, Jagersstraat 4 te 3700 Tongeren. De
prijsuitreiking gebeurt tijdens de laatste zaterdag van juni 1988. De T.S.K. zal dan
ook festiviteiten organiseren ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de
vereniging.

• Veurne
Het Comité ter bevordering van de Kunst reikte zijn literatuurprijzen uit en bekroonde
volgende kunstenaars: 1ste prijs - Prijs van de stad Diksmuide: Christina Guirlande
voor het sprookje ‘Het porseleinen bord’ - 1ste prijs - Prijs van de gemeente De
Panne: Fernand Florizoone voor het gedicht ‘Herfst’ - 2de prijs - Prijs van het
Vormingsinstituut: Olga De Wit voor het sprookje ‘Matinka’ - Prijs Gery Florizoone:
Christina Guirlande voor het gedicht ‘Springtij’ - Prijs Guido Hoste: Olga De Wit
voor het sprookje ‘De wijze oude van Simoezoe’ - Prijs van de gemeente Koksijde:
Piet Labian voor het gedicht ‘Stad Bilbao’.
Namens het C.V.K.V. en de Redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ van
harte proficiat aan alle bekroonde kunstenaars.

Uit het leven van kunsten en letteren
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Berichten tijdig insturen naar: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8880 Tielt.
Uiterste inzenddatum voor nr. 219 (januarinummer 1988): 15/12/87; voor nr.
220 (maartnummer): 15/2/1988.

• Antwerpen
- In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (L. de Waelplein) organiseert
men van 13/12/87 tot 14/2/88 de tentoonstelling ‘Henry Van de Velde
(1683-1957). Schilderijen en tekeningen’. Na die datum gaat deze tentoonstelling
naar het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo (Ned.) van 12/3 tot 1/5/88.
Sinds 1963 werd er geen overzichtstentoonstelling meer gehouden van het
picturaal oeuvre van Henry Van de Velde (Antwerpen 1863 - Oberägeri 1957).
De toen door R.-L. Delevoy in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
georganiseerde retrospectieve toonde de figuur Van de Velde in zijn
verscheidenheid: als schilder, tekenaar, graficus, ontwerper, architect. Thans
worden enkel de schilderijen, gouaches en tekeningen uit de periode 1883-'95
samengebracht, maar dan wel zo uitgebreid mogelijk (ca. 120 nummers), met
bruiklenen uit zowel binnen- en buitenlandse openbare en particuliere
verzamelingen. De prospectie daartoe werd verricht door Dr. Susan M. Canning,
University of California at Irvine, die ook de wetenschappelijke catalogus
verzorgt. Voor het eerst wordt dus een quasi-volledig ensemble van Van de
Veldes vroege oeuvre tentoongesteld en gecatalogiseerd. De diverse aspecten
van zijn beeldend oeuvre, dat zich ontwikkelt van naturalistisch tot
neo-impressionistisch en symbolistisch, geven een beeld van zijn artistiek
kunnen, als landschap-, figuur- en portretschilder en als tekenaar. In een
documentaire aanvulling wordt aan de figuur Van de Velde recht gedaan zowel
wat betreft zijn belang voor het Antwerpse kunstleven als wat betreft zijn
participatie aan het Brusselse ‘Vingtisme’, waarvan hij, als militant modernist,
in zijn behoudsgezinde geboortestad de progressieve tendens poogde te
introduceren.
- Eveneens in het KMSK houdt Nicole Grobet op zondag 20/12 om 11 uur een
voordracht over ‘Het monument in Antwerpen tijdens de 19de eeuw’. Men kan
vaststellen dat er voor de 19de eeuw te Antwerpen op de openbare plaatsen
enkel sculpturen voorkwamen die verbonden waren met een element uit het
stadsbeeld zoals een pomp, een brug of een gevel. In de 19de eeuw kwam daar
verandering in. Men plaatste vrijstaande beeldhouwwerken op hoge voetstukken
op pleinen, aan kruispunten of in de parken. De opdrachtgever voor deze
sculpturen was de burgerij. In het pas onafhankelijk geworden België zette zij
haar politieke bewustwording om in commissies voor standbeelden en in
feestcomités. Vanuit de romantische opvattingen die de geschiedenis als
stimulator voor de nationale gevoelens vooropzette, werden de mo-
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numenten ingeschakeld om feiten en personen uit de cultuurgeschiedenis van
het land en vooral van de stad te verheerlijken. Te Antwerpen nam dit algemene
verschijnsel een specifieke vorm aan: de havenstad die een lange economische
en culturele vervalperiode had doorgemaakt, poogde zich in de 19de eeuw
opnieuw als ‘metropool der kunsten’ te bevestigen, zeker t.o.v. de politieke
hoofdstad.
- In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten worden door de Educatieve
dienst ook rondleidingen voor volwassenen georganiseerd. Deze rondleidingen
kunnen gekozen worden uit tien onderwerpen. Enkele onderwerpen kunnen tot
een reeks samengesteld worden. Al deze rondleidingen vinden plaats in de
museumzalen. Duur: anderhalf uur. Prijs: 1.000 fr. per groep van maximum 25
personen. De onderwerpen zijn: 1. Het museum binnenste buiten: over de
geschiedenis van het museum als verzameling en als gebouw en de algemene
werking van de instelling. - 2. Hoe zit een schilderij in elkaar?: over technische
en materiële, maar ook esthetische en stilistische aspecten van enkele
schilderijen. - 3. De Vlaamse Primitieven (15de eeuw). - 4. De renaissance bij
ons (16de eeuw). - 5. Rubens en zijn tijd (17de eeuw). - 6. De 19de-eeuwse
schilderkunst in België. - 7. Kunst in de 20ste eeuw. - 8. Bloemen op schilderijen:
over de betekenis van bloemen op schilderijen van de middeleeuwen tot nu. 9. James Ensor (1860-1949): over onze grootste 19de-eeuwse schilder, waarvan
35 schilderijen in het museum bewaard worden. - 10. Ruimte en perspectief:
over de manieren waarop schilders ruimte in het platte vlak van een schilderij
brengen.
- Het Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen
heeft reeds een lange traditie. In 1921 schuchter begonnen als een ‘Jaarlijksch
Verslag’, groeide het na de oorlog vrij vlug uit tot een belangrijk kunsthistorisch
tijdschrift. In het binnen- en buitenland wordt thans het Jaarboek van het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten als een nuttig werkinstrument gezien
en kan het elk jaar op de nodige belangstelling rekenen. Het is de bedoeling in
deze publikatie kunsthistorische bijdragen in ruime zin te verzamelen. Het
studieterrein blijft niet beperkt tot de nochtans uitgebreide verzamelingen van
het museum, maar bestrijkt voor de oude kunst ook en vooral de kunstproductie
in de Zuidelijke Nederlanden en voor de moderne kunst die van België. Er
verschenen en verschijnen bijdragen van leden van het wetenschappelijk
personeel, van binnen- en buitenlandse specialisten over schilder-, teken- en
beeldhouwkunst. Inhoudelijk zijn de bijdragen zeer verschillend: van zakelijke
gegevens over kunstwerken, status questionis van kunsthistorische problemen,
nieuwe documenten, iconografische interpretaties tot opstellen op
interdisciplinair gebied. In het Jaarboek 1987 werden opnieuw gevarieerde
kunsthistorische opstellen verzameld. Voor bestelling: KMSK, Leopold de
Waelplein. Tel. 03/238.78.09.
- Op vraag van de O. en F. Jespersstichting herhalen we hier graag de oproep:
Wie bezit nog werk van Floris Jespers? Alle bezitters van het werk van de
Vlaamse kunstenaar Floris Jespers (1889-1965) die nog niet eerder contact
opnamen, worden vriendelijk verzocht zich in verbinding te stellen met de Oscar
en Floris Jespersstichting, p/a I.C.C., Meir 50 te Antwerpen (tel.: 03/226.05.36).
De stichting beoogt een catalogus aan te leggen van het volledig oeuvre van
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deze kunstenaar. Tevens wordt een tentoonstelling ‘Tekeningen van Floris
Jespers’ voorbereid. Deze zal plaatsvinden in maart-april '88 in het Stedelijk
Museum te Sint-Niklaas.
Van 5/11 t/m 13/12 herbergt het Provinciaal Museum voor Fotografie te
Antwerpen de tentoonstelling ‘Oostenrijkse fotografie in de 20ste eeuw’; de
expositie wordt georganiseerd in het kader van de Europaliaactiviteiten. Voor
de tentoonstelling konden de samenstellers een beroep doen op de belangrijkste
openbare verzamelingen in Oostenrijk. Het resultaat is een omvangrijk ensemble
met meer dan 150 werken van een 30-tal fotografen. Toch beoogt deze expositie
niet zozeer volledigheid. Veeleer wordt gepoogd de karakteristieken van de
Oostenrijkse fotografie aan te wijzen en eigenaardigheden in haar ontwikkeling
aan te duiden.
De vereniging ‘Initiatieven Jan Happaert v.z.w’ stelt een huisje ter beschikking
voor kleinschalige activiteiten in Berchem-Antwerpen. De ruimte biedt plaats
voor tentoonstellingen, seminaries, kamerconcerten, poëzie-avonden,
voordrachten en feestjes (geen fuiven!). Dit project werd op touw gezet als
piëteitsvolle herinnering aan het overlijden van Heiko Kolt nu 10 jaar geleden.
Hij was een bekend choreograaf, regisseur, danser en artistiek raadgever van
vele kunstgroepen en verenigingen. Contactadres: Hugo Hutsmans,
Happaertstraat 26, 2000 Antwerpen (enkel schriftelijk).
In een tijd van ontkerstening en noodzakelijk geachte evangelisatie vindt de
Davidsfondsafdeling ‘Jan Blom’ uit Antwerpen het de moeite waard een
groepstentoonstelling van christelijk geïnspireerde en geëngageerde kunstenaars
op touw te zetten. In samenwerking met UF-SIA, die haar expositieruimte ter
beschikking stelt, wordt deze expositie georganiseerd onder de titel: ‘Christelijke
kunst van Vlaamse signatuur’. Aan deze tentoonstelling werken 20 hedendaagse
kunstenaars mee o.a. Felix de Boeck, Willy Peeters, Hugo Heyens, Jules van
Ael... Ook werk van overleden meesters wordt in deze expositie opgenomen
o.a. Permeke, Albert Servaes, Floris Jespers, Jos Hendrickx, Romain De Saegher,
Yoors... De tentoonstelling loopt van zaterdag 20/11 tot zondag 20/12 in de
UFSIA-bibliotheek, Prinsstraat 9, Antwerpen. Openingsuren: maandag,
woensdag en vrijdag van 8 tot 18 u. - dinsdag en donderdag van 8 tot 21 u. zaterdag van 8.30 u. tot 17 u. - zondag van 11 u. tot 17 u. De toegang is gratis
en er wordt een mooi verzorgde catalogus ter beschikking gesteld, waarvoor
Prof. Jacques Claes het voorwoord schreef.
Van 10/12 t/m 10/88 wordt in deSingel een architectuurtentoonstelling gehouden
onder de titel ‘Raumplan versus Plan Libre (Loos / Le Corbusier)’. Het werk
en de geschriften van de Oostenrijkse architect Adolf Loos (1870-1933)
geraakten pas sinds de jaren 60 uit de vergetelheid. Thans wordt hij beschouwd
als een sleutelfiguur, een van de belangrijkste voorlopers van de ‘moderne
beweging’ in de architectuur van het begin van deze eeuw. Zoals Stanislaus von
Moos het formuleert ‘leverde Loos de iets jongere Zwitser Le Corbusier de
Munitie voor diens cultuurpolitieke veldtocht’. Le Corbusier stak zijn
belangstelling voor de ideeën van deze Weense architect inderdaad niet onder
stoelen of banken. Beide architecten, hoewel zeer verschillend zijn
geestesverwant. En Le Corbusier (1887-1965) is ongetwijfeld een pionier van
de moderne architectuurgeschiedenis. Een vergelijking van het werk van Loos
en Le Corbusier ligt voor de hand en vindt in het onderwijs vaak plaats. De
tentoonstelling ‘Raumplan versus Plan Libre’ samengesteld door de
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Bouwkundige faculteit van de T.U. Delft, geeft een vergelijkend overzicht van
beider belangrijkste woonhuisontwerpen. De confrontatie van de twee
verschillende ruimteconcepten, Raumplan (Adolf Loos) en Plan Libre (Le
Corbusier), staat centraal en wordt in de tentoonstelling in de vorm van een
ruimtelijke presentatie uitgewerkt. Maquettes (uitklapbaar, doorzichtig,
demontabel) zijn bijgevolg een belangrijk onderdeel van de expositie en vullen
de tweedimensionaliteit van tekeningen en foto's op. Met deze tentoonstelling
wordt (naast Le Corbusier) alvast ook een aspect van het werk van Adolf Loos
voorgesteld, die als architect, criticus en theoreticus in deSingel volgend voorjaar
uitvoerig aan bod zal komen in een overzichtstentoonstelling.

• Beringen
In het Casino van Beringen (Kioskplein 25, tel. 011/42.17.06) vindt van 3/12/87 tot
5/1/88 een documentaire tentoonstelling plaats over Brussel, bruisende stad. Er wordt
een bijzonder boeiend overzicht gegeven van onze hoofdstad en dit zowel op
architecturaal, historisch, cultureel gebied en andere domeinen. Wie Brussel nog niet
kent zal verrassend opkijken. Wie Brussel meent te kennen zal het kleurenpalet
ruimschoots kunnen uitbreiden. De tentoonstelling wordt geanimeerd door een hele
reeks avondactiviteiten. Realisatie tentoonstelling: Dienst voor Cultuurpromotie,
Brussel en het St.-Lucasarchief.

• Bree
Van 27/11 t/m 13/12 vindt in het Augustinusinstituut, Vrijthof 10, de tentoonstelling
‘Hedendaagse tekeningen’ plaats, dagelijks toegankelijk van 14 tot 18 uur.

• Brugge
De vereniging Padalico (info: K. Albertlaan 40 A 8, 8200 St.-Michiels) start een
Uniek Literair Projekt. De bedoeling: leven brengen in de Brugse literaire brouwerij,
een thuishaven zijn voor schrijvers en een stimulans voor debuterend én miskend
talent, literatuur beleven op een jonge, alternatieve manier. Op het programma o.m.
Jan van de Hoeven en Paul Vanderschaeghe (17/12), Jef Geeraerts (7/1/88), Jaak
Fontier over haiku (21/1), Frank Degruyter (4/2), Debutantenavond met vrij podium
(18/2), Geert van Istendael (3/3), Stripverhalen met o.a. Gie Luyten (31/3), Fernand
Lambrecht (14/4), Mireille Cottenjé (28/4), Elisabeth Marain (12/5) en
Poëzievoorstelling van Padalico (26/5/88). Lokatie: 't Leerhuys, Groeninge 35.
- In de Biekorf-Bibliotheek, Kuiperstraat 3, wordt van 13/11 t/m 31/12 de
Internationale Exlibristentoonstelling gehouden, alle dagen toegankelijk van
9.30 tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u.
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• Brussel
- In een samenwerking tussen het Gemeentekrediet en Europalia '87 kwam een
tentoonstelling tot stand onder de titel ‘Geschenken aan het Keizerlijk Hof van
Oostenrijk’. De tentoonstelling is opgebouwd in Passage 44, Kruidtuinlaan 44
en is van 18/9 t/m 6/12 dagelijks toegankelijk tussen 11 en 18.30 u. (behalve
op feestdagen). Geleide bezoeken op aanvraag (tel. 02/214.47.07) tegen 500 fr.
De catalogus (150 blz., 57 kleurenreproducties, 50 zw.-w. afbeeldingen) kost
650 fr.
- Reeds van 17/9, maar nog tot 16/12 houdt men in het Kon. Museum voor Schone
Kunsten van België, Regentschapstraat 3, 1000 Brussel, de retrospectieve Gustav
Klint. Dagelijks (behalve op maandag) toegankelijk van 10 tot 17 uur. Wenen
rond de eeuwwisseling. Gustav Klimt creëert er zijn versie van de Jugendstil.
De fin de siècle-decadentie in een oogverblindende ver-
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pakking. Ranke vrouwen, elegant en soms wulps. Dikwijls hebben ze een weke
weemoed over zich. Alles wordt overladen met sierlijke ornamenten. Goud en
schitterende kleuren. Met zijn heldere, tweedimensionale, gestilleerde vormentaal
schildert Klimt de liefde en de betovering van het leven. De ondeugd, het lijden
en de dood. Zelfs die thema's worden vertaald in een geraffineerde schoonheid.
Klimt lijkt een hemelse schoonheid te zoeken. Maar, zoals zijn tijdgenoot
Hermann Bahr het omschreef, we weten niet of we al in de hemel zijn of nog
in het theater.
- De Koninklijke Bibliotheek Albert I nodigt uit op de tentoonstelling ‘Het
Russische Boek’ die plaats vindt in de Schenkingszaal van 14/11 t/m 24/12.
Het betreft een schenking door de Sovjetrussische Ambassade t.g.v. de 70ste
verjaardag van de Oktoberrevolutie.

• Gent
- In het Bijlokemuseum loopt van 7/11 t/m 13/12 de tentoonstelling ‘Onder dak.
Een eeuw volks- en Gildehuizen’ waarin de historiek van de volkshuizen
geschetst wordt met veel aandacht tevens voor de architecturale dimensie van
het fenomeen.
- Het Centrum voor Architectuuronderzoek Sint-Lucas Gent (C.A.O.) werd in
1984 opgericht met als hoofddoelstelling het coördineren van initiatieven tot
onderzoek die in het verlengde liggen van de pedagogische taak van een
onderwijsinstelling. Op de eerste plaats wil het C.A.O. de mogelijkheden creëren,
zowel op structureel als op financieel vlak, om het fundamenteel en het toegepast
architectuuronderzoek in een zo breed mogelijk perspectief te stimuleren. Op
deze wijze kunnen de gekozen onderzoekthema's met de hieraan gekoppelde
stages, tentoonstellingen, seminaries, studie-opdrachten, enz. een positieve,
bevruchtende impakt hebben op het onderwijs. Het Hoger Architectuurinstituut
is het aan zichzelf verplicht het eigen onderwijs met wetenschappelijk onderzoek
te voeden en te steunen. De resultaten van de studie vormen enerzijds een
belangrijke verrijking voor het onderwijs en anderzijds is het een bijdrage tot
een ruimer architectonische cultuur. Het C.A.O. is een verlengstuk van het
onderwijs. Hierdoor worden zowel de scolaire als extra-scolaire
onderzoeksprojecten en activiteiten geïntegreerd in of gericht op de opleiding
tot architect. In de afgelopen drie jaar werden een aantal onderzoeksprojecten
uitgewerkt zoals een cultuurhistorische studie van de 12de eeuw met een accent
op de architectuur van de kerk van Vezelay. Het C.A.O. publiceert een
tweemaandelijks infoblad waarin de werking en de resultaten van de projecten
worden toegelicht. Met deze publicaties wil het C.A.O. de resultaten doorgeven
aan de geïnteresseerden, zowel binnen als buiten St.-Lucas Gent. Dit betekent
een verruiming van de onderwijsopdracht van een architectuurinstituut. Lidgeld
C.A.O. werkende leden: 500 fr.; steunende leden: 1.000 fr.; studenten: 300 fr.
Rekening: ASLK 001-1476913-67 - C.A.O. Centrum voor
Architectuuronderzoek, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent.
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- Door toedoen van de Centrale Bibliotheek van de R.U.G., het St.-Lucasinstituut,
de v.z.w. Centrum voor Architectuuronderzoek, de werkgroep Arkumeko en
de v.z.w. Interbellum is de stad vijf nieuwe hedendaagse kunstwerken rijker.
Op de binnenplaats van R.U.G. vinden we: ‘Mann ohne Eigenschaften’ van
Frank de Waele, ‘Populieren’ van Jem, ‘Zonder titel’ van Angelo Scafoglieri
en ‘Venster’ van Frank van den Berghe. In de Museumtuin van het
St.-Lucasinstituut staat ‘Silene 1986’ van Jean-Marc Navez opgesteld.
- Van 23/4 t/m 1/5/88 wordt in de hallen van Flanders Expo de Happening '88
georganiseerd onder het motto ‘Vlaanderen leeft’. Gedurende negen dagen
grijpen een hele reeks optredens, demonstraties, lezingen en seminaries plaats.
Vlaamse artiesten, kunstenaars, zangers, schilders, koks, musici, designers,
modeontwerpers, fotografen, toneelspelers, dansers, vormingswerkers en andere
culturele vertegenwoordigers verlenen hun medewerking. Alle belangrijke
culturele-, socio-culturele-, toeristische- en sportorganisaties worden er verwacht.
Programma kan aangevraagd worden op het adres ‘Vlaanderen leeft’, Kunstlaan
46, 1040 Brussel.
- Amarant organiseerde in het voorjaar van 1987 in Gent, Leuven en Antwerpen
een opgemerkte cyclus lezingen over Actuele Kunstfilosofie. Een aantal
prominente denkers verleenden er hun medewerking aan. De teksten van deze
vijf lezingen zijn intussen uitgetypt en samengebracht in een (lijvige) bundel,
die volgende teksten bevat: Karel Boullart: Avant-Garde, pre en post. Een
filosofische beschouwing over een culturele bijzonderheid. - Marcel Martens:
Gedachte Kunst. Een cassette met o.m. teksten van Helms en Kafka is eveneens
beschikbaar. - Benoit Angelet: het ‘subject’ na het Structuralisme. - Silvio Senn:
Kunst en metafysiek. Vertaling Myschka Mellenbergh. - Johan Moeyaert:
Destructieve consumptie. Een kritiek op de esthetische ingesteldheid. Kostprijs
van de tekstenbundel: 350 fr. (+ 50 fr. verzendingskosten) en voor de
tekstenbundel met cassette moet 450 fr. (+ 50 fr. verzendingskosten) betaald
worden. Te bekomen door storting van het juiste bedrag op rek. nr.
001-0289768-08, t.n.v. Amarant, Eedverbondkaai 267, Gent. Tel. 091/21.79.52.
- Kunstenaar Emiel De Keyser heeft een eerste reeks van honderd dozen, waarin
500 originele tekeningen en twintig teksten van hemzelf steken, vervaardigd
onder de titel ‘Met open lege handen’. De tekeningen zijn gemaakt tussen 1960
en 1972 en de teksten dateren uit een periode van 1974-86. In elke doos twaalf
bladen, een titelpagina, vijf originele tekeningen, vijf teksten in zeefdruk met
goudinkt op handgeschept papier en een colofoon. Formaat 52 × 72 cm. Kostprijs
25.000 fr. te reserveren door storting op rek. nr. 671-1158267-61 van E. De
Keyser, Lindenlei 12, 9000 Gent.
- De vzw Interbellum, Olijfstraat 69, 9000 Gent lanceert drie oproepen naar
informatie over kunst en kunstenaars: Wie weet iets over de beeldhouwer Marcel
Van de Perre die een tijdlang voor de keramiekfabriek van A. Florizoone
Neoceram in Nieuwpoort werkte? - Wie kan informatie doorspelen over
zilverwerk van Delheid? - Emiel Poetou heeft een typische langgerekte
portretbuste gemaakt van een zekere J. Loectenburg. Wie kan informatie
verstrekken over de geportretteerde? Overigens is het gipsen beeld te koop.
- Op 13 december a.s. wordt uitgepakt met een nieuw initiatief. In samenwerking
met het Gentse Stadsbestuur organiseert Amarant in de Handelsbeurs een
infoforum onder de titel ‘Kunst & Compagnie’. ‘Kunst & Compagnie’ is een
soort vakbeurs voor al wie met kunst bezig is. Het wil een info- en contactbeurs
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zijn tussen beeldende kunstenaars en de diverse instanties die bij het
kunstenaarschap betrokken zijn, vooral wat juist de niet-artistieke aspecten
betreft. Het gaat hierbij om personen en instanties zowel in de privésector als
van overheidswege. Het publiek dat op de beurs verwacht wordt situeert zich
in de hele Vlaamse regio en er wordt vooral gedacht aan beeldende kunstenaars,
galeriehouders, verantwoordelijken van culturele centra, verantwoordelijken
van kunstverenigingen, studenten beeldende kunst, directies en docenten van
academies, kunstmanagersen promotoren, sponsors, verantwoordelijken voor
het kunstbeleid uit de diverse administraties. Naast de ruim 50 à 60 te verwachten
praatinfostands, wordt een ruimte voorzien voor contacten tussen galeriehouders
en kunstenaars en is er een informatieve praatstand met belangrijke figuren uit
de kunstwereld. Tientallen instanties en mensen uit de diverse sectoren hebben
op dit initiatief gunstig tot enthousiast gereageerd zodat wij nu al van een succes
kunnen gewagen...
- Het Noordstarfonds vzw nodigt uit tot de grafiektentoonstelling ‘Prospect 6 Fotografie’ die plaats vindt in de Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, van 21/11
t/m 17/1/88 op werkdagen van 9 tot 17 u. en op weekends van 14 tot 18 u. Er
wordt werk getoond van Carl De Keyzer, Toni Geirlandt, Dominique Schockaert,
Daniël Mischiels, Lucien Ronday, Bart Michielsen en Jo Brunenberg. Er is een
catalogus voor handen.

• Oostende
In het PMMK (Romestraat 11) te Oostende loopt van 21/11 t/m 3/1/88 de
tentoonstelling ‘De kwadratuur van het origineel’. Deze tentoonstelling werd
samengesteld naar aanleiding van de uitgave van een gelijknamige grafiekmap.
Volgende kunstenaars verlenen hun medewerking: Jean Bilquin, Luc Claus, Willy
De Sauter, Hugo Duchateau, Emiel Hoorne, Gorik Lindemans, Guy Rombauts,
Maurice Van Saene, Dan Van Severen, Jozef Willaert en Roger Wittevrongel.
Dagelijks toegankelijk (behalve op maandag) van 10 tot 17 u. Van 21/11 t/m 31/1/88
kan u er terecht voor de tentoonstelling ‘Na’ Beervelde. De titel verwijst rechtstreeks
naar de 2 aspecten die deze tentoonstelling zal omvatten: enerzijds Beervelde en
anderzijds de periode erna. In de periode 1966-67 beschilderden de kunstenaars R.
De Keyser, E. Elias, R. Lucassen en R. Raveel de keldergangen van het kasteel te
Beervelde. Deze plastische happening, een samenwerking van toendertijd 4
gelijkgerichte kunstenaars is één van de duidelijkste voorbeelden van de ‘nieuwe
visie’. In het PMMK worden de Beerveldse keldergangen fotografisch gereproduceerd.
Dit luik van de tentoonstelling wordt eerder aangevuld met documenten, foto's,...
van dit plastisch fenomeen. Daarrond worden van de betrokken kunstenaars telkens
5 schilderijen uit dezelfde historische periode 1966-1970 tentoongesteld. Het tweede
luik van ‘Na’ Beervelde brengt werk uit de jaren tachtig van R. De Keyser, E. Elias,
R. Lucassen en R. Raveel. Aan de hand van telkens ± 20 representatieve kunstwerken
wordt de recente evolutie van elk van deze kunstenaars ruimschoots geïllustreerd.
Deze tentoonstelling wordt begeleid door een rijk geïllustreerde catalogus bestaande
uit 5 bundels: één volledig gewijd aan Beervelde en één per kunstenaar.
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• Heidelberg (Dtsl.)
Aan de 5de Biënnale van de Europese grafiek in het kasteel van Heidelberg van 26/3
tot 15/5/88 nemen ca. 250 kunstenaars uit diverse Europese landen deel en tonen
zo'n 1000-tal werken. Onder de deelnemers noteren we van Belgische zijde: Françoise
André, Francis Louis de Bolle, Maria Fastner, Emiel Hoorne en Octave Landuyt.
Een speciale afdeling van deze tentoonstelling toont het werk van acht vrouwelijke
graveurs uit acht Oost-
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europese landen die samen 160 werken exposeren. Er is tevens een catalogus in de
maak (DM 70) en de toegang bedraagt DM 6 (met vermindering voor groepen,
studenten en kinderen). Dagelijks toegankelijk van 10 tot 18 uur.

• Kortrijk
In de Foyer en de Benedengalerij van de Stadsschouwburg loop van 5 tot 21/12 de
tentoonstelling ‘Tapijten - Vlaamse Weelde’. Deze tentoonstelling op initiatief van
de Vlaamse Klub Leieland, wil een overzicht geven van de verschillende types en
technieken in de tapijtweefkunst. Via een aantal opmerkelijke stukken (o.m. Oosterse
tapijten, Middeleeuwse Gobelins, hedendaagse industriële designtapijten,
experimentele kunsttapijten), wordt een verrassende kijk geboden op de artistieke
creativiteit en de technische evolutie binnen deze sector. Dagelijks open van 15 tot
19 u., behalve op zon- en feestdagen.

• Mechelen
Door ‘Graphia’, de Vlaamse Vereniging van Exlibrisverzamelaars, werd een met
ruim honderd afbeeldingen geïllustreerde brochure gepubliceerd onder de titel ‘Van
Edmond Van Offel tot Jan Meeus’. Het is een door Luc Van den Briele samengesteld
overzicht van de hedendaagse exlibriskunst in Vlaanderen, van ongeveer 1900 tot
vandaag met achteraan een lijst met de namen en adressen van 36 nog bedrijvige
Vlaamse exlibriskunstenaars. De publikatie is dus ook bedoeld als promotie voor de
betrokken grafici. Voorzien van de nodige vertalingen zal de brochure in 1988
verspreid worden onder de deelnemers aan het internationale exlibriscongres dat in
het Deense Frederikshavn zal gehouden worden. Ergens in de tekst staat te lezen dat
er niet naar encyclopedische volledigheid is gestreefd en dat in een uitvoerig boek
over dit onderwerp veel meer namen zouden opduiken. Het exlibriswerk van sommige
kunstenaars dringt ook niet altijd tot de buitenwereld door. De auteur hoopt dat zijn
brochure inderdaad de aanzet is tot een meer diepgaande studie over de Vlaamse
exlibrisgrafiek. Dit is dan meteen een oproep tot alle Vlaamse kunstenaars om
onbekend gebleven exlibrisgrafiek aan de auteur te signaleren. Gegevens daarover
worden ingewacht bij Luc Van den Briele, Bleekstraat 6/309-92 te 2800 Mechelen.
Ook inlichtingen over de gepubliceerde brochure zijn daar te bekomen.

• Rijkhoven-Bilzen
Tot 16/12 is in het Cultureel entrum Alden Biezen de tentoonstelling toegankelijk
over Karel Alexander van Lotharingen als mens, veldheer en grootmeester van de
Duitse Orde. Aanvullend kan men in het voormalig paleis van Karel Alexander aan
het Museumplein te Brussel eveneens tot 16/12 kennis maken met de figuur van deze
gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. Beide tentoonstellingen lopen
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in het kader van Europalia 87 Oostenrijk. Zowel in Brussel als in Bilzen is een bezoek
aan deze tentoonstellingen een must voor wie enige historische zin heeft voor de
18de eeuw, een periode die verliep op het breukvlak tussen Ancien Régime en de
langzaam ontkiemende hedendaagse samenleving. De expositie in Alden Biesen is
meteen een gelegenheid om kennis te maken met dit prestigieuse Cultureel Centrum
van de Vlaamse Gemeenschap.

• Rotterdam
Nog tot 6/12 kan men in het Museum Boymans-van Beuningen de tentoonstelling
‘Aanwinsten Moderne Kunst 1986-87’ gaan bekijken. Info: tel. 010-4360500.
Informatielijn 010-4361405.

• Parijs - Turijn - Barcelona
Van 6/10 tot 3/1/88 is in het Centre Pompidou de tentoonstelling ‘L'Aventure Le
Corbusier 1887-1965’ te gast. Dagelijks te bezoeken tussen 12 en 22 u.; op zater- en
zondagen tussen 10 en 22 u. en op dinsdag gesloten. Daarna gaat deze tentoonstelling
op reis naar Turijn (april-juni 1988) en naar Barcelona (okt.-dec. 1988).

• Sint-Niklaas
- In de reeks ‘Poëzie op zondagmorgen’ kan men (gratis) in de Cipierage, Grote
Markt, telkens om 10.30 u. op zondagmorgen een aantal voordrachten
meemaken: op 10/1/88: Eric Spinoy over eigen poëzie - op 7/2: Roger De Neef
over eigen poëzie - op 6/3: Karel Jonckheere: waarom men verder schrijft.
- In het Stedelijk Museum komen volgende tentoonstellingen: feb '88: Huisraad
in de 15de, 16de en 17de eeuw - feb. '88: Archeologische dienst Waasland maart '88; Walter Vaes-retrospectieve - mei-aug. '88: Achtste triënnale voor
beeldhouwkunst (ruimtelijke kunst in Oost-Vlaanderen) - april '88: Floris
Jespers-retrospectieve tekeningen - sept. '88: Alfons Proost-retrospectieve - okt.
'88: Van Havermaetretrospectieve - dec. '88: Marcel Maeyer.

Tentoon-stellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan ons Redactiesecretariaat
worden toegestuurd. Gelieve er rekening mee te houden dat we gebonden zijn door
de zgn. deadline voor het afleveren van de kopij aan de drukker. Die data zijn voor
nr. 219 (januarinummer): 15 december 1987, voor nr. 220 (maartnummer): 1 februari
1988, voor nr. 221 (meinummer): 1 april 1988. Wanneer bij een tentoonstelling een
datum vermeld staat die voorbij is, betekent dit dat het bericht ons te laat bereikt
heeft om het nog in vorig nummer te publiceren. Met dank voor uw medewerking.
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De Redactie

• Ben Baerten
Naïeve kunst, Galerie Adriana, Beekstraat 13, 6017 AB Thorn (NI.), van 7/11 t/m
6/12.

• Etienne Bauwens
Schilderijen en aquarellen, Belfortcrypte, Grote Markt, 9300 Aalst, van 6 t/m 13/12.

• Leon Beel
Tweejaarlijkse tentoonstelling, Stadhuis van Oudenaarde, van 26/9 t/m 9/10.

• Herman Bertiau
Foto's, Mediagalerij van het C.C. Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3540
Heusden-Zolder, van 20/11 t/m 6/12.

• Jean Baptiste Bethune
Landschapstekeningen (Kortrijk, 1821-1894), BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk,
van 4/3 t/m 2/4/88.

• Willy Bosschem
Acrylschilderijen en tekeningen, Kunstambachtenzaal, Grasmarkt 61, 1000 Brussel,
van 3 t/m 18/10.

• Rob Bruyninckx
Ruimtelijk werk, Galerij XXI, St.-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, van 30/10 t/m
21/11.

• Raf Coorevits
Tekeningen en etsen, A.S.L.K., Zonnestr. 2, 9000 Gent, van 24/10 t/m 11/11.
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• Lieven Decabooter
Schilderijen, Hal van de BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 4/5 t/m 28/5/88.

• Stefan De Jaeger
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C. Hasselt, Kunstlaan 5, van 5 t/m 28/2/88.

• Enk De Kramer
Etsen en grafiek, C.C. Heusden-Zolder, van 13/11 t/m 6/12.

• Tuur De Rijbel
Schilderijen, monotypes, kunstzeefdruk en keramiek, Raadzaal in Haaltert, van 30/10
t/m 1/11.

• Yves De Smet
Werken uit de periode 1979-87, Atelier 340, De Riverendreef 340, 1090 Brussel/Jette,
van 30/10 t/m 13/12.

• Etienne De Vis
Schilderijen, Kunstgalerij ‘De Ziener’, Stationsstraat 55, 1700 Asse, van 14/11 t/m
10/1/88.

• Dany Dubois
Schilderijen, Hal van de BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 3/2 t/m 27/2/88.

• Henri Evenepoel (1872-1899)
Tekeningen, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, St.-Niklaas, van 9/11 t/m 10/1/88.
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• Ludo Geysels
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, van 9/10 tot 5/11.

• Leopold Geysen en Hilde Van Riel
Schilderijen en grafiek, in eigen atelier Vendelmansweg 37, 2152 Wechelderzande,
op 7, 8, 14, 15, 21 en 22/11.

• Groepstentoonstelling
Jonge glazeniers in Vlaanderen, BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 18/12 t/m
23/1/88.

• Groepstentoonstelling
Mario Callens, Roel Jacobs, Leo Reynder en Jan Veelco, Benedengalerij C.C. Kortrijk,
Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk, van 14 t/m 28/11.

• Groepstentoonstelling
Marc Claerhout (beelden), Myriam Leenknecht (aquarellen) en Eddie Verfaille
(schilderijen), André Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, St.-Baafs-Vijve, van 3 t/m
25/10.

• Groepstentoonstelling
Octave Landuyt, Pol Mara, Roland Monteyne en Jan Dierickx, Park Gallery,
Antwerpsestw. 1, 9100 Lokeren, vanaf 30/10.

• Groepstentoonstelling
André Deroo, Lut Lenoir, Paul Pattijn, Frans Vercoutere en Godfried Vervisch, C.C.
Kasteeldomein, Ieperstraat 7, Zonnebeke, van 10 t/m 25/10.

• Groepstentoonstelling
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Annick Botte, Doreen Dierckx en Marc Landuyt (Academie Antwerpen), foto's,
Fotogalerij van het C.C. Heusden-Zolder, van 7/11 t/m 6/12.

• Ria Hendrix
Glasramen, Galerij 't Kapelleke, Over 27, 2000 Antwerpen, van 18/11 t/m 7/12.

• Herman Hertogs
Olieverf, pastel en acryl, Foyer Stadsschouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk,
van 16 t/m 25/10.
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• Gerty Hoewaer
Aquarel, pastel en olieverf, Galery AN HYP, Twee Torenplein, Hasselt, van 20/11
t/m 30/12.

• Juul Keppens
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9310 Lede, van 31/10 t/m 29/11.

• Kerek
Schilderijen, Galerij Desimpel, Heulse Kasteelstraat 17, 8710 Heule-Kortrijk, van
18/10 t/m 15/11.

• Marie Jo Lafontaine
Beeld - schilderijen, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8880 Tielt, van 8/11 t/m
20/12 op w./v./z. van 14 tot 19u. en op zondag van 10.30 tot 13u.

• Philippe Lebeau
Schilderijen, Buchmann Art Gallery, Antwerpsestw. 49, 2080 Kapellen, van 17/10
t/m 13/11.

• Walter Leclair & Jozefien van Looy
Tekeningen en aquarellen, St.-Jozefskapel, Augustijnslei, Brasschaat, van 21 t/m
29/11.

• Jan Leenknecht
Kerkramen ‘Sint-Lucas’ en ‘Sint-Ivo’ in eigen atelier, Savooistraat 131, 9600 Ronse,
van 20/9 t/m 3/10.

• Paule Lonneville
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Schilderijen, Museum van Deinze en Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze,
van 26/9 t/m 12/10.

• Frank Maieu
Schilderijen en grafiek, Galerie De Zwarte Zwaan, Guilleminlaan 1, 9500
Geraardsbergen, van 5 t/m 27/9.

• Marcel Mariën
Objecten en foto's, Galerie De Zwarte Maan, Guilleminlaan 1, 9500 Geraardsbergen,
van 2/10 t/m 1/11.

• Ludo Mariman
Schilderijen, Galerij 't Kapelleke, Over 27, 2000 Antwerpen, van 18/11 t/m 7/12.

• Frans Masereel
Overzichtstentoonstelling, C.C. Gildhof, 8880 Tielt, van 19/11 t/m 13/12.

• Hubert Matthys
Schilderijen, Kunstgalerij ‘Monte’, Munteplein 7, Merelbeke-Munte, van 24/10 t/m
15/11.

• Karel Mechiels
Retrospectieve tekeningen, Galerij Brabo, 6e verdieping, 2018 Antwerpen, van 11/9
t/m 18/10.

• Menno Meewis
Schilderijen, Galerij XXI, St.-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, van 19/9 t/m 17/10.

• Lei Molin
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Schilderijen, Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 31/10
t/m 13/12.

• Francine Mullie
Schilderijen en pentekeningen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk,
van 17/10 t/m 1/11.

• Paule Pia
Painted Images, Galerij Westrand, Kamerijklaan, 1710 Dilbeek, van 5 t/m 20/12.

• Hugo Puttaert
Schilderijen en grafiek, Hal van de BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 7 t/m
31/10.

• Victor Renty
Schilderijen, in eigen atelier, André Ullenslei 56, Schoten-Deuzeld, van 8 t/m 29/11.

• Bertha Saveniers
Beeldhouwwerken en wastekeningen, Christian Art, Ernest Allardstraat 11-13, Brussel
(Zavel), van 5 t/m 20/12.

• Koen Scherpereel
Schilderijen, Kunstgalerie Het Labyrint, Dries 29, 8948 Kemmel, van 31/10 t/m
13/12.

• Mié Tabé
Schilderijen, poppen en maskers, Rijksschool, Einsteinlaan 1, De Haan, van 31/10
t/m 15/11.
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• Georges Teugels
Najaarstentoonstelling, C.C. Abdij Affligem, Abdijstraat 6, 1790 Hekelgem, van
30/10 t/m 15/11.

• Suzy Van Bever
Schilderijen, Taverne-Restaurant Greenwood, Haachtsebaan 142, 2850 Keerbergen,
van 5 t/m 31/12 en in Hotel Belroy, Avenida del Mediterraneo te Benidorm, van 19
t/m 25/1/88.

• Fritz Van Damme
Schilderijen, Kunstgalerij ‘De Ziener’, Stationsstraat 55, 1700 Asse, van 12/9 t/m
11/10.

• Omer Vandamme
Schilderijen en aquarellen, ‘De Casteleyn’, d'Urselstraat 7, Hingene-Bornem, van
20/11 t/m 6/12.

• Lucas Vandeghinste
Schilderijen, tekeningen en keramiek, C.C. Heusden-Zolder, van 10/10 t/m 1/11.

• Maria Van den Bussche
Schilderijen, Kredietbank, Scheepsdalelaan 14-16, Brugge, van 1 tot 31/10.

• Lucien Van Den Driessche
Schilderijen, Galerij Campo, Meir 47, 2000 Antwerpen, van 25/9 t/m 10/10.

• Cas Van Denhoeck
Pastellen, portretten en landschappen, C.C. Kasteel te Schoten, op 7, 8, 11, 14en
15/11.
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• Bernard Van De Velde
Schilderijen en beschilderde gebruikskeramiek, C.C. Gildhof, St.-Michielsstraat 9,
8880 Tielt, van 19/12 tot 3/1/88.

• Adriaan Vandewalle
Schilderijen, Galerie Salammbo, 18 rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Parijs,
tot 15/4/88.

• Noël Vandorpe
Olieverfschilderijen, Galerij Picasso, te Westouter, van 31/10 t/m 10/12.

• Albert Van Hecke
45e Jaarlijkse tentoonstelling (schilderijen), Gemeentelijke Feestzaal, 9160 Hamme,
van 16 t/m 26/10.

• Paul Vanhee
Tekeningen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 22/11 t/m 6/12.

• Bert Vanheste
Schilderijen, C.C. ‘Anto Diez’, Ryckewaertshof, Bosduivestraat 22, 8401 Bredene,
van 1 t/m 22/11.

• Imelda van Kerckhoven
Poppen, Hal van het AZ van de V.U.B., Laarbeeklaan 101, Jette, van 30/10 t/m 6/12.

• Luc Vanmaldeghem
Schilderijen, C.C. Brussel, Voormalige St.-Nikolaaskerk van Nederover-Heembeek,
1120 Brussel, van 6/11 t/m 6/12.
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• Leo Van Paemel
Schilderijen, tekeningen, in eigen atelier, Oude Zomerstraat 3, Brugge, van 12/9 t/m
4/10.

• Paul Van Rafelghem
Recent ruimtelijk werk, BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 8 t/m 30/4/88.

• Frans Van Roosmaelen
Schilderijen, Gallery Christ Delaet, E. van Dijckkaai 19-20, 2000 Antwerpen, van
25/9 t/m 8/11.

• Willy Verbrugge
Schilderijen, Atelier Ter Linde, Lindenlaan 10, 8880 Tielt, van 10/10 t/m 1/11.

• Jos Verdeghem
Schilderijen, Galerij Tamara, C.C. Hasselt, Kunstlaan 5, van 4 tot 31/3/88.

• Bert Vonk
Tekeningen en schilderijen, Westrand Galerij, Kamerijklaan, 1710 Dilbeek, van 7
t/m 29/11.

• Koen Wastijn & Johan Deschuymere
Schilderijen, André Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, St.-Baafs-Vijve, van 13/11 t/m
24/12.

• Anton Wittoeck
Schilderijen, Stadhuis van Oudenaarde, van 7/11 t/m 19/11.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8880 Tielt

Nieuw werk
• Ria Christens & Koen De Clercq,
Retrospectief - Frontleven 14/18. Het dagelijkse leven van de Belgische soldaat aan
de IJzer, uitg. Lannoo, Tielt, 1987, geïll. met foto's, 245 × 205 mm, 176 blz., gen.
750 fr. - Dit is een boeiend en vlot leesbaar boek, bovendien overvloedig geïllustreerd
met meer dan 100 foto's. Het is duidelijk dat over zulke materie niet alles uitvoerig
kon behandeld worden. Het werk tracht objectief en realistisch te zijn en verliest zich
niet in beschouwingen. Na een oriënterend inzicht in de militaire en historische
achtergrond van de eerste wereldoorlog, komen o.m. aan bod: de lichamelijke ellende
der soldaten, hun accommodatie, soldij, ontspanning, voeding, kledij, hygiëne,
kameraadschap tegen de achtergrond van zoveel verwoesting. Het boek geeft een
treffend historische evocatie en een bijdrage tot de kennis van een voor Vlaanderen
in menig opzicht heroïsche tijd waarvan de grote meerderheid van de huidige jeugd
nauwelijks nog weet heeft. Daarom kon men verlangen dat ook het facet van de
Vlaamse bewustwording aan het front meer in de verf gezet werd. Deze
bewustwording met een duidelijk sociale dimensie had trouwens een lange nawerking
op het politiek bestel in België. Naast vele verhelderende noten bevat het boek een
uitgebreide bibliografie.
F.V.

• Jef Geeraerts,
Romeinse suite, uitg. Manteau, Antwerpen, 1987, 200 × 125 mm, 319 blz., gen. 585
fr. - De achtste (jaarlijkse) misdaadroman van Geeraerts brengt weer het politieduo
Vincke en Verstuyft ten tonele. Al in het begin van het onderzoek blijkt dat de
zelfmoord van de vrouw van een bekende arts een gecamoufleerde moord is. De
Antwerpse politieagenten moeten zelfs naar het prachtig beschreven en sfeervolle
Rome om het alibi van de moordenaar en zijn medeplichtige te doorprikken. Voor
de auteur is niet alleen het hoe maar ook het waarom van de daad belangrijk. Hij
schetst een psychologisch profiel van de psychotische moordenaar. In tegenstelling
tot zijn politieke thrillers heeft Geeraerts zijn fanatieke bezetenheid voor het
technische detail weten in te tomen zonder weliswaar aan geloofwaardigheid in te
boeten. ‘Romeinse suite’ bestaat grotendeels uit dialogen (soms in het sappige
Antwerpse dialect) en heeft daardoor een vaart die we van Geeraerts' boeken nog
niet kenden. We verlangen alweer tot de volgende boekenbeurs.
cvdb
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• Rik Palmans,
Voeren anders bekeken, uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Kapelsestraat 222,
2080 Kapellen, 1987, geïll. met foto's, 265 × 190 mm, 64 blz., gen. 225 fr. - Dit boek
behandelt de Voerstreek vanuit velerlei oogpunten. Het politiek, landschappelijk,
historisch, socio-cultureel en toeristisch aspect komen aan bod. De zes Voerdorpen
worden ook afzonderlijk behandeld. Wie als buitenstaander Voeren en de vraagstelling
daarrond wil leren kennen, kan niet zonder dit verhelderend werkje van Rik Palmans.
Blijkbaar op grond van nuchtere feiten en objectieve gegevens benadert hij de
problematiek rond Voeren op een onderhoudende wijze. Het boekje is zeer mooi
geïllustreerd met ruim 90 foto's.
F.V.

• E. Cox,
Vanden tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600, uitg. De Walburg
Pers, Zaadmarkt 84A-86, Postbus 222, 7200 AE Zutphen, 1986, zw.-w.-illustraties
en kaarten, 170 × 245 mm, 192 blz., gebonden. - Dit werk is een voortreffelijke
bijdrage i.v.m. de befaamde veldslag. Het beheersen van de logistiek, ofwel de kunst
om in de praktijk legers te bevoorraden is essentieel voor het slagen of mislukken
van de krijgsoperaties. In het prachtige uitgegeven werk schetst de auteur de
voorgeschiedenis. Hij ontleedt het plan van de tocht naast de krijgsverrichtingen en
vervolgens de slag in de duinen met het beleg van Nieuwpoort. De gegevens met
betrekking tot de motivering vóór en de gebeurtenissen tijdens de tocht zowel als de
numerieke grondslagen daarvoor zijn - zoals ter plaatse aangegeven - ontleend aan
contemporaire Noorden Zuidnederlandse, Spaanse, Franse en Engelse bronnen. Dit
met platen geïllustreerd en ingebonden werk is de indrukwekkende neerslag van vele
opzoekingen. Een merkwaardige historische studie. Deze uitgave werd mogelijk
gemaakt dank zij de ruime steun van het Prins Bernhard Fonds, de subsidie van dr.
Hendrik Mulles Vaderlanse Fonds en de stimulerende bijdrage van het Fonds A.H.
Martens van Sevenhoven.
Fr. G.

• Jaarverslag 1985 van de Provinciale Dienst voor Cultuur van de Provincie
West-Vlaanderen,
Uitgegeven door de Prov. Dienst voor Cultuur, 1986, geïllustr. met zwart-wit-foto's,
217 × 240 mm, 176 blz., genaaid. - Er wordt 169.750.085 fr. uitgegeven in de gewone
dienst en 166.450.000 fr. in buitengewone dienst op een algemeen totaal van de totale
begroting der provincie 4.174.308.639 fr. beloopt. Onder de hoofdstukken vermelden
we deze over de samenstelling van de diverse commissies, de algemene initiatieven,
de beeldende kunsten, het bibliotheekwerk, de dramatische kunst met de uitslagen
der wedstrijden. Voor de aanmoediging van het theaterleven wordt aan erkende
amateurstoneelverenigingen 515.000.000 fr. uitgegeven en 156.000.000 fr. premies
aan deelnemers van het provinciaal toneeltornooi. Er is nog een hoofdstuk gewijd
aan de geschiedenis en volkskunde, aan muziek en zang met een bijdrage van de
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provincie tot het Jaar van de muziek. Aandacht wordt gegeven aan het
kunstpatrimonium en de werking van de afdeling taal- en letterkunde, van het
sociaal-cultureel vormingswerk, de uitleendienst en de wooncultuur.
Dit jaarverslag geeft een volledig overzicht van de culturele bijdrage van de
provincie in het culturele leven van Vlaanderen.
Fr. G.

• Hendrik Willaert / Jan Dewilde,
Het lied in ziel en mond. 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging, uitg.
Lannoo/Tielt i.s.m. het ANZ-Antwerpen, 1987, geïllustr. met zw.-w.-foto's, 170 ×
250 mm, 160 blz., paperback, 780 fr. - In de 160 bladzijden die dit boek telt, kon het
onderwerp uiteraard niet exhaustief behandeld worden. Het is echter een uiterst
leerrijk en belangrijk werk omdat het een massa weinig bekende, maar niettemin
interessante gegevens bevat over muziek en zang gedurende de laatste 150 jaar.
Een vlugge opsomming van de verschillende hoofdstukken geeft reeds een indruk
van de veelheid der behandelde stof en van de degelijke structuur van het werk.
Achtereenvolgens worden behandeld: De eerste sporen in de pre-Benoit tijd - Benoit
en de nationale school - De post-Benoit tijd - Internationaal eclectisme versus
nationalisme (1920-1950) - De jongste decennia. Het van ernstig onderzoek en studie
getuigende boek staat uiteraard voor een goed deel meteen in relatie met de groei
van de Vlaamse Beweging. De 95 mooie illustraties dragen ertoe bij dat dit werk
niet meer weg te denken is uit de studie der geschiedenis van de vocale en
instrumentale muziek in onze streken.
F.V.

• Jan de Smedt in verzen,
Samengesteld door Fa Claes, André Demedts, Herwig Hensen, Erik van Ruysbeek,
Erik Verstraete, Staf Weyts en Anton van Wilderode, ingeleid door Ward Ruyslinck,
deel 7 in de reeks ‘Cimelia Jan de Smedt van Mechelen’, 1987, Mechelen. - De
‘Vrienden van Jan de Smedt’ hebben een verzorgd en merkwaardig boekje uitgegeven
ter ere van de overleden tekenaar-schilderbeeldhouwer. Merkwaardig, omdat het,
zoals al uit de titel ‘Jan de Smedt in verzen’ kan blijken, een juxta-positie is van acht
produkties van genoemde kunstenaar en poëtische reacties daarop van zeven bekende
dichters. Dat procédé is op zichzelf niet nieuw. Dat dichters zich lieten inspireren
door een schilderij, een sculptuur, een gebouw, een glasraam, is niet ongewoon;
evenmin gezocht of kunstmatig. Waarom zou een lyricus niet de ontroering vertolken
die hem overweldigd heeft bij de ontmoeting met de ‘ziel’ van het kunstwerk en dus
met de ‘ziel’, de persoonlijkheid van de mede-kunstenaar? Waarom zou hij die
verhelderende en verrijkende ervaring niet verwoorden, verklanken in poëzie? Dat
gedicht wordt dan immers meer dan slechts een poging tot interpretatie; het is dan
een autonome taal én zang én beeld geworden vertolking van individuele ontroering,
waarvan het schilderij, de tekening, de sculptuur slechts oorzaak - bron - was. Indien
het niet verder zou gaan dan louter beschrijvende interpretatie, dan zou het zoals
Ward Ruyslinck in de inleiding zegt ‘een vergeefse poging [zijn]... om een verzoening
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tot stand te brengen tussen de kunst van het aanschouwelijke en de kunst van het
beschouwelijke’ (p. 5).
Ik geloof dat de term ‘vergeefs’ in voorliggend geval niet opgaat. De geboden
poëzie klinkt waarachtig en geen van de dichters van de acht
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gedichten - want Fa Claes schreef er twee - levert slechts beschrijvend
gelegenheidswerk op verzoek, hoewel ook dat aspect er natuurlijk bijhoort; telkens
horen beide luiken bij elkaar. Maar de stem van de dichters klinkt eerlijk op uit de
diepte van het hart. De confrontatie met het door de zoon Raphaël piëteitsvol bewaarde
werk in het vaderhuis in Mechelen, blijvende herinnering aan de man ‘die, helaas
lang voor zijn tijd, de dood naar hem zag wenken...’ (Staf Weyts, p. 21), heeft hen
ongetwijfeld aangegrepen tot in de grond van hun wezen. Vandaar de overwegend
elegische toonaard.
Blijkbaar is de keuze van deze juxtapositie niet onberedeneerd gebeurd. Om een
of andere reden reageert precies die of die dichter op dit of dat werk van Jan de Smedt
van Mechelen. Dat André Demedts bijvoorbeeld een heel geslaagde interpretatie
componeert van ‘Nawintertijd’, een houtskooltekening van een oudere man, ligt als
het ware voor de hand; maar zijn gedicht groeide tegelijkertijd uit tot een aangrijpend
en weemoedig zelfportret. Vanzelfsprekend liet Staf Weyts zich inspireren door het
mooie kopje van Dries, dat de Smedt ‘met liefde en méér gevoel dan klei heeft
geboetseerd’ (p. 21). De kwatrijnen van Erik Verstraete (p. 18) zijn wel volkomen
congruent met Jeannine... en met zijn eigen wezen. Ook zal het niemand verbazen
dat Anton van Wilderode, die begenadigde dichter van het Vlaamse dorp en van het
Vlaamse landschap, het bundeltje besluit met een gedicht bij het schilderij ‘Gezicht
op Uitkerke’; maar ook hier klinkt, stil en droef, een verwijzing naar de enkele
decenniën geleden gestorven kunstenaar:
‘Wat in de grond ligt is voorgoed geborgen.
Het eerlijk gras heeft elke wond gesloten
de regen en de wind, de bondgenoten.
Verzonken klokken van verzonken dorpen.
luiden nog onderaards over de doden.’ (p. 22).

Zijn elegische reactie loopt vertroostend uit op het mooie slotvers, dat zo perfect past
bij het schilderij: ‘De hoop staat buiten rechtop in een toren’ (p. 23).
Ik kan de ‘Vrienden van Jan de Smedt’ slechts gelukwensen; het is een ‘profytelic
boecxken’. 't Zou me nog dierbaarder zijn geweest als men de reprodukties van de
vijf olieverfschilderijen had aangeboden in kleur, maar dat zal in deze tijd wel ‘wishful
thinking’ zijn.
R.T.

• World Press Photo '87. Ooggetuige,
Uitgave van Elsevier Librico, Leuvensestwg. 325, 1940 Woluwe-Zaventem, 1987,
geïllustr. met ca. 250 foto's, waarvan de helft in kleur, 297 × 210 mm, 128 blz.,
paperback 380 fr. - World Press Photo is nu aan zijn 31e jaargang en blijft boeiend
met een groot aanbod uit de internationale fotojournalistiek: 6.765 foto's van 969
fotografen uit 55 landen. De impact van deze nieuwsfotografie kan wellicht wat
verbleekt zijn door de agressiviteit die dagelijks uitgaat van de tv-journaals, - toch
blijft de gedrukte foto (als ze echt knap is) fascinerend. Dat is zeker zo voor
foto's-van-mensen zoals die van Winnie Mandela, de ouders van Christa McAuliffe
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die in de Challenger om het leven kwam, de Afghaanse rebellenfamilie, het verbrande
jongetje Stevie Jacques. Feestelijke fotografie is die van de rubrieken Sport en Natuur,
maar er is bij WPPh. Ook plaats voor voortreffelijke architectuurfotografie die een
beeld geeft van de stad van morgen of voor een reportage over het leven van een
Normandische plattelandspriester. Overigens zit er veel politiek in WPPh. met oorlog
en terrorisme, haat en ellende. Waarom denken Vlaamse fotojournalisten er niet aan
om aan de WPPh. mee te doen? Er zijn welgeteld 4 Belgische inzendingen vs. niet
minder dan bijv. 35 Nederlandse. Als je goed bent, moet je er ook mee voor de dag
komen.
KvD

• Cornelis Baan e.a.,
Semindex / Top-Hotel-Meeting. Vergaderplaatsen in België 1987-1988, uitg. MIM
nv, Lakborslei 114, 2100 Deurne, 1987, 165 × 245 mm, 326 blz., geïll. met
kleurenfoto's, geb. 630 fr. - Dit werk is aan zijn vierde uitgave toe en werd voor de
eerste keer met kleurenfoto's opgesmukt. Het boek fungeert als gids voor wie op
zoek is naar een geschikte plaats in België voor het organiseren van kleine of massale
vergaderingen, seminaries, bedrijfsbijeenkomsten, feesten, recepties, congressen e.d.
In de beide landstalen worden aldus hotels en congrescentra per provincie opgesomd
en voorgesteld aan de hand van een kleurenfoto (of tekening) en een paar teksten
(i.v.m. infrastructuur en mogelijkheden ter plaatse). Per provincie ziet het aanbod er
als volgt uit: Antwerpen: 32, Brabant: 35, Hainaut (sic): 5, Liège: 7, Limburg: 5,
Luxembourg: 15, Namur: 7, Oost-Vlaanderen: 15 en West-Vlaanderen: 24. (Hierbij
dient opgemerkt te worden dat er in de inhoudstafel op blz. 5 fouten geslopen zijn
in de opgave van de bladzijdenummers).
Behalve naam, adres, telefoonnummer, telex en contactpersoon omvat de presentatie
van ieder voorgesteld bedrijf een tekst over de aanwezige infrastructuur: aantal
beschikbare zalen met hun capaciteit aan zitplaatsen en aanwezige installaties
(overheadprojectoren, schermen, geluidsinstallatie), eventuele
overnachtingsmogelijkheden en restauratie, parkeergelegenheid, eventuele
ontspanningsmogelijkheden binnen de inrichting, enz.
Met deze concrete informatie kan men dus vooraf een keuze maken uit de 145
voorgestelde horeca-bedrijven, rekening houdend met de aard en de omvang van de
bijeenkomst die men op het oog heeft. Verder bevat het boek ook nog een Index van
Opleidingscentra en Adviesbureaus en enkele publicitaire teksten die betrekking
hebben op vergaderingen en congressen.
R.D.

• René Coomans,
Terwijl de meidoorn bloeit, uitg. 't Prieeltje, Demerstraat 32 bus 7, 3290 Diest, 1987,
240 × 170 mm, 47 blz., genaaid. - De thans 55-jarige René Coomans startte in 1979
met zijn debuutbundel ‘Adem voor mijn geest’. In 1971 verscheen bij de
Kofschip-Kring zijn tweede bundel ‘Triangel’. Na deze adempauze komt als derde
in de reeks ‘Terwijl de meidoorn bloeit’. Talrijk waren inmiddels de bloemlezingen
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en de tijdschriften, die zijn gedichten publiceerden. Ze moeten in de vele honderden
lopen. Steeds opnieuw heeft de auteur er zich aan opgetrokken. René Coomans leeft
van en voor de natuur. Elk vers is doorspekt van natuurbeelden. Nauwelijks beroeren
deze beelden hem, omdat hij met elk seizoen, met elke boom, met elk geluid meedeint
als in een roes van voortdurende aanschouwelijkheid. Geen substantief zonder
adjectief, geen voorwerp zonder kleurenpalet is de vorm waarin deze vrije verzen
aan de einder verschijnen. De Prieeltjes-uitgaven o.l.v. Thijs maken er een verfijnde
bundel van.
rmdp

• Gerard Walschap,
Houtekiet, uitg. Manteau/Antwerpen, reeks GMP 212, 198721, 200 × 125 mm, 230
blz., paperback, 495 fr. - Het was in 1939 op de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog dat Gerard baron Walschap zijn Houtekiet publiceerde. Voor al wie
het werk van Walschap doornam (en ik hoop dat niemand zo cultuurloos moge zijn
om dit nagelaten te hebben) blijkt Houtekiet één zijner meesterwerken. Houtekiet is
het symbool van de vrije mens, die zich weet uit te leven. Hij staat boven de kerk,
boven het gerecht. Zoals Pallieter is hij het type van de vrijgevochten natuurmens,
die het hele dorp op zijn hand heeft en iedereens sympathie geniet. Kortom, een
meesterwerk dat in iedereens huisbibliotheek moet steken om op elk ogenblik te
laten lezen door zijn kinderen en kleinkinderen.
rmdp

• Jos Vandeloo,
Het gevaar, uitg. Manteau/Antwerpen, reeks GMP 142, 198723, 200 × 125 mm, 123
blz., paperback, 325 fr. - Bij de drieëntwintigste druk van een roman zoals ‘Het
gevaar’ van Jos Vandeloo valt er geen kritiek meer te spuien. In den beginne (1960)
zullen wel niet alle critici unaniem geweest zijn om dit verhaal te prijzen. Het leek
misschien voor velen te utopisch. Thans staat het na Tsjernobyl met zijn problematiek
in de belangstelling van elkeen. In de jaren zestig, geef ik grif toe, liepen we hoog
op met dit beklemmend verhaal van drie werknemers in een atoomcentrale, die door
radioactieve stralen werden besmet. Deze totaal verschillende personages die vochten
tegen dit noodlot boeiden, omdat we een generatie waren, die hoopten op een betere
wereld. Een boek schrijven dat gedurende tientallen jaren niet inboet aan actualiteit
getuigt van de meesterlijke toets van de schrijver, die doorheen zijn fantasie de
eeuwige mens raakt.
rmdp

• Luc Van den Briele,
Boek en Exlibris. Het boek als inspiratiebron in de hedendaagse exlibriskunst, uitg.
Ceuterick nv, Brusselsestraat 153, 3000 Leuven, 1986, zw.-w. en kleurenfoto's, 240
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× 310 mm, 90blz., genaaid 650 fr. - In 1986 werd door Ceuterick N.V. een
internationale ex-libris-wedstrijd georganiseerd met als thema: het boek en het
boeken-verzamelen. Met een ruime selectie van 252 exlibris-prentjes uit het
ingezonden werk (naast oude platen) werd dit boek gemaakt; de inleiding is van
Christian F. Verbeke en een ikonografische tekst van Luc Van den Briele. Het genre
is meer dan 500 jaar oud en verwant aan dat van de boekillustratie. De
gereproduceerde specimens zijn heel mooi en geven een beeld van de verschillende
stijlen en ook van de grafische technieken die toegepast worden: kopergravure,
pentekening. Het goed gedrukte boek besluit met een index van de kunstenaars wier
werk opgenomen werd, evtl. met hun adres. Het ex-libris: een bescheiden genre van
grafiek waarvan het verzamelen binnen het bereik ligt van iedereen die geïnteresseerd
is, bijv. via internationale ruilverenigingen.
KvD

Periodieken
• De grote ronde
Driemaandelijks tijdschrift voor Vlaamse en Europese Volkskultuur, uitg. Vlaamse
Volkskunstbeweging, p.a. G. Buys, Isabella Brantstraat 28, 2018 Antwerpen. -30e
jaargang, Oktober-December 1986. Het nummer bevat, naast de bijdrage ‘XXIIIe
Europeade der Volkskultuur vierde hoogtij in Portugal’ van Bert van Woensel, een
indringend artikel van Arthur Verté, waarin ere-deken van het C.V.K.V. André
Demedts, als volksverbonden auteur en als Vlaamse strijder wordt
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belicht. Er is ook de bijdrage over Armand Preud'homme, de persspiegel en het
bewegingsleven. - 30e jaargang, Januari-Februari 1987. Na een korte bezinning
over Vlaamse Volkskunst, wordt de toespraak afgedrukt, die door Norbert D'hulst,
secretaris-generaal van het Davidsfonds, op de 21e Dagen van het Vlaamse Lied
werd uitgesproken, en waarin deze het ondermeer heeft over het feit dat er wat schort
inzake beoefening van het Vlaamse volkslied door de bredere volkslagen. Hij schrijft
dat wat in andere, vaak veel armere landen dan Vlaanderen gemeengoed is, hier
slechts door een volksbewuste bovenlaag gekend en gegeerd is, en beoefend wordt.
Verder zijn er de traditionele mededelingen uit het Bewegingsleven en de persspiegel.
K.D.D.

• Kever
Driemaandelijks kartoentijdschrift, red. Herman Somers, Mechelsesteenweg 150,
2510 Mortsel, abonn. 300 fr. (6 nrs) op rek. 735-1161989-14 t.a.v. Bob Vincke,
Eikhof 20, 3540 Heusden-Zolder. - Nr. 11, november 1986. Het nummer bevat, buiten
de bijdrage van de in Turkije gelauwerde kartoenist Ernest Metz, een aantal trefzekere
kartoens van Bob, Vejo en Firzlaff, die men in elk geval ‘kartoens’ mag noemen.
Toch kunnen wij ons van de indruk niet ontdoen dat, misschien wel door de
afwezigheid van groten zoals Gal, Jan, Pil, Pirana, Punt e.a., er naast dát ontbrekende
koren, véél kaf is. Een kritischer aanpak van het illustratieve zou de inhoud zeker
ten goede komen. - Nr. 12, december 1986. Kwalitatief een betere Kever. En
misschien (toevallig?) de aanloop naar een ‘vakblad’ met inhoud...
K.D.D.

• De Republiek der Nederlandse letteren
Driemaandelijks tijdschrift van Dimensie, Stichting voor letterkundige en
wetenschappelijke uitgaven. Correspondentie-adres: Stichting Dimensie t.a.v. Jan
Biesen, Postbus 11227, 2301 EE Leiden. Jaarabonnement 200 fr. via postrek.
000-1418430-96. - Jrg. 1, nr. 1, juli 1987: Dit eerste nummer werd uitgegeven op
12 blz. en is geniet. Het bevat een aantal (uiterst) korte artikels die nergens
ondertekend zijn en als titels dragen: Wat biedt Stichting Dimensie? / Omtrent de
opstellenprijsvraag (in 1988) / Omtrent het Tweede Lustrum van Stichting Dimensie
(waarin het verleden van Dimensie op een rijtje wordt gezet) / Omtrent de Leidse
Opstellen (hierin zullen nog niet eerder verschenen opstellen van beperkte omvang
over literair-historische onderwerpen uit de Ned. letteren gepubliceerd worden) /
Profiel van verschenen Leidse Opstellen / Profiel van te verschijnen Leidse Opstellen
(o.m. ‘De goddelijke Mantuaan: Vergilius in de Ned. letterkunde’ door Rudi van der
Paardt en ‘Proust en Vestdijk’ door H.A. Wage) / Vagantentaal, gedichten van Annie
Reniers / Profiel van de Vestdijkkring / Omtrent Vestdijkkroniek 30. De Toekomst
der religie / Profiel van het Ned. Studiecentrum Latium (uitgaven n.a.v. de
opgravingen te Satricum) / Profiel van verschenen bundels van Stichting Dimensie
/Profiel van het Institut für niederländische Philologie te Keulen (lerarenopleiding
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Nederlands als vreemde taal o.l.v. hoogleraar H.W.J. Vekeman) / Profiel van de
studie Ned. Letterkunde te Luik (hoogleraar L. Gillet) / Overzicht van leverbare
Dimensietitels / Distributie via Stichting Dimensie / Omtrent de uitgangspunten van
Stichting Dimensie (probeert ‘hoogwaardige manuscripten’ die het gevestigde circuit
‘missen’ een kans op publikatie te geven, steunend op mecenaat, waarbij ook de
auteurs afzien van honorarium).
R.D.

• 't Kofschip
Tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Red. Lange Haagstraat 111, 1710
Dilbeek; abonn. 600 fr. op rek. 310-0496461-04 van J. Samoy, 1080 Brussel. - 14e
jrg., nr. 5, nov.-dec. 1986: De pas in het vorige nummer gehuldigde Ton Luiting is
uit het tijdschrift verdwenen. De hoofdredactie wordt nu waargenomen door Raoul
Maria de Puydt. Dat is de belangrijkste ‘gebeurtenis’ in dit nummer, die ook
redactioneel wordt verantwoord.
Zoals gebruikelijk worden er heel wat gedichten en verhalen gepubliceerd. 't
Kofschip geeft aan debutanten een ruime kans, wat op zich verdienstelijk is, hoewel
de keuze selectiever zou kunnen zijn. In de beeldende kunst wordt er aandacht besteed
aan Frieda Verstrepen en een boek over Paul Delvaux. In de boekbesprekingen komen
een hele waaier romans en dichtbundels aan bod. Ook hier kiest het tijdschrift blijkbaar
eerder voor het informatieve boven het indringend-kritische karakter. Alleen ‘De
aarde is een huis’ van de betreurde Gery Florizoone krijgt - terecht - een wat
uitgebreider bespreking van Rik Huys. Het slotinterview met Bob van Laerhoven
over zijn roman ‘Nachtspel’ kan niet zo overtuigen van de kwaliteit van dit boek. 15e jrg., nr. 1, jan.-feb. 1987: Veel poëzie met, zoals gewoonlijk, een aantal nieuwe
namen. Korte verhalen van L. Jacobs, Ravan, A.C.M. Boers. Beeldende kunst belicht
kunst in de Brusselse metro en werk van Jan Dries. Bij de recensies o.m. aandacht
voor ‘De jacobsladder’ van Maarten 't Hart en nieuwe bundels van Adriaan Morriën,
Jan H. de Groot en Achiel Peleman. Veel nieuwsjes en signalementen van nieuwe
uitgaven in ‘Van de hak op de tak’. De stem uit het Noorden is voor Jan Kooistra.
Ook nog een interview met Ewald Vanvugt. ‘Het Noorden’ wordt erg goed bedeeld
in dit nummer. - 15e jrg., nr. 2, maartapril 1987: Een in memoriam Pieter G. Buckinx,
ere-redactielid. Poëzie van o.a. Pieter Aerts, Denijs van Killegem en een ‘Mundial
86’-cyclus van René Coomans. Korte verhalen van o.a. Maria Vlamijnck en Ria
Scarphout. In beeldende kunsten komen Harry Elstrom, Jetje De Kort en Marina
Sorgeloose aan bod. Naast recensies over proza en poëzie, ook een uitgebreider
kritische bijdrage van Raoul M. de Puydt over wat er zoal fout loopt in recente
lexicons over Nederlandse literatuur. Er worden inderdaad nogal wat namen vergeten
of verzwegen. Het interview gaat naar Boudewijn van Houten. Zoals in de vorige
nummers biedt ‘Tijdkrans’ een gevarieerde tijdschriftenrevue. De ‘kleintjes’ worden
daarbij niet vergeten.
rvdp

• Oostland
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Uitg. Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, Rakerstraat 36, 3510 Hasselt,
abonnement 400 BF of 22 Fl. Los nummer: 150 BF of 8 Fl. - Sept. 1987, nr. 94:
Onderhavig tijdschrift (86 blz.) is volledig gewijd aan ‘de Afrikaanse post-koloniale
roman’, een essay van Paul Reynders, die als leraar meer dan 10 jaar werkzaam was
in Zaïre en reeds eerder bekendheid verwierf door zijn bijdragen over Afrikaanse
literatuur in diverse tijdschriften.
De auteur begint zijn verhandeling met ‘theoretische beschouwingen’; volgens
hem is de Afrikaanse schrijver ‘bij uitstek een bevoorrecht persoon die spreekt in
naam van zijn volk. Hij alleen verwoordt de eisen van dat volk; hij alleen geeft
gestalte aan de ellende van dat volk’ (p. 128). Deze uitspraken doen me even de
wenkbrauwen fronsen, omdat ik uit (mijn uiteraard zeer kleine) ervaring weet dat
ook nog andere mensen terdege gestalte pogen te geven aan Afrikaanse situaties...
Reynders stelt bovendien o.m. dat, ‘vermits de aftakeling het lot is van het hele zwarte
kontinent en dezelfde toestanden zich in meerdere of mindere mate voordoen in alle
landen beneden de Sahara’ en er geen verschil bestaat ‘tussen de inhoud van het
engagement en de rol en de sociale positie van de schrijver’ (p. 131), het niet opgaat
‘de nieuwe Zwart-Afrikaanse literatuur (...) op te splitsen in een Engels-, Frans- en
Portugeestalig gebied’ (p. 134).
Verder verdeelt hij de Afrikaanse post-koloniale roman in ‘drie tendenzen: de
magisch-realistische roman, de realistische roman, de nieuwe roman’ (p. 140). Vanuit
de bepaling, die hij geeft aan magisch-realisme, kan het interessant zijn bepaalde
Afrikaanse romans te toetsen aan werk van Hubert Lampo en Johan Daisne.
In deel II van het essay geeft Reynders een ‘thematische analyse’ van de Afrikaanse
post-koloniale roman en daardoor meteen - uitgaande van zijn vroeger geformuleerde
premissen - van het postkoloniale Afrika met zijn nieuwe machthebbers en zijn
wantrouwen, met zijn corruptie, zijn willekeur en zijn wantoestanden (pp. 153-158).
‘Het is gemakkelijk gezegd dat de kolonisatie aan dit alles schuld heeft omdat de
leidende elite niet voldoende voorbereid was om het roer in handen te nemen. Dat
is intussen een handige cliché waarin natuurlijk een gedeelte waarheid steekt, maar
niettemin een stereotype blijft, waarmee de Afrikaanse leiders zich handig ontdoen
van de werkelijke problemen’ (p. 158). ‘De werkelijkheid, zoals ons die bekend is
langs de media, wordt zeer goed benaderd door Henri Lopes: “Eigenlijk vind ik dat
de huidige onafhankelijkheid niets meer is dan een verlengstuk van de kolonisatie.
Afrika bevrijdt zich zogenaamd om de onrechtvaardigheid uit te bannen, terwijl in
werkelijkheid een handjevol parvenu's aan de macht komt, dat meewerkt aan de
uitbuiting van dat volk” (“Een nieuwe Wali N'Kama”, p. 205)’ (p. 162). De massa,
in de Afrikaanse post-koloniale roman volgens P. Reynders, is ontgoocheld en
verbitterd (p. 162), weerlozen worden door eigen volk uitgebuit (p. 163) en de
Negro-Afrikaan ondergaat de huidige stand van zaken ‘als hij maar in leven blijft,
zonder veel aandacht te besteden aan enige verandering in dat leven (...) Het leven
zelf is de enige waarde (...) ongeacht de kwaliteit van dat leven’ (p. 165).
Deel III wordt gevormd door ‘illustrerende teksten’ en het geheel wordt afgesloten
met ‘noten’ en de bio-bibliografie van de auteur.
Blijkens de studie van Paul Reynders geven de Afrikaanse schrijvers in de
post-koloniale roman een boeiend maar triestig beeld van hun volk en van hun leiders.
Spijtig dan ook dat de Negro-Afrikaan, die in het Westen studeert, niet altijd vermag
in te zien dat ‘sa vocation (est) sur place dans son pays; défendre les faibles en les
arrachant aux griffes des rapaces de la finance et de la politique (“La Pourriture”, p.
205)’ (p. 176).
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Na lezing van dit belangwekkend essay, waarin de enkele zetfouten me niet erg
hinderden, durf ik toch de vraag stellen, ook al omdat ik elke kennis terzake mis, of
er geen enkele Afrikaanse post-koloniale romancier-met-naam in het gareel van de
heersende regimes draaft?!?
J.v.B.

• Dietsche Warande en Belfort
Tijdschrift voor letterkunde en geestesleven. Red.: Postbus 137, 3000 Leuven 3.
Abon. 1.600 fr. op rek. 406-0063002-59 van Den Gulden Engel, 2220 Wommelgem.
-
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Jrg. 132, nr. 4, mei 1987: Gedichten van o.a. Luuk Gruwez, Stefaan van den Bremt,
Dirk Christiaens en Frans Deschoemaeker. Een verhaal van Roland Holvoet en een
eenakter van Koen Vermeiren (‘Geheimen uit de biechtstoel’). Er zijn langere
essayistische bijdragen van K. Hemmerechts over ‘Het Bildungsverhaal herschrijven’,
J. Flamand over het proza van Kees van Kooten en P. van Bouchaute over de
journalistiek van Karel van de Woestijne. Verdere kritische bijdragen over nieuw
proza van Hugo Raes (H. Bousset), Willy Spillebeen (K. Vermeiren), Jef Geeraerts
(P. Ghijselinck) en over de studie van Ton Anbeek over ‘De Nederlandse roman
1945-1960’ (M. Janssens). Zoals gebruikelijk nog boekbesprekingen, De laatste
ronde, Tijdschriftenrevue en Verleesmijnietjes. - Jrg. 132, nr. 5, juni 1987: Gedichten
van Willy Spillebeen, Marc Tritsmans, Leopold M. van den Brande, Victor
Vroomkoning. Van Fernand Auwera is er een verhaal uit een verhalenbundel ter
perse ‘Zeer slordig woordenboek’ en van Frans Depeuter een fragment uit zijn nieuwe
roman ‘Groene zwanen, witte zwanen’. Marcel Janssens publiceert (in vertaling) de
verkorte versie van een in het Duits gehouden lezing te Keulen: ‘Hat die
niederländische Romankunst europäisches Niveau?’ Luc Dirikx schrijft over Louis
Couperus. Langere kritische bijdragen over nieuw proza van Irina van Goeree (M.
Janssens), Kristien Hemmerechts (H. Bousset), over de verzamelde gedichten van
Gery Florizoone (R. Van de Perre) en een nieuwe bundel van J. Bernlef (H. Brems).
Heel wat boekbesprekingen ook achteraan. - Jrg. 132, nr. 6, augustus 1987: Gedichten
van Herwig Hensen, Bart Veulemans, Michel van der Plas en Richter Roegholt.
Verhalen van Ward Ruyslinck en Herman Protocarero. Roger Roger schrijft over
‘Grensverleggend literatuuronderwijs’ en Em. Waegemans over ‘Tendensen in de
recente Russische literatuur’. Karel Hellemans heeft het over ‘De smaak van haikoe’.
Kritische bijdragen over nieuwe poëzie van Leopold M. van den Brande (E. Spinoy),
Erik Spinoy (H. Brems) en nieuw proza van Luc Vancampenhout (K. Vermeiren).
M. Janssens neemt afstand van Wim Zaals ‘Vlak bij Vlaanderen’. Zoals in het vorig
nummer een hele reeks boekbesprekingen ter afronding, naast de andere vertrouwde
rubrieken.
Red.

• Belgisch Kreatief Ambacht
Tweemaandelijks cult. tds.; uitg. Ec. en Soc. Instituut voor de Middenstand/Dienst
Kreatief Ambacht, Congresstraat 33, 1000 Brussel; abon. 400 fr. (6nrs.; rek.
000-0383764-32). - BKA is een tijdschrift dat erin geslaagd is met bescheiden
materiële middelen een eigen profiel te verwerven. In de laatste jaargang (6 nummers)
is er een goede afwisseling van dossier-thema's waarbij naast traditonele
kunstambachten zoals textielkunst (86/3), juweelkunst (86/5), pottenbakkerij en
meubeldesign (86/6) en ceramiek (87/1) ook frisse aandacht is voor animatiefilm
(86/2) en fotografie (86/4). De nieuwe trends en toepassingsgebieden worden op de
voet gevolgd (het textiel-nummer is daar een mooi voorbeeld van) waardoor BKA
ook voor zijn informatiewaarde interessant is. De levendige interviews van J. Valcke
hebben de kwaliteiten van vlotte leesbaarheid en deskundigheid. De vaste rubrieken
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zijn steeds goed gestoffeerd: Dienstactiviteiten, Tentoonstellingsagenda, Prijzen en
wedstrijden, Cursussen, Korte berichten. Zeer aanbevolen.
KvD

Catalogi
• Hedendaagse Zuidwestvlaamse auteurs
Uitgave van de vzw De Gulden Sporen en de Sted. Openbare Bibliotheek (Leiestraat
30, 8500 Kortrijk), 1986, zw.-w. illustraties, 155 × 240 mm, 92 blz., genaaid. - N.a.v.
een tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de officiële opening van de
Stedelijke Openbare Bibliotheek te Kortrijk, verscheen een ‘Bio-bibliografische
catalogus van hedendaagse Zuidwestvlaamse auteurs’. In het ‘ten geleide’ schrijft
bibliothecaris P. Vancolen dat de catalogus een selectie vormt. Deze tentoonstelling
kende een merkwaardig succes want naast de boeken waren er ook de handschriften
en foto's. Er werd een alfabetische rangorde gevolgd te beginnen met Jan Boschmans
en de latere debutant Alex Bouts. Het ware een te lange opsomming om alle namen
te vermelden, maar onder de geselecteerden behoren Hugo Claus, Marcel Coole,
Claude Corban. Natuurlijk ook alle gekende Kortrijkse auteurs en ook biografen,
vertalers en essayisten als Edmond Ottevaere, P. Thomas, Joost Strosse en J. van
Ackere. Van André Demedts werd ‘Lof van mijn land’ opgenomen, alsook uittreksels
van andere dichters en schrijvers bij hun bio-bibliografie. Een zeer uitvoerige
catalogus die we kunnen aanbevelen. De uitgave is ook typografisch zeer verzorgd.
Fr. G.

Partituren
• Armand Beliën
Musica Cantabile, uitg. De Meerlaan, Geelsebaan 16, 3998 Laakdal, 1986. - Deze
keer ontvingen wij de delen 7 tot en met 14 van ‘Musica Cantabile’. Daar de algemene
kenmerken voor de vocale werken dezelfde blijven, refereren wij naar de recensie,
verschenen in het vorige nummer.
Het moge hier volstaan de inhoud van de volumes aan te stippen: deel 7:15
koorwerken voor vier gemengde stemmen - deel 8:14 koorwerken voor vier gemengde
stemmen - deel 9:21 tweestemmige liederen.
Deze delen bevatten uitsluitend profane liederen. Zoals eerder vermeld opteerde
de componist grotendeels voor teksten van J. Custers en L. Mertens. Vermelden wij
niettemin een ‘In memoriam Armand Preud'homme’ op tekst van B. Peleman.
De bundels 10 tot en met 13 bieden een gevarieerde geestelijke liederenschat: deel
10:23 liederen voor koor en gemeenschap - deel 11:9 liederen voor de jeugd (meestal
éénstemmig) - deel 12: Missa solemnis; een Latijnse mis voor twee stemmen, die
weinig religieus aandoet - deel 13: Nederlandse (= nederlandstalige) mis voor de
gemeenschap voor één stem en begeleiding. Deze deeltjes zijn ongeveer alle in een
zelfde nogal lichtvoetige romantische trant getoonzet.
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Na deze vocale produktie overviel deel 14 ons als een verrassing: een serie van
zes stukken voor orgel, die de Engelse titel ‘Six Organ Pieces in Classic Style’
meekregen. Hier waagt A. Beliën zich op een hem schijnbaar minder vertrouwd
terrein. In werken als ‘Voluntary’, ‘Fugue’, ‘Fuguette’ en ‘Fughetta over Bach’
dekken de vlaggen geenszins substantieel noch structureel de muzikale lading. Van
een polyfone stijl kan men hier niet gewagen. De componist heeft hier duidelijk té
hoog gegrepen.
J.M.
De recensies werden geschreven door:
cvdb

=

Chris Vandenbroucke

Fr.G.

=

Fred Germonprez

F.V.

=

Flor van Vinckenroye

J.M.

=

Jaak Maertens

J.v.B.

=

Jacques van Baelen

K.D.D.

=

Karel De Decker

KvD

=

Karel van Deuren

R.D.

=

Robert Declerck

rmdp

=

Raoul M. de Puydt

R.T.

=

René Turkry

rvdp

=

Rudolf van de Perre
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INHOUD JAARGANG XXXVI
ARTIKELS GERANGSCHIKT VOLGENS ONDERWERP
Inleidingen
Daems Luc: Kwartet van Westvlaamse
prozaschrijvers

273

Dubois Marc: Europalia 87 Oostenrijk

194

Rau Daan: Jong, beeldend, actueel

65

Vandenbussche Paul: Oostenrijknummer 193
Van der Perre J.: Sint-Arnoldusnummer 129
(1087-1987)
Wauters C.A.: De Brugse
Edelsmeedkunst

1

Plastische kunsten
Baert Ward: Kunstschilder Jef Snauwaert 42
Coolens Wouter: Een brief aan de kijker 85
Daan Rau: Met een galerie op schoot
(65), Philippe Gouwy (82), Herman
Bellaert, Dirk Braeckman, Willem Cole,
Rudolf De Greef, Wim Delvoye, Franklin
Engeln, Marnix Everaert, Dirk Feys
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(102), Philippe D.J.M. Gouwy, Philippe
Tonnard, Wim Van der Plaetsen, Ludwig
Vandevelde, Bart Vandevijvere, Peter
Van Gheluwe, Yves Vanpevenaege,
Johan Van Roy, Richard Vanlet (103)
De Decker Karel: Jan Van Der Aa 60

238

Dewaele Annette: Kunstschilder Adriaan 43
Vandewalle
Deylgat Katrien: Ik, James Ensor

172

Hoet Jan: Arnulf Rainer. Actuele kunst
in Oostenrijk (226), Oswald Oberhuber
(228)
Meulemeester J.L.: Bouwstenen voor de
studie van de Brugse edelsmeedkunst uit
de 17e en 18e eeuw (12), Iconografische
mijmeringen rond de H. Arnoldus (140),
Een nieuw bedevaartvaantje voor de
Brugse Belofte (169)
M.O.: Geschenk-litho van Erik van
Straelen

49

Obiak Marcel: Over de miswas van de
hedendaagse kunst

332

Obiak Marcel en Vens Werner: Bij de
46
plechtige opening van het Prov. Museum
voor Moderne Kunst in Oostende
Oost G.: In Memoriam Michel
Leenknecht

43

Otte Willy: Kunstschilder Robert Arens 104
80
Parenzan Peter: Mooier wonen - Het
Biedermeier in Wenen

195

Poulain Norbert: Wiener Mélange

214

Savenay Jaak: Kunstschilder Leo
Weltjens 70

166

Toebosch Wim: Jan Van Den Driessche 105
Van Cleven Jean: Brugse edelsmeden uit 33
de 19de eeuw
Vandenberghe Stefan: Brugs tafelzilver 31
van J. Busschop uit het bezit van Frans
Beyts
Vandermarliere Katrien: Hans Hollein,
een kunst en architectuur gevoed door

221
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symboliek, een drang naar het rituele en
een zoeken naar communicatie
Van der Plaetsen Wim: Het verhaal van 88
de Ontdekkingsreiziger
Van Gheluwe Peter: Onderzoek naar de 78
latente elementaire waarde in de dingen,
onszelf en ons maatschappelijk bestel
Vermeersch Valentin: Allegorie van de
edelsmeedkunst: schilderij van M. De
Visch

29
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Wauters C.-A.: Het gilde der edelsmeden
(2), Technische aspecten van de Brugse
edelsmeedkunst (6), Vormkenmerken van
het Brugse edelsmeedwerk (8), De
St.-Riierskerk te Bredene (172)
X: Kunstschilder Jos De Maegd

104

Letterkunde

Bijdragen over proza, poëzie en
auteurs
Bonneure Fernand: Vijfentwintig jaar
Vereniging van Westvlaamse schrijvers
(111), Het eigenzinnige protest van
Gaston Duribreux (286)
Daems Luc: De bitterheid van het
313
verzaken. Over het prozawerk van Jaak
Stervelynck
Decorte Luc: Bio- en bibliografie ‘van’
en ‘over’ Marcel Matthijs (281), Gaston
Duribreux (295), Fred Germonprez (309),
Jaak Stervelynck (323)
Demedts André: Fred Germonprez: de
mens en zijn oeuvre

299

Dierick Aleidis: ‘Plotse vlokken licht’. 247
Over de poëzie van Rudolf van de Perre
Duribreux Gaston: Uit het
293
ongepubliceerde ‘Spiegel en bokswant’
Florizoone Fernand: Dichter Fernand
Florizoone

238

F.v.V.: In Memoriam P.G. Buckinx

116

Geerts Roger: Romanschrijver Leo Mets 250
Gijsel Jan: Jules van Ackere

42

Janssens Marcel: Omtrekken van Marcel 275
Matthijs
Keersmaekers Gust: Ernest Claes. Aan al
de moeders der aarde (113), Rudolf van
de Perre (165)
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Muylaert Willy: Gezelle en de H.
Arnoldus

148

Ooms Frans: In Memoriam Leo Vandaele 239
Ottevaere Edmond: Vermaledijde vaders 209
in de Oostenrijkse literatuur
Servaes Paul: Oostenrijk-Vlaanderen, een
uitzonderlijke vriendschap: Stefan Zweig
- Emile Verhaeren (212), In Memoriam
Julian De Mey (238)
Smeyers Jozef & Boone Mireille: De
religieuze thematiek in de historische
romans van Stervelynck

321

Stabergh Ina: Letterkundige Christina
Guirlande

328

Van Biervliet Lori: Hulde aan
letterkundige Karel de Busschere

104

Van de Perre Rudolf: Anton van
305
Wilderode (165), ‘Dossier Bakelandt’ als
exponent van een sociaal gericht
schrijverschap
Vander Plaetse Roel: Hariulf. Biograaf
van St.-Arnoldus

135

Vanderschaeghe Paul: De ruitentikker:
een sociaal document

278

Verschelden Herman: De roeping van de 242
mens (herdenking Multatuli)
Verstraete Pieter Jan: Maria Vlamijnck
70

238

X: Gwij Mandelinck

42

X: Letterkundige Jef Notermans. In
Memoriam

329

Gedichten
Ausländer Rose: Meine Nachtigall

233

Bachmann Ingeborg: Nebelland

237

Balyon Willy: Vanuit de bron

106

Barbiers Lia: Oude man in bus (168),
Lente in Tirol (330
Celan Paul: Eine Gauner- und
Ganovenweise...

234
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Cools Achilles: Kempen (167), Gedicht,
Klein geheim (168)
Coomans René: Ode aan het licht

106

Delaere Monika: Wachtend...

167

Dierick Aleidis: Boodschap

168

Dingenen Anja: Gretig...

330

Egger Bertrand Alfred: Wunsch eines
beinamputierten

232

Eysermans Tony: Een majesteit..., Ik pas
niet in deze ruimte...; De terugkeer...
(331)
Faes Gust: Gedicht voor Yell (106), Wij
zullen zingen... (330)
Florizoone Fernand: Het teken (167),
Sibelius (238), Met je kleinkind (238),
Herfst (239), Monte Bianco (330)
Florizoone Gery: Parabel van het ouder 167
worden
Haegeman Marieken: Vader

331

Horatius: 1e Boek Carmina, XI en 3e
Boek Carmina, XIII

44

Jandl Ernst: Der Knabe und die
Strassenbahn

235

Janetschek Albert: Der Vater

231

Janetschek Alfred: Mein Flandern

213

Konjetzcky Klaus: Schottisches Hochland 236
Kramer Theodor: Leeres Nachtcafé

232

Lesandré Vera: Vaak, moeder, heb ik je 107
lach gezien
Lind Jakov: Muttersprache

233

Ludwig Paula: Warst du nicht ganz wie 230
aus Gold...
Mayröcker Friederike: Sieben Tage vor 235
Weihnachten
Pototsching Heinz: Wildentenzug

230

Rilke R.M.: Übung am Klavier, Das
Einhorn (108), Pont du Carrousel (235),
An die Musik (236)
Rommens Dirk: Afgedankt

331
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Sesselle Maria: Soms is het mij gegeven 107
als een kind
Stabergh Ina: Om uit onverdeeldheid te 107
treden
Tritsmans Marc: Evenwicht, Mist,
Kleinzoon-grootvader, Nacht, Zee (240),
Niet altijd, Wat geweest is,
Binnenkamers, Aankomst te Patras (241)
Van Halsendaele Marc: Graven in de
nacht

331

Van Killegem Denijs: Intrada

106

Verkarre Roger: Oude vrouwen

107

Verschaetse Willy: St.-Arnoldus van
Tiegem

150

Gedichten in vertaling
De Poortere José: Een dievenlied, een
schelmenlied... (Paul Celan)

234

Germonpré Christiaan: Nevelland
(Ingeborg Bachmann)

237

Ottevaere Edmond & Piet Thomas: Trek
van wilde eenden (H. Pototsching), Was
je niet helemaal van goud... (Paula
Ludwig) (230), Mijn Vlaanderen (Alfred
Janetschek), Vader (Albert Janetschek)
(231), Wens van iemand met een
geamputeerd been (B.A. Egger), Leeg
nachtcafé (Theodoor Kramer) (232), Mijn
nachtegaal (Rose Ausländer), Moedertaal
(Jakov Lind) (233), Zeven dagen voor
Kerstmis (Friederike Mayröcker), De
jongen en de tram (Ernst Jandl) (235),
Schots Hoogland (Klaus Konjetzcky)
(236)
Thomas Piet: Pont du Carrousel (Rainer
Maria Rilke) (235), Aan de muziek (R.M.
Rilke) (236)
Van Wilderode Anton: XI en XIII uit 1e 44
en 3e boek ‘Carmina’ (Horatius)
Verstegen Peter: Pianostudie (R.M.
Rilke), De eenhoorn (R.M. Rilke)

108
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Muziek - Dans
Beelaert Sylvester: Musicus Octaaf Van 43
Geert
Couvreur Walter: De eerste Harelbeekse 109
muziekbiënnale herdacht Joseph Ryelandt
D'Hulst Norbert: 21e Dagen van het
Vlaamse Lied

49

Douliez Jan: Bij het honderdste
geboortejaar van Lodewijk de Vocht

334

Germonprez Fred: Musicus Ignace De
Sutter 75

105

Goes Yolande: Componist en dirigent
Prof. Jan Douliez. In Memoriam

328

Gorus-De Rijcke Georgette: In
Memoriam Karel Aerts

166

Van Ackere Jules: Muziek uit Oostenrijk, 200
een drieluik
Verstraete Erik: Heiko Kolt, een danser 338
als een engel
Wauters C.-A.: Professor Jan Douliez

105

X: Musicus Jan de Brabandere

327

Architectuur
Bekaert Geert: Architectuur voor
onhaalbaar geluk

45

Dubois Marc: Architect Paul Hankar
(1859-1901)

47

Parenzan Peter: Mooier wonen - Het
Biedemeier in Wenen

195

Poulain Norbert: Wiener Mélange

214

Vandemarliere Katrien: Hans Hollein, 221
een kunst en architectuur gevoed door
symboliek, een drang naar het rituele en
een zoeken naar communicatie

Cultuur-historische bijdragen
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Dewicke Lut: Arnoldus' tijd: een
ommekeer op economisch, sociaal en
religieus vlak en een schets van het
eremitisme

130

Hoste Anselm: Enkele beschouwingen 160
rond de vredestaak van St.-Arnoldus en
rond de beginfase van het monastieke
leven te Oudenburg
Smits Arnoldus: Arnoldus en de brouwers 156

Verbondsberichten
Geschenk-litho voor wie een nieuwe
abonnee op ‘Vlaanderen’ werft...

49

21e Dagen van het Vlaamse Lied

49

Reglement van orde van het C.V.K.V.

116

Nieuwe leden

116, 253

Statutaire vergadering van het C.V.K.V., 116, 253
Kortrijk 1987
Tafelrede uitgesproken door Mgr. Guido 254
Maertens (Jaarvergadering C.V.K.V.)
Stad Antwerpen stelt exporuimte
beschikbaar voor jonge kunstenaars

255

Opening van het ‘Atelier Steel’

255

Jaargang 1988

256

Reglement van de Albert de
Longiepoëzieprijs van het tijdschrift
‘Vlaanderen’

340

Ereleden 1987

340

Het (bij)beroep van auteur en het sociaal 341
statuut (door Adv. R.M. de Puydt)
S.A.B.A.M. over auteursrechten

344

Schrijvers en journalisten in de
gevangenis (Amnesty International)

345

Oproep n.a.v. de Promotiecampagne voor 345
Amnesty International

Wij huldigen / Wij gedenken
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42 - 104 - 165 - 238 - 327

Poëtisch Bericht
106 - 167 - 240 - 330

Transit
44 - 108 - 230

Verbondsberichten
49 - 116 - 253 - 340

In en Om de Kunst
45 - 109 - 169 - 242 - 332

Aandacht voor...
113 - 247

Prijskampen en Onderscheidingen
50 - 117 - 174 - 256 - 346

Uit het leven van Kunsten en Letteren
52 - 121 - 174 - 259 - 349

Tentoonstellingen
56 - 125 - 177 - 262 - 352

Bibliotheek
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57 - 178 - 264 - 354

Recensenten
62 - 191 - 269 - 357

Zoekertjes
62 - 269
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REGISTER OP DE ILLUSTRATIES
Kaftontwerpen
M(eulebergs) J(ef): nummer

218

Studio Lannoo: nummers

214, 215, 216, 217

Portretten
Aerts Karel

166

Arens Robert

104

Bellaert Herman

73

Bérart J.

337

Berg Alban

207

Bonneure Fernand

279

Boschmans Jan

317

Bouts Axel

317

Buckinx Pieter Geert

166

De Beenhouwer Jozef

110

De Brabandere Jan

327

De Busschere Karel

104

Decorte Luc

303

De Greef Rudolf

84

De Maegd Jos

104

Demedts André

303, 305, 317

De Mey Julien

239

Denoo Joris

317

De Sutter Ignace

105

De Vocht Lodewijk

334, 336, 337

Douliez Jan

105, 328

Duijck Johan

109

Duribreux Gaston

273, 286, 287, 288, 291, 292, 294, 295

Florizoone Fernand

238
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Germonprez Fred

273, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 317

Guirlande Christina

328

Honneger Arthur

337

Kende Levente

110

Kolt Heiko

339

Leenknecht Michel

43

Lippens Dirk

109

Mahler Gustav

204

Mandelinck Gwij

42

Matthijs Marcel

273, 274, 275, 280, 281

Mets Leo

250, 252

Notebaert Marcel

305

Notermans Jef

329

Staelens V.

337

Stervelynck Jaak

273, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320,
322

Van Ackere Jules

42

Van Assche G.

305

Vandaele Leo

239

Van Den Driessche Jan

105

Van de Perre Rudolf

165

Van Der Aa Jan

238

Vandersteene Zeger

110

Vandewalle Adriaan

43

Van Geert Octaaf

43

Van Kelst Jan

109

Van Wilderode Anton

165

Vercammen Jan

279

Vergote Antoon

314

Verhaeren Emile

212

Vlamijnck Maria

238

Walschap Jacques

317

Weltjens Leo

166

Wolf Hugo

200

Zweig Stefan

212
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Schilderijen, tekeningen,
beeldhouwwerken, keramiek,
houtsneden, grafiek, enz.
A.D.: Reclame ‘Lustrerie d'Art’, Maurice 220
Sengier
Baugniet Marcel-Louis: ‘L'Amour et la 218
Mort’, olie en bladgoud op doek
Bellaert Herman: Vrouw in atelier, Hart
en Ziel (72), Ascese, Atelier van de
kunstenaar (73)
Bethune J.B.: Ontwerp monstrans (36),
Ontwerp schrijn van de Zalige Karel de
Goede (37)
Bourdon A.: Monstrans (36), Schrijn van
de Zalige Karel de Goede (37)
Bosschaert Renaat: Bedevaartvaantje
voor de Brugse Belofte

169

Braeckman Dirk: grafiek

80, 81

Busschop J.: Lepel en vork van het
tafelzilver voor F. Beyts

31

Claus Luc: Fragment uit ‘Cantalupa’

107

Cole Willem: grafiek

74, 75

Crabbe Jan: Kelk (1597-98)

8

De Cantere Jacob; Pronkbeker uit 1619 15
De Cock Wim: Houten
St.-Arnoldussculptuur en lino

147

De Conynck Christoffel: Vergulde
zilveren pronkbeker

4

De Greef Rudolf: grafiek

84, 85

De Hondt F.J.: Altaarkandelaar (1848)

34

De Jaegher Luc: Bedevaartvaantje i.v.m. 154
de H. Arnoldus
De Korte Leo: Omslag ‘Oude Bordeaux 251
op volle kracht’ (Leo Mets)
Delvoye Wim: grafiek

100, 101

De Maegd Jos: schilderij

104

De Muynck Gilbert: Gezin

106
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De Smit Jacob: Stralenmonstrans (1792) 13
Detjen Klaus: Ontwerp boekenkaft ‘Die 210
Züchtigung’ (W.A. Mitgutsch)
De Visch Matthias: Allegorie van de
edelsmeedkunst

30

Dries Jan: Vol-ledig, 1973

240

Dujourie Lili: Opus 8

67

Engeln Franklin: Looking at water

68, 69

Ensor James: De Hellevaart (tekening)

172

Everaert Marnix: Zonder titel

92, 93

Fabre Jan: De macht der theaterlijke
dwaasheden

65

Feys Dirk: grafiek

70, 71

Feckhaus Willy: Ontwerp boekenkaft
‘Der Ackermann aus Kärnten’ (J.
Winkler)

210

Gebroeders van Limburg: Les très riches 248, 249
heures du Duc de Berry, miniaturen
Gouwy Philippe D.J.M.: Trialisme (82)
Wandinstallatie (83)
Grandjean François: Stilleven

331

Groenendaal Bruno Dom: Pentekening
met waterverf met voorstelling van de
HH. Arnoldus, Godelieve en de zalige
Gerwinus

162

Henstra Friso: Multatuli in 1875, tekening 246
Heyens Hugo: Mijn vriend Heiko Kolt, 339
tekening
Hollein Hans: Ontwerp voor een
wolkenkrabber in Chicago (221), ‘Die
Turnstunde’, ruimte-installatie (221),
Zilveren thee- en koffieset (224)
Hundertwasser: Affiche Europalia 87
Österreich

193

J.M.: Marcel Matthijs, tekening (274),
Gaston Duribreux, tekening (286), Fred
Germonprez, tekening (299), Jaak
Stervelynck, tekening (313)
Kennes Pauwel: Mijn vlieger gaat niet op 106
Kerckhof Antoon: Kelk uit 1658-1660

20
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King T.H.: Borstkruis van kannunik C.
Carton

35

Kupelwieser Hans: My teeth are gone

227

Leenknecht Michiel: Zelfportret

43

Leurs Joannes: Olie- en azijnstel uit 1790 27
Lombaerts Joris: Omslag ‘De Vlek’ (Leo 251
Mets)
Lonneville Paule: A human being

330

Lyns Thomas sr.: Twee ampullen
(1666-67)

11

Maet Marc: De Wraak

65

Malewitch Kasimir: Zonder titel

168

Martin: Muurschildering uit het kasteel 149
van Loppem i.v.m. de H. Arnoldus
Masereel Frans: Emile Verhaeren,
houtsnede (212), Stefan Zweig, tekening
(212)
Meester P.: Olie- en azijnstel in
laat-empire-stijl

34

Michelangelo: Madonna met kind

332

Mija: Olieverf

107

Oberhuber Oswald: Tentoonstelling
Oberhuber, Gent (228), Ontwerpschets
voor ‘Eine Chambre d'Amis für Victor
Servranckx’ (228, 229)
Orlik Emil: Gustav Mahler, tekening

204

Petyt Andries: Ontwerptekening van het
altaarkruis voor het hoofdaltaar van de
voormalige Jezuïetenkerk in Brugge (24),
Kelk uit 18e eeuw (25)
Rainer Arnulf: Messerschmidt, 1975-76
(226), Alter Kopf, dodenmasker, 1980
(226)
Rielandt François: Stralenmonstrans uit
1760-61 (13), Groot schild van de Brugse
gilde van de oude kleerverkopers uit 1762
(26)
Rodin: Figuur die uit het water oprijst

167

Schönberg Arnold: Portret van Alban
Berg

207

Vlaanderen. Jaargang 36

Shaw Richard: Stukgetrokken boeken met 168
koffiekop en pijp
Snauwaert Jef: tekening

42

Smets Wilfried: Omslag ‘Een foto uit
Ohio’ (Leo Mets)

251

Stimm Thomas: 4 Männer II, 1985

227

Tonnard Philippe: grafiek

86, 87

Tordoir Narcisse: Zonder titel

66

Unger William: Hugo Wolf, tekening

200

Van Cauwenberghe F.: Neogotisch
wierrookvat en -scheepje

35

Vandamme E.: Schrijn van de Zalige
Karel de Goede (37), Reliekostentorium
van de Zalige Karel de Goede (38),
Ciborie (39)
Vande Fackere J.: Portret van Baron J.
Ryelandt

109

Vandenberg Philippe: Olieverf op doek 66
Van der Plaetsen Wim: Les systèmes de 89
prévision
Vanderplancke Fernand: Samenspel

241

Van de Velde Ludwig: Nachtklok (76),
Rozengraf (77)
Vandevijvere Bart: grafiek

94, 95

Van Gheluwe Peter: Zonder titel

78, 79

Van Gogh Vincent: Korenaren
(boekenkaft van ‘Mooie dagen’ van F.
Innerhofer)

210

Van Huffel Albert: Monogram voor Art
Décoratif Céline Dangotte en eigen
monogrammen (216), Zilverwerk voor
firma Bourdon, 1916 (219)
Vanlaere Guido II: Koffielepeltjes
(1725-26)

9

Van Nieukerke Jacob: Torenmonstrans
(1617)

12

Vanpevenaege Yves: grafiek

90, 91

Van Raemdonck G.: Lodewijk de Vocht 336
in 1928, tekening
Van Roy Johan: grafiek

96, 97
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Van Straelen Erik: litho

49

Van Sychem Pieter: Zilveren en
gedeeltelijk vergulde plaat van het Brugse
Brouwersambacht (kaft nr. 216),
Ontwerptekening van hetzelfde
kunstwerk (141)
Venlet Richard: compositie

98

Vercruysse Jan: Atopies (II)

66

Verhouwe Jesper: Stralenmonstrans uit
1679-80

12

Vyrgers N.: Schrijn uit 1571 (Kath. van 10
Doornik)
Wakolbinger Manfred: Orlando, 1987

227

X: Monstrans, de zgn. ‘Katte van
Beversluys’

1

X: Detail van de merkenplaat van de
Brugse edelsmeden

3

X: Cilindermonstrans in gotische stijl uit 7
1465
X: St.-Bonifatiusschrijn uit de Brugse
O.-L.-Vrouwekerk

17

X: Enkele pronkstukken uit de
18
edelsmeedkunst uit de Kon. Musea voor
Kunst en Geschiedenis van Brussel
X: Zilveren schotel van abdis Eugenia
Acket van de Brugse Spermalieabdij
(1737)

23

X: Rococo-altaar uit de Brugse H.
27
Bloedbasiliek met zilveren tabernakel uit
de 18e eeuw
X: Koffiekan in empirestijl 19e eeuw

33

X: Een bladzijde uit het modellenboek
van het ‘Huis Beyaert’

41

X: Miniatuur uit Aristoteles' ‘Politica et 130
economica’
X: Miniatuur uit ‘Vita Sancti Amandi’

131

X: Burijngravure ‘De H. Arnoldus als
kluizenaar’

133

X: Miniatuur: Cono van Eine schenkt de 136
St.-Pieterskerk van Oudenburg aan
St.-Arnoldus
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X: Miniatuur: HH. Arnoldus en
Godelieve

138

X: Arnoldusbeeld uit Antwerpse
brouwershuis

140

X: H. Arnoldusbeeld, 1e helft 17e eeuw 141
X: St.-Arnoldusbeeld uit
privé-verzameling

142

X: Kazuifel met voorstelling van de H.
Arnoldus (1539)

142

X: 17e-eeuws insigne van de knaap van 143
de nering van de Gentse brouwers
X: 18e-eeuwse collecteschaal van de
nering van de Gentse brouwers

143

X: Beeld van de H. Arnoldus uit 18e
eeuw

144, 145

X: Processietoorts uit de 18e eeuw met
voorstelling van de H. Arnoldus

146

X: 19e-eeuwse St.-Arnoldusschrijn

151

X: 19e-eeuws bidprentje i.v.m. de H.
Arnoldus

152

X: 17e-eeuws bidprentje i.v.m. de H.
Arnoldus

152

X: Affiche in Jugendstil i.v.m. de
153
verering van de H. Arnoldus in Tiegem
X: 18e-eeuws St.-Arnoldusbeeldje

157

X: Half-reliëf uit de 15e eeuw met
voorstelling van de HH. Arnoldus en
Jacobus

158

X: Afbeelding van de gisant op het graf 158
van de H. Arnoldus in de kerk van
Arnoldsweiler
X: St.-Arnoldus en St.-Jacobsaltaar in de 156
kerk van Chimay
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X: Makelaar met voorstelling van de H. 159
Arnoldus uit voormalig brouwershuis in
Lier
X: Afdruk van een 18e-eeuwse koperplaat 159
met voorstelling van de H. Arnoldus
X: Eén van de drie kapelletjes rond de 160
Oudenburgse parochiekerk i.v.m. de H.
Arnoldus
X: Glasraam van de H. Arnoldus,
St.-Pietersabdij, Brugge

162

X: Tapijt. Uitvoering tapijtenfabrieken in 198
Linz, ca. 1820
X: Drie chocoladekoppen. Weense
porseleinfabrieken, ca. 1820

199

X: Staal van lichte textiel. Wenen, 1822 199
X: Vaasje, faience, ca. 1925, Ateliers
d'Art, Saint-Ghislain

219

X: Reclame voor de firma Serrurier &
Cie

220

Meubelen
Hankar Paul: Salontafel (47), Krukje (48)
Van Huffel Albert: Salontafeltje, interieur 216
Behn, Ninove, 1919
X: Interieur. Wenen, ca. 1830. Gouache 195
X: Stoelenontwerp. Wenen, 1830

196

X: Schrijftafeltje. Wenen, ca. 1825

196

X: Canapé uit firma Danhauser.
Kersehout. Wenen, ca. 1825

197

X: Zitbank, firma Danhauser, Wenen

197

X: Stoel. Wenen, ca. 1830
X: Twee spuwbakjes en kerse- en
mahoniehout. Wenen, ca. 1830

197

X: Ontwerp voor een stoffen bekleding. 198
Wenen, 1830
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Architectuur
Braem Renaat: Ontwerptekeningen voor 217
een villa, 1926
Desauvage Marc: Interieur eigen woning 45
Hankar Paul: Project voor een
kunstenaarscentrum in Westende

48

Hoffmann Josef: Palais Stoclet, Brussel 215
(1905-11)
Hollein Hans: Retti-kaarsenwinkel,
Wenen, 1964-65 (221), Juwelierszaak
Schullin I, Wenen, 1972-74 (222),
Juwelierszaak Schullin II, Wenen,
1981-82 (222), Hoofdkantoor van het
Oostenrijks Reisbureau in Wenen,
1976-78 (223), Museum Abteiberg,
Mönchengladbach, 1972-82 (223),
Architectuur Biënnale 1980 (224),
Tentoonstelling ‘Traum und
Wirklichkeit’, Wenen, 1870-1930 in 1985
en ‘Die Türken vor Wien’ in 1983 (225)
Mallet-Stevens Robert: tekening,
gepubliceerd in ‘Le Home’, 1911

218

Sneyers Léon: Paviljoen ‘Science’ voor 215
de Wereldtentoonstelling, Gent 1913
Van Averbeke Emile: Ontwerp voor een 217
villa, 1903
Van de Velde Henry: Ontwerpschets voor 214
het Werkbundtheater in Keulen, 1914
Vande Voorde Albert & Oscar: Paviljoen 216
Dangotte, Wereldtentoonstelling Brussel,
1910
X: Sint-Arnolduskapel in Tiegem

155

X: Zicht op voormalige St.-Pietersabdij 161, 163
in Oudenburg
X: Kansel en biechtstoel uit de
St.-Rikierskerk in Bredene

173

Partituren
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Berg Alban: Proloog van de opera ‘Lulu’
(202), Fragment uit het Opus 5, nr. 4 voor
klarinet en piano (208)
De Brabandere Jan: For a New World of 327
Justice and Peace
De Vocht Lodewijk: Fragment
‘Ulenspiegel-Ballade’

335

Mahler Gustav: Fragment uit de ‘Vierde 205
Symfonie’
Mores Renaat: Lied ter ere van
Sint-Arnold

164

Boekkaften
Claes Ernest: De Twaalf

113

Duribreux Gaston: Kantwerk en zwanen, 294
De zure druiven, Ballade van de hopeloze
zuiverheid
Germonprez Fred: Poolse uitgave van
‘Mensen in de schaduw’, Duitse uitgave
van ‘De derde hoofdzonde’, de
Tsjechische uitgave van de ‘Moerduivels’
(300), De laatste berichten, De magistraat,
Haaien op de kust (304), Dossier
Bakelandt (308)
Innerhofer Franz: Mooie dagen

210

Matthijs Marcel: De ruitentikker, Een
spook op zolder, De kleine pardon

278

Mets Leo: Een foto uit Ohio, De vlek,
Oude Bordeaux op volle kracht

251

Migutsch Waltrand Anna: Die
Züchtigung

210

Stervelynck Jaak: De groene geit, Wat ik 321
gevreesd heb, De Dagen van
Hondschoote
Van de Perre Rudolf: Bourgondische
Suite

247

Winkler Josef: Der Ackermann aus
Kärnten

210

X: Lexicon van Westvlaamse schrijvers 112
2
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X: Winkler Prins Encyclopedie van de
Opera

268

Literair-historische tekstfragmenten
Duribreux Gaston: handschrift van
aanvangsbladzijde van ‘Dood op zee’

289

Germonprez Fred: handschrift uit ‘De
Magistraat’

301

Matthijs Marcel: handschrift van ‘De
Getuige ten laste’

276

Mets Leo: handschrift ‘Regen te
Nazareth’

250

Stervelynck Jaak: handschrift
beginbladzijde van ‘Anna en Afra’

314

X: Bladzijde 3 uit het ‘Lexicon van
Westvlaamse schrijvers’, deel 3

112

X: Bijvoegsel uit ‘De Amsterdammer’
ter nagedachtenis aan Multatuli (1887)

242

X: Gedenkplaat voor Marcel Matthijs in 277
Oedelem
X: Kopie van Bakelandts ‘sententie’

307

Foto's allerlei
Blue Studio: Ateliers d'Art,
Saint-Ghislain, Vaasje, faience

219

Breyne Jan: Het St.-Bonifatiusschrijn,
O.-L.-Vrouwekerk, Brugge (16), Zilveren
schotel van abdis Eugenie Acket uit 1737
(23), Ontwerptekening van het altaarkruis
voor het hoofdaltaar van de voormalige
Brugse Jezuïetenkerk (24),
Muurschildering uit Kasteel van Loppem
i.v.m. H. Arnoldus (149), 19e-eeuws
St.-Arnoldusschrijn, O.-L.-Vrouwekerk
van Oudenburg (151), Bidprentjes i.v.m.
de H. Arnoldus (152), Affiche in
Jugendstill i.v.m. verering van de H.
Arnoldus in Tiegem (153), Eén van de
drie kapelletjes rond de Oudenburgse
kerk (160), Pentekening in waterverf van
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Dom Bruno Groenendaal (162), Glasraam
van de H. Arnoldus (162)
Claerhout: Verzameling pronkstukken uit 18
de edelsmeedkunst uit de Kon. Musea
voor Kunst en Geschiedenis van Brussel
De Baere W.: Gaston Duribreux 70:
291
ontvangst op het stadhuis van Oostende
De Meester Johan: werk van Peter van
Gheluwe

78, 79

Demeirleir Marcel: Fernand Florizoone 238
Jonkers Fr.: Groepsfoto:s Jaarvergadering
van het C.V.K.V. 1987 (253), Prof. Dr.
G. Keersmaekers en Anton van
Wilderode (254)
Kayaert R.: Zeger Vandersteene (tenor) 110
en Levente Kende (piano)
Leerman: Maria Vlamijnck

238

Luc: Gaston Duribreux gehuldigd met
zijn 60e verjaardag

288

Maertens Hugo: Olie- en azijnstel uit
1790, vermoedelijk van Joannes Leurs

27

Mil Jean: Gaston Duribreux

295

Scharff Ch.: Manfred Wakolbinger,
Orlando, 1987

227

Schrobiltgen L.: Marcel-Louis Baugniet 218
‘L'Amour et la Mort’
Somers Frank: werk van Ludwig Van de 76, 77
Velde
Van den Broeck: Marcel Matthijs, Ernest 279
Claes, Bernard Kemp en Emiel Van
Hemeldonck op Antwerpse Boekenbeurs
Van Poucke Caroline: werken van
Herman Bellaert

72, 73

Ysabie Piet: James Ensor's De Hellevaart 172
X: Hans Memling Trio: Dirk Lippens,
Johan Duijck, Jan Van Kelst

109

X: Kamerkoor ‘Musica Flandrorum’ o.l.v. 110
Agnes Coryn
X: Bewoonde grotten in mergelrotsen te 134
Geulhem
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X: Beelden uit de Brugse processie van 170, 171
O.-L.-Vrouw-van-Blindekens
X: Perchtoldsdorf

201

X: Leo Mets en Valère Depauw

252

X: Fernand Bonneure, Jan Vercammen
en Marcel Matthijs (1963)

279

X: Gaston Duribreux en Emiel van
294
Hemeldonck op het D.W.B.-weekend in
Overijse
X: Opname uit ‘Heuvel 331’ van Jaak
Stervelynck

318

Robert Declerck
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I

Vlaanderen
uitgave van het c.v. kunstenaarsverbond / jaargang 36 / 1987
L.S.,
Wat mag u van uw tijdschrift verwachten in 1987?
In de allereerste plaats vijf nummers, die heel zorgvuldig gepland werden en
waarvan de realisatie werd toevertrouwd aan de daartoe het best geschikte specialisten.
Meer informatie over de vijf thema's vindt u op de keerzijde van deze folder.
Vanzelfsprekend wordt elke aflevering met de traditionele bibliofiele zorg omringd
en zullen de veelgelezen rubrieken blijven bestaan: Uit het leven van kunsten en
letteren, Prijskampen en onderscheidingen, met hun duizenden artistieke berichtjes,
Kunstenaarsbelangen, met up to date-informatie aangaande wettelijke perikelen
i.v.m. het kunstenaarsleven, Poëtisch Bericht, met selecties van ingestuurde gedichten,
Bibliotheek, met besprekingen van nieuwe publikaties, kunstboeken en overzichten
van andere periodieken, Vrije Tribune, waarin ook u een stem hebt en zeker niet te
vergeten, Wij huldigen / Wij gedenken, met de boeiende serie artiestenportretten.
Globaal om en bij de 400 pagina's! Nergens vindt u nog zo een kunsttijdschrift tegen
een zo lage prijs! Wie belang stelt in kunst én kunstenaars, kan gewoon niet zonder
dit tijdschrift!
De redactie
HOE BETALEN?
Mogen we u beleefd vragen bij betaling de hierbij gevoegde formulieren te gebruiken
en uw betaling duidelijk te omschrijven als volgt:
- Hernieuwing van mijn persoonlijk abonnement 1987.
- Nieuwe abonnee (vanaf 1987).
- Erelid 1987 (minstens 1.500 fr.): u ontvangt een originele litho van de
kunstschilder Eric Van Straelen uit Sint-Truiden.
- Door mij aangeworven nieuwe abonnee 1987 (naam invullen, a.u.b.).

Gelieve in dit laatste geval het hiernaaststaand briefje keurig ingevuld terug te sturen
aan onze administratie (adres op de keerzijde). Ook in dit geval ontvangt u van ons
een litho van Eric Van Straelen. Haast u zich... want de voorraad is niet onbeperkt.
In al onze prijzen is de B.T.W. inclusief. Er lopen geen abonnementen over de
boekhandel. Zonder opzegging (na de ontvangst van het laatste nummer van de
jaargang) van uwentwege wordt het abonnement automatisch verdergezet.
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II

217
september oktober

OOSTENRIJKNUMMER
Dit nummer verschijnt n.a.v Europalia
'87 Met een aantal artikels wordt de
culturele impact van het gastland
Oostenrijk belicht Zo komen er bijdragen
over de Biedermeierstijl in de 19e-eeuwse
meubelkunst, over de betekenis van
Oostenrijk voor de Westeuropese
muziekontwikkeling met een accent op
het oeuvre van Wolf en Mahler Ook
wordt de literatuur in haar vele facetten
behandeld Architect Wagners
‘Steinhofkirche’ wordt besproken,
evenals het werk van Architect Hollein
De invloed van de ‘Wiener Secession’ in
België tussen 1900 en 1914 wordt
geanalyseerd en als besluit volgt een
overzicht van de recente ontwikkelingen
op het gebied van de plastische
kunsten
Samensteller: Marc
Dubois

218
november december

VIER WESTVLAAMSE
PROZASCHRIJVERS: MATTHIJS,
DURIBREUX, GERMONPREZ EN
STERVELYNCK
In aansluiting op het Vlaanderennummer
(202/203) over ‘Vier Antwerpse
prozaschrijvers’ volgt nu een pendant met
de voorstelling van een ‘Kwartet van
Westvlaamse prozaïsten’. Dit nummer
kan samen met het nummer over André
Demedts (1976) worden gezien als een
voorzichtige staalkaart van de
Westvlaamse prozakunst uit de
naoorlogse periode.
Geboren in vier elkaar opvolgende
decennia, tekenen zich inderdaad in het
werk van respectievelijk Matthijs (1899),
Duribreux (1909), Germonprez (1914)
en Stervelynck (1920) facetten af die haar
uitzicht hielpen bepalen. Als de
belangrijkste constante komt daarbij hun
fundamentele ethische bekommernis naar
voor
Samensteller: Luc Daems
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Bijlage bij ‘Vlaanderen’ 1986 nr 213 en 1987 nr 214
HOE EEN BETALING VERRICHTEN!
1. U wenst per overschrijving te betalen.
- Schrijf op de bladen A en B uw rekeningnummer, het bedrag,
evenals uw naam en adres in drukletters in de daarvoor voorziene
vakjes
- Dateer, teken blad A en stuur dit naar uw financiele instelling
- Bewaar blad B.

2. U wenst te betalen in contanten.
- Geef bladen A en B volledig ingevuld at aan het loket
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III
• Abonnementsprijs: Hoewel ook voor ons het publiceren van een zeer rijk
geïllustreerd tijdschrift steeds meer financiële inspanningen vraagt, willen we
- om de promotie van onze kunstenaars te bevorderen - de abonnementsprijs zo
laag mogelijk houden. Zo betalen:
- abonnees of leden-kunstenaars: 600 frank (buitenland: 750 fr.);
- ereleden: minimum 1.500 frank.

Losse nummers kosten 250 frank, voor zover de voorraad strekt (buitenland:
400 fr.).
• Modern mecenaat: de meeropbrengst van onze ereleden wordt integraal besteed
aan hulp aan kunstenaars in nood, die een beroep doen op onze sociale dienst.
• Een kunstwerk als geschenk...? Ja zeker! Speciaal voor ons tijdschrift ontwierp
ons lid Eric Van Straelen uit Sint-Truiden, een originele litho. Indien u zelf
reeds abonnee bent én nog een nieuwe abonnee voor 1987 werft, krijgt u van
ons dit prachtig kunstwerk gratis thuis gestuurd. Voor uw gemak: gebruik
hiervoor het stortingsformulier onderaan deze folder en - om zeker te spelen stort het bedrag voor de nieuwe abonnee samen met het uwe. Dank bij voorbaat.
Ook ereleden (minimum 1.500 fr.) krijgen dit kunst-cadeau gratis thuis gestuurd.

Gelieve mij het beloofde kunstwerk te sturen voor de werving van een nieuwe
abonnee, wiens volledig adres volgt en voor wie ik het leesgeld reeds betaald heb:
Naam:_____
Beroep:_____
Straat en nr.:_____
Postnummer en gemeente:_____
Mijn volledige naam en adres:_____
Datum:_____ Handtekening_____

Vlaanderen. Jaargang 36

IV

214
januari februari

DE BRUGSE EDELSMEEDKUNST
Het Brugse gilde van de edelsmeden
ontplooide vanaf de dertiende eeuw een
verbijsterende creativiteit en verwierf vrij
vlug een Europese appreciatie. In dit
nummer wordt de eigenheid van de
gildegebruiken doorgelicht. Ook de
technieken en de vormkenmerken van het
Vlaamse edelsmeedwerk komen in deze
benadering - die ook ruimte schept voor
de historische en archivarische betekenis
van de Brugse edelsmeedkunst - ruim aan
bod. Samensteller: Christian-Adolphe
Wauters

215
maart april

ACTUELE PLASTISCHE KUNST
VAN JONGEREN
Hoe staat het met de kunst van onze
hedendaagse, jonge kunstenaars? Om die
vraag te beantwoorden krijgen een
vijftiental jonge plastische, Vlaamse
kunstenaars elk twee bladzijden van ons
tijdschrift ter beschikking om met woord
en beeld hun kunstopvattingen en -stijl te
demonstreren. Een boeiende confrontatie
onderling, maar ook met de meer
traditionele kunst in
Vlaanderen.
Samensteller: Daan
Rau

216
mei juni

SINT-ARNOLDUSNUMMER
Dit nummer wordt uitgegeven ter
gelegenheid van het negende eeuwfeest
van het overlijden van de H. Arnoldus
(1087-1987). Naast een algemeen
sfeerbeeld van de elfde eeuw en een
bijdrage over zijn leven wordt uitvoerig
stilgestaan bij de ikonografie en de
devotie. Bij dit laatste dient zeker ook
Arnoldus als patroon van de brouwers
behandeld te worden. Verder komen
eveneens aspecten uit de literatuur, zoals
de H. Arnoldus en Guido Gezelle, en uit
de muziek aan bod. Het geheel wordt
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overvloedig geïllustreerd met
afbeeldingen van prenten,
edelsmeedwerk, beeldhouwkunst,
schilderkunst en textiel. Tot slot enkele
beschouwingen, waarbij vooral zijn rol
als vredesapostel en stichter van de
Oudenburgse Sint-Pietersabdij tot uiting
komt.
Samensteller: J.L.
Meulemeester
Aan de heer Adiel VAN DAELE
Administratie ‘Vlaanderen’
Lindenlaan 18
8880 TIELT
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