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[nummer 234]
Voorwoord
Leo Tindemans
Europa nu en straks
Aan Jean Monnet wordt de zin toegeschreven die hij op het einde van zijn leven zou
hebben uitgesproken: ‘Indien ik het kon overdoen, zou ik beginnen met de cultuur’.
Ofschoon specialisten niet weten waar hij zo een uitspraak zou hebben gedaan en
zijn getrouwen van oordeel zijn dat zo een belijdenis in strijd is met de natuur van
Monnet, blijft de idee toch zeer betekenisvol.
Het begrip Europa, als element van politieke stuwing kan dan ook niet alleen maar
een geografische betekenis hebben. ‘Europa’ houdt in een wijze van leven, een
benadering van de mens, anders dan zulks elders in de wereld gebeurt. Vaak wordt
daarvoor verwezen naar de oorsprong en de vorming van de Europese eigenheid: de
judeo-christelijke invloed, de Grieks-Romeinse stempel.
In zijn geschiedenis - een verhaal van verdeeldheid en rooftocht, gekenmerkt door
hoogmoed, afgunst, wraak, broedermoord en aanval - vindt men toch ook weer
prachtige bladzijden van wederopbouw, edelmoedigheid, verrassing en streven naar
samenwerking, ja eenheid. Telkens volgens de geest van de tijd, de heersende
opvattingen, het karakter van de machthebbers.
Tot we, na Wereldoorlog II, als bedelmonniken in een verwoeste stad, de doodsklok
hoorden luiden en de overlevenden van een apocalypse hun hovaardij aflegden,
eindelijk overtuigd dat zoveel ons verenigt en zo weinig ons verdeelt in dat Europa.
Wanneer echter de mens de nieuwe stad wil bouwen, wordt het verhaal wat eentonig
voor iemand die niet meer weet waarom de kathedraal wordt opgericht. Het gaat dan
immers over stenen, draagbalken en steunberen.
Zes Westeuropese landen (‘staten’, het begrip dat in de 19de eeuw tot een
obsederende doctrine werd) ondertekenden in 1951 het Verdrag van Parijs, houdende
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Een nieuwe geest
voer over Europa. Een Europese Economische Gemeenschap zou op 25 maart 1957
te Rome het licht zien.
De grenzen van dit Verdrag waren vrij spoedig bereikt. Doch met de crisisjaren
van '70, brak een moeilijke periode aan. Tot in december 1985 verrassende voorstellen
werden aanvaard: creatie van een interne markt, program voor technologie, versterking
van het Europese Muntstelsel en van het nu rechtstreeks verkozen Europees Parlement,
maatregelen ten voordele van de zwakste lidstaten.
Eén Europese markt veronderstelt echter maatregelen op monetair gebied: twaalf
verschillende munten en inflatievoeten zouden het handhaven van zo een markt in
gevaar brengen.
Zo werd beslist in december 1990 twee intergoevernementele conferenties te
organiseren: de ene gewijd aan een economische en monetaire unie, de andere aan
een politieke unie. Bij de laatste bespreking dient ook een meer democratisch karakter
aan de Gemeenschap te worden gegeven.
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Blijft de Europese gedachte de gevangene van de economie? Neen. Hoe gevoelig
de problemen van onderwijs en cultuur ook mogen zijn, toch wordt de drang gevoeld
om in de Gemeenschap, morgen, op cultureel gebied, meer samen te werken. Op de
‘Assises’ die eind november 1990 in Rome plaats hadden, met delegaties van de
Nationale Parlementen en het Europees Parlement, werd o.m. in een resolutie gezegd
dat in het nieuwe Verdrag een artikel moet worden opgenomen, preciserend dat de
culturele diversiteit der volkeren van de Gemeenschap moet worden geëerbiedigd
en beschermd.
De Europese eenmaking betekent een revolutie met enorme gevolgen. Zelfs bij
de Duitse herdenking kon men duidelijk horen dat het nieuwe Duitsland zijn plaats
diende te vinden in een Europees kader.
Eindelijk heeft Europa ingezien welke weg het moet uitgaan om cultuur, welvaart
en vrede te verbinden. Laat de doden de doden begraven. Hier rijst de nieuwe tijd.
En het is méér dan verheugend dat christelijk geïnspireerde Vlaamse kunstenaars
begrepen hebben waar we voor staan. Al te lang leefden kunst en maatschappelijk
leven gescheiden. Gelukkig blijkt dit voor de Europese gedachte niet waar te zijn.
‘Vlaanderen’ bijt de spits af. Daarvoor mijn dank en gelukwensen!
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Verantwoording
Samensteller: Arthur Verthé
Met dit Europa-nummer heeft het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond gemeend
zijn stem te mogen laten horen en zijn verantwoordelijkheid te moeten nemen in
deze boeiende periode waarop Europa een belangrijke bocht neemt, zowel het Europa
der Twaalf als het Europa van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral.
Europa herrijst stilaan, materieel, uit het door interne oorlogen verstoorde evenwicht.
De ene helft heeft het beter gedaan dan de andere helft, die thans zijn falen erkent.
Het wantrouwen tussen beide helften maakt voorzichtig plaats voor een opportune
solidariteit.
Er wordt gewerkt aan nieuwe structuren, er wordt gezocht naar nieuwe
evenwichten, en dit op een ogenblik dat de hele wereld een culturele schok ondergaat
en een technologische revolutie. Dit samenvallen verhoogt de uitdaging voor de
mens, die er niet alleen getuige van is, maar ook een al dan niet actief betrokkene.
Het blijft derhalve niet bij het herstel van een materieel evenwicht, maar de aan gang
zijnde evolutie raakt de diepste roerselen van de Europese mens. Naast de flexibiliteit
van de structuren zijn er de vaste waarden die persoons- en gemeenschapsgebonden
zijn.
We kunnen ons verheugen over de politieke en economische éénwording van
Europa, die vrede en welvaart beoogt, onder voorbehoud echter dat de betrokken
mens er geestelijk niet onder lijdt, dat hij in zijn levenspatroon en de uiting ervan,
ondermeer via de kunst, niet bedreigd of afgeremd wordt, dat zodoende ook zijn
welzijn behartigd wordt binnen zijn concrete en vitale waardeverhoudingen.
Er zijn honderden facetten aan het huidige Europa-gebeuren, doch in dit nummer
beperken we ons tot het cultureel domein, en wel bepaald tot wat binnen de opdracht
ligt van het C.V.K.V., namelijk het beschermen en bevorderen van het christelijke,
het Vlaamse (de eigen volksgemeenschap) en het kunstbeleven.
De verscheidene bijdragen beogen samen dat volledig domein te bestrijken: zoeken
naar onze Europese en tegelijk onze Vlaamse identiteit, en het beveiligen ervan
tijdens de structurele, technologische en ideologische (r)evolutie die we meemaken.
De rode draad die we door het nummer laten lopen is deze van de culturele eenheid
van Europa, van de gegroeide verscheidenheid binnen Europa, en van het respect
voor en de waarde van deze verscheidenheid.
We gebruikten reeds het begrip uitdaging; inderdaad, wat we thans meemaken
biedt zowel onvermoede mogelijkheden als versmachtende gevaren. Het is voor een
vereniging als het C.V.K.V. een dwingende opdracht om de mens tijdens dit
politiek-economisch proces te laten primeren en zijn intiemste belangen te verdedigen,
zowel informatief als begeleidend: als christelijke organisatie, als Vlaamse
gemeenschapsvereniging, en als kunstenaarsverbond.
In dit nummer wordt dan ook gepoogd zich te bezinnen van uit deze drievoudige
opgave. Dit gebeurt met het oog op de ontgrenzing van het Europa der Twaalf, nu
reeds vermoedend dat heel vlug - wat zijn enkele jaren bij continentale ontwikkelingen
- deze embryonale olievlek zich zal uitbreiden, en dat het wellicht een nieuwe stap
is in de richting van een meer vreedzame wereldorde. Het C.V.K.V. wil hieraan
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meewerken, opdat het materieel nieuwe Europa tegelijk een geestelijke renovatie
moge kennen.
De grenzen gaan via de haast grenzeloze media ook voor de geest open: het wordt
verruiming of afstomping, het wordt nooit meer zoals voorheen. Een boom die
afstompt, verdort en vergaat. Een boom die groeit blijft dezelfde vruchten dragen,
maar grotere en betere.
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Cultuur, Europa en de Volksgemeenschappen
Gaston Geens
Welke plaats zal Vlaanderen bekleden in een toekomstig, eengemaakt Europa? Deze
vraag was nog nooit zo actueel als nu. Veelal wordt de problematiek te veel verengd,
d.w.z. toegespitst op het politiek en economisch potentieel van Vlaanderen.
Zullen de ingrijpende transformaties op het Europees vasteland onze culturele
identiteit beïnvloeden? De afloop van deze problematiek is van des te meer belang,
nu er frequent stemmen opgaan om een ‘culturele paragraaf’ in te lassen in de
EG-verdragen. Het ‘Europa van de toekomst’ zal ongetwijfeld een ‘Europa van de
regio's’ zijn. Immers, naast een concentratie van bevoegdheden en middelen op
Europees vlak, stelt men momenteel een algemene trend vast tot decentralisatie,
regionalisatie en federalisatie in de meeste lidstaten van de Europese Gemeenschap.
Laten we, alvorens de culturele component te behandelen, nog even stilstaan bij
de louter politieke aspecten. Er is duidelijk nood aan een herverdeling van de politieke
macht tussen het hogere niveau (de Europese Gemeenschap) en het lagere niveau
(de regio's). Dit veronderstelt op zijn beurt een aangepaste reorganisatie van de
politieke instellingen. Immers: een gedecentraliseerd beheer is efficiënter dan een
gecentraliseerd bestuur. Een immense hoeveelheid beslissingen, die tot de vaak
exclusieve bevoegdheid behoren van regio's en/of

Het Markiesgebouw, administratie van de Vlaamse Regering.

autonome gebieden, worden vandaag de dag genomen op Europees niveau. Goede
intenties, die zich veruitwendigen in talrijke coördinatievergaderingen op Belgisch
of Europees niveau, zijn onvoldoende. Het is dan ook zonneklaar dat de deelname
van de regio's aan het Europees besluitvormingsproces in deze aangelegenheden
formeel moet worden geregeld. De deelname van de regio's in de beslissingsfora
moet zowel op het wetgevende als op het uitvoerende vlak tot uiting komen. In de
unaniem goedgekeurde slotresolutie van de tweede Conferentie van het Europa van
de Regio's, die ik te Brussel voorzat op 24 en 25 april jl., worden deze eisen kernachtig
verwoord. Het is mijn diepe overtuiging dat een sterk federaal Europa, dat
democratisch van onder is geschraagd, de 21ste eeuw met optimisme kan tegemoet
gaan. Ik stelde reeds dat er de laatste tijd veel te doen is rond het schrijven van een
‘culturele paragraaf’ in de Europese verdragen. Het gaat hier eigenlijk om een
‘contradictio in terminis’. Immers, daar waar het EG-recht afgestemd is op een zo
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groot mogelijke stimulering van het vrij verkeer van goederen en diensten, zou de
culturele paragraaf worden ingeschreven met het oog op een grotere protectie van
de culturele produkties van eigen bodem. Er mogen zich rond deze tendens, of liever
rond deze noodzaak, geen misverstanden manifesteren! In concrete termen: de
noodzaak om de culturele
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produkten afkomstig uit een relatief kleine entiteit te beschermen voor vervlakkende
massaprodukten, mag nooit een alibi vormen om een beleid te voeren dat gericht zou
zijn op isolement. De Vlaamse cultuur ‘an sich’ is sterk genoeg om niet verstikt te
worden door de grotere, ons omringende culturele entiteiten. Onze leefwereld wordt
steeds meer doordrongen van de internationale dimensie in het algemeen, en de
Europese in het bijzonder. Dit is ongetwijfeld een gelukkige evolutie, omdat ze
kansen creëert om Vlaanderen aan het buitenland te leren kennen en Vlaanderen
verder te stuwen in de vaart der volkeren. Grensoverschrijdende contacten oefenen
tevens een verrijkende invloed uit op de eigen gemeenschap. Een sterke
cultuurgemeenschap hoeft geen identiteitsverlies te vrezen ten gevolge van
internationale beïnvloeding. Wie zelfbewust is kan zich openstellen voor de andere,
zonder deze klakkeloos na te volgen. Tevens biedt zo'n zelfbewuste houding de
mogelijkheid tot profilering, zonder zich aan cultuurarrogantie te bezondigen. Deze
houding is nochtans geen evidentie. Zij dient voortdurend in de juiste banen te worden
geleid. Het is dan ook van het grootste belang dat geheel ons onderwijssysteem
doordrongen wordt van deze internationale gedachte. Vanaf het basisonderwijs dienen
onze kinderen te worden opgevoed tot Vlaamse wereldburgers. De Vlaming van
morgen draagt m.i. de kiemen van zijn verleden in zich. Ons verleden is cultuurrijk,
met meesterschilders, -drukkers, -wevers, -dichters, -componisten en - brouwers.
Maar het is tevens een verleden van vijf eeuwen Vlaamse onderdrukking. De steeds
wisselende ‘belangstelling’ van onze buren om ons te komen ‘regeren’, deed
generaties Vlamingen in zichzelf keren. Pas enkele decennia geleden werd het
Nederlands in Vlaanderen als officieel communicatiemiddel erkend. Het ‘arme
Vlaanderen’ miste de eerste industriële revolutie, hetgeen ertoe leidde dat alle aandacht
naar het materiële ging. De ‘hogere waarden’ kregen geen, of althans te weinig kans.
De tweede industriële revolutie bracht, dank zij de aanwezigheid van multinationals,
toch economische welvaart voor Vlaanderen. Op cultureel vlak stevende Vlaanderen
echter af op een topconsumptie van ‘buitenlandse cultuurprodukten’.
De huidige industriële omwenteling plaatst ons voor een zware
verantwoordelijkheid: wij moeten ervoor zorgen dat ze, zowel op economisch als op
cultureel vlak, uitgroeit tot een periode van ‘joint-ventures’! Ons streefdoel is
duidelijk: binnen een verenigd Europa moet Vlaanderen zijn internationale openheid
gebruiken om zijn eigen identiteit te profileren en dan, zoals de meesters van weleer,
een bijdrage te leveren aan de nieuwe culturele stromingen in de wereld. Op Europees
en internationaal cultureel vlak moet Vlaanderen zich opwerpen als een actieve,
culturele draaischijf. Als uitdrukking van een beschavingsmodel vindt cultuur uitingen
in elke menselijke schepping, van welke aard ook. Cultuur weerspiegelt de identiteit
van het volk. Nu gaat het echter niet meer op de vergane glorie romantisch te
cultiveren. Er groeit een maatschappelijke consensus rond de noodzaak om een
eigentijds cultureel profiel te ontwikkelen, waarin het eeuwenoude culturele erfgoed
geïntegreerd wordt in een modern en toekomstgericht project. De vernieuwing van
het economisch en sociaal profiel van Vlaanderen in Europa moet dus gepaard gaan
met een culturele vernieuwing. De Vlaamse cultuur moet een volkscultuur zijn, zoals
het Vlaamse volk een cultuurvolk moet zijn. Deze cultuur zal de herwonnen dynamiek
in Vlaanderen uitstralen, en zal de mens zelf in zijn opvattingen, mogelijkheden en
expressievormen verrijken. De Vlamingen bezitten de karaktereigenschap die een
volk moet eigen zijn om in de toekomst een rol van betekenis te spelen: zin voor
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verbeelding, creativiteit, durf, maar tevens mobiliteit, internationale openheid en
flexibiliteit.
U zult wellicht reeds hebben opgemerkt dat ik me ten stelligste afzet tegen een
enge visie op ‘cultuur’. Cultuur is veel ruimer dan kunst, maar moet worden gezien
als het veld van de uitingen van het menselijk kunnen, van de menselijke creativiteit
en het menselijk vernuft. Cultuur, dat is dus zowel ‘Flanders Technology’ als het
‘Festival van Vlaanderen’. De toekomst van onze industrie hangt voor een belangrijk
gedeelte af van ons creativiteitsvermogen. Investeren in cultuur kan dus ook een
belangrijke determinant zijn voor economische successen! Als ‘beschavingsmodel’
zal cultuur steeds gericht zijn op een verfijning van de geestelijke waarden. De
Europeanen kunnen met trots, maar zonder zelfgenoegzaamheid, een
samenlevingsmodel voorstellen.
Hoe kunnen de Vlaamse kunstenaars zich nu profileren in een eengemaakt Europa?
De Vlamingen hebben zich reeds gedurende zovele eeuwen artistiek uitgedrukt, dat
we Vlaanderen zonder overdrijven als een ‘levend museum’ kunnen bestempelen!
Het typische waarmerk van de Vlaamse kunstenaars werd merkbaar van de stille
kracht van de Oude Meesters tot de fascinerende maskers van Ensor. De Vlaamse
kunstenaars moeten niet alleen prat gaan op hun rijk erfgoed; zij moeten de correcte
wissels op de toekomst trekken! De laatste jaren is er, binnen de Vlaamse
Gemeenschap, duidelijk een dynamiek merkbaar inzake het organiseren van
belangrijke culturele manifestaties. Ik verheug mij bijzonder over deze hoopgevende
evolutie. In het Europees concert der volkeren kan en moet Vlaanderen zich meer
en meer opwerpen als volk van en voor kunstenaars!
Als geen ander heeft het christelijk erfgoed het leven van de Vlamingen
doordrongen. Mede daardoor werd een heel eigen vorm van Europese cultuur tot
stand gebracht. Vele van onze Vlaamse kunstenaars combineren godsdienstige inhoud
met een hoogstaande, artistieke vormgeving. De ethische gedrevenheid is m.i. eigen
aan de Vlaamse kunst. Ontwapenend helder doorgrondden talrijke van onze schrijvers
of andere kunstenaars de tijdsgeest. Wanneer deze kritische analyse gepaard gaat
met een vorm van expressie die de richting aanduidt waarin de mens moet evolueren
om ‘meer’, om ‘volwaardig’ mens te zijn, bereikt de kunst het hoogste niveau. De
Vlaamse kunstenaars, die in hun creativiteit steeds de zin voor vernieuwing
combineerden met de gehechtheid aan waardevolle tradities, kunnen hierin eens te
meer de grote voortrekkers zijn.
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Hoe heeft de Europese mens zichzelf gedacht?
Guido Maertens
Wat de mens over zichzelf heeft gedacht, hoe hij zichzelf heeft geplaatst tegenover
kosmos en wereld, heeft hij uitgedrukt in een weelde van literaire en filosofische
geschriften. Het hedendaags mens- en wereldbeeld heeft een lange voorgeschiedenis,
waarop het ten dele bouwt, waartegen het zich ten dele afzet. Vooraleer er iets over
te zeggen, is het goed enkele cruciale momenten uit de geschiedenis van het Europees
denken in herinnering te roepen om er het vérstrekkend belang van aan te tonen.

I. Historische achtergronden
1. De ontdekking van het menselijk verstand
Op een bepaald ogenblik vond de mens de gang van zaken in de kosmos niet meer
vanzelfsprekend. Hij nam er geen genoegen meer mee voor hun verklaring te
verwijzen naar bovenzinnelijke krachten. Hij verlangde een rationele benadering.
Hij begon vragen te stellen, hij begon zich over één en ander te verwonderen.
Wijsbegeerte was geboren.
Dit gebeurde in een klein land aan de Middellandse zee: Hellas. Door de recente
ontwikkelingen binnen het onderwijs dreigen wij dit land wat uit het oog te verliezen.
Het zou echter jammer zijn indien de Europese beschaving zich haar oorsprong niet
meer zou herinneren. Griekenland heeft aan Europa een tweevoudig legaat
overgemaakt: de wijsbegeerte en de democratie. In 1948 publiceerde de Duitse
geleerde Bruno Snell een boek dat hij als titel ‘Die Entdeckung des Geistes’ meegaf.
In Griekenland werd in de zevende-zesde eeuw vóór Christus het verstand ‘ontdekt’.
Niet uitgevonden, maar ontdekt, ontdekt in al zijn mogelijkheden om tijd en ruimte
te overstijgen en de fundamentele vragen van het bestaan van mens en wereld te
formuleren.
Om te begrijpen waarom men in dit verband terecht van een ‘Grieks Mirakel’
spreekt, heeft men maar te vergelijken met andere cultuurrijke beschavingen binnen
hetzelfde gebied. Wat Egypte in het domein van de plastische kunsten heeft
gerealiseerd, wekt nu nog terecht de bewondering van de moderne Nijlvaarders.
Tevergeefs echter zal men naar filosofische literatuur zoeken. Dodenboeken, dat wel.
De oud-Egyptische beschaving was een beschaving gebouwd rond de dood. De
pyramiden, de grafsteden. De Egyptenaar leefde in een irrationeel ontzag voor de
dood. De structuur van de maatschappij was niet van die aard om die irrationaliteit
op te heffen: een despotische Farao en een almachtige priesterkaste, die de sleutels
van de bovenzinnelijke wereld stevig op zak hield. De bevolking was té miserabel
om na te denken en had er ook de tijd niet toe: de mensen moesten hard werken om,
met primitieve middelen, hun bestaan te verzekeren en verder monumentale
bouwwerken op te richten voor het prestige van het Rijk.
In Hellas vond men wél vrije tijd. Het woord dat ze ervoor vormden was trouwens
‘Schole’. De Grieken gingen zich scholen in het vrij nadenken. De kleinschaligheid
van de stadsstaten gaf hen als vanzelf meer adem dan in naburige maatschappijtypes
het geval was.
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Nadenken waarover? Zoals bij een ontwakend kind het geval is, gingen de Grieken
zich eerst vragen stellen over de buitenwereld. Waar ben ik? Wat staat in deze kamer
en waarom? D.w.z. hoe steekt de kosmos in elkaar? Eenheid of veelheid? Verandering
of stabiliteit? Zo duurde dat een paar eeuwen. Totdat de volwassen geworden Athener
zich een nieuwe reeks vragen stelde: over zichzelf, over de plaats van de mens in de
kosmos. Wat heb ik er te doen? Welke richting ga ik uit? Hoe steekt de mens in
elkaar? Einde van de vijfde eeuw vóór Christus, met Socrates, is de bekommernis
derhalve sterk ethisch geworden.
Als we de termen van hun betekenis in de archeologie ontdoen, kunnen we stellen
dat, na de homo faber, de wroetende primitieve mens, nu de homo sapiens geboren
was. De mens die wil kennen en die kennis omzetten in levenswijsheid: de wijsgeer,
de wijze.
Van belang voor het mensbeeld, dat stilaan uit dit denkproces te voorschijn trad,
was het sterk intellectualistisch accent en het zoeken naar stabiliteit en
onveranderlijkheid. Nagenoeg alle grote filosofen definieerden de mens door zijn
onstoffelijke componente en het verstand, de Nous, het opperste niveau van de ziel,
bood de weg naar menselijke zelfvervulling, door contact met het onveranderlijke,
het duurzame, dat hetzij in een bovenzinnelijke wereld (b.v. Plato), hetzij in de
stoffelijke wereld zelf (b.v. Aristoteles) te vinden was. En toen, in de loop van de
vierde eeuw, de stadsstaten open werden gebroken en de Griek zicht kreeg op de
‘grote’ wereld, leerden de Stoïcijnen hen dat het geheim van het geluk erin bestond
zich met zijn rede in te schakelen in het grote wereldgeheel, zonder protest, zonder
storende gemoedsbewegingen. Logos, redelijkheid beheerste de gehele kosmos; alles
stak ‘logisch’ in mekaar. Waarom zich verzetten? Waarom willen veranderen?
Verandering baart onrust en onvrede. Dit zoeken naar stabiliteit loopt als een gouden
draad door de grote Griekse filosofische traditie. Alleen een paar hardnekkige
hedonisten hebben een tijdje met de cultus van het oppervlakkige,

Athene, Parthenon.
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voorbijvliedende genotsmoment gespeeld, maar behalve Epicurus waren daar niet
zoveel ‘wijze’ namen tussen.
Voor de evolutie van het Westerse mensbeeld weze ondertussen genoteerd dat de
Stoïcijnen, meer dan vermoed, bijgedragen hebben tot de statische, conserverende
trek die het concept ‘natuur’ in de Westerse filosofie zou kenmerken.
2. Het Christendom: aanzet voor het moderne persoonsbegrip
Niemand zal ontkennen dat het christendom in de ontwikkeling van het Westerse
en ook Europese mensbeeld een determinerende rol heeft gespeeld.
- Belangrijk is vooreerst de vaststelling dat de Joodse antropologie nu de Griekse
komt doorkruisen. Het dualisme ziel-lichaam van de platonische traditie wordt
vervangen door dit van de innerlijke tegenover de uiterlijke mens: Paulus noemt de
eerste soms ‘geest’, de andere ‘vlees’, maar het gaat in beide gevallen om de totale
mens, telkens met een verschillende

Aristoteles en Plato. Detail uit ‘De school van Athene’. Fresco van Rafaël. Rome. Vatikaan.

ingesteldheid tegenover de wereld en tegenover God. Augustinus zal zijn hele leven
proberen aan die tegenstelling tussen twee antropologische modellen te ontkomen
en er vrijwel nooit in slagen.
- De God van het christendom heeft weinig of niets te maken met de onwezenlijke,
abstracte Ideeën van de platonische hemel of met de pantheïstisch-getinte Stoïcijnse
Logos; Hij is een persoonlijke God, die de mens collectief en individueel aanspreekt
en vanuit dit aanbod om een persoonlijk antwoord verzoekt. Geschapen naar Gods
beeld - en dus reeds ontologisch als persoon geconstitueerd -, wordt dit persoon-zijn
nu ook een ethische opgave. De mens kan vrij ‘ja’ of ‘neen’ antwoorden op Gods
vraag. Hij ontvangt een uitnodiging. Hij kan er zich aan onttrekken. Het menselijk
leven krijgt daardoor eerder een ‘dramatisch’ dan een fatalistisch karakter. De God
van Abraham heeft weinig te maken met de Stoïcijnse Logos en het verstand is
minder dwingend in de ban van de werkelijkheid.
- Vanzelfsprekend doen alle christelijke denkers inspanningen om de mens te
overtuigen dat ze alle baat hebben bij een ‘ja’-woord. Ook voor hen is het Opperwezen
dé onveranderlijke, dé bron van alle stabiliteit voor een mensenleven. Alleen door
te rusten in God, komt de mens tot levensvervulling. Die drang naar eeuwigheid,
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vastheid, dit willen ontkomen aan bestaansversnippering hebben de kerkvaders en
de grote Middeleeuwse filosofen terdege van de Griekse traditie geleerd. Augustinus
noemt God voortdurend de ‘immutabilis’ en alleen in Hem wordt de onrust van het
mensenhart definitief stilgelegd. En tegen het einde van de christelijke Middeleeuwen
aan zegt Thomas van Aquino dat de natuurwet in het mensenbestaan is ingeschreven
als weerspiegeling van de eeuwige wet van God. Als de mens die wet schendt, is dat
ten nadele van zijn eigen diepste wezen. De vrijheid van keuze wordt derhalve in
het christelijk mensbeeld geaffirmeerd, maar ethische bevrijding, zelfrealisatie,
wezensvoltooiing kan alleen bereikt, wanneer vanuit een solied fundament gebouwd
wordt: de persoonlijke, onveranderlijke God, die zichzelf aan de mens heeft
meegedeeld.
- God is inderdaad zichzelf komen openbaren in de menselijke geschiedenis. Hij
deelde in Jezus Christus belangrijke Waarheden en zichzelf mee. Wat kon dan verder
wel de invloed zijn van Gods mededeling op het menselijk denken? Was het eigenlijk
nog de moeite om te denken? Lag het mensbeeld nu niet voor goed vast? Was alles
niet gezegd? Welk initiatief kon het menselijk verstand nu nog nemen? De wijze
mens, de homo sapiens leek voor goed die mens te zullen zijn, die Gods aanbod niet
afsloeg, die zich vrijwillig aan Hem toevertrouwde en zijn ethische opgave realiseerde
aan de hand van Gods geboden en van de deducties die de Kerk daaruit maakte en
vaak overijld maakte.
Thomas van Aquino en vele anderen hebben toen aangetoond dat wat God zegde
en wilde volmaakt redelijk was; dat de menselijke rede een aantal fundamentele
dingen over God op eigen houtje kon vinden en dat de natuurwet, weerkaatsing van
Gods plan, uiteraard redelijk was, door het menselijk
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verstand, mits reflectie, zelf kon achterhaald en verantwoord worden. Een normaal
menselijk verstand moest in staat zijn uit de natuur heel veel af te lezen. Ze was
volkomen betrouwbaar, volledig gekend en structureel af.
Er begint een nieuw type van beschaving wanneer de Europese mens zal pogen
om autonoom na te denken over zichzelf. Vermits de rede veel kán - en dat was zowel
goed Grieks als goed christelijk - laten we ze eens testen. Hoe vér kunnen we geraken?
Renaissance en humanisme betekenen vooreerst geen afwijzen van God, maar een
nieuw menselijk zelfbewustzijn en een ontdekken van nieuwe mogelijkheden. En
wanneer dan - dicht bij onze tijd - de ervaring komt dat de menselijke natuur, zoals
de kosmische natuur, niét volledig gekend is en helemaal niet áf is, grijpt een nieuwe
evolutie in het mensbeeld plaats. Die, welke nu bezig is. Maar laten we eerst even
stilstaan bij het vorig moment.
3. De mens en zijn mogelijkheden: op weg naar het rationalisme
De synthese tussen het religieuze en het profane tekende grondig het Middeleeuws
mens- en wereldbeeld. Zoals de mens per definitie verwees naar God, van Wie hij
‘het beeld en de gelijkenis’ is, zo verwezen de plastische kunsten, de kathedralen en
de meesterwerken van de schilderkunst naar de hemel van heiligen en engelen; zo
verwees de filosofie naar de theologie, die ze wenste te dienen.
De Kerk speelde in deze homogene beschaving een vooraanstaande rol. Ze kon
daarenboven ogen op een excellente staat van dienst t.o.v. de beschaving. Ze had
een aantal belangrijke sectoren van de beschaving op gang gebracht en geïnspireerd:
de economie, b.v. langs de grote abdijen; de wetenschap, langs de eerste door haar
gestichte universiteiten; de kunst die wezenlijk religieus was; de moraal: geloof en
zeden werden in één adem vernoemd en werden vanuit hetzelfde huis voorgehouden.
Stilaan gaat dit homogene beeld afbrokkelen. Vanaf het humanisme en de
Renaissance tot op heden zou de geschiedenis van de Europese beschaving kunnen
geschreven worden rond het secularisatieproces. De wereld, de mens ontdekt zijn
autonome scheppingskracht, de wereld wordt wereld en één voor één gaan de
genoemde sectoren zich uit de bevoogding van de Kerk loswerken. Het wordt niet
noodzakelijk antibeweging, men afficheert geen atheïsme; de historische verdiensten
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van de Kerk worden niet geloochend, maar men neemt de scheppingsopdracht, door
God aan de mens gegeven, ernstig. De aarde was de mensen toevertrouwd en de
uitbouw ervan eiste andere denk- en werkcategorieën dan die welke gehanteerd
worden in de religieuze wereld van onveranderlijkheid. Daarenboven was men sedert
het geval Galileï op zijn hoede voor het ombuigen van onomstootbare
ervaringsgegevens naar té rap en té letterlijk gelezen bijbelteksten. Over het
secularisatieproces moeten we het verder niet hebben. Het is een normale ontwikkeling
en theologisch trouwens te verdedigen. Het Joods-christelijke denken heeft door de
scheppingsdoctrine de desacralisatie van de aardse werkelijkheden in de hand gewerkt:
de wereld steekt niet vol met geheimzinnige goddelijke krachten: ze moet zich
autonoom en vrij naar haar einddoel, haar Schepper, opnieuw op weg begeven. Door
ontlast te worden van haar secundaire taken, krijgt de Kerk overigens steeds meer
ruimte en vrijheid om Gods heilsboodschap midden deze wereld uit te spreken.
Wat we hier echter vooral wensen aan te stippen is dat, ondanks de ontbinding
van de Middeleeuwse synthese, het globale mens- en wereldbeeld eigenlijk niet zo
fel veranderde. De mens probeerde inderdaad veel dingen louter ‘werelds’ te
organiseren en te realiseren, hij ontwikkelde inderdaad een nieuw zelfbewustzijn,
maar de vooruitgang in wetenschap en economie, hoe belangrijk ook, was niet zo
spectaculair dat ze een bedreiging vormde voor de rust en de veiligheid van de toen
actieve mensheid. In de grond bleef het wereldbeeld statisch en de Contra-Reformatie
met het Concilie van Trente zorgde er wel voor dat de onveranderlijke waarheden
en
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werkelijkheden nog eens netjes op een rijtje werden gezet. En binnen de humanistische
evolutie zorgde een Hugo De Groot (Grotius) er in de zeventiende eeuw voor dat
een natuurrecht werd geformuleerd, dat ook zonder verwijzing naar Gods eeuwige
wet, vastheid voor het menselijk handelen bood.
Maar vooral de filosofen zorgden ervoor dat de mogelijkheden van de menselijke
rede volop ontgonnen werden. Ze trokken daarmee in zekere zin de lijn van de
Grieks-christelijke traditie door. We hebben op de sterk intellectualistische trek van
het Griekse denken gewezen, we hebben er op gewezen dat voor de scholastieke
traditie Gods bestaan ook door de rede kan achterhaald worden. Dit vertrouwen in
de rede werd ook na de Middeleeuwen verder bevestigd en uiteindelijk werd ze
binnen de rationalistische hoogconjunctuur vergoddelijkt. Descartes, Christian Wolff,
Hegel zijn namen die drie eeuwen overspannen. Voltaire bleef God als de grote
Uurwerkmaker bevestigen, maar zijn ideaal van redelijkheid werd geschokt toen in
1755 Lissabon door een moordende aardbeving werd geteisterd. Is het probleem van
het lijden tenslotte niet de vuurproef voor het rationalisme?
Een en ander begon er op te wijzen dat het mensbeeld grondig zou bijgewerkt
worden. Sommige ‘optimisten van de Rede’ meenden dat het spel met begrippen,
met klare ideeën de hele werkelijkheid kon ontsluiten. Rousseau begon zich dan af
te vragen of het pure weten de mens wel zonder meer gelukkig kon maken en pleitte
voor meer gevoel en voor afstand tegenover de beschaving. Door een en ander
gealarmeerd begon Kant aan zijn vérstrekkend kritisch onderzoek van de theoretische
rede en wees op haar grenzen. Waarom, zo vroeg hij zich af, blijven de discussies
tussen filosofen maar doorgaan, als de Rede toch zo'n klaar zicht op de dingen heeft?
Welke steunpunt heeft die Rede om b.v. iets zinnigs over God te zeggen?
Als de 19e eeuw in zicht is, zijn aan het beeld van de ‘homo sapiens’, zoals we
hem hier hebben voorgesteld, nl. de mens, die langs beroep op de rede - en
desgevallend op Gods openbaring - de wereld in begrippen en denksystemen wil
figeren, reeds enkele rake klappen toegebracht. Stilaan wordt het ritme van de
vooruitgang én door sociale omwentelingen én vooral door wetenschap en technologie
zó geforceerd, dat elk ideaal van onveranderlijkheid en stabiliteit, van gemoedsrust
en veiligheid, aardig op de proef zal worden gesteld.
De breuk met het vertrouwde statische wereldbeeld begint dan voorgoed.
4. Alle heil komt uit het handelen: van een statisch naar een dynamisch wereldbeeld
Wanneer Karl Marx zegt dat de Europese mens tot nu veel te veel gedacht heeft
en te weinig aan de wereld veranderd heeft, geeft hij aan de filosofie een heel nieuwe
taak en zet de ‘homo faber’ op de troon, die de ‘homo sapiens’ sedert het Griekse
mirakel heeft bezet. De mens als ‘doener’, als mens van de praxis, als technicus. De
instrumenten, welke de moderne ‘homo faber’ ter beschikking zal krijgen zijn
indrukwekkend en doeltreffend.

Vlaanderen. Jaargang 40

Karl Marx ca. 1870.

4.1. Marx zelf geeft hem - weliswaar met enig nadenken! - de instrumenten voor
de sociale praxis. Als men de sociaaleconomische structuur verandert, zal het denken
van de mens ten slotte een andere richting uitgaan: filosofie, godsdienst, moraal,
recht, kunst zullen er heel anders uitzien dan in het voorbije en voorbijgestreefde
mens- en wereldbeeld. Tegenover het statisch wereldbeeld, de apatheia van de Stoïcijn,
het volgen van Gods eeuwige wet in het Christendom, het conservatisme van de
‘Verlichte’ bourgeois, wordt revolutie nu het ideaal. Orde, onveranderlijkheid, al
dan niet filosofisch of theologisch gelegitimeerd, zijn slechts denkstructuren ter
vrijwaring van privilegies. Voor Marx is onveranderlijkheid synoniem van
onrechtvaardigheid geworden. Sindsdien is de revolutionaire mens op ontelbare
plaatsen ter wereld werkzaam geweest. Hij heeft inderdaad veel veranderd en veel
ten goede. Veelal heeft hij dit gedaan zonder en zelfs tegen God omdat vele christenen
het secularisatiefenomeen onbewust hebben geïnterpreteerd als een vrijbrief voor
sociale en morele luiheid en God als de behoeder van een scheefgelopen wereldorde.
Dit heeft gemaakt dat het moderne mensbeeld met een sterk atheïstische vlek is
ontsierd.
4.2. De vooruitschrijdende wetenschap heeft voor een ander soort instrumenten
van verandering gezorgd. De triomfen van de natuurwetenschappen en de uit hen
geboren technologie moeten niet beschreven worden: ieder bewust levend mens
maakt ze mee, zowel in scheikunde en fysica als in geneeskunde en biologie. De
moderne mens geniet er van en heeft ook
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schrik. Meer en meer worden de verworvenheden van de technologie immers als
ambivalent ervaren. Ze kunnen ten goede of ten dode gebruikt worden. De mens
heeft zijn eigen lot meer dan ooit in handen. Kernenergie is een schoolvoorbeeld van
deze ambivalentie, maar ook genetic engineering en steeds verderstrekkende ingrepen
in het voortplantingsproces.
Het blind geloof in de vooruitgang van en door de exacte wetenschap was in de
19de eeuw duidelijker aanwezig dan in de 20ste. Voor het positivisme was er maar
één geldige manier van denken: die van de stricte inductie. Wetten moesten strict uit
feiten geïnduceerd worden. Algemene principes of normen, die men deduceerde
vanuit een filosofische reflectie op het menszijn boden een bedrieglijke vorm van
stabiliteit en hadden zeker geen wetenschappelijke betekenis.
Tegen dit ‘ééndimensionale’ positivisme, dat in het grauwe naturalisme van de
literatuur een gezel vond, werd in de laatste decennia van de 19de eeuw krachtig
protest aangetekend vooral in Frankrijk. Het symbolisme in de literatuur vond dat
de werkelijkheid meer was dan wat men ervan zag of betastte en Bergson vroeg met
klem om een ‘supplément d'âme’ voor zijn tijd. Een aantal intellectuelen, meestal
bekeerlingen (Claudel, Bloy, Péguy, e.a.) bezorgden de eeuwwisseling even een
mensbeeld dat niet louter kwantificeerbaar en meetbaar was.
Maar de 20ste eeuw ging op het wetenschappelijk elan en de uit de zuivere
wetenschap geboren technologie verder. De mens weet niet alleen veel, hij kán ook
veel.
Deze technologische revolutie is na de Tweede Wereldoorlog in versneld tempo
verdergegaan. De hedendaagse mens, onze tijdgenoot, is terecht fier op zijn prestaties:
hij heeft aan de schepping van de wereld in weinig decennia een impuls gegeven,
dat zonder weerga is.
Hadden geleerden als Darwin en Freud aan het menselijk zelfbewustzijn redenen
tot bescheidenheid gegeven, de ene door aan te tonen dat de mens eigenlijk maar een
geëvolueerde aap is, de andere door te zetten dat zijn psychische wereld er niet zo
glashelder uitziet als in het klassieke mensbeeld werd geloofd, dan kon de mens van
de 20ste eeuw toch groot gaan op zijn macht, zijn vernuftig talent om de wereld te
beheersen en naar zijn hand te zetten. De ene technologische vondst volgt nu op de
andere; van een statisch wereld- en mensbeeld is geen sprake meer. Vertrouwde
gegevens worden door elkaar geschud; verandering lijkt de enige wetmatigheid en
de ‘homo faber’ van onze tijd, de sociale rebel en de technocraat staan zo centraal
op het toneel, dat de schuchtere stem van de ‘homo sapiens’, de mens die grondig
over dit alles wil nadenken, nauwelijks gehoord wordt.
De metafysica lijkt nagenoeg in slaap en de moraal reageert verward op al dit
nieuwe. En het geloof? Het wint wel in kwaliteit, wat het verliest in kwantiteit en
een minderheid probeert hardnekkig opnieuw de zinsvraag en het ethisch probleem
van de verantwoordelijkheid van de mensheid in de aandacht te brengen. Het zou
wel eens levensnoodzakelijk kunnen zijn voor de 21ste eeuw!

II. Anatomie van het hedendaags wereld- en mensbeeld
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Laten we dan even enkele in het oog springende karakteristieken van het huidig
wereld- en mensbeeld bekijken en interpreteren. Hoe ziet de hedendaagse mens
zichzelf?
1. Globaal gesproken kunnen we stellen dat we voorgoed overgegaan zijn van een
statisch naar een dynamisch wereldbeeld. Er is weliswaar geen brutale scheiding en
vele verworvenheden van vroeger blijven nog hangen. En dat zou trouwens wel eens
heilzaam kunnen zijn, wanneer zou blijken dat men opnieuw op zoek moet gaan naar
ankerplaatsen. We zouden dan eerder kunnen spreken van een confrontatie tussen
twee wereldbeelden. Menige discussie binnen theologie en filosofie en vooral binnen
het domein van de ethiek draagt daar de sporen van. De ‘homo faber’ en de ‘homo
sapiens’ zijn nog niet met elkaar in het reine en dat geeft een aantal onzekerheden
en weifeling op de markt van de levensvragen tot resultaat. Dat is normaal en ook
boeiend, in afwachting van een nieuwe synthese, die wellicht nooit meer zo helder
zal zijn als die van Thomas van Aquino.
1.1. Schematisch kunnen we het klassieke wereldbeeld dan zo voorstellen: het
vertrekt van de veronderstelling dat de wereld een afgewerkt produkt is. Al het
essentiële is er en wanneer men die wereld bekijkt, contempleert, dan kan men er
orde in ontdekken en een reeks onveranderlijke gegevens, die men kan stockeren
voor duurzaam nuttig gebruik en die geruststellend werken. Het komt er dan op aan
die orde te reproduceren in eigen leven, dus ‘orde-vol’ te leven.
Voor het morele leven wordt derhalve de nadruk gelegd op abstracte, algemene
regels en normen, die voorgehouden worden door een terzake bevoegd gezag - in
casu de Kerk - aan hetwelk men eerbied en onderdanigheid verschuldigd is. ‘Handelen
volgens de natuur’ is in deze visie de centrale norm. De natuurwet is de basis van
de morele orde en verschaft een gevoel van veiligheid en zekerheid, zoals ze dat
reeds bij de eerste Stoïcijnen moest doen. Vermits de natuur verondersteld werd vast
te zijn, kon ze door deductie normen opleveren, die altijd en overal geldig zouden
zijn.
1.2. Het modern wereldbeeld vertrekt vanuit de ervaring dat binnen het geheel van
de werkelijkheid alles voortdurend in evolutie, in beweging is. De wereld is helemaal
niet af en wanneer we ze bekijken, moeten we oog hebben voor de historische
dimensie. We zijn in staat ze steeds beter te kennen. De Waarheid is niet zozeer iets
dat we voorgoed in bezit hebben; we moeten er naar toe groeien en ze voortdurend
in ons leven tot stand brengen. Verandering, herziening of verdieping van inzicht
zijn geen tekens van onvolkomenheid, maar etappes in het naderen tot de Waarheid.
Ook normen zijn veelal historisch geconditioneerd, alhoewel men nagenoeg altijd
de noodzaak van enkele vaste en betrouwbare steunpunten langs de weg onderkent.
Normen hebben meer de functie van een kompas dan van een uitgewerkte stafkaart.
Voor vele beslissingen in deze complexe wereld zal een beroep moeten gedaan
worden op eigen verantwoordelijkheid. Het natuurbegrip lijkt velen erfelijk belast
te zijn en
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teveel verweven met een statisch wereldbeeld om de ingewikkelde morele vragen
van onze tijd bevredigend te beantwoorden. Graag vervangt men dan ook ‘natuur’
door ‘persoon’ als centrale norm, omdat hierdoor zowel aan het eeuwig-menselijke
als aan het historisch-evolutieve recht wordt gedaan. - Een wereldbeeld is vrucht van
veel filosofische en wetenschappelijke reflectie en arbeid. Het is een visie op de
werkelijkheid, zoals die zich voordoet. Dat het beeld nu veel dynamischer is dan
vroeger, is zonder meer vanzelfsprekend: de mens is bij de gang van zaken niet stil
gaan zitten. Hij heeft in de kosmos en in zijn eigen natuur ingegrepen. Hij heeft zijn
verstand doen functioneren niet alleen in zijn beschouwende, theoretische functie,
maar ook in zijn praktische, gestaltegevende opdracht. Hij heeft de wereld niet alleen
bekeken, maar ook omgevormd.
En wat het gebruik van de ‘natuur’ als norm betreft: wie Thomas van Aquino
aandachtig beluistert, zal in zijn teksten een onderscheid en een aarzeling aantreffen
tussen ‘orde van de natuur’ en ‘orde van het verstand’. Als hij de zedelijke orde
bespreekt, zegt hij soms dat de mens zich bij zijn gedrag moet laten leiden door
fysische en fysiologische gegevens. De ‘ordo naturae’ is betrouwbaar, ligt vast. In
die orde spreekt God en dus moeten we maar de menselijke functies bestuderen in
hun ‘natuurlijke’ staat om te weten wat ons te doen staat. Het spraakvermogen is er
om waarheid uit te spreken, het voortplantingsvermogen om leven te verwekken.
Normen kunnen af-gelezen worden en zijn dwingend. Deze fysicalistische interpretatie
van de natuurwet werd en wordt graag gehanteerd in de sexuele en in de medische
ethiek.
De sterkte van deze benadering is ongetwijfeld dat ze ondubbelzinnig de
gegevenheid binnen het mens-zijn affirmeert, dat ze terecht voorhoudt, dat er
handelingen zijn, die men eenvoudig niet stelt. De zwakheid ervan: te menen dat de
gegeven elementen de totale menselijke natuur uitmaken. De biologische structuur
van de mens en zijn intrinsieke wetten vormen maar één aspect van het menselijk
bestaan.
Trouwens, zoals gezegd, erkent ook Thomas van Aquino dat de actieve rede
evenzeer deel uitmaakt van de menselijke natuur en precies dat vermogen is dat in
staat is de werkelijkheid in haar geheel te overzien. De ‘ordo rationis’ maakt dat de
mens niet zonder meer onderworpen is aan een van alle eeuwigheid vastgelegde
‘orde van de natuur’, zoals de dieren dit wél zijn. Is het niet veeleer zo dat de natuur
- langs het verstand - aan de mens mogelijkheden verschaft om het bestaan steeds
menselijker te maken? Thomas laat de ‘orde van het verstand’ vooral spreken, waar
hij het heeft over problemen rond rechtvaardigheid.
Deze aarzeling in het gebruik van denkmodellen naargelang het toepassingsveld
heeft o.i. ook meer dan nodig het kerkelijk spreken inzake moraal beïnvloed.
- In elk geval heeft het natuur-begrip als gefigeerde gegevenheid in onze tijd, ten
gevolge van de vooruitgang van wetenschap en techniek, haar exclusief normatief
karakter verloren. De mens heeft ervaren dat hij niet veroordeeld is om de natuur zo
maar te ondergaan, maar dat hij ze mag beheersen naar meer menswaardigheid toe.
Hij moet de sociale vooruitgang bewerkstelligen en de tegenstelling arm-rijk niet
‘natuurlijk’ vinden; hij moet zelf wereldorde tot stand brengen en oorlog niet als een
onontkoombare fataliteit beschouwen; hij moet de sexualiteit in haar
voortplantingsfunctie respecteren, maar hij mag ze ook beheersen op de voor hem
meest menselijke wijze naar een voor hem menselijke gezinssituatie toe. De
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natuurlijke orde blijft belangrijk bij het vinden van normen, maar ze is niet zonder
meer de morele orde. Het verstand mag en moet creatief optreden. Men kan zeggen
dat het de totale mens als persoon is, die de ‘orde van de natuur’ tot een menselijke
orde leidt, rekening houdend met de totale werkelijkheid.
Daarbij moet ze echter oppassen voor twee bekoringen. Zoals het klassieke
wereldbeeld neiging vertoonde tot autoritarisme en dogmatisme, moet hier
gewaarschuwd tegen relativisme en subjectivisme. We spraken over ‘steunpunten’
onderweg en over een noodzakelijk kompas. De hedendaagse mens moet weten dat
niet alles ‘om het even’ is, dat het niet waar is dat het ‘er niet op aan komt’. Hij moet
ook weten dat iets niet goed is alleen maar omdat hij het goed vindt. Er moet dringend
een nieuw waardebewustzijn groeien: eerbied voor het leven, rechtvaardigheid, vrede,
trouw, godsdienstzin e.a. zijn ‘oude’ waarden en ook waarden voor het jaar 2000.
Als de mensheid verstek laat gaan en weigert deze en andere waarden in
handelingen te vertolken, veroordeelt ze zichzelf. Het gaat voortaan ook over het lot
van de mensheid en van de wereld als wereld.
2. Wereldbeeld en mensbeeld hangen nauw met elkaar samen. De mens projecteert
zichzelf op een panoramisch scherm; hij interpreteert zichzelf in het kader van een
globale wereldvisie. Hoe ziet de hedendaagse mens zichzelf? Zetten we een paar in
het oog lopende karakteristieken van het mensbeeld naast elkaar, met de vragen die
ze oproepen. Onze tijdgenoot is:
2.1. een technologisch wezen: dit hoeft hier nauwelijks herhaald. Hij is meer
actiemens dan denker en als hij denkt, is dat denken door de technologie grondig
getekend. De wetenschapsfilosofie heeft de metafysica van haar bevoorrechte plaats
gedrongen. De hedendaagse mens is de dynamische mens, de zoeker naar het steeds
nieuwe. Hij kan moeilijk stil zijn. Meestal nerveus, soms neurotisch.
Deze dynamiek heeft, althans de Europese wereld, boeiend en comfortabel gemaakt.
Vele dingen hebben ons leven aangenamer gemaakt en gemiddeld ook langer. De
techniek is een weldaad en weinigen voelen lust om zich terug in de primitiviteit te
vestigen.
De mens heeft de wereld in handen. Zo dacht hij tot voor kort. Heeft hij ze echt
in handen?
Wetenschap en techniek hebben er inderdaad voor gezorgd dat het aantal dingen,
waaraan wij niets deden omdat er ‘niets aan te doen was’ voortdurend is ingekrompen,
b.v. de regeling van de menselijke vruchtbaarheid (die vroeger een lot was); de
orgaantransplantatie, de vertraging van het stervensproces (wat met de notie
‘natuurlijke’ dood?), de genetische manipulatie.
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De mens, een technologisch wezen...

Dit alles heeft een nieuwe problematiek geschapen, die om een nieuw type van
ethisch denken vraagt. De causale relatie tussen geslachtsverkeer en voortplanting
is door de technische mogelijkheden in een heel ander licht komen te staan (denk
aan de proefbuisbaby). De leer over de rechtvaardige oorlog is door de massale
vernietigingskracht van de kernwapens helemaal achterhaald.
Wij komen voor ethische vragen te staan, die we met denkmodellen van gisteren
niet kunnen oplossen. Wij leefden tot voor kort met een triomfantelijk machtsgevoel,
de techniek was de mens steeds meer aan het bevrijden van de dwang van de natuur.
Steeds meer determinanten werden uitgeschakeld, steeds steviger werd onze greep
op de dingen. Wat als onontkoombare processen werd gezien, geboorte, levensduur,
dood, bleek te beïnvloeden.
Men was overtuigd dat dit beheersen van een aantal ‘natuurlijke’ gegevens fataal
in de richting van het meer menselijke zou gaan. Stilaan dringt echter een ander
gevoel, een soort angstgevoel door. Hoe kan ik verhinderen dat dit beheersen van de
natuur tot een verkrachten van die natuur wordt? Hoe kan ik verhinderen dat de
noodzakelijke kernenergie de grote atoomcatastrofe naderbij brengt? Hoe kan ik
verhinderen dat steeds meer fabrieken-met-werkgelegenheid luchtvervuiling in de
hand werken? En als de artsen, goddank, het menselijk leven kunnen verlengen,
moeten ze dan ook niet t.o.v. afschuwelijke aftakeling van een patiënt de vraag stellen
of het niet aangewezen zou zijn de natuur tóch haar gang te laten gaan? Men zegt
dat de ethiek steeds de techniek achterna loopt. Het kan ook niet anders, omdat ze
niet altijd onmiddellijk beseft welke consequenties de nieuwe gegevens voor het
totale menselijk wel-zijn inhouden. Vooral nu die gegevens in dat felle ritme op ons
afkomen. Nochtans is een doorgedreven ethische reflectie nu hard nodig, omdat de
inzet zo belangrijk is en er ons misschien niet zo veel tijd blijft om de mens te redden.
Wij mogen de veranderingen en het nieuwe wereldbeeld toejuichen, maar wij blijven
zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Dat betekent dat we ethische normen voor
onze tijd moeten formuleren. Die zullen ongetwijfeld niet meer zo klaar afgelijnd,
zo zekerheidsscheppend kunnen zijn als vroeger, maar oriëntatie en een nieuw
waardenbesef zijn dringend nodig. We zouden zelf een zin, die we hoger gebruikten,
willen omkeren en zeggen dat, ook al is de natuur niet de hele morele orde, ze toch
een uitstekend steunpunt blijft.
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Het is een gunstig teken dat in een aantal wetenschappelijke milieus de noodzaak
van een internationale morele consensus steeds beter wordt ingezien. De ethische
codes, die sedert 1945 geregeld vanuit de internationale medische wereld worden
geformuleerd, zijn daar een uitstekend voorbeeld van. En dat de ethische bezinning
rond de kernbewapening, vooral door toedoen van allerlei vredesbewegingen en niet
het minst door verklaringen van diverse bisschoppenconferenties in gang werd gezet,
stemt hoopvol. Wijzen we er nog op dat de bio-ethiek in een aantal landen volop in
de belangstelling staat en dat deze ethische reflectie rond de veelzijdige problematiek
van het leven in steeds meer landen op universitair niveau wordt bedreven.
Als technologisch wezen dus, heeft onze tijdgenoot volop het recht zich goed te
voelen, op voorwaarde dat hij zich op tijd en stond laat corrigeren en zichzelf blijft.
Door in staat te zijn afstand te nemen tegenover de techniek en zich niet te laten
verslaven aan technisch comfort. Door soms radicaal neen te zeggen tegen de techniek,
namelijk wanneer menselijke waardigheid in het gedrang wordt gebracht, wanneer
de mens wordt getroffen in zijn vrijheid of in zijn persoonlijkheidsstructuren. De
politieke verantwoordelijken moeten eraan herinnerd worden, steeds weer, dat het
streven naar macht nooit de hoogste maatstaf kan zijn voor het menselijk handelen.
Macht moet in dienst zijn van een meer menselijke wereld, niet van een nationaal of
politiek succes.
Steeds weer mag in deze boeiende, maar gevaarlijke tijd, aan het woord van
Teilhard de Chardin herinnerd worden: ‘We zijn er ons van bewust geworden dat
we, in het grote spel dat gespeeld wordt, de spelers zijn zowel als de kaarten en de
inzet.’
2.2. een existentieel-concreet wezen: Sartre is al een tijdje dood en de meeste
jongeren hebben zijn boeken niet gelezen. Hoogstens hebben ze horen zeggen dat
voor Sartre ‘l'enfer,
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‘Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou’, door de Parijzenaars meestal het ‘Centre
Beaubourg’ of gewoonweg ‘Beaubourg’ genoemd, naar het plein waar het werd opgericht in de jaren
zeventig (arch. Richard Rogers en Renzo Piano).

c'est les autres’ en in het beste geval weten ze dat hij existentialist is, omdat voor
hem ‘l'existence précède l'essence’; dat de mens in zijn naakte uniciteit op de wereld
werd geworpen en dat hij, zonder steun van een God, of een beroep op een gegeven
menselijke natuur, volledig zichzelf te ontwerpen heeft. Zijn waarden, zijn redenen
om te leven ontdekt hij niet, hij vindt ze uit. Sartre heeft wellicht het hedendaags
denkklimaat dieper getekend dan men zou vermoeden. De moderne mens ziet zichzelf
als een uniek wezen, met eigen noden, eigen vragen, eigen oplossingen. Zolang hij
fysisch ongeveer in orde is, wil hij zijn eigen weg gaan, zijn eigen initiatieven nemen
en zich weinig storen aan traditionele gezagsinstanties of overgeleverde regels. Oefent
een persoon nog gezag uit, dan minder omwille van zijn functie, dan omwille van
zijn persoonlijkheid. Denksystemen trekken weinig aan en voorgeprogrammeerde
ethische normen worden genegeerd of door het strict-persoonlijk geweten te ruim
geïnterpreteerd.
Er werd hoger gewezen op het gevaar dat verbonden was met het moderne,
niet-statische denken: relativisme en subjectivisme. Het eerste wordt in de hand
gewerkt door de communicatiemedia en door de reisfaciliteiten. Men krijgt
mogelijkheid tot vergelijken tussen culturen, levensbeschouwingen en ethische
denkwijzen. Wie vergelijkt, wordt als vanzelf tot relativisme bekoord als hij over
geen stevig en doordacht referentie-kader beschikt. Wie sterk-existentieel denkt geeft
gemakkelijk aan zijn eigen subjectief geweten de monopoliepositie, zonder zich veel
om objectieve waarden te bekommeren.
Dat de jongste tijd nu toch meer over waarden gesproken en geschreven wordt,
wijst wellicht op het groeiend bewustzijn dat de mens geen geïsoleerd eiland is, dat
hij een relatie-wezen is, dat samen met anderen naar de juiste richting zoekt voor
zichzelf en voor zijn medereizigers op deze planeet.
Want door zijn uniciteit teveel te beklemtonen, geraakt de mens heel gemakkelijk
in de vereenzaming. Ook dat is in het beeld van de hedendaagse mens aanwezig.
Veelal is hij
2.3. een vereenzaamd wezen: als we het hier over eenzaamheid hebben gaat het
niet over het ‘Welt-Schmerz-Gefühl’ van de romantiek, de eenzaamheid van de jonge
man, die melancolisch zit te wachten op de geliefde, die nooit komt. Het gaat wel
over het individu in het monotone reusachtige flatgebouw, dat geen contact heeft
met zijn buurman; over de toerist op een overbezet strand, die massa's mensen ziet,
maar niemand ontmoet; over de receptie-ganger, die twintigmaal op een feest-avond
vraagt: ‘hoe gaat het met u?’ en twintig-maal niet geïnteresseerd is; over gelovigen
in een Kerk, waar slechte liturgie wordt bedreven en die er maar niet in slagen een
gemeenschap te vormen. Het is de mens, die aansluiting mist met de werkelijkheid
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én met de evenmens. Men kan zodanig de uniciteit van de mens beklemtonen, dat
men hem op zichzelf terugwerpt. Dat ieder mens een uniek wezen is, dat hij als
dusdanig onvervangbaar is betekent dat hij een oorspronkelijke bijdrage te leveren
heeft in de vermenselijking van de wereld. Het betekent niet dat hij niemand nodig
heeft, nog minder dat niemand hem nodig heeft. De mens is een relationeel wezen,
in relatie tot de wereld, tot de evenmens en - dat weet een gelovige - tot God. Het
authentiek beleven van deze relaties maken een individu tot persoon. Een persoon
is een origineel exemplaar van de eeuwige mensensoort, met verstand begaafd en
tot vrijheid geroepen, dat co-existeert met andere personen in deze en geen andere
wereld op dit en geen ander moment van de geschiedenis.
Met de relatievorming gaat op dit ogenblik iets verkeerd. In een aantal publikaties
spreekt men over het ‘Ik-tijdperk’, men klaagt over groeiend en nefast individualisme:
in de politiek, in het zakenleven, aan de universiteit, in de Kerk.
Na een periode van wederopbouw en hard werk na de wereldoorlog had de
Europese mens in de jaren zestig een onverhoopte en ongehoorde welvaart bereikt.
De gouden ‘American Dream’ werd ook in West-Europa voor een groot stuk
werkelijkheid. In zijn boek over ‘Nieuwe regels’ beschrijft de Amerikaanse
sociaal-psycholoog Yankilevitch die overgang van een ethos van zelfverloochening
naar een ethos van zelfontplooiing. Prestatiedrang, competitie, efficiëntie werden
hoog gequoteerde waarden. De weelde van de Europese beschaving stak zo de ogen
uit, dat een deel van de jeugd en groepen binnen de christelijke kerken, noodkreten
lanceerden ten gunste van de Derde Wereld. Er groeide toen heel even een
grootmoedig ‘zelfloos’ elan, maar dit is de jongste jaren fel afgezwakt. Het lijkt er
op dat de economische crisis, die alles bij elkaar toch maar betrekkelijk is, het ‘ieder
voor zich’ nieuw leven heeft ingeblazen. De relatie met en voor de wereld-als-geheel
is meer dan voorheen onderontwikkeld. Noord en Zuid, West en Oost ‘vereenzamen’
steeds meer.
Ook rond de relatievorming met de ‘mensen-rondom-ons’ loopt een en ander fout.
Er is nogal wat sociologische ontworteling. Sommigen voelen zich buitengesloten,
marginaal,
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omdat ze het maatschappelijk en technologisch ritme niet kunnen volgen; niet eens
zó bejaarde mensen weten zich vroeger dan hen lief is afgeschreven en steeds meer
jonge mensen vinden geen werk en geen werkmakkers. In de steeds reusachtiger
wordende bedrijven, in de steeds onoverzichtelijker wordende administratie, in de
massaal-geworden onderwijsinstellingen, lopen velen, en bij voorkeur de
psychologisch minst weerbaren, verloren. Ze slagen er niet in een eigen
persoonlijkheid op te bouwen, laat staan te affirmeren. Vandaar vereenzaming.
En wat te zeggen over de krachtige schokken, die de traditionele huwelijks- en
gezinsethiek ondergaat. Daar waar relatievorming haar rijkste dimensie zou moeten
ontwikkelen, stelt men een groeiende onbekwaamheid tot trouw vast. Mist de
hedendaagse mens inderdaad psychische en morele weerbaarheid, die het hem moet
toelaten dwars door crisissen in de relatie te gaan en er ook uit te komen? Of hebben
allerhande factoren, inherent aan het nieuwe wereldbeeld, het voor velen té moeilijk
gemaakt, om de relatie duurzaam vast te houden? Toegenomen mogelijkheden tot
interventie in het voortplantingsproces, het feit dat in steeds meer gevallen beide
ouders buitenshuis werken, een devaluatie van de sacramentaliteit van het huwelijk,
dit alles zijn elementen, die de trouw en de duurzaamheid van een relatie fel op de
proef stellen. Velen kunnen het blijkbaar niet aan. Staan we dan voor het alternatief,
ofwel steeds meer mensen te verontschuldigen ofwel de traditionele huwelijks- en
gezinsmoraal te herzien en te herformuleren? Beide misschien, maar beide niet zonder
meer. Want ondertussen groeit het aantal van de eenzamen, de gefrustreerden en van
de ontredderde kinderen. En die zijn er op dit ogenblik meer dan voor het heil van
de mensheid wenselijk is. Men speelt niet straffeloos met relaties, evenmin als mens
straffeloos met de natuur speelt. Trouw en verantwoordelijkheidszin zouden wel
eens de belangrijkste waarden kunnen zijn, die naar het jaar 2000 toe een
opfrissingsbeurt zouden mogen krijgen, wil de Europese maatschappij niet in haar
voegen kraken.
Samen trouwens met godsdienstzin. Een gelovige is in essentie een mens, die
overtuigd is, niet alleen dat God bestaat, maar dat binnen het net van relaties, deze
met God wezenlijk en zingevend is. Zij bepaalt mede - en wel fundamenteel - zijn
mens-zijn. Voor hem is het mens-beeld alleen áf als het gevat wordt in zijn beeld-zijn
van God en bestaat de levensopgave er eigenlijk in dat beeld in ons steeds scherper
te stellen. Dat verminkt of vernietigt het mens-zijn niet: er worden integendeel hogere
en radicalere eisen gesteld. De persoonrelatie met God verlost de mens uit zijn
ik-betrokkenheid.
Deze relatie met God dreigt in Europa helemaal marginaal te worden. In het gewone
doen en laten van onze tijdgenoot is Hij nauwelijks aanwezig. Alleen
minderheidsgroepen van overtuigde christenen en een aantal echt-innerlijk-levende
religieuze gemeenschappen stellen God aanwezig en veel hoop is op hen gericht.
School, gezin, jeugdbeweging bevorderen wellicht te spaarzaam de zin voor
innerlijkheid en rust, waarin met God inspirerend contact kan ontstaan.
We leven inderdaad in een tijd van onuitputtelijke middelen, maar de uiteindelijke
doelstellingen zijn vervaagd. We hebben eerst de natuur ontdekt, dan hebben we er
mee gewerkt en een totaal nieuw wereldbeeld ontworpen; nu is er de hevige bekoring
om ook met die natuur te spelen. Hier en daar beseft men nu dat er niet veel nodig
is, opdat dit een dodelijk spel zou worden.
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‘Kom niet nader,’ sprak Yahweh tot de mens,: ‘deze plaats is heilig’. Dat was toen
de Israëlieten, zijn volk, op weg waren naar hun bevrijding, naar het beloofde land.
De moderne mens heeft Gods scheppingsopdracht ter harte genomen, tot zijn eigen
bevrijding en zelfontplooiing. Wellicht is het ogenblik daar om even stil te houden
en even bij te sturen in de richting van een nieuwe sociale verbondenheid en
bekwaamheid tot liefdevolle trouw.
En misschien kan hij dan God horen zeggen: ‘Pas op, niet verder, ook nu zijn
sommige dingen heilig!’ Maar daarvoor moet hij de relatie tot God bewust in zijn
mens-zijn ingeschreven hebben!
In feite zou de hedendaagse mens en de nieuwe ‘homo sapiens’ de kring met de
Griekse en de christelijke traditie moeten sluiten: van de eerste zou hij zich moeten
herinneren dat wetenschap in Wijsheid moet uitmonden, van de tweede dat de
persoonlijke God met hem - en tot zijn heil - in gesprek wil blijven.
Een stukje terugschroeven van de eigenwijsheid, is echter voorwaarde voor echt
een succesrijk gesprek.
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Vijfmaal de geest van Europa
Hoe de Europese mens zichzelf gedacht heeft en in de loop der eeuwen
het geestelijk en cultureel gelaat van Europa heeft bepaald, kan door
tientallen portretten van grote geesten worden geïllustreerd. Omwille
van de synthese die zij brachten of de impulsen die uitgingen van hun
persoon en hun werk, worden hier vijf grote Europese figuren belicht
van wie de betekenis op uiteenlopende domeinen moeilijk kan worden
onderschat: Benedictus (480-547), Erasmus (1469-1536), Kant
(1724-1804), Bach (1735-1782) en Teilhard de Chardin (1881-1955).

Benedictus, Pater Europae

In de zesde eeuw stichtte een jonge man - Benedictus - een klooster om er met
enkele medebroeders ‘God te zoeken’ zoals hij het zelf schrijft in zijn regel. Zo begon
het benedictijns avontuur in Europa. Zonder het te weten of te willen werd door
Benedictus een beweging gestart die Europa zou tekenen.
De monniken konden hun ideaal zodanig uitstralen dat meer en meer mannen en
vrouwen dit ideaal, in de regel beschreven, gingen navolgen. De invloed zal groot
zijn. Op zuiver religieus vlak worden de kloosters steunpunten van kerstening, gebed,
liturgie: God was, en is, voor hen de Eerste, de Hoogste.
Op cultureel vlak zal het devies ora et labora (bid en werk) verwezenlijkt worden
op artistiek (o.a. muziek), economisch (ontginning) en intellectueel niveau
(wetenschap, handschriften).
Langzaam maar zeker waait er een nieuwe wind door Europa: vrede (pax) en
samenwerking proberen er de plaats in te nemen van barbaarse zeden en oorlogen.
Door de benedictijnse opvattingen komt er een samenhang tussen steden, landen,
vorsten en koningen, die langzaam maar zeker een Europa opbouwen als een eenheid,
wat zonder Benedictus en zijn monniken niet mogelijk zou zijn geweest.
Waar ligt de sleutel van deze ontwikkeling? In een reeks paradoxen: Benedictus
wilde God zoeken en vond daarbij ook de mensen; hij wilde God alleen en ‘al het
overige’ van het Evangelie werd hem geschonken in overvloed; Benedictus had de
synthese van het leven gevonden voor zichzelf en de uitstraling trok de andere mensen
aan om in en van die geest te leven.
Benedictus vroeg de mens om God te zoeken, te bidden, (samen) te werken, de
vrede te vinden en te stichten in stilte, onder Gods oog. Mensen die voor God
openstaan zonder vooroordeel kunnen zijn instrumenten worden. Benedictijnen zullen
paus, bisschop, abt, geleerde, kunstenaar worden. De wereld is hen niet vreemd. Ze
staan in de wereld en ze veranderen die in een leefbare ruimte.
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Het succes bleef niet uit, zoals de westerse beschaving tot ver in de middeleeuwen
dit aantoont. Tegenslagen, fouten, vergissingen bleven ook niet uit: monniken zijn
mensen.
Maar het ideaal blijft doorleven en groeien tot in onze tijd.
In ieder continent zijn ze aanwezig, groeiend soms in andere culturen.
Een abdij is een groep mensen, onder een abt, die samen zoeken, bidden en werken.
Deze osmose vraagt onthechting, naastenliefde, respect voor de verschillen in
samenwerking voor het algemeen goed.
Benedictus, de stichter van de orde, heeft de grondslagen gelegd voor een christelijk
Europa door de aanwezigheid van abdijen overal, die een ideaal verwezenlijken en
aanbieden aan anderen. Ook zonder Benedictus zou er wel een Europa geweest zijn,
maar zonder hem zou Europa er in ieder geval anders uitgezien hebben.
Eugène Manning

Erasmus, humanist en pacifist
Toen Erasmus op 12 juli 1536 te Bazel overleed, had hij een rusteloos leven achter
de rug dat hem in zeven landen van het hedendaags Europa had gebracht: Engeland,
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië. Zijn talrijke contacten
en zijn indrukwekkende correspondentie met humanisten en mecenassen, kerkelijke
en politieke leiders, markeren hem als een Europese geest. ‘Ik wens een burger van
de wereld te zijn’ schreef hij aan Zwingli en aan zijn Brugse vriend Lauweryn. Deze
civis mundi - voor de geletterde wereld van die dagen betekende dit zoveel als civis
Europae - werd door zijn ideaal van de humanitas, zijn bijbels humanisme en zijn
pacifisme een profetisch bindteken voor Europa.
Het ideaal van de humanisten had niet zozeer te maken met geleerdheid dan wel
met een levenswijsheid die de mens tot een waar mens maakt. Toegang daartoe bood
de lectuur en de studie van de klassieke auteurs. De bonae litterae, de ‘goede,
beschaafde letteren’, heeft Erasmus beoefend in een intense filologische arbeid
waardoor tal van Latijnse en Griekse auteurs toegankelijk werden. De bronnen van
onze Europese beschaving werden op een nieuwe wijze aangeboord en de wijsheid
van de antieken zal Erasmus verwerken in de uitgaven van zijn Adagia en zijn
Colloquia. Het is een bevreemdende vaststelling dat in het oeuvre van Erasmus
omzeggens
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geen echo te vinden is van de culturele explosie en de opkomende
natuurwetenschappen die de Renaissance kenmerken. De boekdrukkunst bood hem
wel de technische mogelijkheden om zijn werk over Europa te verspreiden, maar
zijn filologische geest bleef gericht op de mooie taal en boodschap van de antieken.
Daardoor trachtte hij weer de bronnen te openen van een eenvoudig en zuiver denken,
ontdaan van alle middeleeuwse ballast. Terug naar de bronnen is het leidmotief van
Erasmus geweest. Zoekend naar de waarheid die bevrijdend werkt en de mens ook
moreel beter maakt, heeft zijn esthetische én ethische ingesteldheid een tekenwaarde
voor het Europa van technologen en technocraten.
Het humanisme van Erasmus is ook een bijbels humanisme. Zijn gedrevenheid
door het woord en zijn terugkeer naar de bronnen heeft de gelovige Erasmus gestalte
gegeven in een niet aflatende werkzaamheid in dienst van het Woord. Zijn filologische
kritische methode wendde hij aan om zijn levensdoel te realiseren: Christum
praedicare ex fontibus - Christus verkondigen vanuit de bronnen. Het uitzuiveren
van het religieus en kerkelijk denken moet gebeuren via een exacte interpretatie van
de bijbel en daarvoor is een juiste lezing van de grondtekst onontbeerlijk. Niet alleen
de kennis van het Latijn maar ook die van het Grieks en het Hebreeuws is belangrijk.
Zijn groot voorbeeld werd de exegeet en bijbelvertaler Hiëronymus. Deze kerkvader
verpersoonlijkte voor Erasmus de verbinding van theologie en klassieke beschaving
en in diens geest heeft de prins der humanisten gepoogd de grote kloof te overbruggen
die er in zijn tijd gegroeid was tussen cultuur en geloof, humanisme en scholastiek.
De vereniging van de bonae litterae en de sacrae litterae (de ‘gewijde letteren’)
komt o.m. tot uiting in de kritische uitgave van het Novum Testamentum en de werken
van tal van kerkvaders. Zijn kritiek op de religieuze praktijken en zijn afkeer van de
middeleeuwse theologie was reeds in het Enchiridion tot uiting gekomen nog voordat
Luther enige bekendheid verwierf. Toen de Wittenbergse doctor onstuimig bleef
doorhollen, nam Erasmus later afstand van Luther in zijn De libero arbitrio en bleef
hij Rome kritisch trouw. Zijn ‘filosofie van Christus’ en zijn streven naar een theologie
die gericht bleef op beleving meer dan op rigoureuze dogmatische formuleringen
werden zwaar op de proef gesteld. Maar dat bijbels humanisme heeft hij nooit
verloochend. Die erasmiaanse geest blijft aanstekelijk werken voor elk denken omtrent
kerk en maatschappij. Zijn christelijke filosofie is ook het fundament van zijn
pacifisme. In zijn Institutio principis christiani, een vorstenspiegel opgedragen aan
de latere keizer Karel V, schrijft hij: ‘Tota Christi philosophia dedocet bellum - Heel
de filosofie van Christus leert ons de oorlog af.’ De godsdiensttwisten en de oorlogen
uit zijn tijd hebben hem onophoudelijk aangespoord om tractaten en brieven te
schrijven over de vrede en de eendracht binnen de internationale en binnenkerkelijke
verhoudingen. Vooral uit Querela Pacis (De klacht van de vrede) klinkt een
gemotiveerde aanklacht tegen iedere vorm van oorlog en een totale afwijzing van
geweld. Alhoewel Erasmus
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in dit werk de oorlog tegen de Turken niet verwerpt en in andere geschriften
genuanceerder is aangaande het oorlogsrecht, is de klacht een vurig pleidooi voor
vrede en getuigt dit werk van een principieel pacifisme. Naast de merkwaardige
oproep iets als een Hof van Arbitrage in het leven te roepen, ligt in dit werk ook de
aanzet van een vredeswetenschap die hij later in een brief aan Frans I opnieuw zal
formuleren: ‘Waarom zijn er dan geen mensen van inzicht en ervaring die onderzoeken
wat de oorzaken zijn dat deze beroeringen telkens weer over de wereld komen, om
zodoende door het afkappen van de wortels rampen van deze omvang te kunnen
verdrijven?’ De grote vredesbeweging uit de laatste decennia vindt in Erasmus haar
eerste woordvoerder.
Erasmus, met wiens naam niet ten onrechte het uitwisselingsprogramma van de
Europese universiteiten verbonden is, heeft in zijn passie voor de studie en voor
literaire, politieke en religieuze debatten én in zijn eerbied voor de antieke en bijbelse
bronnen Europa bewust gemaakt van zijn wortels. Zijn humanitas-ideaal, zijn bijbels
humanisme en zijn pacifisme reiken wel geen concrete maatschappij- en kerkmodellen
aan, maar blijven door de typisch erasmiaanse geest intrigeren. De wereldburger, die
vlak voor zijn dood nog schreef ‘was Brabant maar dichterbij’, is een van de meest
eminente bijdragen die de Lage Landen aan Europa hebben geschonken.
Patrick Lateur

Kant
Toen de Verlichting vanuit Engeland over Frankrijk Duitsland bereikte, heeft ze daar
haar speculatieve apotheose gevierd in het filosofisch denken van Immanuel Kant
(Königsberg, 1724-1804). Locke had in het Engelse Verlichtingsdenken een
tolerantie-ideaal ingeschreven terwijl de Franse verlichte geesten (Voltaire, Condillac,
D'Allembert) in hun
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siècle des Lumières een kenmerkende kritiek inbouwden, eerder van cynische aard
weliswaar gericht tegen traditie, dogmatiek en bij voorkeur religie. In deze
denkstroming van vrijheid, redelijkheid en kritiek die het 17de-18de-eeuwse Europa
doortrok kan men de figuur van Kant doeltreffend situeren.
Het motto dat hijzelf aan ieder Aufklärungsdenken meegaf: ‘Sapere aude! Heb de
moed u van uw eigen verstand te bedienen’, stileert ten volle ook zijn eigen filosofie.
Vrijheid, rede en kritiek worden dé sleutelbegrippen zowel in Kants theoretische
filosofie die de vraag behandelt ‘Wat kan ik kennen?’, als in zijn moraalfilosofie die
ingaat op ‘Wat moet ik doen?’. De derde vraag ‘Wat mag ik hopen?’ raakt volgens
hem het wezen van de religie, - religie die hij poogt te verzoenen met autonoom
moreel vrijheidshandelen en redelijke verlichtingskritiek. In één enkele hoofdvraag
ten slotte concentreren zich, aldus Kant, alle interesses van de rede: ‘Wat is de mens?’
In deze vraag heeft het Verlichtingsdenken bij Kant zijn hoofdthema gevonden. Alle
betekenissen die het mens-zijn gestalte geven - wetenschap, moraal, religie, recht,
geschiedenis, politiek, kunst - heeft Kant aan een originele kritiek van de rede
onderworpen. Hij ontwierp hiertoe een nieuwe revolutionaire methode van onderzoek:
de transcendentale analyse die a priori mogelijkheidsvoorwaarden van kennen en
handelen formuleert. Het is bij nader toezien precies deze methodologische
vernieuwing die Kants kritische Verlichtingsfilosofie tot een uitgesproken
subjectfilosofie zal maken. Meer technisch bepaald neemt ze de gestalte aan van een
filosofie die in de a priori structuren van de menselijke geest de voorwaarden leest
welke aan de grondslag liggen van wetenschap (Newton) en moraal (categorische
imperatief).
In deze voorwaarden ligt voor Kant meteen een kritische begrenzing verdisconteerd.
Het gebied van wetenschappelijke zekerheid wordt kritisch omgrensd tot het
zintuiglijkervaarbare, het gebied van het moreel-goede tot hetgeen de zuivere wet
van de praktische rede absoluut verplicht. Door de eerste speculatieve kritiek heeft
Kant zich de woede op de hals gehaald van alle metafysici van het bovenzinnelijke,
door zijn tweede ‘morele’ stellingname heeft men hem moreel formalisme verweten.
Wat er ook van zij, in het Europa van de 18de eeuw heeft Kant het moderne
zelfbewustzijn zichzelf doen begrijpen als een autonoom vrijheidsvermogen dat
creatief is in kennen en handelen en een ideaal van redelijkheid vermag te realiseren
binnen de kritisch-begrensde mogelijkheden die aan het mens-zijn zelf eigen zijn.
Bijzonder intrigerend in dit verband voor de Europeaan vandaag is hetgeen Kant
vanuit een typisch Verlichtingsoptimisme dacht over politiek en geschiedenis. Hij
ontwikkelt de idee van een geschiedenistheologie, gedragen door natuurdoelmatigheid.
Is de mens, volgens Kant, van nature een ‘onmaatschappelijk gemeenschapswezen’,
de dynamiek die door dit wezensantagonisme wordt opgewekt noopt hem ertoe zich
naar een recht-matige vorm van gemeenschapsleven te beschikken. Deze eerste
natuuropgave (burgerlijke rechtsstaat) gaat intrinsiek gepaard met een tweede: het

Vlaanderen. Jaargang 40

cosmopolitisch ontwerp van een uiterlijke rechtsordening van staten onderling. Kant
stelt aldus de oprichting in het vooruitzicht van een Volkerenbond. Een verenigde
macht en supra-nationale wetten waarin een verenigde wil ligt uitgedrukt, kunnen
veiligheid en recht waarborgen. Deze ten slotte laten toe dié innerlijke en uiterlijke
vrijheid van denken en spreken te realiseren waarin cultuur en kunst en alle menselijke
talenten kunnen ontwikkeld worden.
In het politieke en culturele leven van het laat-achttiende-eeuwse Pruisen leest
Kant optimistische tekenen voor deze ontwikkeling. Wij besluiten met een
cultuurkritische idee van Kant, gericht op de grondslagen van zijn tijd: ‘Wij zijn tot
op grote hoogte door kunst en wetenschap gecultiveerd. We zijn geciviliseerd tot
overdrijvens toe in allerlei vormen van maatschappelijke hoffelijkheid en beleefdheid.
Maar er ontbreekt nog zeer veel, eer we ons voor gemoraliseerd mogen houden. Al
het goede nu dat niet geënt is op een moreel-goede gezindheid is niets dan louter
schijn en glinsterende ellende.’
Martin Moors

Johann Sebastian Bach
Niets menselijks was Bach vreemd. Op zijn tiende was hij wees. Op zijn zeventiende
stond hij op eigen benen. Zijn eerste vrouw Barbara werd begraven, terwijl hij met
zijn vorst in het kuuroord Karlsbad verbleef. Heel wat kinderen stierven vroegtijdig.
Met de dood was hij vertrouwd. Te Leipzig was hij verantwoordelijk voor: de muziek
in vijf kerken, de muziekopleiding in de Thomasschule, de werking van de
stadsmuzikanten. Intussen moest hij instaan voor vele composities en dienden kooren orkestmateriaal gecopieerd te worden.
Zijn familie heeft hem ongetwijfeld veel vreugde gegeven, maar was zeker ook
een bron van bezorgdheid. In het samen musiceren met zijn vrouw, zijn begaafde
kinderen en zijn leerlingen vond hij harmonie, vreugde en inspiratie.
Zijn persoonlijke integriteit en zijn innerlijk vertrouwen maakten hem onkwetsbaar.
IJdelheid, hovaardij en bluf moeten
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hem totaal vreemd zijn geweest. Zijn Orgelbüchlein kreeg de opgave ‘dem höchsten
Gott allein zu Ehren, Dem nechtsten draus zu belehren’ en zijn Dritter Theil der
Clavierübung: ‘Denen Liebhabern, und besonders denen Kennern von dergleichen
Arbeit zur Gemüths Ergezung verfertigt...’ Voor de mediocriteit van collegae-musici
en van de overheid kon hij weinig begrip opbrengen. Dit heeft dikwijls tot grote
spanningen geleid. Zijn assimilatievermogen heeft zijn scheppingskracht verrijkt.
Op indrukwekkende wijze wist hij zich de Franse stijl eigen te maken o.m. in het
openingskoor van Cantate 61. De Italiaanse invloed maakt zijn concerti tot
zonovergoten juwelen, glashelder van vorm, stralend van virtuositeit. Zijn
contrapuntische lijnen, die getuigen van Duitse degelijkheid, omkranst hij met sierlijke
dialogen.
De vroegere Nederlandse polyfonisten vinden hun meesterlijke weerglans in de
canons van de Goldbergvariaties, in Von Himmel hoch en in het Musikalische Opfer.
De Stylus Phantasticus (van Frescobaldi) krijgt in de Chromatische Fantasia en Fuga
voor clavecimbel een weelderige, theatrale bekroning. De Stylus Ecclesiasticus (van
Palestrina) vindt in de aanhef van het Credo uit de Mis in h een monumentale
bevestiging.
Hij was een diep-gelovig man. Hij droeg in zich de bijbelkennis van de orthodoxe
Lutheraan. Met zijn muziek stond hij naast de predikant. In klankentaal belichtte hij
het ‘Woord’. Met zijn Catechismuskoralen legt hij de tien geboden uit, toont hij dat
de doop en het kruis verlossing brengen. De Trinitatis-gedachte was hem dierbaar.
In het Preludium en Fuga in Es voor orgel ontwikkelt hij deze gedachte in vorm,
inhoud en stijl. Het preludium is een ode aan de Drieëenheid. In de tripelfuga
karakteriseert hij de Drie, verweeft ze, en maakt zo het mysterie van de Drieëenheid
voelbaar. De verhoudingen van het aantal maten en thema-inzetten, getuigen van
Bachs gevoeligheid voor getallensymboliek. Hij ervaart dat ‘God alle dingen heeft
geordineerd bij maat en getal en gewicht.’
Treurnis, zondebesef, kwelling en duisternis zijn intens aanwezig in Bachs muziek.
Maar alle leed vindt zijn oplossing in ‘Ruh’, zoals in het slotkoor van de
Mattheus-Passion. Alle menselijke gevoelens van lijden en twijfel kennen de
onderstroom van een groot geloof en een kinderlijk vertrouwen. ‘Wer nur den lieben
Gott lässt walten’ uit het Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach telt slechts 8
maten maar straalt een overtuigend Godsvertrouwen uit. Bachs geloof klinkt rotsvast
in de ostinaatbas van het 100 maten tellende orgelkoraal Wir glauben all’. De
liefdeduetten tussen Christus en de menselijke ziel klinken heerlijk in cantate 49.
Het Hooglied loopt als een rode draad door de Cantates en de Passionen. Dat Bach
het Hooglied zo intens verweeft in zijn werken, wijst erop dat hij het erkende als een
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middel om zijn religieus-muzikale opdracht vorm te geven. Het getuigt van de
universaliteit van Bach, Want er is niet alleen de christelijke, maar ook de Joodse,
de Boeddhistische en de Zen-mystiek. Allen kennen ze het verlangen naar een
vereniging met iets Absoluuts dat de mens overstijgt, en waarvan de mens zich wil
laten vervullen. Hierin omvat Bach Oost en West. Hij weet de ‘ratio’ te versmelten
met de ‘anima’ tot een scheppingswonder. Hij wijst de weg naar innerlijkheid en
naar vervulling van diepe menselijkheid. Zijn muziek heeft deel aan een kosmisch
gebeuren. Het Hosanna uit de Mis in h is een extatische kosmische dans. Het helpt
de mens uit zijn verschraling en openbaart een andere dimensie. Hij brengt rust en
vrede in de angstige zielen die vanuit een rationalistische wereld gedirigeerd worden,
daardoor van zichzelf vervreemden en aan het hart te weinig plaats toekennen. Vanuit
dit standpunt is Bach niet alleen universeel, maar ook van alle tijden.
Kamiel D'Hooghe

Teilhard de Chardin
Pierre Teilhard de Chardin S.J. leeft in onze herinnering voort niet alleen als een
merkwaardig geleerde die op het gebied van de geologie en de paleontologie
baanbrekend werk verrichtte, maar vooral ook als de bouwer van een wereldbeeld,
dat (ondanks zijn onvolkomenheden) voor velen een bevrijding uit verouderde
voorstellingen betekende en de weg opende naar een nieuwe visie op wereld en leven.
Zijn zuiver wetenschappelijk werk kunnen we hier onbesproken laten daar het
voor vakgeleerden bestemd was. Wat zijn meer wijsgerige essays betreft, die werden
pas na zijn dood gepubliceerd en droegen in belangrijke mate bij tot de vorming van
ons hedendaags cultureel klimaat.
Om zijn betekenis goed te begrijpen moet men bedenken dat het historisch
bewustzijn pas in de 19de eeuw tot doorbraak kwam. Twee factoren hebben hiertoe
bijgedragen: de opkomst van de historische methode waardoor de geschiedschrijving
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een wetenschap werd in de moderne zin van het woord; en vervolgens de opkomst
van de evolutieleer die door het werk van Darwin over de oorsprong der soorten
(1859) een revolutie in de biologie inluidde. Teilhard de Chardin op zijn beurt heeft
er toe bijgedragen het historisch bewustzijn te verruimen en te verdiepen.
Die ontwikkeling van zaken betekende een breuk met het middeleeuwse
scholastieke denken. Aanvankelijk stootte deze nieuwe zienswijze vooral in kerkelijke
kringen, nog geheel door de scholastieke theologie beheerst, op grote weerstand en
leidde o.m. tot de veroordeling van het Modernisme. Het is in grote mate aan Teilhard
de Chardin te danken dat hierin verandering kwam.
Dat zijn ideeën een grote weerklank vonden op het Tweede Vaticaans Concilie is
algemeen bekend. Een echo hiervan kan men vinden in de Pastorale Constitutie over
de wereld van deze tijd: ‘zo gaat de mensheid van een meer statisch begrip van de
wereldconstellatie over naar de meer dynamische evolutiegedachte, en hieruit komt
een zeer groot complex van nieuwe problemen te voorschijn, dat vraagt om nieuwe
analyses en synthesen’ (par. 5).
Vooruitlopend op de wensen van het Concilie heeft Teilhard zich ingespannen om
een nieuwe synthese tussen geloof en wetenschap op te bouwen of althans bouwstenen
aan te brengen voor de opbouw van een dergelijke synthese. Strikt genomen volgde
hij hier het voorbeeld van Sint-Thomas van Aquino die hetzelfde in de middeleeuwen
had gedaan, en beschouwde hij zich zowat als een voorloper op dit gebied. Hij schreef,
zo zei hij herhaaldelijk, niet om als theoloog op te treden maar omdat hij hoopte dat
de theologen zijn ideeën verder zouden onderzoeken. Zijn hoofdbekommernis was
aan te tonen dat de middeleeuwse synthese de moderne mens niet langer kon
bevredigen en een degelijke informatie over de huidige stand van de
natuurwetenschappen onontbeerlijk was voor de theoloog.
Zijn hele denksysteem wordt beheerst door een grote idee: Het hele evolutieproces,
zo dacht hij, wordt beheerst door de wet van de toenemende complexiteit en het
toenemend bewustzijn. In de mens was tot op dit ogenblik de grootste complexiteit
en het hoogste bewustzijn gerealiseerd. Maar dit proces was niet ten einde. De evolutie
gaat verder en zou dus logischerwijze naar steeds grotere complexiteit en groter
bewustzijn voeren. Men heeft hem soms van te groot optimisme beschuldigd, ten
onrechte. Teilhard geloofde niet in een rechtlijnige evolutie. Zoals in het verleden
zou ook de toekomst hoogten en laagten kennen. Bovendien ging het slechts om een
mogelijkheid, die door de menselijke dwaasheid kon doorkruist worden en op een
mislukking uitlopen.
Sint-Thomas van Aquino had de rol van het christendom opgevat als een herstel
van de verloren gegane wereldorde. Teilhard meende dat de functie van het
christendom was de wereld op te bouwen en tot voltooiing te brengen in Christus.
Sint Thomas keek meer naar het verleden. Teilhard naar de toekomst. Niet een
terugkeer naar een oorspronkelijke toestand, maar de schepping van een nieuwe
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wereld was de grote droom van zijn leven. Terecht werd zijn spiritualiteit dan ook
als een ‘mystiek van de daad’ bestempeld.
Men kan de vraag stellen in hoever het denken van Teilhard typisch is voor de
westerse of Europese mentaliteit. Met de historicus van de Filosofie F.C. Copleston
zou men kunnen zeggen dat het Chinese denken globaal genomen een denken is over
de mens in zijn sociale context en het Indische denken een zoeken naar de bevrijding
van de mens uit de wereld. Het Europese denken is sedert de verre oudheid een
streven geweest naar kennis van de wereldorde, naar een doorvorsen van de kosmos
en van onze plaats in het geheel der dingen.
Zo bekeken kan Teilhard de Chardin inderdaad beschouwd worden als een typische
vertegenwoordiger van de Europese geesteshouding.
Max Wildiers
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De Europese cultuur nu
Een gesprek met Hendrik Brugmans
Luc Decorte
‘Europa is een cultuur of helemaal niets, en tot die cultuur horen Oosten Midden-Europa precies even goed als het Atlantische deel van ons
continent.’

Een van onze markantste Europeanen is ongetwijfeld Hendrik Brugmans. Niet alleen
mag hij het boegbeeld worden genoemd van de Europese federale gedachte, maar
ook van de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Omdat
Brugmans zich als geen andere Noordnederlander in de Vlaamse emancipatiebeweging
heeft geïntegreerd en deze beweging op haar beurt, meer dan een halve eeuw met
groot gezag, in een groot-Nederlandse en Europese visie heeft uitgedragen, mocht
de vroegere rector van het Europa-college in Brugge voor kort de eerste
Taaluniepenning in ontvangst nemen.
Prof. em. dr. Hendrik Brugmans (o 1906) is niet alleen een man die voor Europa
en de wereld heeft gekozen, zonder te vergeten dat hij een Amsterdammer van
geboorte is, een Nederlander in hart en nieren, die met grote verbondenheid het reilen
en zeilen van zijn Vlaamse cultuurgenoten volgt, ook dat van de eenvoudige bewoners
in zijn onmiddellijke buurt. Hij is ook - hoeft het te worden beklemtoond? - een man
met stijl en allure, un homme de lettres, die theorie én praktijk nooit heeft willen
scheiden. Hij is ongelooflijk belezen en bereisd. Grofheid, bekrompenheid,
platvloersheid, hypocrisie, arrogantie, pretentie en slechte smaak schuwt hij bijgevolg
als de pest. Konden wij aan iemand anders beter dan aan hem onze vragen i.v.m.
‘Europese cultuur nú’ voorleggen? Hieronder leest u wat hij ons, vlak voor de
eenmaking van Duitsland, in een briefgesprek aangaande deze problematiek heeft
geantwoord.
Een korte tijd geleden was u nogal ongerust over de toekomst van Europa. U zei
vaak het gevoel te hebben dat de fut er bij veel mensen uit was geraakt.
Hoe oordeelt u nu over de eenwording van het oude continent?
H.B.: Wat mij verontrust is, dat het eenwordingsproces zo hopeloos traag verloopt.
Men struikelt over elke technischmateriële vraag, in plaats van alles in het licht van
de noodzaak te stellen. Wie trouwt, blijft toch ook niet in kwesties van huurcontract
en salariëring steken. Dat zijn uiteraard belangrijke aangelegenheden, maar ze worden
opgelost omdat de partners nu eenmaal zo gauw mogelijk met elkaar een eigen leven
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willen opbouwen. Europa verenigen is ook een soort historisch huwelijk! Maar dat
wordt door slechts weinigen beseft.
Ik moet u niet vragen hoe blij u is met de gebeurtenissen in Oost-Europa, die
verrassende wendingen in het onvrije Europa met zich meebrengen (van toenadering
en open grens naar integratie en eenmaking). Maar ik mag misschien wel vernemen
met hoeveel verwondering u tegen dat alles aankijkt?
H.B.: Veertig jaar geleden stonden wij voor de vraag: aangezien het IJzeren Gordijn
er helaas nu eenmaal is, moeten we met de integratie alleen in West-Europa beginnen
- kan en mag dat? Ons antwoord was: ja, het zal wel moeten, want passiviteit is altijd
verkeerd. Dat het ‘socialistische’ regime zo snel en zo radicaal is ineengestort, vervult
mij met stomme verbazing, maar vooral met enorme vreugde. Europa is een cultuur
of helemaal niets, en tot die cultuur horen Oost- en Midden-Europa precies even
goed als het Atlantische deel van ons continent.
‘Cultuur is gebaseerd op een bepaalde ervaring van het sacrale’
Filosofen, schrijvers, publicisten sloven zich uit om, onder de groeiende druk van
de consumptiemaatschappij op het intellectuele en culturele leven, het cultuurbegrip
te definiëren. Welke omschrijving zou u van ‘cultuur’ willen geven?
H.B.: Voor mij is cultuur méér dan alleen literatuur, schone kunsten, muziek en
filosofie. Cultuur is een geheel van levenswijzen, een samenstel van waarden waaraan
men gelooft. Cultuur is gebaseerd op een bepaalde ervaring van het sacrale. Daar
komt alles uit voort. Als dát verzwakt of verdwijnt, is het verval aanwezig en niet
meer te stelpen dan alleen door een schok.
Wijzen de termen ‘elitecultuur’ en ‘volkscultuur’ op een valse tegenstelling of
beantwoorden ze volgens u aan bestaande fenomenen?
H.B.: Als ‘elite’ zou betekenen: ‘hogere klassen’, dan ben ik anti-elitair. Culturele
creativiteit moet principieel voor iedereen bereikbaar worden. Maar dat de ene mens
daar nu eenmaal meer voor gevoelig blijkt dan de andere, is geen privilegiëring van
de één en verwerping van de ander: het is
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een levensfeit, dat dagelijks kan worden vastgesteld. Breng 700 mensen in precies
dezelfde omstandigheden bij elkaar, b.v. in een gijzelaarskamp, en na 48 uur is er
een elite, die verantwoordelijkheden kan en wenst te nemen (cf. het betreffende
hoofdstuk in het boek van Hanna en mij: Wij Europa. Een halve eeuw strijd voor
emancipatie en Europees federalisme. Leuven, Kritak/Amsterdam, Meulenhoff,
1988). Volgens Jozef Deleu is in het huidige tijdsgewricht een andere tegenstelling
reëler: die tussen de intellectuele cultuur (die de verzelfstandiging van de mens wil
bevorderen) én de consumptieve cultuur (die de toenemende hang naar commercie,
consumptie en oppervlakkigheid in de hand werkt).
Bent u het met hem eens?
H.B.: Het voorafgaande manifesteert zich met name, maar niet uitsluitend, in het
feit, dat sommige medeburgers genoeg hebben aan consumptie van geestelijk voedsel,
dat hun klaar wordt opgediend, terwijl anderen bereid en in staat zijn om zich te
verdiepen in het meer waardevolle dat ook moeilijker verworven wordt. Jozef Deleu
heeft gelijk!
Is naar uw mening de dreiging van de consumptieve maatschappij op de
intellectuele cultuur in nagenoeg alle westerse landen even groot?
H.B.: Overal werkt de kracht van consumptie in plaats van creatie. Elk volk
ondergáát die, maar reageert ook op zijn eigen manier. De Fransen intellectueler, de
Italianen artistieker, enz. Daarom is een enorme kritische zelf-analyse van elk volk
nodig om waar te nemen, hoe diep het kwaad heeft ingevreten en vanuit welke talenten
men ertegen kan reageren.
‘Vlaanderen zal veel tijd nodig hebben om zich een eigen politieke cultuur
op te bouwen’
Een lastig struikelblok voor een echte Europese Gemeenschap ligt zeker nog steeds
in de mentaliteit van vele burgers die geen enkel staatsgevoel hebben, die de staat
overigens zien als iets waar je zo min mogelijk mee te maken moet hebben en waaraan
je zo weinig mogelijk moet betalen.
Dat kan ook worden gezegd van hun houding t.a.v. cultuur. Vertonen niet veel
Nederlanders en Vlamingen de ziekelijke neiging om de eigen cultuur te minimaliseren
of te folkloriseren?! Hoe kan een Europese cultuur daar ooit wel bij varen?
H.B.: Aan de basis van een cultuur ligt steeds een gevoel van burgerschappelijke
verantwoordelijkheid. Voor Nederlanders is ‘de overheid’ een vertrouwd begrip.
Men kritiseert haar, maar het bestaan ervan wordt als positief en onmisbaar
aangevoeld. Vlaanderen, dat pas zeer kort geleden een eigen ‘overheid’ verwierf,
maar dat nog niet eens echt beseft, zal veel tijd en inspanning nodig hebben om zich
een eigen politieke cultuur op te bouwen. Onze ‘elite’ (zie boven) moet aan de
verspreiding ervan heel hard werken. De ‘belgicistische’ reflexen en praktijken zijn
immers allerminst uitgeroeid doordat we nu een eigen Vlaamse regering hebben.
Rondom die overheid en daarbinnen zal een nieuwe politieke mentaliteit moeten
groeien, anders gaat ‘Europa’ aan Vlaanderen voorbij.
Wanneer kan men volgens u überhaupt spreken van een ‘Europese cultuur’?
H.B.: Een gezamenlijke Europese cultuur is er altijd geweest, als ze door
gemeenschappelijke idealen gedragen werd: christelijke Middeleeuwen, Humanisme,
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Hervorming, Verlichting, Romantiek, Vooruitgangs-‘geloof’. Maar wie en wat
brengen die thans gezamenlijk teweeg? Mijn grote verontrusting!
Waarom zijn de meeste inwoners van onze Lage Landen zo weinig geïnteresseerd
in zichzelf en in hun toekomst als authentieke taal- en cultuurgemeenschap? Is dat
ons specifieke probleem of meent u dat het elders niet anders is?
H.B.: Vaderlandsliefde, die tot offers bereid maakte, was een grote, bindende
kracht, nog in het begin van deze eeuw. Thans zijn de duidelijkste exponenten van
het patriottisme de voetbalhooligans. Wat enerzijds overblijft, is het spuwen naar
‘de ander’: Nederlanders b.v. naar Duitsers. Anderzijds zijn er de individuele
kunstenaars e.d., die evenwel niet door een collectief gevoel van gezamenlijke
waarden gedragen worden. Veel sociale emancipatie is niet gecompenseerd geworden
door integrerende krachten die samenbundelden. ‘Het’ socialisme is zulk een kracht
geweest. Ook dat is nu voorgoed voorbij. Wat overblijft is een gematigd Links dat
aantrekkelijke dingen wil.
‘Feit is vooral: er bestaat nu eenmaal geen inspirerend initiatief buiten
de Bijbel’
Als cultuurhistoricus heeft u niet zelden benadrukt dat wij in Europa een
gemeenschappelijke ‘christelijke’ erfenis hebben, allemaal, bewust of onbewust, of
we geloven of niet. Geeft het toekomstige Europa zich daar voldoende rekenschap
van?
H.B.: Neen, de overgrote meerderheid van de Europeanen geeft er zich geen
rekenschap van, dat de interne bevrijding van het christendom - door de verdwijning
van het milieugebondene - niet alleen een zaak is van privé-christenen, maar één
waarbij de hele toekomst van onze cultuur staat of valt. Feit is vooral: er bestaat nu
eenmaal geen inspirerend initiatief buiten de Bijbel zoals er voor de overgrote
meerderheid van de Arabieren geen denkbaar is buiten de Koran. 40 jaar geleden
zei de cultuurfilosoof Denis de Rougemont dat de moderne wereld voor het grootste
gedeelte een Europese schepping mocht worden genoemd, zowel ten goede als ten
kwade. Vindt u dat die stelling (technologisch, economisch, cultureel enz.) nog
opgaat?
H.B: Rougemont vroeg: ‘Wat hebben de Europeanen uitgevonden?’ en antwoordde:
‘Vraag liever wat ze niét uitgevonden hebben!’. Zo is het inderdaad. Maar die
ongekende uitstraling van ‘Europa’ heeft zowel veel kwaad als ook goeds gesticht.
Geënt op andere culturen kan het tot verbluffende renaissances leiden. De ‘dialoog
der culturen’ en een verbreed oecumenisme zijn hier de bronnen. Maar wie aan zulk
een dialoog wil meedoen, moet ervan overtuigd zijn, dat hij/zij
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wat te bieden heeft. De Europeaan die zich alleen maar komt verontschuldigen voor
het feit dat hij Europeaan is, kan geen gesprekspartner zijn.
Kan het waar zijn, dat de grote inspirator van Europa, Jean Monnet, eens zei, als
het over te doen was, dat hij bij het kneden van Europa niet met kolen en staal, maar
met cultuur zou beginnen?
H.B.: Neen, Jean Monnet heeft dat nergens geschreven (vgl. zijn Mémoires) en
hoogstwaarschijnlijk heeft hij dat ook nooit gezegd. Dat lag niet in zijn denkschema.
Hoe groot is de kans dat kleine volkeren in de multiculturele massamaatschappij
van morgen zichzelf blijven? (Hoe verslaan de internationale media immers de
problemen van Baskenland, Corsica, Noord-Ierland, Schotland en Voeren!) M.a.w.:
welke toekomst hebben 6 miljoen (in de 21ste eeuw: 5 miljoen) Vlamingen tussen
honderden miljoenen andere Europeanen?
H.B.: In het Europese perspectief zie ik weinig ruimte voor ‘waar Vlamingen thuis
zijn’, als daarmee ook zo een beetje Frans-Vlaanderen wordt bedoeld, maar
uitdrukkelijk niet Nederland. 20 miljoen (Nederlanders en Vlamingen) is al niet zo
veel. Dus: de grootst mogelijke samenwerking tussen de beïnvloeding wederzijds
van Noord en Zuid. Kijk naar de verhouding Duitsland/Oostenrijk. Voor de rest:
‘more brains’, bezwoer August Vermeylen. Ik herhaal: kwaliteit gevraagd. Knusheid
en dialect leiden tot niets.
Hebben Vlamingen en Nederlanders met hun 20 miljoen nederlandssprekenden
evenveel recht van spreken in de Europese Gemeenschap als de andere leden?
H.B.: Evenveel ‘recht’ hebben ze natuurlijk en onze taal is één van de negen
officiële (dat worden er straks nog méér!). Maar de hoofdvraag is: hoe maken wij
intelligent van dat recht gebruik? Nog eens: kwaliteit bieden;

Het stervormige Europese Centrum Berlaimont aan het Brusselse Schumanplein (arch. Gilson, Polak,
Schmidt en De Vestel).

Ziet u redenen om te verwachten dat Vlaanderen in een toekomend Verenigd
Europa, eerder dan een druk maar anoniem knooppunt van vrij verkeer, van goederen,
personen en kapitalen te worden, het vitale en zelfbewuste centrum kan zijn van een
continent dat zichzelf en zijn spirituele rijkdom volop ontdekt?
H.B.: Men moet zich nooit afvragen hoe men de toekomst ziet en wat men ervan
‘verwacht’. De toekomst máák je - of niet. Denis de Rougemont schreef: ‘La
décadence commence quand on ne demande plus “Que va-t-on faire?”, mais “Que
va-t-il arriver?”’ Ik hoop natuurlijk het beste, maar dat helpt niet.
‘Géén “isolation” is nog “splendid”’
Wat kunnen culturele minderheden winnen als ze ertoe besluiten met andere grote
en kleine entiteiten te gaan samenwerken, zich te verenigen?

Vlaanderen. Jaargang 40

H.B.: Zeker moet de samenwerking tussen de ‘kleineren’ constructief bevorderd
worden. Men leert dan zijn problemen zien als een eigen nuance binnen het grotere
geheel.
Als Europa de verschillende volksgemeenschappen, de regio's in de staten, niet
volwaardig genoeg aan bod laten komen, als er in de Europese instellingen geen
plaats is voor de volkeren en de regio's, maar alleen voor de staten, moeten de
volkeren er dan voor zorgen dat ze staat worden?
H.B.: Het ‘staat-worden’ is niets anders dan een vlucht in de illusie. Een geïsoleerde
Vlaamse staat zou een onding zijn. Géén ‘isolation’ is nog ‘splendid’.
Officieel bestaat er nog quasi geen Europees cultuurbeleid. Een eenheidscultuur
dient het niet na te streven. Het nationale chauvinisme moet het niet in de hand
werken. Wat mag er dan wél van worden verwacht?
H.B.: Het project ‘Erasmus’ is een goed voorbeeld van constructieve Europese
cultuurpolitiek. Uiteraard geen verordeningen van bovenaf, zoals in de totalitaire
landen, destijds.
Doel blijft: het losmaken van positieve krachten, die vandaag in het enge
provincialisme wegkwijnen.
Moet cultuurbeleid in de toekomst een nationale of een Europese aangelegenheid
zijn? (Als cultuur onder de exclusieve bevoegdheid van de nationale overheid blijft,
zou ze in dát afgeslankte bevoegdheidspakket toch aan belang winnen!)
H.B.: Het federalistische antwoord is: dat hangt af van het probleem dat ter tafel
ligt. Subsidiariteit: al wat in de kleinere kring goed kan, graag dáár. Maar het
Erasmus-project b.v. zou onmogelijk zijn geweest zonder de Europese Gemeenschap
als initiatiefnemer.
Is het niet zeer verontrustend dat de overheid in Nederland en België een gering
aantal middelen ter beschikking stelt voor het voeren van een echt buitenlands
cultureel beleid?
H.B.: In onze materialistische samenleving is ‘cultuur’ een te verwaarlozen
randverschijnsel. En onze Beneluxlanden geloven te weinig in wat de Fransen te
veel doen: zichzelf stellen als een bron die ook anderen dan onszelf echt kan verrijken.
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Wat vindt u van de discrepantie die bestaat tussen het steeds meer één worden van
Europa en de wereld én het zich eenzamer voelen van veel mensen die verloren lopen
in zichzelf, in de on-steden, de reusachtige bedrijven, de anonieme flatgebouwen en
de massabijeenkomsten?
H.B.: ‘The lonely crowd’ is een universeel verschijnsel geworden. Hoe men de
grote massasteden weer leefbaar kan maken, is een probleem dat in dit bestek niet
kan worden behandeld. De vraag is, in hoeverre de mensen weer hun buren wensen
te ontmoeten en met welke doelstellingen.
Een Verenigd Europa zal de democratische gedachte nieuw leven inblazen en het
continent een nieuw elan, een nieuwe geestelijke impuls verlenen. Problemen als
ruimtelijke ordening, ecologie, sociale rechtvaardigheid, onderontwikkeling,
vernieuwing in het samenlevingspatroon enz. kunnen Europees veel beter worden
aangepakt. Verwacht mag worden dat betere levensvoorwaarden zullen worden
geschapen voor de Italiaanse wijnboer, de metaalbewerker van Hoboken en de
haringvisser in Harlingen. Maar geldt dat, cultureel gesproken, ook voor de dichter,
de acteur, de ballerina en de chansonnier in Lyon, Manchester, Lissabon en Ename
bij Oudenaarde?
H.B.: Betere materiële levenskansen zijn zeker geen waarborg voor geestelijke
herleving, maar zonder die (door Europa bevorderde) ruimere leefwereld zie ik geen
enkele kans daarvoor. Vraag is, in hoeverre de Italiaanse wijnboer en de anderen
zich gegrepen zullen voelen door dat nieuwe beleid, of dat ze er zich toe zullen
bepalen, het te kritiseren. Kritiseren is goed, maar dat alléén, is cultuur-verdorrend.
Overigens ben ik niet sentimenteel genoeg om van de Federatie te verwachten, dat
iedereen straks iedereen zal omhelzen... Wél geloof ik in solidariteit.

Vlaanderen. Jaargang 40

23

Vlaanderen in (en) Europa
Maurits Coppieters
De grootste ramp die een volk kan bedreigen, is niet de militaire
vernietiging, maar de onverschilligheid van de burgers die zich geen
zorgen maken over de toekomst van hun volk.
(Pierre Emmanuel)
Vlaanderen in Europa, regio's en cultuurgemeenschappen in Europa: een groeiproces
vol paradoxen en spanningsvelden. De wat triomfalistische Europa-1992-publiciteit
roept bij bewuste regionalisten, en bij cultuuractivisten en taalstrijders tegenstrijdige
gevoelens op: ‘Un sentiment d'espoir et aussi un sentiment de crainte’ schrijft Ricardo
Petrella in zijn voortreffelijke en moedige studie La renaissance des cultures
régionales (1978). Wij danken dit helder en genuanceerd betoog aan een opdracht
die de Europese Commissie in 1973 de auteur gaf om een rapport te maken over dit
onderwerp: een bijzonder punt in sommige lidstaten van de EG, vooral in Frankrijk.
De regio's waren in het Verdrag van Rome en de EG alleen maar economische
omschrijvingen. Petrella omschreef ze meteen als ‘espaces d'histoire, espaces de
parole et espèces de culture’.
Begrijpelijk dat het magische tijdsein 1 januari 1993 voedsel geeft aan de vrees
dat de cultuur slechts als een bijprodukt van economische wetmatigheden zou
verhandeld worden. ‘Cultuur als marktsegment - ijzeren logica voor Europeërs, een
gruwel voor cultuuractivisten’ (Paul Beugels in Ons Erfdeel, ma.-apr. 1989).
Historisch gezien bestaan de regio's meestal al veel langer dan de staten. En al te
vaak wordt door de voorvechters van een Europa-als-geestelijke eenheid uit het oog
verloren dat Germaanse en Slavische volksverhuizingen de as
Jeruzalem-Athene-Rome in vele richtingen doorploegden.
De beeldenaars op de vroeg-middeleeuwse munten vertoonden wel staatshoofden,
getooid met een Romeinse keizerlijke lauwerkrans, maar evenals het metaal waren
omzeggens alle regio's van Europa als door een vuur gegaan.
Door de centralisatiepolitiek - huwen en/of vechten - kwam een onleefbaar Europa
tot stand, gebouwd op gelijkschakeling, dominantie van ‘meerderheden’ over
‘minderheden’ met de Eerste Wereldoorlog als bloedige apotheose. Maar ook
keerpunt: zaden in de omgewoelde aarde van bomtrechters; de droom van een
Volkenbond en nooit-meeroorlog; de zoektocht naar een vaderland om te beminnen
in één grote broederschap.
Even mee-bidden met de Loflitanie van den Heiligen Franciscus van Assisiën door
Marnix Gijsen (1920):
‘...en laat me vragen drie dingen - niet waar? Vooral en vooreerst - geef aan ons
allen en geef aan mij - een Vaderland om te beminnen, geef, - en hier smeek ik U
“de profondis” van walg - dat de menschen elkanders vaderland leeren beminnen.
Laat de wereld worden een gansche vreugde van witten vrede en algeheele communie
(...)’
Helaas verminkte nog een Tweede Wereldoorlog Europa; barbaarse ideologieën
en vernietigingsmiddelen luidden een doodsklok. Het failliet van de imperialistische
staten scheen bezegeld. Het geestelijk herstelproces kwam echter zeer snel op gang.
Wetenschappers, kunstenaars, bevlogen politici en vooral jongeren legden de eerste
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sporen van een moeizame zoektocht. Er was het Congres van Montreux in 1947
(geboorte van de onstuitbare Europese federalistische beweging), en er kwamen vele
prachtige geschriften: Romano Guardini, Friedrich Heer, Gonzague de Reynold,
Denis de Rougemont, Hendrik Brugmans, Guy Heraud, Alexandre Marc e.a.
Toen het belgicisme zich ten onzent van de Europese gedachte wou bedienen om
de zogeheten kleine, aftandse, nationalistische Vlaamse ontvoogdingsstrijd af te
wijzen, boden Vlaamsgezinden o.a. de dominikaan Delaere in Kultuurleven met
succes weerwerk.
Deze anekdotische benadering voert ons direct in the heart of the matter.
Europa vindt zijn paradoxale eenheid (eenheid in verscheidenheid), die tegelijkertijd
zonneklaar is én bijna niet in woorden te vangen, alleen maar als zijn onderlinge
verschillen niets in de weg wordt gelegd. Zo luidt de boodschap van Denis de
Rougemont. Die eenheid staat lijnrecht tegenover iedere louter traditionele of
gedwongen eenheid. In dat licht krijgt de Verklaring van Bordeaux, van de Conventie
van de Raad van Europa (1978) haar volle gewicht: Een staat die niet bij machte zou
zijn de verscheidenheid van de regio's waaruit hij samengesteld is te erkennen, zou
zich niet oprecht kunnen opstellen voor de verscheidenheid van de Europese
gemeenschap (...). De regionalizering begunstigt niet alleen de ‘eenheid in
verscheidenheid’, zij is ook één van de voorwaarden van de Europese eenheid zelf.
Als wij leren aanvaarden dat zowel een gemeenschappelijk Europees
beschavingsmodel als een culturele verscheidenheid fundamentele elementen zijn
van de Europese identiteit, dan kunnen wij voorgoed de Killing fields van de absolute
nationalismen de rug toekeren. De Vlaming kan dan een volwaardig staatsburger en
een Europese patriot zijn. Want de ‘identiteit der afzonderlijke culturen, de
verscheidenheid is de oorspronkelijkheid bij uitstek’ van Europa (Edgar Morin). Pas
dan begrijpen wij de behoedzame benadering van de angst van culturele minderheden
en taalminderheden bij Friedrich Heer: Een ‘wij’, een wij-bewustzijn in Europa, zal
pas ontstaan wanneer wij de moed hebben de ‘histoire sincère’ de werkelijke
geschiedenis van onze persoon, onze natie, onze buurman te leren kennen. Een bewust
en verlicht patriotisme moet het wagen op een behoedzame wijze met zichzelf en met
zijn buren in Europa over alle dingen van het verleden tot klaarheid te komen. Daarbij
staat een grondige kennis van de ervaring, het lijden en het verdriet van het eigen
volk voorop. Op een colloquium Vlaamse Beweging en Europa (1978), zie ‘Dosfel
werknota 15’ (1979), hield L. Delanghe een merkwaardige lezing over de Vlaamse
cultuur in de Europese culturele gemeenschap, waarin hij enerzijds de identiteit van
de Europese cultuur op macrovlak confronteerde met het cultuur- en vormingswerk
op micro-vlak: in het dagelijks doen van de leefgemeenschap, van de
volksgemeenschap, van
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de sociale groep. In de culturele pluriformiteit ligt ‘een essentiële waarde van de
Europese eenmaking’. Hieruit vloeien verplichtingen en taken voort. Naar de Europese
Gemeenschap toe: de pluraliteit onderkennen, erkennen, waarderen en kansen tot
ontwikkeling geven. En naar ons, Vlamingen, toe: ‘De eerste taak en opdracht van
elke Europeaan ligt dan ook in het culturele werk binnen de eigen volksgemeenschap
zelf. (...) Wij moeten een eigen cultureel ontwikkelingsmodel uitbouwen dat optimaal
fungeert binnen de eigen cultuurgemeenschap en model kan staan in een ruimer
perspectief.’ Want Europa is waard wat de delen waard zijn.
Het is de trots van de Vlaamsgezinden dat de Vlaamse Beweging - en alléén zij ons volk bewaard heeft voor deze taak. Zonder de Vlaamse Beweging waren wij er
niet meer. Onze naam zou niemand zijn geweest. Prudens Van Duyse had gelijk:
‘De taal is gans het volk’. Terecht zei Hugo Verriest in zijn historische rede van 1872
over de flaminganten: ‘zij hebben in het leven en de voortdurende levenskracht van
Vlaanderen geloofd’. De alombekende oproep Dat volk moet herleven herschiep de
droom tot daad. En zoals August Vermeylen in 1911 antwoorden wij vandaag aan
Verriest: wij zijn herleefd! En zeggen dat ook vele flaminganten niet eens weten dat
de Fronters en hun geestesverwanten onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog hun
nationalistische zelfbestuureis kaderden in een Europese Unie. Terecht waren zij de
overtuiging toegedaan dat internationalisme zonder nationale eigenheid een lege dop,
een bedrieglijk waanbeeld is.
Voor Marnix Gijsen, Joris Van Severen, Filip De Pillecijn, Eugeen De Bock, Wies
Moens, Victor Brunclair, Ferdinand Berkelaers (= Michel Seuphor), Antoon Jacob,
Jos Verdegen, Gaston Burssens, Paul Van Ostaijen, Albert Van Hoogenbemt, Herman
Vos, e.a. was Vlaanderen een ‘Europese cel’. In tijdschriften van hoge kwaliteit
predikte die naoorlogse avantgarde deemoedige dienst aan de gemeenschap; hun
dadendrang was tevens een streven naar ordening. ‘De oude waden zijn afgelegd’;
‘jonge karavanen vorderen de verdrukten op tot opstand’.
De redacties kondigden in hun respectieve manifesten aan dat de taak van de
kunstenaars ‘een organisatorische taak zou zijn, eerder dan een scheppende’ (Ruimte,
feb.-ma. 1920). Bij Joris van Severen had het nationalisme een nieuwe klank gekregen:
geen vernauwing maar, integendeel, een openheid naar een groter geheel. En dat
groter geheel heette Europa, de ‘Verenigde Vredesstaten van Europa’ (Ter Waarheid,
1921), of nog de ‘Federale republiek Europa’.
Dat Europa was dan een ideaal van orde, recht en harmonie. Het recht van de
volkeren - dus ook van het Vlaamse volk - moest de onderbouw en de drijvende
kracht zijn van een verenigd Europa. Heel scherp stelde Van Severen ooit dat België
ipso facto een hinderpaal is op de weg naar de Verenigde Staten van Europa. En
zijn hinderpalen er niet om uit de weg te worden geruimd? In 1921 horen wij dezelfde
taal in het pas opgerichte tijdschrift Het Overzicht van F. Berkelaers (= Michel
Seuphor) en Geert Pijnenburg (= Geert Grub). In het eerste nummer lezen wij dat
‘de kleine-nationaliteitenbeweging vriend is van internationalisme’. En ook dat de
Vlaamse nationale ontvoogdingsbeweging ‘een voorbereiding, een africhting is op
de Europese revolutie van het jaar 2000...’ Verrassend dicht bij Europa 1992, niet?
En ook Berkelaers (Seuphor) schuwt de duidelijkheid niet. De verovering van een
eigen Vlaams gezag moest het Vlaamse volk ‘waardig maken tot positieve daadkracht
in de eens komende sociale revolutie die de kiemen van een Groot-Europese
Bondsrepubliek zal doen gedijen.’
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Deze verruiming van de flamingantische oogmerken met het besef dat kleine
volken hierbij een dienende, opbouwende bijdrage kunnen leveren zat overigens al
in de opvattingen van de Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het
clandestiene pamflet Vlaanderens Dageraad aan de IJzer (1917) is ervan doordesemd.
Dezelfde gedachtengang duikt weer op in het Vlaamse verzet tegen het Frans-Belgisch
militair akkoord van 1920.
Het gaat dus om levende culturele feiten, om dynamische processen, niet om een
‘volks’ openluchtmuseum. Het gaat om het organisch verband tussen cultuur en
autonomie. De taal - als karakteristieke component van een menselijke groep in de
Europese Gemeenschap - ‘soulève le problème de la pluralité des manières d'être
et des pouvoirs autonomes correspondants’ (R. Petrella).
Het ging en gaat steeds om een opvatting van de macht. Romano Guardini (in een
opstel Europa - Wirklichkeit und Aufgabe) wijst erop dat er nog een andere vorm is
van machtsuitoefening, namelijk ‘die van het dienen (...) Dit dienen is een zaak van
de sterke, die zich verantwoordelijk voelt voor het leven - voor al datgene wat leven
heet: volk, cultuur, ordening van het land en de wereld’. Guardini gelooft dat de
leidende taak die aan Europa is toegewezen ‘ten diepste naar het wezenlijke’ de
kritiek op de macht is. ‘Europa heeft de idee van de vrijheid - van de mens en van
zijn werk - voortgebracht; het zal vooral de taak zijn van Europa om in bezorgdheid
voor de menselijkheid van de mens, door te dringen tot de vrijheid ook ten opzichte
van eigen werk’. Of zoals Denis de Rougemont zijn standaardwerk doopte: L'Avenir
est notre affaire.
Onze Vlaamse ontwikkeling beweegt zich duidelijk in meerdere spanningsvelden:
grootschalig versus kleinschalig; macht versus vrijheid; centraliserende tendensen
versus autonomie. Het gaat om een driedimensionale autonomie: autonomie voor
ontwikkeling, autonomie voor verscheidenheid en autonomie voor een federaal pact.
Slechts het kleinschalig leefpatroon kan een haalbaar uitgangspunt zijn én voor
samenlevingsopbouw én voor burgerzin. In de reeds geciteerde Dosfel-werknota
maant Eugeen Van Itterbeek ons aan de mythe van de Europese eenheid rustig te
relativeren. De sprong van het kleinschalige naar het grootschalige is slechts zinvol
als de mensen voor elkaar opnieuw herkenbaar worden in hun eigenheid en
oorspronkelijkheid. Daarom moet je beginnen bij het kleinschalige en niet bij het
abstract-mythische van de Europese grootschaligheid.
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Denkend aan Vermeylens belijdenis dat het leven maar bloeit in de wortels van het
volk, en gesterkt in de overtuiging dat de volkeren de onvervangbare, dynamische
component van een Europese Unie zijn, vond ik een omschrijving van wat wij volk
noemen en van zijn onvervangbare taak bij Pierre Emmanuel: ‘Samenzijn is een
grootse onderneming, een oneindig complekse orkestrering, waarvan de onzichtbare
leider de innerlijke overtuiging is dat dit geheel bestaat, dat het door heel de
geschiedenis heen een zin heeft en dat we daar al onze nooit aflatende aandacht
moeten voor hebben, en dat die aandacht op verschillende hoogten betekent: vrijheid,
democratie, sociale rechtvaardigheid en vrede’.
De Europese eenmaking is een dynamisch proces. Er bestaat niet zoiets als een
voor altijd verworven, onveranderlijk waardenpatroon. Zeker is er een Europese
culturele identiteit, en ik ga akkoord met De Langhe om dit Christelijk Humanisme
te noemen, met als specifieke wezentrekken, het personalistisch wereldbeeld én de
sociaal-democratische houding, gericht op vrijheid, solidariteit, participatie en
inspraak. Daar bovenop hebben wij via een diepgaande identiteitscrisis (1968 niet
vergeten!) revolutionaire verschuivingen in het waardenpatroon meebeleefd, misschien
mee bewerkstelligd! Zo is het eenzijdige B(ruto) N(ationaal) P(roduct)-tijdperk
voorbij, zowel op het veld van de Europese eenmaking als op dat van de
ontwikkelingssamenwerking met de Derde Wereld. Nieuwe gevoeligheden en dromen
kwamen de Europese jeugd bevliegen. De spandoeken met bevrijdingsleuzen, met
de eis van waarachtigheid en met authenticiteit werden hoog gedragen door miljoenen
in vele hoofdsteden en regio's.
De verschuivingen en de andere accenten hebben alles te maken met het onderwerp
dat ons bezighoudt. T.a.v. het met de lippen beleden Europees waardenpatroon wordt
een grotere authenticiteit geëist. Een nog duidelijker verschuiving in het
waardenpatroon leert ons de alom veldwinnende overtuiging dat het
economisch-financiële en het politieke alléén te arm zijn, te zwak, om een levende
Europese Gemeenschap te vormen. Het kan wel voorwaarden scheppen, maar daarmee
bouwen we nog geen levenskrachtige. Indien wij een angst, een voorbehoud t.a.v.
Europa 1992 mogen onderkennen, dan wel deze: ‘De politieke machtsstrijd in Europa
en in de wereld wordt beheerst door het economische. Het lot van de volkeren, dat
wil zeggen hun cultuur en hun geluk, speelt in die strijd niet mee. Hun eigenheid
wordt weggespoeld door de machtige marktmechanismen die het verbruik beheersen
en die zelfs binnengedrongen zijn in de culturele sector: mode, ontspanning, toerisme,
informatie, kortom in het hele gebied van de vrije tijdsbesteding’ (Van Itterbeek).
Reuzegroot is hiermee de vraag naar een eigentijds cultuurbeleid gesteld, zowel
op het vlak van de Europese Gemeenschap, als op het vlak van de nu autonome
Vlaamse Gemeenschap. Vlaanderen heeft nu, na lange strijd, de begeerde politieke
macht. Geen excuses meer!
Europa heeft deze politieke structuur en duidelijke bevoegdheden nog lang niet.
Deze essentiële leemte terzijgelaten blijft de vraag: kan, mag of moet de Europese
Gemeenschap een cultuurbeleid voeren? En zo ja, welke? De Vlaamse Gemeenschap,
de overheid de zogeheten cultuurdragers en -scheppers, de opvoeders moeten derhalve
een visie op cultuurbeleid uittekenen. Voor Joris Dedeurwaerder houdt dat in een
beredeneerd en coherent model van een politiek inzake samenleven en ontmoeting
met andere cultuurgemeenschappen,
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vreemde immigranten en Vlaamse emigranten, studenten en docenten, gastarbeiders,
de bescherming en de uitstraling van onze cultuur in de wereld en de
ontwikkelingssamenwerking.
De prangende vraag naar de wenselijkheid, ja de noodzaak van een Europees
cultuurbeleid wordt sinds de jaren zeventig steeds scherper gesteld. Paul Beugels
tast in zijn bijdrage op indringende wijze het probleem af in Ons Erfdeel
Terwijl op 1 januari 1993 de grenzen binnen het Europa van de 12 worden geslecht
is het politiek denken over de betekenis van cultuur in een Europees
eenwordingsproces nog maar nauwelijks op gang gekomen. Zo luidt het dilemma:
Het nieuwe Europa als domein van de bureaucratisch gemuilkorfde cultuurbeoefening
of als nieuwe dageraad van het oude werelddeel dat zijn beschaving veilig stelt en
dynamiseert voor komende generaties.
Het onontkoombaar proces van eenmaking is daarenboven gegrepen in een razend
om zich heen grijpend proces van internationalisering en commercialisering. Terwijl
de EG niet bij machte is om zich het culturele erfgoed van de Europese beschaving
toe te eigenen, en de Europese ruimte overigens veel groter is dan het Europa van
de 12, stipt Beugels aan dat de al bestaande documenten van de Europese Commissie
op het stuk van cultureel beleid verontrustend zijn.
Wij kunnen - na zoveel cultuurstrijd en beweging, en nu de culturele autonomie
verworven is - de broodnodige nationale cultuurwetgeving niet laten aanvreten of
afzwakken.
Het ontbreekt Europa duidelijk aan een ontwerp van Europees cultuurbeleid,
gevoed en gedragen door zijn regionale en nationale culturen. Dit ontwerp van
cultuurpolitiek moet door het Europees Parlement worden omschreven en vastgelegd
in wettelijke structuren. Beugels: ‘Een handvest, conventie of gedragscode, waarin
grondregels voor de cultuur zijn verankerd.’
Wie neemt de handschoen op? Wie gaat in op zijn voorstel om een
Nederlands-Vlaamse commissie of werkgroep op te richten die - ter voorbereiding
van een Europees handvest - onderzoekt, hoe in de toekomst, een nationaal beleid
kan worden gevoerd ter handhaving van de afzonderlijke culturen. De cultuursector
moet appeleren aan de politieke wereld (Vlaamse Raad én het Europees Parlement)
opdat zij dit aanpakken, en aldus de mythe relativeren. Dit roept meteen een zeer
pijnlijke kwestie op: de institutionele zwakheid van het Europees Parlement. ‘Een
Europese Unie die de democratische waarden in de wereld wil verdedigen, kan niet
langer tevreden zijn met een parlement waarvan de bevoegdheden bijna niets
voorstellen’ (Bondspresident Von Weiszäcker, mei 1988).
De vraag of de Vlaamse Beweging nog actueel is, en of zij nog zin heeft, is hiermee,
wat mij betreft, beantwoord. De verruiming van het flamingantisme in de richting
die zich openbaarde rond 1920 is thans een boeiende opdracht. In West-Europa zijn
de politieke instrumenten voorhanden! Overal in de wereld breken de centralistische
en verdrukkende dijken. In het hongerende zwart Afrika staan zangers en dichters
op die op hun manier de oude snaren doen trillen: eertijds heeft er een volk bestaan
- dát volk - geen ander - zal herleven.
De Vlamingen staan voorwaar niet alleen in het verzet tegen de lawine van
supranationale commercialisering en het opdringen van dominerende talen. Wij zijn
met velen, en de ‘wereld is veel groter dan alleen maar Europa: Wij moeten één
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Europa bouwen omdat wij één wereld moeten bouwen en dat kan alleen Europa
doen, maar daarvoor moet het eerst bestaan’ (Denis de Rougemont).
In zijn El Rapto de Europa (De ontvoering van Europa), verschenen in 1961,
vroeg Luis D. del Corral zich af of de triomfantelijke overplanting van de westerse
Europese cultuur naar andere continenten niet zou kunnen veranderen in de meest
plotselinge en ernstige bedreiging van Europa, een bedreiging die het althans ertoe
moet brengen tenvolle van zichzelf bewust te worden, zowel wat betreft zijn historische
universaliteit als van zijn in gevaar gebrachte, unieke bestaan.
In het spoor van H. Verriest en al de Vlaamse voorgangers moeten wij onze
hergeboorte, onze herleving, waarmaken als een vernieuwende bijdrage tot de
wereldsamenleving, het land der mensen. Binnenlands federalisme en Europese Unie
kunnen toch geen doel op zich zijn. Met Martin Buber dromen wij van de Jichoed,
de éénwording van al het geschapene. Slechts door de opstanding - en het erkend
bestaan - van ieder volk kan de Jichoed zichtbaar worden. Zo is de Derde Wereld
mede een historische kans tot verruiming en opbouw van nieuwe relaties, die
fundamenteel mee onze toekomst bepalen.
De volkeren moeten herleven.
Volkeren uit alle staten, verenigt u!
Culturele vormgeving en politieke structuren zijn nooit zomaar een geschenk dat
uit de hemel valt. De deux ex machina zijn wij zelf. In Une saison en enfer zag Arthur
Rimbaud een nieuwe wereld én zijn scheppingsdrang:
Soms zie ik aan de hemel eindeloze stranden bevolkt / met witte, blijde volken. /
Een groot gouden schip, boven mij, / laat zijn veelkleurige vlaggen wapperen / op
de ochtendbries. / Ik heb alle feesten, alle triomfen, alle drama's / geschapen...
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De waarde van een volksgemeenschap
Arthur Verthé
De autonome waarde
Er zijn veel gemeenschappen, naast elkaar of elkaar doorkruisend, hiërarchisch of
zonder onderling verband, sociale, politieke of religieuze, sportieve of culturele,
militaire of economische. Een maatschappij is samengesteld uit een groot aantal
kringen.
Van de vele gemeenschappen waartoe een mens kan behoren zijn er enkele die in
hoge mate zijn leven bepalen: de staat, de volksgemeenschap, de familie, de religieuze
gemeenschap... Aan de basis van elk lidmaatschap ligt een zekere toevalligheid.
Binnen het bestek van deze bijdrage behandelen we de volksgemeenschap, waarvan
we de definitie onderschrijven van G. Rohan-Czermak (in de Encyclopaedia
Universalis) die een volksgemeenschap of etnische groep ziet als een gemeenschap
die zich onderscheidt door traditionele culturele verschijnselen, door de gebruiken,
de taal, de manier van denken en voelen, de eetgewoonten, de waardeverhoudingen,
de liederen, de godsdienst en de folklore.
Doorheen de toevallige speling van de geschiedenis hebben zich in Europa
meerdere volksgemeenschappen ontwikkeld. Wegens het toeval is hun bestaan
relatief, hetgeen chauvinisme

uitsluit; maar omdat we in hun ontstaan een goddelijke wenk weten, wordt voor ons,
christenen, hun relativiteit zelf gerelativeerd.
In het huidig maatschappijbeeld bezit een volksgemeenschap een morele waarde,
en als zodanig is zij een volwaardige entiteit geworden, met tenminste een morele
autonomie, waaraan naast de plichten ook rechten zijn verbonden. Die zijn gedeeltelijk
van nature en hogere orde, andere worden bepaald door de politieke entiteit al dan
niet in overleg met de volksgemeenschap.
Een volksgemeenschap heeft het recht haar eigenheid, haar ethos, uit te leven, ze
heeft het recht op de nodige middelen en bewegingsruimte, - en dit recht wordt een
plicht voor hen die voor haar verantwoordelijk zijn, zowel haar morele leiders als
de politiek-economische structuren waarbinnen ze leeft.
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Er zijn dwingende uitspraken, zowel van politici als van historici en religieuze
autoriteiten die de waarde van de volksgemeenschap beklemtonen. In meerdere
uitspraken wijst b.v. de huidige Paus er op dat een volk recht moet hebben op het
beleven van zijn identiteit, met eigen maatschappijmodel en cultuur, met respect
voor zijn verleden en zijn eigen waarden. ‘Bescherm uw cultuur, zegt hij in Afrika,
verrijk haar nog door uitwisseling met andere culturen. Geef haar door aan de
wereldgemeenschap, maar vergeet nooit uw Afrikaanse wortels’. Deze uitspraak is
toepasselijk op alle volksgemeenschappen, die natuurlijke eenheden zijn met
belangstelling voor het welzijn van het volk, terwijl de staten meestal het resultaat
zijn van oorlogen of compromissen en vooral oog hebben voor hun welvaart.

Volksgemeenschap en politieke structuur
In sommige gevallen overlappen staat en volksgemeenschap elkaar op een zelfde
territorium. Waar dit niet het geval is vormen ze een gewest of een regio of een
morele entiteit binnen een staat, al dan niet gestructureerd, soms met uitlopers of
verwantschappen in andere staten. Soms zijn meerdere volksgemeenschappen binnen
één staat samengebracht, hetgeen een bron is van conflicten wanneer van de staat
geen gelijkberechtiging uitgaat. Om conflicten te voorkomen werden tussen de twee
wereldoorlogen schuchtere pogingen ondernomen om het samenvallen van staat en
volksgemeenschap te bevorderen bij het herzien der staatsgrenzen. Doch na
Wereldoorlog II heeft men deze betrachting opnieuw genegeerd. De gaafheid van
historisch gegroeide volksgemeenschappen werd aldus verminkt, stukgetrokken of
met zware hypotheken belast. De Europese staatsindeling is een doolhof geworden
voor de volksgemeenschappen, en naar gelang de staten bepaalde
volksgemeenschappen achteruitstellen of negeren is het een blijvende haard van
spanningen.
Het staatsburgerschap en de volksverbondenheid zijn in se niet controversioneel,
doch ze kunnen en moeten mekaar aanvullen. De staat is verantwoordelijk voor gezag
en orde, voor veiligheid en welvaart, en moet de hem toevertrouwde of toegeëigende
volksgemeenschap(pen) de gelegenheid bieden
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zich maximaal te ontplooien als cultuurexponent en -drager. Het wetenschappelijk
bestuderen en benaderen van de etnische groep, van een volksgemeenschap, als
natuurlijk kader van de culturele verschijnselen en van het collectief gedrag is eerder
van recente datum. Doch hun bestaan en hun ethos worden meer en meer erkend,
zodat er een politieke ethiek groeit om dit ethos te beschermen. Dit niet alleen uit
eerbied voor de volksgemeenschappen doch ook en soms vooral uit opportunisme,
omdat de volksgemeenschappen aan macht toenemen, en omdat hun geestelijke
rijkdommen fundamenten zijn voor het politiek gebouw.

Groeiend belang van de volksgemeenschappen
De geschiedenis van de nieuwe werelden heeft het belang van de
volksgemeenschappen mede aan het licht gebracht. Met nieuwe werelden bedoelen
we de grote emigratie-gebieden van de laatste paar eeuwen: de V.S.A., Canada,
Australië, Zuid-Afrika. In deze heterogene gemeenschappen behouden de immigranten
naast hun nieuw staatsburgerschap de historische persoonlijkheid, een binding met
de volksgemeenschap waar zij in zekere zin nog toe behoren en waarvan zij hun
levenspatroon kregen. De integratie, en zeker de assimilatie lopen over generaties.
Aanvankelijk voerden sommige van deze nieuwe werelden een melting pot-politiek.
Tot men via de ervaring tot het inzicht kwam dat dit, bij hen die hun verleden trachtten
te verloochenen en zich in het nieuw milieu, de smeltkroes, onderdompelden, tot een
identiteitscrisis en persoonlijkheidsverarming leidde, met vervlakkende weerslag op
de hele maatschappij. Van dan af is men het sociaal-cultureel leven van de etnische
groepen gaan beschermen en aanmoedigen.
In de gebieden waar grotere concentraties van etnische gemeenschappen leven,
voeren deze een strijd voor het behoud van hun gemeenschap als zodanig, met alle
nodige sociale en culturele infrastructuren, denken we aan de China Towns of de
Mexicanen in Noord-Amerika, of aan de elf zwarte gemeenschappen in Zuid-Afrika.
Een behouds-strijd die soms uitmondt in een machts-strijd. Het eenwordend Europa
kan hieruit een les trekken: er hoeft geen culturele melting potpolitiek gevoerd te
worden, zoniet leidt dit tot vervlakking en rivaliteit.
Hier past een detail-bedenking, namelijk over de taal, die een der wezenlijkste
elementen en een der vitaalste instrumenten is van een volksgemeenschap. Er wordt
trouwens in dit nummer, wegens het belang ervan, een afzonderlijke bijdrage gewijd
aan het Nederlands in het eenwordend Europa.
Taalfilosofisch werd vastgesteld dat iemand die naar een andere taal overschakelt
onbewust ook anders gaat denken. In elke taal bezitten de woorden eigen nuancen.
Daarom betekent een andere taal gebruiken in zijn normaal verloop ook anders
beginnen denken, dus een verschuiving inzetten van wat zowel
persoonlijkheidsbepalend is als gemeenschapsbepalend. Het denken volgt een bepaald
patroon, mede getekend door premissen uit het verleden. Het aanwenden van een
andere taal verbreekt gedeeltelijk de binding met het verleden, en zodoende is het
proces van persoonlijkheidswijziging ingezet.
Aan de taal is bovendien een kracht verbonden. Leopold Senghor zei het met een
lapidair voorbeeld dat doet nadenken: ‘Altijd is er in het lot van Frankrijk een
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betrekking geweest tussen zijn taal en zijn macht. Frankrijks plaats in het concert
der volkeren hangt voor een groot deel af van de draagwijdte van zijn stem’.
Uit de verzamelde gegevens en bedenkingen mogen de realiteit en de waarde blijken
van de volksgemeenschap, zowel voor het individu als voor de politieke maatschappij,
die we even naar Cicero's De Legibus willen verwijzen: ‘Salus populi suprema lex
esto. - Het welzijn van het volk is de opperste wet’. Europa krijgt thans een nieuwe
kans om zijn neerwaartse structuren, namelijk de regio's of gewesten - waaraan in
dit nummer ook afzonderlijk aandacht wordt geschonken - zoveel mogelijk te laten
gelijk lopen met de volksgemeenschappen, en zodoende Europa bewoonbaarder en
menselijker te maken, en voor de volksgemeenschappen niet langer een doolhof. Is
het een utopie hiervan te dromen? De derde bijeenkomst van enkele tientallen
Europese regio's, die in oktober 1990 in Frankrijk plaatsvond, houdt ons lichtjes bij
deze droom, omdat men daar de vraag aangedurfd heeft of bepaalde verwante
gebieden, die nu grensoverschrijdend zijn, tot één Europese regio kunnen uitgroeien.
Dit zou de entiteit volksgemeenschap valoriseren en conflicthaarden uitdoven. De
rivaliteit zou plaats maken voor een gezonde competitie. De loten van de Europese
cultuurboom zouden in een gunstig klimaat en in rijke verscheidenheid mekaar
kunnen inspireren en voortstuwen, ten bate van een Europa dat aan rust en herbronning
toe is.
De volksgemeenschap is een schakel in de grote maatschappij, en die wordt slechts
zo sterk als elk van haar schakels. De mensenrechten zijn te boek gesteld en maken
opgang, maar nog niet de rechten van de volksgemeenschappen. Het is in het belang
van Europa's mogelijkheden zijn volksgemeenschappen meer te erkennen, te
beschermen en armslag te geven.
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Het Nederlands in Europa
Marcel Vertommen
In het Europa van de Twaalf leven er momenteel ruim 20 miljoen
Nederlandssprekenden; dat is meer dan het aantal inwoners van Luxemburg, Ierland,
Denemarken en Griekenland samen. Binnen de Europese Gemeenschap vormen de
Nederlandssprekenden de zesde belangrijkste bevolkingsgroep, na de Duits-, Engels-,
Frans-, Italiaans- en Spaanssprekenden. Wanneer het gaat over Nederlandssprekenden
mag daaromtrent echter geen misverstand of verwarring bestaan. Er heerst blijkbaar,
zowel in Nederland als in Vlaanderen, bij sommigen nog altijd de neiging om vooral
de verschillen te beklemtonen die er bestaan tussen het Nederlands dat in Vlaanderen
wordt gesproken en de taal gebruikt door onze noorderburen. Dat verschil in
taalgebruik is evident en mag geenszins verdoezeld worden. De eigen kenmerken
van dat verschillend taalgebruik mogen er echter niet toe leiden de
gemeenschappelijkheid van ons primair communicatie-instrument te negeren. In alle
taalgebieden kent men hetzelfde verschijnsel. Het Engels van de Schotten,
Amerikanen, Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders is niet helemaal identiek
aan datgene dat in Engeland wordt gesproken; het Belgische of Canadese Frans is
niet helemaal dat van Frankrijk en binnen het Hexagoon bestaan er naargelang de
regio's ook duidelijke verschillen in het taalgebruik. In deze gevallen blijft men
niettemin spreken van Engels en Frans. Over de slogan ‘Hier spreekt men Nederlands’
mag ook in Vlaanderen noch in Nederland enige dubbelzinnigheid blijven bestaan.
Het is overigens duidelijk voor alle lezers van kranten, radioluisteraars en TV-kijkers
dat wij zowel in Noord als in Zuid eenzelfde taal spreken, zij het in soms afwijkende
vorm of met verschillend accent. De tijd dat de dikke Van Dale, misschien met de
beste bedoelingen, meende bij sommige woorden de vermelding ‘ZN’ te moeten
aanstippen is definitief voorbij. Wij hebben voor Noord en Zuid dezelfde grammaticaen spellingregels, ook al is onze Nederlandse Woordenlijst dringend aan herziening
toe. In Vlaanderen hebben het onderwijs en de media de jongste decennia aanzienlijk
bijgedragen tot het ‘stroomlijnen’ van ons taalgebruik en het aanvaarden van varianten
en regionale verschillen. De belangstelling, zowel in Vlaanderen als in Nederland,
voor het TV-programma ‘Tien voor Taal’, belangstelling die niet alleen uitgaat naar
het sportieve en recreatieve maar ook naar zijn inhoudelijke aspecten liegt er niet
om.
Vlaanderen en Nederland beschikken bovendien over de Nederlandse Taalunie,
een intergouvernementele organisatie die in 1980, bij verdrag tussen Nederland en
België, in het leven werd geroepen met het oog op de integratie van Nederland en
de Nederlandstalige gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal
en letteren.
Voor de lezers van dit tijdschrift achten wij het overbodig omstandig uit te weiden
over het belang van de taal als uitdrukkingsmiddel van de eigen identiteit, als
communicatieinstrument voor maatschappelijk verkeer en voor bepaalde vormen
van kunstexpressie, vooral dan de literatuur en het toneel. De stelling ‘de taal is gans
een volk’ mag dan wel voor een deel achterhaald zijn - er is nl. meer toe nodig om
van een ‘volk’ te kunnen spreken - maar zij blijft niettemin een onvervangbaar
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instrument bij het affirmeren van eigen identiteit en om het eigen gevoels- en
geestesleven tot uitdrukking te brengen.
Wat ons meer zorgen baart is de vraag: heeft het Nederlands nog een toekomst in
Europa? Die vraag komt de jongste tijd steeds meer aan bod n.a.v. verklaringen,
verschijnselen, gebeurtenissen, omstandigheden en voorspellingen die daaromtrent
enige twijfel kunnen doen ontstaan. Zo was er de recente suggestie van de Nederlandse
Minister van Onderwijs, Prof. J. Ritzen dat er misschien wel aan gedacht kon worden
aan Nederlandse universiteiten in het Engels te gaan doceren. Er was ook het incident
D'Ancona, zijn collega van Cultuur, waarover de jongste maanden zoveel te doen is
geweest. Bij de opening van het 40ste Algemeen Nederlands Congres eind april 1990
liet ze zich vertegenwoordigen door een van haar medewerkers die in haar naam een
toespraak hield waarin weliswaar herinnerd werd aan de gemeenschappelijke taal
van Vlaanderen en Nederland, maar anderzijds meer de verschillen dan de
gelijkenissen in ons beider cultuurpatroon onderstreept werden. De Minister verklaarde
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zich dan ook meer gewonnen voor ‘samenwerking’ dan voor ‘integratie’ van ons
cultuurbeleid. De ministers Ritzen en D'Ancona hebben ondertussen, als gevolg van
de reacties die hun verklaringen ontketenden bij de politici, in de media en de
openbare opinie, bakzeil gehaald. Zij hebben allebei hun stellingen nader toegelicht
en bijgestuurd. Nuanceren heet dat in het politieke jargon. Er was ook nog een recente
verklaring van de Nederlandse auteur W.F. Hermans die te kennen gaf dat over dertig
jaar het Nederlands alleen nog zal gesproken worden in kroegen en op kermissen.
Ernstiger is het incident i.v.m. de ‘Stichting Vertalingen’ die de Vlaamse
Gemeenschapsminister voor Cultuur, Patrick Dewael niet langer meer wil
co-financieren omdat de Nederlandse directeur van de Stichting, naar zijn gevoelen,
de literaire creaties van Vlaamse auteurs bij het vertalingswerk niet zoals het hoort
aan bod laat komen. Hopelijk wordt ook dat incident spoedig bijgelegd. Er is verder
nog, zowel in Nederland als in Vlaanderen, het veralgemeend, meestal Engels
taalgebruik, niet alleen in de media of de amusementssector, maar ook in het bedrijfsen zakenleven. Men hoeft er maar onze kranten op na te slaan om vast te stellen dat
men het daar tegenwoordig nog hoofdzakelijk moet hebben van managers, consultants,
marketing of merchandising advisors e.d.m. en waar woorden als chip, computer,
cash flow, in- en output, hard en soft ware schering en inslag zijn geworden. In
Brussel, niet alleen de hoofdstad van België maar ook van Vlaanderen, stelt bovendien
het steeds maar toenemend aantal buitenlanders de Nederlandssprekende gemeenschap
voor alsmaar groter wordende uitdagingen. De groeiende aanwezigheid van enkele
duizenden Euro-ambtenaren, buitenlandse diplomaten, journalisten, zakenlui en
vertegenwoordigers van multinationale ondernemingen houdt onbetwistbaar de
bedreiging in van verdere verfransing, verengelsing, veramikanisering en binnenkort
ook misschien verduitsing. Brussel wordt steeds meer een cosmopolitische stad. Het
moet ook niet meer herhaald worden dat het groot aantal vreemde gastarbeiders,
vaak herkomstig uit voormalige Franse koloniale gebieden, (alleszins in Brussel)
niet bevorderlijk is voor het gebruik van het Nederlands als instrument van
communicatie, ook al worden sporadisch lofwaardige pogingen gedaan om ook die
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gastarbeiders enigszins in te wijden in ons taalgebruik en cultureel erfgoed. Anderzijds
is er de vraag of met de nakende uitbreiding van de Europese Gemeenschap - er staan
al heel wat nieuwe kandidaat-leden op de drempel te drummen - het Nederlands er
nog lange tijd zal aanvaard worden als officiële en werktaal. Telkens er in het verleden
sprake is geweest van nieuwe toetredingen werd het principe van meertaligheid in
de schoot van de EG aangevochten omwille van de hoge kosten voor het aanhouden
van tientallen tolken en vertalers. In dat verband moet er wel aan herinnerd worden
dat de volwaardige erkenning van de officiële talen van alle lidstaten altijd aanvaard
werd omdat de Europese instellingen reëel wetgevende bevoegdheden hebben en dat
derhalve alle Europese burgers in hun eigen taal kennis moeten kunnen nemen van
de rechtsregels en wetten waaraan zij onderworpen worden. Het hangt natuurlijk
voor een groot deel af van de Europarlementsleden, de Europese en nationale
ambtenaren, journalisten en burgers in hoever deze principes ook in de praktijk
worden nageleefd. Maar aan deze principes mag niet worden getornd. De hoge kosten
voor het handhaven en uitbreiden van het korps tolken en vertalers is de prijs die nu
eenmaal moet betaald worden voor het bestaan van een supranationale instelling met
uitgebreide rechtsbevoegdheid.
Tegen de achtergrond van vrijwel minder gunstige vooruitzichten zijn er toch ook
symptomen die een meer optimistische kijk op de toekomst van het Nederlands
rechtvaardigen. Er is allereerst de staatshervorming in België die voor de Vlaamse
Gemeenschap nieuwe perspectieven opent voor het affirmeren van de eigen identiteit,
ook naar het buitenland toe. Zij kreeg reeds de mogelijkheid om op het vlak van de
persoonsgebonden materies internationale verdragen te sluiten. Wanneer straks de
praktische toepassingsmodaliteiten van dat verdragsrecht worden vastgelegd betekent
dat beslist een stap vooruit. De staatshervorming vergemakkelijkt ook de contacten
met het officiële Nederland dat tot vóór kort enigszins terughoudend stond t.a.v.
afzonderlijke onderhandelingen met de Vlaamse Gemeenschap in het unitaire België.
Bewindslieden als Martens, Lubbers en Geens hebben dat openlijk erkend en
herhaaldelijk inventieverklaringen afgelegd die wijzen op bereidheid om van de
nieuwe mogelijkheden gebruik te maken. Zo schijnt nu de politieke wil aanwezig te
zijn voor een aanpassing van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord van 1946,
rekening houdend met die staatshervorming en de ondertussen gewijzigde
omstandigheden. Wat de tien jaar oude Taalunie betreft, schijnt er in Noord en Zuid
ook een grote consensus te bestaan om alle nu reeds in het Taalunieverdrag
vastgelegde mogelijkheden te
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benutten ten einde in de meest optimale voorwaarden de Nederlandse taal en cultuur
in het buitenland te kunnen presenteren.
In het vooruitzicht van het tot stand komen van het Europa zonder grenzen wordt
er, ook in andere landen, sterk op aangedrongen om in het Verdrag van Rome een
‘cultuurparagraaf’ op te nemen. In dat opzicht worden met de grootste aandacht de
pogingen gevolgd die aangewend worden door de kleinere cultuurgebieden om deze
regio's op een of andere manier bij het Europabeleid te betrekken. In Europees verband
mag ook gewezen worden op het gelukkig initiatief van alle 36 Nederlandse en
Vlaamse Europarlementsleden die op 14 juni jl. te Straatsburg een verklaring
ondertekenden waarbij zij zich hebben verbonden bij hun regeringen, collega's van
nationale en regionale parlementen en partijbesturen te pleiten voor een maximale
Vlaams-Nederlandse samenwerking voor meer efficiënte identificatie en promotie
van onze gemeenschappelijke taal en cultuur in het buitenland. Mogen wij er overigens
nog op wijzen dat n.a.v. de recente uitreiking aan Gerrit Kouwenaar van de Prijs der
Nederlandse Letteren ook Koning Boudewijn er op heeft gewezen dat
Nederlands-Vlaamse samenwerking onontbeerlijk is om onze taalgemeenschap in
Europa veilig te stellen.
En dan zijn er nog de niet-aflaatbare inspanningen van tientallen particuliere
verenigingen - teveel om op te noemen - die in Noord en Zuid op elk domein van
ons maatschappelijk leven actief zijn in een geest van brede samenwerking. Die
samenwerking krijgt ook steeds meer aandacht in de media. Er gaat haast geen dag
meer voorbij of in kranten en tijdschriften geven publicisten hun visie over die
samenwerking en de manier waarop ze kan verwezenlijkt worden. In radio en TV
wordt ze hoe langer hoe meer een realiteit: co-produkties, uitwisseling van
programma's, medewerkers e.d.m.
Ondanks bepaalde minder gunstige elementen zijn er dus ook wel hoopvolle
tekenen. Het Nederlands heeft zeker nog een toekomst in Europa. Maar dan moet
hiertoe een doelgerichte strategie worden uitgewerkt, zowel in eigen land als in
overleg met Nederland, zowel door de overheid als door de particuliere sector. Wij
hebben in dit artikel al gewezen op enkele sporen die hierbij kunnen gevolgd worden.
Maar intentieverklaringen van onze bewindslieden alleen volstaan niet langer. Van
hen verwachten wij een bewust, krachtdadig, dynamisch en doelgericht beleid en
effectieve steun voor initiatieven, uitgaande van semi-officiële instellingen en
particuliere stichtingen en verenigingen die zich hiervoor inzetten. Wij denken b.v.
aan stichtingen zoals ‘Ons Erfdeel’, het Algemeen Nederlands Congres en het ANV,
de verenigingen van Vlamingen en Nederlanders in het buitenland en zovele andere.
Van de overheid in Noord en Zuid verwachten wij ook een geconcentreerde actie
bij de opleiding en de geregelde bijscholing van diplomaten om hen in de mogelijkheid
te stellen onze gemeenschappelijke taal en cultuur in het buitenland met de vereiste
interesse en kennis van zaken te helpen uitdragen en behartigen. Onze respectieve
Culturele Instituten in het buitenland kunnen hierbij ook een actievere rol spelen dan
tegenwoordig het geval is. Maar dan moeten hun ook de nodige
werkingsmogelijkheden en middelen worden geboden. Van Radio Nederland en de
Wereldomroep van de BRT wordt terzake ook een grotere gezamenlijke inspanning
gevraagd t.a.v. hun luisterpubliek in het buitenland.
En om dit vragenlijstje te besluiten willen we nog even pleiten voor het inwilligen
van een verzoek dat onlangs op het 40ste Algemeen Nederlands Congres geformuleerd
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werd, nl. dat in het vooruitzicht van het Europa zonder grenzen, vóór 1993 onze
verantwoordelijke bewindslieden zouden besluiten tot de oprichting in Brussel, het
hart en de politieke hoofdstad van Europa, van een ‘Instituut voor de Nederlandse
Cultuur’ met als doel de culturele en andere belangen van Nederland en Vlaanderen
in Europa, bij de Gemeenschap en haar huidige en toekomstige lidstaden te behartigen.
Zijn we daartoe bereid om het Nederlands in Europa toch nog een toekomst te
garanderen?
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De kunstenaar in het Europa van morgen
Eugène Van Itterbeek
Filosofisch gesproken is het verschrikkelijk moeilijk om in de toekomst te kijken.
Meer nog dan vroeger, toen de westerse cultuur gedragen werd door een vast geheel
van religieuze inzichten en morele waarden, bevindt de hedendaagse kunstenaar zich
in een toestand van onzekerheden, die ook zijn toekomstvisie aantasten. Voor de
artistieke schepping is dat cultuurgegeven een sterke intellectuele uitdaging. Het
ongekende behoort tot onze dagelijkse ervaringen, wat op concrete wijze tot uiting
komt in een bestendig gevoel van de onbestendigheid van de wereld.
Wie had de aardschok voelen aankomen van de totale ineenstorting van het
communistische bestel? Wie had enkele maanden later kunnen voorzien dat het
onverwachtse optimisme dat zich van Europa had meester gemaakt, ineens
weggevaagd zou worden door een crisis die de wereldeconomie op haar grondvesten
kan doen daveren? De Russische wiskundige en schrijver Alexander Zinoviev had
er zich nog maar pas over verwonderd hoe de grootmachten en het hele militaire
apparaat in Oost en West verlamd waren door het feit dat de zo lang verwachte en
voorbereide derde wereldoorlog niet had plaatsgegrepen en dat daar in Rusland de
hoofdoorzaak lag van de val van het militaristische sovjetregiem1. Zijn woorden zijn
nog niet koud of die derde wereldoorlog kan door een domme vonk opnieuw
ontbranden. Het lijkt erop alsof de militaire krachten de invasie van Koeweit hebben
aangegrepen om hun getaande en doelloze macht opnieuw te kunnen ontplooien.
Wat is nog zeker? Op welke grondvesten kan nog een harmonisch beschavingsmodel
worden gebouwd?

De on-wereld
Schrijvers en filosofen wijzen op de ‘gebroken wereld’, op de ‘verdeelde mens’: ‘De
hedendaagse mens is verdeeld, geschonden, onvolledig, een vijand van zichzelf;
Marx noemde hem “vervreemd”, Freud “verdrongen”; een toestand van oude harmonie
is verloren gegaan, men streeft naar een nieuwe volledigheid’, schrijft Italo Calvino2.
De Mexicaanse romancier Carlos Fuentes vraagt zich af of het herboren Europa van
het jaar 2000 zal herleid worden tot ‘een crisis van de rede, een crisis van
doelstellingen, een crisis van rechtvaardigheid en een cirkeltriomf van produktie en
consumptie’3. De Spaanse dichter en socioloog Jorge Riechmann spreekt van een
‘onwereld’ (in-mundo, met een zinspeling op het Franse ‘immonde’, smerig) en stelt
het Europese humanisme in vraag: ‘Europees humanisme: paradoxale uitdrukking.
Als het wezen van Europa de oorlog is (van de mensen onder elkaar en tegen de
natuur), en die conjectuur lijkt niet ontregeld, dan is Europa radikaal
antihumanistisch’4. Zijn er nog meer citaten nodig? In zijn boek L'Europe et ses
nations drukt de historicus Krzysztof Pomian het nog duidelijker uit: ‘Als
gemeenschap van waarden, verkeert Europa in crisis’5. De Franse filosoof Jean-Marie
Domenach maakt het meer problematisch: ‘...ook wij leven in de afwezigheid:
afwezigheid van de politiek, afwezigheid van God en, zegt men, afwezigheid van de
mens...’6. Citaten ten overvloede om aan te tonen voor welke leegte de hedendaagse
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kunstenaar en schrijver staat. Die leegte zal, in hoever we dat nu kunnen overzien,
in de nabije en verre toekomst de wijsgerige achtergrond blijven vormen waartegen
zowel elk individu als de maatschappij zijn of haar bestaan zal moeten uitbouwen.

Een culturele kloof
Een ander, dit keer socio-cultureel gegeven dat voor heel West-Europa geldt, is de
groeiende kloof tussen aan de ene kant een elite van intellectuelen, hoger
kaderpersoneel, hoger gesitueerden uit de vrije beroepen, en aan de andere kant de
massa on- en lager geschoolden, de lagere kaders en zelfs de middenklasse die
overgeleverd zijn aan de massaconsumptie, waarmee ze worden overspoeld door de
moderne media en een volksvervreemdende amusementscommercie naar Amerikaans
MTV-model. De Amerikaanse essayist Allan Bloom beschrijft dit verschijnsel als
volgt: ‘Kortom, het leven wordt herleid tot een nonstop, commercieel verpakte
masturbatiefantasie’. Hij noemt die hele amusementsindustrie, waarvan de rock de
massale expressie is, een van de rijkste markten uit de naoorlogse wereld: ‘De
rockhandel is een volmaakt kapitalisme, dat beantwoordt aan een vraag en dat die
vraag helpt scheppen’7. Elders in zijn boek The closing of the American Mind noemt
Bloom die leegte ‘nihilisme zonder afgrond’, d.w.z. pure leegte.
Statistieken van het Franse ministerie van Cultuur over de periode 1973-1989
tonen duidelijk aan hoezeer de culturele kloof tussen de hogere en de lagere
bevolkingsgroepen in hoge mate samenvalt met de scheiding tussen rijk en arm,
tussen hogere en lagere inkomensgroepen8. Universitairen gedragen zich in het
algemeen volgens een zogeheten ‘klassiek’ cultuurmodel, dat bestaat uit lectuur, het
beluisteren van klassieke en hedendaagse ernstige muziek, het bezoek van schouwburg
en opera, het bezichtigen van kunstwerken, het reizen met culturele doeleinden, en
vooral bij jongere intellectuelen de belangstelling voor moderne dans en jazz.
Kenmerkend is ook dat de familiale traditie en een hogere sociale afkomst belangrijke
factoren zijn bij de keuze voor eerder klassieke uitingen van cultuur en dat het diploma
op zichzelf niet altijd van doorslaggevende aard is in het cultureel gedrag. Uit dit
onderzoek is nog gebleken dat de strategieën die in de jaren '60-'70 werden ontwikkeld
voor een ruimere deelname van de bevolking aan het culturele leven, vooral van de
maatschappelijk minder bevoorrechte groepen, weinig resultaat hebben opgeleverd.
Na de jaren '70 hebben de ontwikkeling en verspreiding van de audiovisuele middelen
bij de massa van de bevolking, voor wie die strategieën waren opgezet, het culturele
vacuüm opgevuld. Tegelijkertijd zijn ook in de grote verstedelijkte en
geïndustrialiseerde gebieden de massa ingewekenen uit het platteland totaal vervreemd
geraakt van de oorspronkelijke volkscultuur. Die uitwijking naar de industriegebieden,
zoals in het Noorden van Italië, liet een immens cultureel braakland achter dat nog
slechts wordt bewoond door een verouderd een verarmde bevolking. In de
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massasteden ontstaat een vierde wereld van werkelozen, bejaarden, migranten,
doelloze jongeren, die een voedingsbodem vormen voor drugs, armoede, delinquentie
en allerlei andere vormen van asociaal gedrag zoals hooliganisme en vandalisme.
Het geschetste beeld lijkt somber, maar wie even de grote lanen en pleinen verlaat
in steden als Parijs, London, Brussel, Liverpool of Milaan, stoot op taferelen van
ellende en verval. De concentratie van massale culturele evenementen als
internationale tentoonstellingen, theater-, muziek- en filmfestivals,
atletiekmanifestaties, voetbalwedstrijden, rock- en andere muziekrecitals, die gretig
gebruik maken van rijk gevulde beurzen van banken en multinationals, staat in scherpe
tegenstelling tot de culturele en sociaal-economische onderontwikkeling van tientallen
miljoenen Europeanen in die grote agglomeraties.
Naast de sociale kritiek op de showbusiness die zich van de cultuur heeft meester
gemaakt en die vooral zijn markt zoekt in sterk bevolkte steden, is het evenzeer
noodzakelijk om de megapolisering van de cultuur in West-Europa aan de kaak te
stellen op grond van zuiver culturele of artistieke overwegingen. De ontzettend rijke
en verscheiden Europese plattelands- en volkscultuur, die sinds eeuwen haar
uitdrukking heeft gevonden in de vele streektalen die Europa rijk is, in dans en
klederdracht, in bouwstijlen en landschapsarchitectuur, in leefgewoonten, in het
volksgeloof dat zo innig is vervlochten met riten rond dood en leven, dreigt te worden
weggespoeld onder de vloedgolf van een totaal gecommercialiseerde monocultuur.
Dorpen, kleine en middelgrote steden lopen het gevaar, als centra van streekcultuur,
van de kaart te worden geveegd.

Kunst en kennis
Welke houding kan de kunstenaar of schrijver aannemen tegenover die tegelijkertijd
filosofische en maatschappelijke problematiek? Als de kunstenaar wil aanspraak
maken op een bepaald intellectueel gezag in de moderne samenleving, zal hij op de
hoogte moeten zijn van de belangrijke vragen van zijn tijd. Als literatuur, film,
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beeldende kunsten, toneel, die in de allereerste plaats vormen zijn van sociale
communicatie, aansluiting willen vinden op de politieke, wetenschappelijke, ethische,
religieuze thema's, die het bestaan beroeren, dan zullen hun beoefenaars zich daarover
op bestendige wijze moeten informeren. In die zin wordt er van de schrijver een zeer
hoge competentie gevergd. Kunst en kennis kunnen niet meer zonder elkaar. In dat
opzicht heeft me het kunstwerk van de Engelse kunstschilder Turner, tentoongesteld
in de Londense Tate Gallery zeer sterk getroffen. Zijn werk is gegroeid uit een poging
tot synthese van Oudheid en Bijbel, van poëzie en kunsttheorieën van zijn tijd, van
de artistieke traditie en de modernste kunsttechnieken, van de kennis van de natuur
en de gevaren van de industrialisering voor het landschap. Juist door zijn intens
schoonheidsgevoel was Turner ook zo bekommerd om de harmonie van het panorama
dat de Thames hem bood vanaf Greenwich Park, waar hij het drukke Londen kon
zien ‘amidst a world of care’, zoals hij het zelf formuleerde. Naast de zuiver artistieke
waarde van zijn werk, treft Turner door het totale of integrale karakter van zijn visie
op de wereld9. Hij schept een beeld van ‘volledigheid’, zonder in die volledigheid te
zijn opgesloten. Hedendaagse dichters, onder meer ook in Vlaanderen Stefaan
Hertmans, pleiten hoe langer hoe meer voor een gedachtenlyriek. Het is ook niet
verwonderlijk dat juist dichters als Hölderlin, Blake, Valéry, Hopkins, Wordsworth,
Eliot zo'n nieuwe aandacht krijgen.
Een andere belangrijke strekking die vooral in de poëzie tot uiting komt en ook
in het proza van schrijvers als Calvino, Roubaud, e.a. is de opzet om tegen de
vervlakkende taal van de moderne informatie en de simplifiërende voorstelling van
de wereld in, de complexiteit van het kunstwerk te plaatsen. Daarbij wordt
teruggegrepen naar uitvoerige collectieve literaire modellen als de Ilias of de
middeleeuwse epische romans, die een haast labyrintisch totaalbeeld scheppen van
een
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hele maatschappij. Ook Umberto Eco werkt in die zin en wenst aan de literatuur
opnieuw een sterke maatschappelijke relevantie te geven, althans op intellectueel
gebied. Door hun kritische houding staan de schrijvers en kunstenaars in de oppositie.
Een roman als De duivelsverzen van Salman Rushdie past ook volkomen in dat beeld
van de moderne schrijver: hij noemt zijn roman ‘een versie van de wereld’ en ziet
de kunst als ‘het derde beginsel dat kan bemiddelen tussen de stoffelijke en geestelijke
wereld’10. Ook de reeds genoemde Alexander Zinoviev schept op de hem eigen
satirische wijze totaalbeelden van de Russische maatschappij. Opvallend is ook het
groeiend aantal wetenschappers of academisch gevormden die de literatuur of de
beeldende kunsten beoefenen.

In het midden van de wereld
In verband met de maatschappelijke betrokkenheid van de hedendaagse schrijver
lijkt er eerder een klimaat te zijn gegroeid van niet-betrokkenheid. De dichter voelt
dat hij geen greep heeft op de wereld. De Spaanse dichteres Luisa Castro schrijft dat
juist de wereld meer haar leven bepaalt dan zijzelf, dat ‘haar bestemming meer van
de anderen afhangt dan van haarzelf’11. Politieke, economische, technologische
krachten hebben de bovenhand. Het ‘ik’ verliest zichzelf. Vandaar het belang dat
Luisa Castro hecht aan wat ze de ‘geografie van de gevoelens’ noemt. Het is uiteraard
óók een manier om in de wereld te staan, maar dan op een teruggetrokken positie,
waarbij aan de volkeren een groter belang wordt gehecht dan aan de staten, waar de
culturen gaan heersen over de imperiums. De kunstenaar laat zich niet meer om de
tuin leiden door de schijn van de wereld. Als hij, zoals de Deense dichter Christian
Bundegaard, in het midden van de wereld gaat staan, dan is het als een soort antenne
die alles registreert, die de taal opvangt van zijn tijd en haar omzet in verstaanbare
spiegels van de wereld12. De dichter gaat tussen de mensen staan, hij zit achteraan in
de klas, neemt waar wat vooraan gebeurt en specialiseert er zich in om het gebeuren
om te zetten in taal en voor zoveel mogelijk mensen doorzichtig te maken.
De maatschappelijke positie van de kunstenaar wordt enorm bemoeilijkt door het
feit dat zijn werk, dat tegen de consumptiecultuur is gericht, alleen beperkte groepen
bereikt. De kritische functie van de kunst bevordert ook de verstaanbaarheid niet.
Het geld van overheid en sponsors wordt in het algemeen niet aangewend voor de
ondersteuning van de kritisch gerichte artistieke en literaire creativiteit. Dichtbundels
en essays behoren in heel West-Europa tot de minder verkochte genres. Zal de
kunstenaar zich in de toekomst niet verder moeten bekwamen in de audio-visuele
expressievormen, zodat hij een plaats kan verwerven in de massa-media? Net zoals
dichters-cineasten als Jacques Prévert, Pier Paolo Pasolini, Jean Cocteau, Peter
Handke en zovele anderen die de Europese film hebben vernieuwd, zo kunnen de
hedendaagse dichters ook vernieuwende impulsen geven aan de hedendaagse
beeldcultuur13.
Hoe moeilijk de positie van de scheppende kunstenaar in de hedendaagse
samenleving ook is, toch kan met bewondering worden opgekeken naar de kunstenaars
en schrijvers uit Oost- en Midden-Europa die tot voor de val van het communistisch
regime als vitale krachten zijn overeind gebleven in een intellectueel bijna ten dode
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opgeschreven maatschappij. Dank zij hun weerbaarheid konden die culturen overleven
en zich ten slotte bevrijden. Een ver doorgedreven culturele dialoog tussen de
kunstenaars en intellectuelen uit Oost en West kan zeer verhelderend werken voor
het verwerven van scherpere inzichten in het toekomstig maatschappelijk functioneren
van de artistieke en literaire creativiteit in Europa.

Eindnoten:
1 Alexandre Zinoviev, Les gorbatchéviens, in La Quinzaine littéraire, 16-31 maart 1990, p. 10
en Katastroïka, Lausanne, L'Age d'Homme, 1990.
2 Italo Calvino, La galerie de nos ancêtres, in Magazine Littéraire, febr. 1990, p. 35.
3 Carlos Fuentes, Europe's other face, in Liber, nr. 2, p. 20.
4 Jorge Riechmann, No hay poema que deje el mundo intacto, in De Europese Lente (Leuvense
cahiers 100), Leuvense Schrijversaktie, 1990.
5 Krzysztof Pomian, L'Europe et ses nations, Parijs, Gallimard, 1990, p. 215.
6 Jean-Marie Domenach, Europe: le défi culturel, Parijs, Editions La Découverte, 1990, p. 138.
7 Allan Bloom, The Closing of the American Mind, Londen, Penguin Books, 1988, p. 75 en 77.
8 Olivier Donnat et Denis Cogneau, Les pratiques culturelles des Français 1973-1989, Parijs,
La Découverte, 1990.
9 Andrew Wilton, Painting and poetry, Turner's Verse Book and his Work of 1804-1812, Londen,
Tate Gallery, 1990, p. 135.
10 Salman Rushdie, Is er dan niets meer heilig? Over religie en literatuur, Utrecht-Antwerpen,
Veen, 1990, p. 46 en 62-63.
11 Luisa Castro, Desde el atajo, in De Europese Lente, 1990.
12 Christian Bundegaard, Today the poet stands in the Middle of the World, in De Europese Lente,
1990.
13 Eugène Van Itterbeek en Erwin Jans, Poëzie en beeld. Deel III. Film, Leuven, Leuvense
Schrijversaktie, 1988.
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Volkscultuur als factor van Europese bewustwording
Stefaan Top
Volkscultuur in het algemeen
Het kan hier niet de bedoeling zijn een doortimmerde definitie te geven van
volkscultuur, een begrip dat evenals de term volk in de 19de eeuw werd uitgevonden
en als dusdanig niet stoelt op een historische realiteit. Hoewel het begrip volkscultuur
iets artificieels is, wordt het vandaag de dag nog heel vaak gebruikt als zelfstandig
naamwoord met een specifieke betekenis. Maar het wordt ook vaak vermeld ter
onderscheiding van wat wel eens elitecultuur (in het verleden) en massacultuur (in
het heden) wordt genoemd. In deze context verwerft volkscultuur een positieve
connotatie want het bevat en refereert aan heel wat kwaliteiten van vroeger, die nu
niet meer of veel minder voorhanden zijn en waarover verder meer te lezen valt.
Daartegenover staat de moderne massacultuur, die wegens gebrek aan persoonlijke
reflectie veelal negatief geëvalueerd wordt. Terwijl men volkscultuur in de hand lijkt
te hebben, wordt men door massacultuur als het ware overweldigd. Men onder-gaat
massacultuur, want ze wordt via de media en de reclame vrij agressief aangeboden
(opgedrongen).
We zijn er ons van bewust dat deze voorstelling eenzijdig en ongenuanceerd is,
maar we houden het voorlopig hierbij. Wel voegen we er nog aan toe dat volkscultuur
en massacultuur mekaar niet hoeven uit te sluiten, en dat elementen uit de
massacultuur op hun beurt harmonisch geïntegreerd kunnen worden in de volkscultuur.
We denken hier onder meer aan het moderne kinderlied, dat duidelijk beïnvloed
wordt door radio en televisie, en als zodanig gevoelig verschilt van het kinderlied
dat rond de eeuwwisseling of in de periode van het interbellum werd opgetekend.
Het bewijst dat kinderen niettegenstaande alles hun creativiteit hebben bewaard en
zelfs in staat zijn om op een eigen manier met de muzikale produkten van de
massamedia om te gaan.

Volkscultuur nu
De vraag rijst of er vandaag nog plaats is voor volkscultuur, aangezien de technische
vooruitgang niet stopt, de grenzeloosheid van de telecommunicatie een feit is, en het
proces van Europeanisering en mondialisering niet tegen te houden lijkt. Wie rondom
zich kijkt, stelt evenwel vast dat Vlaanderen nog steeds duidelijke sporen van
authentieke volkscultuur laat zien. We verwijzen onder meer naar bepaalde vormen
van feestcultuur, het taai voortleven van sommige volkssporten zoals vinkenieren in
Oost- en West-Vlaanderen of beugelen aan de Maaskant, de kleurrijke aanwezigheid
van de schuttersgilden in onze dorpen en steden, enzovoort. Verder wordt er nog
echt verteld en gezongen, maar de inhoud van de verhalen en de liederen en de
omstandigheden waarin ze weerklinken, zijn geëvolueerd. Bovendien valt het op dat
bepaalde volksculturele uitingen, dank zij de revival, een nieuw leven zijn gaan
leiden. We denken hierbij aan de volksmuziek en de volksdans.
Al bij al blijkt hieruit dat volkscultuur een complex gegeven is, dat, naargelang
van de historische of sociale context, vatbaar is voor een verschillende interpretatie
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en waardering. Wie dweept met de charmes van volkssprookjes en dito sagen, zal
ontgoocheld zijn over wat momenteel als volksverhaal wordt aanvaard. Voor hem
betekenen het verdwijnen van het poëtische en het achterwege blijven van het
landelijke een degeneratie. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de traditionele
ballade, die in onze gewesten nog heel uitzonderlijk spontaan te horen is en vervangen
werd door meezingertjes. De volkscultuur, die per definitie traditioneel is, evolueert
dus. Er is dan ook een onderscheid te maken tussen bij voorbeeld de diverse vormen
van wooncultuur die Bokrijk visualiseert, en wat de architecten vandaag voor de
bebouwing van het platteland concipiëren. Hetzelfde kan opgemaakt worden voor
andere traditionele items zoals voeding, kleding, ontspanning, enzovoort. Zonder
een waardeoordeel uit te spreken, is iedereen het erover eens dat al deze zaken kort
na de Tweede Wereldoorlog fel veranderd zijn. De tijd van toen is folklore geworden...

Volkscultuur even doorgelicht
Op zichzelf is volkscultuur evenals cultuur een massabegrip, waarmee bedoeld is
dat het diverse uitingen omvat. Het gaat immers om antwoorden en reacties van de
mens op anderen en de hem omringende wereld. Volkscultuur omspant dus een heel
breed spectrum, dat verband houdt met materiële voorwerpen en immateriële zaken,
zoals werktuigen, speelgoed, huisraad, bijgeloof, volksgeneeskunde, rituelen met
betrekking tot de levensloop, volksverhalen, enzovoort. Het betreft hier elementen
uit het leven van iedere dag, die voor een stuk meegegroeid zijn met de groep waartoe
ze behoren. We spreken in deze samenhang van traditie, een term verwijzend
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naar een zeker historisch proces, waarin iets een bijzondere betekenis of waarde
krijgt en daarom individueel of collectief overgeleverd wordt. Naargelang van de
gemeenschap kunnen de tradities verschillen, wat impliceert dat volkscultuur geen
eenheidsbegrip is, maar een variabiliteit oproept, ook subculturen genoemd. Als
sociale groep hebben vissers inderdaad een andere cultuur dan mijnwerkers: vergelijk
hun taalgebruik, kleding, gereedschap, enzovoort. Maar naast een differentiatie op
maatschappelijke basis kent de volkscultuur ook uitgesproken geografische
verschillen, wat onder meer tot uiting komt in de maaltijd die in West-Vlaanderen
of Antwerpen gegeven wordt naar aanleiding van een begrafenis. Volkscultuur ten
slotte is niet iets dat een groep er bij gelegenheid bijneemt, maar is op zichzelf een
spiegel van de groep. Het is een soort collectieve mentaliteit, die zich spontaan en
op diverse manieren manifesteert en als zodanig kenmerkend, tekenend is voor de
groep. Volkscultuur is met andere woorden een criterium tot collectieve
herkenbaarheid, hoewel een opsomming van de onderscheidende kenmerken niet zo
maar te geven is. Volkscultuur hangt als zodanig samen met de identiteit van de
groep of de gemeenschap in kwestie.

Volkscultuur in het toekomstige Europa
Nu de aandacht meer en meer gaat naar het Europa der volkeren, wordt de inbreng
van de volkscultuur ook belangrijker. Het zal er dus op aankomen dat de diverse
gemeenschappen (groepen) zich door middel van authentieke volksculturele uitingen
profileren. Het lokale en het regionale zijn daarom aan een ernstige herbronning toe.
Dit is een belangrijk gegeven, want in het Europese mozaïek zal alleen het
waardevolle, het echte boven water komen. De rest verdwijnt in de kleur- en
smaakloze ‘melting pot’. Naarmate men erin slaagt zijn eigen culturele identiteit
(opnieuw) te ontdekken en/of naar buiten te dragen, realiseert men zich zijn eigen
specifieke rol en komt men tot het besef dat de andere anders is en daarom boeit.
Deze vergelijkende opstelling mag niet leiden tot een confrontatie, maar zal
integendeel de poort openen naar wederzijds begrip, betere kennis, grotere waardering
en dus meer harmonie onder de volkeren.
De aantrekkingskracht van heem- en volkskundige musea in het buitenland ligt
precies in het tonen van het andere beeld in verband met gewone zaken uit het
dagelijks leven. Geboorte, huwelijk en de dood bij voorbeeld zijn weliswaar universele
fenomenen, maar de manier waarop deze hoogtepunten beleefd werden, verschilt
duidelijk van periode tot periode en van volk tot volk, ook nog vandaag de dag.
Vergelijk maar even de manier waarop het overlijden wordt meegedeeld aan de lokale
gemeenschap in een Frans bergdorp, een Italiaans stadje, een Noordspaanse
kustgemeente of in een dorp in het Portugese binnenland. Zelfs bij ons bestaan er
nog verschillende mogelijkheden om familieleden, vrienden en kennissen van het
droevige feit op de hoogte te brengen. Heem- en volkskundige musea zijn aldus
unieke plaatsen om het doen en laten van de gewone mensen in een bepaalde streek
te ontdekken. En in de mate dat aandacht is besteed aan de voorwerpen in hun sociale,
geografische en historische context en aan een didactische presentatie ervan, zal de
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verstandige bezoeker erin slagen achter de objecten een leerrijk verhaal over mensen
in een bepaalde gemeenschap te reconstrueren.
Zijn bovenvermelde musea tempels van historische volkscultuur, dan bieden de
restaurantjes die streekgerechten op het menu hebben, de profane en religieuze
uitingen van feestcultuur, de straat- en marktartiesten, enzovoort herhaaldelijk kansen
om andere facetten van de levende volkscultuur te ervaren. De experiëntie leert dat
de persoonlijke ontdekking van het pittoreske en het zogenaamd typische gelukkig
maakt en tegelijkertijd een verrijking betekent. Via wijn en gerechten de Franse,
Italiaanse of Spaanse keuken leren ontdekken en dat zonder Michelingids of andere
gastronomische handleiding, kan een sensationele onderneming worden, die leidt tot
een beter begrip van de desbetreffende mentaliteit. In ieder geval biedt een ontmoeting
met de levende volkscultuur meer kansen tot culturele bezinning.
In het kader van volksculturele exploratie en uitwisseling dienen hier nog de vele
internationale volksdans- en volksmuziekfestivals vermeld te worden. Het festival
van Schoten, de Leuvense Paasfeesten, de Europeade voor volkskunst van Mon De
Clopper - om maar enkele evenementen te noemen - zijn uitstekende gelegenheden
om via dans, muziek en lied niet alleen een andere wereld te ontdekken, maar ook
om met gelijkgezinde partners het dagelijks leven ter plekke vanuit een bevoorrechte
situatie te leren kennen. De ervaring leert dat dergelijke contacten vaak een blijvend
karakter krijgen en soms zelfs tot echte vriendschapsbanden uitgroeien. In dit
perspectief mikt de Europeade voor volkskunst (in 1964 in Antwerpen gelanceerd)
uitdrukkelijk op ontmoeting met, kennis van, respect voor en waardering van andere
culturen, wat ongetwijfeld de vriendschap stimuleert en bijdraagt tot de eenwording.
Omdat volkscultuur per definitie een groepsaangelegenheid is, waarbij
dagdagelijkse zaken met een specifieke en traditionele waarde centraal staan, ligt
het voor de hand dat deze materie uiterst geschikt is als medium tot culturele
bewustwording. Van de echte volkscultuur gaat immers iets origineels uit, dat
fascineert en aantrekt. Volkscultuur kan daarom fungeren als een soort cement, die
mensen en hun cultuur met mekaar verbindt en bovendien bijdraagt tot de handhaving
van een unieke culturele verscheidenheid binnen een politieke en economische
eenheid.
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Europa, onderwijs en cultuur: een concept
Alfred Daelemans
Als in een recapitulatie vat Mgr. Daelemans, van uit zijn veelzijdige
Europese ervaringen en bezinningen, de meeste van de voorgaande
bijdragen samen. Hij heeft het uiteraard over het onderwijs, doch ook
over de Europese wortels, waar Guido Maertens grondig is op ingegaan;
over de regio's, uitvoerig behandeld zowel door Gaston Geens als door
Maurits Coppieters; over het belang van onze taal, bepleit door Marcel
Vertommen; het bevat een indringend onderzoek en programma voor de
cultuur- en kunstwereld, aldus de ontleding van Eugène Van Itterbeek
onderstrepend.
Indien men de termen ‘Europa’, ‘onderwijs’ en ‘cultuur’ met elkaar in verband wil
brengen, is het aangewezen vooraf te proberen te omschrijven in welke betekenis
men de termen wil gebruiken en verbinden en welke dan de zin van dit concept kan
zijn. ‘Europa’ wordt in zovele betekenissen gebruikt en met zovele waarden, gevoelens
en verwachtingen geladen dat wij een verantwoorde hermeneutische keuze dienen
te maken als wij het willen hebben over het Europa van cultuur, opvoeding en
onderwijs.

De historisch-culturele context
Europa wordt beschouwd en benaderd vanuit zeer vele gezichtspunten: historische,
politieke, sociale, juridische, culturele,

economische enz. Wanneer Europa in betrekking wordt gebracht met cultuur,
onderwijs en opvoeding, stellen wij dat dit vanuit een historisch-culturele invalshoek
dient te gebeuren eerder dan b.v. vanuit een economische. Het economische Europa
is ongetwijfeld een belangrijke realiteit: de voltooiing van de interne markt binnen
de EG-lidstaten staat voor de deur en mobiliseert reeds een enorm kapitaal, ook aan
mensen, beïnvloedt het dagelijks samenleven in de West-Europese ruimte in een
aanzienlijke mate en zal nog verder toenemen. De EG-onderwijsprojecten zoals
Erasmus, Comett, Lingua e.a. wijzen op het belang dat door de Europese
Gemeenschap ook aan onderwijs wordt gegeven. Maar het is voor iedereen duidelijk
dat de aandacht die aan deze projecten en programma's wordt gegeven in het verlengde
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ligt van het Europese economische integratieproces. De problemen waarvoor men
zich gesteld ziet en die aanleiding kunnen geven tot onderwijsbemoeiingen vanuit
de EEG zijn de gevolgen op personen en goederen van de voltooiing van de interne
markt zoals de toenemende mobiliteit van de (beroeps)bevolking, het vrije verkeer
van de werknemers en veranderingen op de Europese arbeidsmarkt. Het economische
Europa vraagt van het onderwijs op Europees vlak vooral oplossingen voor de zo
juist genoemde problemen en biedt daarvoor als hulpmiddelen de bekende
programma's aan.
De Europese Gemeenschap blijft echter aarzelend om ook resoluut de versterking
van het Europese bewustzijn in het onderwijs na te streven en om het verdrag van
Rome van 1957, dat onderwijs als dusdanig van de Europese bevoegdheden uitsluit,
even resoluut te wijzigen.
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Men blijft voorzichtig, zeer voorzichtig, want men vreest wellicht dat de eigen
nationale cultuur, de structuren, de talen, zouden kunnen bedreigd geraken door een
doorgedreven Europese integratie, laat staan eenmaking van de nationale
onderwijsstructuren. Het is best zich geen illusies te maken m.b.t. een snelle wijziging
van de toestanden op onderwijsgebied. Nederland en België denken progressief
Europees op dit gebied. Maar of dit ook het geval is in Engeland of Frankrijk is een
vraag. Wij hebben hier nu niet de tijd om een aantal ervaringen te ontleden, die wij
in dit verband konden opdoen via onze contacten binnen het Europees katholiek
onderwijs, maar het is duidelijk dat de bereidheid van de kleine landen het grootst
is.
Het economische uitgangspunt, hoe interessant ook in vele opzichten, evenmin
als het politieke Europa en zijn moeizame integratieproces, zullen voldoende zijn
om tot de kern van het Europa van de cultuur en het onderwijs door te dringen. Het
economische en politieke concept lijkt ons onvoldoende om een waarachtige Europese
paideia te schragen. Dit doet niets af aan de belangrijkheid van deze aspecten om tot
de grote Europese eenwording te komen waarvan zovele Europeanen uit alle landen
dromen.

Het socio-culturele identiteitsbesef
Tot het éénwordende Europa behoort ook het rijke gebied van de cultuur in haar
historische en sociale betekenis maar ook met een antropologische inslag. Men kan
op dit ogenblik reeds spreken van een Europese samenleving en van een ‘European
way of life’, maar dan komt men onvermijdelijk ook bij de ‘Europese mens’ terecht
of zoals sommigen het verkiezen uit te drukken bij de Europese burger. En het zal
ook vanzelfsprekend zijn dat dit concept van een Europese mens een hecht verband
heeft met een opvatting over Europese opvoeding, cultuur en vorming.
M.a.w. er bestaat een Europese identiteit en een Europees identiteitsbesef of
-bewustzijn. Dit bewustzijn is én individueel én collectief. Europeaan is men samen
met anderen in de ruimte van een samenleving. Dit is de horizontale dimensie. De
verticale is de historische dimensie. Wie wil weten wie hij is moet ook een beroep
kunnen doen op een collectief weten dat teruggaat naar het verleden. Wie wil weten
wie hij is moet weten waar hij vandaan komt, moet dus zijn herkomst en geschiedenis
kennen. En deze geschiedenis is algemeen menselijk, heeft te maken met de
menselijke beschaving, maar ook met een eeuwen geleden ontstane cultuur. Het
opzoeken van die wortels van beschaving en Europese cultuur leidt tot de ontdekking
van een erfgoed, dat bestaat uit intellectuele en wetenschappelijke verworvenheden
die ontstaan zijn uit een onstuitbare drang naar waarheid. Dit erfgoed omvat ook de
waardevolle kunstschatten, uiting van het eeuwige zoeken naar schoonheid. Het
omvat ook morele en sociale waarden die ontsproten zijn uit het menselijke verlangen
naar liefde en geluk en naar een wereld waar het goed is om te leven.
Dit Europese erfgoed, dat ook een waardengoed kan genoemd worden of nog
algemener: een geestelijk erfgoed, is herkomstig uit drie Europese polen: Athene,
Rome en Jeruzalem, m.a.w. uit de Griekse en Romeinse beschavingen die tot een
hoog geestelijk peil werden verheven door het christendom. Herhaaldelijk hebben
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cultuurfilosofen en historici dit geestelijke erfgoed beschreven en geanalyseerd. Zij
hebben ook aangegeven welke - doorheen 2000 jaar geschiedenis - de invloed is
geweest van de Germaanse en Angelsaksische landen en zij hebben de middeleeuwse
eenheid beschreven van het ‘Heilige Römische Reich Deutscher Nation’. Zij wezen
ook op de afwijkingen van die grote cultuur die gekenmerkt werd door een eerbied
voor de menselijke waardigheid bij zoverre dat zij geleid hebben tot vreselijke
oorlogen, genocides, concentratiekampen en shoa's.
Het is binnen het bestek van dit artikel niet mogelijk alle aspecten van het Europese
waardengoed onder de loep te nemen. Het geestelijke Europa met zijn christelijke
inslag, werd recent treffend beschreven door de Poolse ex-premier Tomas Mazowiecki
die op Lichtmis 1990 op het patroonsfeest van de Sedes Sapientiae te Leuven vertolkte
wat in oorsprong reeds aanwezig was in de Griekse opvatting over de autonomie en
de zelfwaarde van de menselijke persoon, een opvatting die in het Oostblok zo vaak
met de voeten werd getreden. Wanneer hij spreekt over de menselijke persoon gebruikt
Mazowiecki het woord ‘subject’ in tegenstelling tot het naamloze of wezenloze
‘object’. Ik citeer uit zijn op ervaring berustend getuigenis: ‘Het christendom heeft
in de werkelijkheid van het menselijke lot een zekere onomkeerbare trek gegrift: de
maat van de waardigheid van de mens. Men kan eventueel de christelijke opvattingen
niet delen, maar men kan niet ontkennen dat precies de religieuze ervaring in het
algemeen menselijke bewustzijn een waarde heeft ingebracht en bevestigd, die als
een beendergestel is, waarop de rechten van de mens zich konden steunen. Door het
besliste vasthouden aan het feit dat er iets boven mij is en hoger dan ik en ook iets
in mij, wat onverwoestbaar is, wat niet kan worden toegeëigend en door dwang
onderworpen aan subordinatie, heeft de religieuze ervaring onmiskenbaar de
fundamenten geschapen van een innerlijke vrijheid, die de wortels van de cultuur
vormt.’ Ik meen dat dit citaat op treffende wijze uitdrukt welke soort van geestelijke
en culturele goederen in een Europa-concept m.b.t. cultuur, opvoeding en onderwijs
moeten thuishoren.

Het gemeenschappelijk huis voor Oost en West
Dit Europa-concept wijst op culturele wortels maar strekt zich ook breder uit dan tot
het Europa van de zes, de acht of de twaalf. Het is het Europa van het
gemeenschappelijke huis voor Oost en West, waarvan Paus Johannes Paulus II spreekt
en waarover ook Gorbatchev het heeft. Het gaat om het Europa van Benedictus van
Nursia maar ook over dit van de heiligen Cyrillus en Methodius. Het gaat om een
historische en hedendaagse werkelijkheid, die zo overrompelend is en zo

Vlaanderen. Jaargang 40

39
formidabel snel tot stand komt dat mensen van mijn generatie, die nog adolescenten
en studenten waren tijdens de Tweede Wereldoorlog en de hele nasleep van die
verschrikkelijke wereldbrand meemaakten, zich nog steeds de ogen uitwrijven bij
wat zij nu te zien krijgen in enkele maanden tijd. De Duitse Wiedervereinigung die
wij zopas meemaakten, de ommezwaai van het hele Oostblok, waren tientallen jaren
lang zelfs ondenkbaar.
Dit nieuwe Europa is nu in volle evolutie, het is er en ontwikkelt verder naar 2000
en de volgende eeuw toe. De economische en sociale gevolgen van deze onvoorziene
situatie zijn voor wat de nabije toekomst betreft nog niet juist in te schatten. Maar
het is vrijwel zeker dat de culturele doorstroming van West naar Oost en van Oost
naar West in versneld ritme en op veel grotere schaal dan vroeger plaats vindt. Deze
doorstroming kan zeer verrijkend zijn, maar stelt het Europa van de cultuur en van
het onderwijs ook voor nieuwe uitdagingen.

Een oikos en de talenkennis
Tot ons Europa-concept dat hedendaags en toekomstgericht is, behoren ook aspecten
als de aandacht voor de reusachtige wetenschappelijke vooruitgang in de geestesen natuurwetenschappen waaronder de genetica en de geneeskunde. Aandacht ook
voor de onstuitbare technologische ontwikkelingen en ook voor het Europa van de
regio's.
Wat dit laatste aspect betreft is er terecht in vele landen een grote gevoeligheid
ontstaan. Men wil anders bij Europa betrokken zijn dan enkel langs de
staatsaangehorigheid. Het Europa van de regio's is niet te herleiden tot dit van de
huidige staatkundige indeling. Het Europa van de Middeleeuwen, dit van de
Renaissance en zelfs van de Aufklärung bestond ook uit andere sociale en culturele
gehelen dan uit de landen die bij de herschikking na Europese oorlogen zijn ontstaan
met vaak willekeurige grensafbakeningen.
Hier moeten andere begrippen als natie (het land waar ik geboren ben) en het
Griekse ‘oikos’ worden ingevoerd. Vooral oikos, niet eenvoudig te herleiden tot het
natuurlijke milieu of het ecologische, lijkt mij een adequaat begrip als men eronder
verstaat dat binnen een grote Europese ruimte toch een gebied kan bestaan waar
cultureel of taalkundig samenhorende mensen zich echt in hun land thuis voelen.
Een oikos kan voorgegeven zijn, maar ook in de tijd enigszins veranderbaar en weer
opnieuw ontworpen worden. Het kan op veel verschillende gegevens en elementen
berusten en zal alleszins cultureel bepaald zijn en gekenmerkt door de wijze van
leven en samenleven en in sommige gevallen ook een landschappelijk geheel
uitmaken.
Er zijn tal van voorbeelden. Niet alleen de klassieke zoals de Basken en de
Catalanen of de Bretoenen en de Elzassers. Er is ook een Donau-cultuur, het gebied
van de grote stromen in Nederland en Vlaanderen, Boergondië en de Provence, enz.
Door de steeds groter wordende mobiliteit van heel wat Europeanen en de reusachtige
ontwikkeling van het Europese toerisme is het begrip van en gevoeligheid voor de
regio's in dezelfde verhouding vermeerderd en wordt de diversiteit binnen het
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Europees identiteitsbesef niet als een hinderpaal voor éénwording ervaren, maar
eerder als een verrijking van het geheel.
Hoe meer Europa openstaat voor een oikos, hoe sterker het Europees bewustzijn
kan groeien omdat deze ecologische component en zijn erkenning door de Europese
burger als essentieel ervaren worden om tot een Europa met een menselijk gelaat te
kunnen toetreden.
In dit verband valt op te merken dat b.v. in Nederland enige bekommernis is
ontstaan m.b.t. de vrijwaring van de Nederlandse taal en cultuur in het Europese
kader... En niet ten onrechte. In een aantal sectoren van de menselijke bedrijvigheid
en in de wetenschappelijke wereld vooral staat het
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Engels op het punt om dé Europese én de wereldtaal te worden.
Het zal er nu op aan komen tijdig in te zien dat, ondanks de vele mogelijkheden
die door die taalkennis van het Engels worden geboden, een eentalig Europa geen
enkele kans maakt. En dat de burger, de gewone man, de zich ergens in een of ander
land of hoek van Europa thuis voelende mens, volstrekt tegen dergelijke eentaligheid
gekant is. Eerbied dus voor de eigen lands- en cultuurtalen naast die Europese taal
voor de commoditeit; en liever veelkleurigheid dan grijsheid! De veelvuldigheid of
diversiteit die als een rijkdom wordt beschouwd, roept meteen de nood op aan een
brede communicatie. Zoals op het economische vlak de vrije markteconomie als een
wetmatigheid de doorstroming en de mobiliteit tot gevolg heeft, zo bestaat er op het
culturele vlak de noodwendigheid om door de diverse media, de brede
informatiekanalen en de kennis van de Europese talen, de communicatie onder de
volkeren en de individuen te bevorderen.
Het aanleren van Europese talen, liefst een of twee naast de moedertaal, is dan
ook een conditio sine qua non om tot een Europese dimensie in het onderwijs te
komen.
Ten slotte een woord over de belangrijkheid van het thema Europa en het onderwijs
in de huidige geopolitieke context. De recente gebeurtenissen in het Midden Oosten
met de Irakese oorlogsdreiging, vestigen de aandacht van de politieke
verantwoordelijken en waarnemers weer eens op de evidente nood aan een
gezamenlijk Europees optreden en een grotere Europese eenheid. Europa roept in
dergelijke ogenblikken op tot een politieke integratie die even noodwendig is als de
economische. Maar iedereen weet dat die politieke eenheid maar kan gedijen op
basis van een Europees identiteitsbesef. En het is even duidelijk dat dit laatste slechts
in het collectieve bewustzijn van de burgers kan groeien dank zij het effectief invoeren
van de Europese dimensie in opvoeding en onderwijs.
De Europese jongeren vragen erom. Wij hebben dat heel duidelijk ervaren op onze
Europese jongerencongressen waar wij laatstejaars secundair onderwijs uit alle
Europese lidstaten hebben samengebracht rond een aantal grote thema's. Tijdens die
bijeenkomsten hebben wij gezien hoe positief die kennismaking daar verloopt. Zonder
dat zij hun eigenheid verloochenen komen zij daar tot de vaststelling dat zij zovele
gemeenschappelijke wortels en gemeenschappelijke kentrekken hebben.
Het is onze overtuiging dat de komende generatie het grote doel zal verwezenlijken:
een Europa van de mens, een Europa ten dienste van de wereldgemeenschap, indien
zij daartoe via het onderwijs in de goede banen wordt geleid.*

Auteurs:
Hendrik Brugmans
Langestraat 167, 8000 Brugge

*

Hoe dit concept tot een Europees project van christelijke vorming en opvoeding kan uitgroeien,
werd uiteengezet in een bijdrage, verschenen in Europa in het onderwijs, uitg. Garant, 1990,
Leuven-Apeldoorn.
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Tiensestraat 112, 3000 Leuven
Leo Tindemans
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wij huldigen / wij gedenken
Architect Wouter Vlaanderen 70

St.-Jacobskerk in Antwerpen, pentekening.

Zuilen en absissen, atria en kantelen, zij vormen het vertrouwde milieu van de
zeventig jaar jonge architect Wouter Vlaanderen. Een erudiet, gevoelig voor het
detail in woord en werk, stijlvol tot in de puntjes van zijn onafscheidelijk
vlinderstrikje. Hij werd geboren op 23-7-1920 te Amsterdam. Zijn vader nam negen
jaar later het voortreffelijk initiatief naar België uit te wijken. Het gezin zou zich
uiteindelijk in Brugge vestigen. Wouter behaalde in 1944 te Gent het diploma van
architect aan het Hoger St.-Lucasinstituut. Samen met een klasgenoot Jos. Gabriëls
en na diens dood in 1979 met de jonge architect R. Steenmeijer werd een
indrukwekkende praktijk opgebouwd. Na het realiseren van menige villa in Brasschaat
en omliggende, was Wouter klaar voor het grote werk. Deze eerder tengere figuur
met zijn voorliefde voor het Romaans, restaureerde talloze kerken, kastelen en
gebouwen o.m. in 1954 het ontwerp voor de nieuwe St.-Luciakerk te Begijnendijk
en in 1961 de St.-Odradakerk te Mol-Millegem; in 1963 als restauratie o.m. de
schitterende St.-Jacobskerk te Antwerpen. Ook werd getekend voor St.-Paulus, het
Kolveniershof of Rubenianum alles te Antwerpen, St.-Lambertuskerk te Ekeren,
O.-L.-Vr.-kerk te Merchtem, O.-L.-Vr.-kerk te Ninove, St.-Martinuskerk en kasteel
Cortewalle te Beveren, H. Kruiskerk te Zwijndrecht, H. Kruiskerk te Vrasene,
St.-Catharina in 's Gravenwezel, het kasteel te Schoten, de Eikenboom te Lier, het
Wapen van Zeelant, Korenmarkt en Graslei te Gent, dit laatste in samenwerking met
architect R. Warie. Het bureau Steenmeijer-Vlaanderen is thans gevestigd, natuurlijk
na degelijke restauratie, in een geklasseerd dubbelhuis uit de 16de eeuw in de Kleine
Pieter Potstraat te Antwerpen. De creativiteit van Wouter Vlaanderen nam geen
genoegen met deze enorme produktie. De bijprodukten die hij koesterde in zijn vrije
tijd waren talloze reisschetsen, tekeningen en vooral geraffineerde aquarellen die als
zoveel evenwichtige momenten van kleur en licht het vel papier eventjes beroerden.
Zij stonden te kijk o.m. in tentoonstellingen te Brugge, Antwerpen, Brasschaat en
Sint-Niklaas. Wouter heeft een zwak voor klassieke muziek, voor literatuur,
gastronomie, humor en een stevige babbel over kunst. Geboren als Hollander werd
hij Vlaming in woord en daad. Ad multos annos! (Kapellei 6, 2130 Brasschaat)
Roland Van Daele

In memoriam Lieve Duprez-Maesschalck
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Bij het onverwachte én veel te vroege afscheidnemen van Lieve moet ik als vanzelf
denken aan het zinrijke vers van René Verbeeck ‘Vlaanderen, ook de stillen werken
aan u’. Nu zij bevorderd werd tot heerlijkheid in het hemelse Vlaanderen, blijven
wij haar zien als de zeer-getrouwe. Dat was zij in haar gelukkig huwelijksleven, in
de zorg voor haar vier kinderen, in haar geschonken én gekregen vriendschap en in
het onafgebroken ‘dagwerk voor Vlaanderen’ dat zij met haar man heeft gepresteerd.
Zij waren een echtpaar dat een écht paar was. Een overzicht geven van haar enorme
werk in dienst van ons volk is niet makkelijk en bij voorbaat onvolledig: de
samenstelling en publikatie van boeken (‘Renaat de Rudder, een stille getuigenis’
en ‘Kennismaken met Anton van Wilderode’) het opzetten en uitvoeren van diareeksen
(fotografie, muziekkeuze, tekst, sonorisatie én projectie) over de IJzerbedevaarten,
over de geschiedenis van VOS, over Vlaamse kunstenaars, over onze geschiedenis,
over de landschappelijke schoonheid van de geboortestreek... Zij was medestichtster
én bestuurslid van Davidsfonds Groot-Evergem en de centrale (werkende!) figuur
van de Evergemse VOS-activiteiten. Dagen (en nachten) op weg en onderweg voor
en naar ánderen. Een glimlachende presentie die zich het liefst terugtrok achter de
schermen. Heel velen zullen haar heel erg missen, want zij heeft door haar trouwe
dienstvaardigheid en onberekende werkkracht ‘het heilig erf der vaderen’ (René
Verbeeck) inderdaad verrijkt.
Niemand die Lieve mocht kennen, zal haar (kunnen) vergeten!
Anton van Wilderode

In memoriam Wies Pee Musicus

Wies Pée werd geboren op 13.7.1911 te Dendermonde. Hij volgde de plaatselijke
muziekacademie en daarna het Lemmensinstituut te Mechelen, waar hij in 1935
laureaat werd met het Tocata en Fuga in D-moll. Pas getrouwd, emigreerde hij een
jaar later naar Ierland. Daar was hem een betrekking als organist beloofd. Maar het
nationaal bewust-
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zijn van de Ieren liet geen vreemde organist toe. De emigratiereis werd een gewone
huwelijksreis en het jonge echtpaar keerde terug naar Dendermonde: zonder geld,
zonder inkomen. Werk vinden in eigen streek was niet zo eenvoudig, vooral niet
omdat Wies Pée in zijn studententijd zijn Vlaams nationalisme en radicalisme had
gedemonstreerd. Alle oksaaldeuren klapten voor hem dicht. Wies Pée ging dan maar
opnieuw studeren en slaagde voor zijn examen als zangleraar. Door bemiddeling
van, onder andere, Gaston Feremans kon hij eindelijk les geven aan de rijksmiddelbare
school van Gent. Hier kwam hij in contact met het hoofdbestuur van het
Willemsfonds, dat hem opdracht gaf om een Oostvlaams Willemsfondsorkest te
stichten en om een liederenbundel samen te stellen. Ondertussen bleef Wies Pée ook
nog studeren. Hij volgde compositie bij Lodewijk Mortelmans en musicologie aan
de Gentse Rijksuniversiteit. De liederenbundel voor het Willemsfonds zou nooit
worden uitgegeven. Om twee redenen: er mochten geen Vlaams nationale
strijdliederen in worden opgenomen, wat Wies Pée een minimale vereiste vond en
ten tweede: een nieuwe wereldoorlog brak uit. In 1943, kreeg Wies Pée een officiële
opdracht voor een studiereis (over volksliederen) naar Duitsland. Eindelijk erkenning?
Deze studiereis en zijn Vlaams nationalisme werden hem na de oorlog onder de neus
gewreven Wies Pée verdween voor zeventien maanden in ‘den bak’. Hier ontstonden
de Kinderkantate en de Mis van Deemoed. Ook het bekende strijdlied Jeugd in 't
Gelid werd toen geboren. Na het verplicht intermezzo leurde Wies Pée met
muziekboeken en godsdienstige prentjes om aan de kost te komen. In 1947 werd hij,
dank zij de tussenkomst van monseigneur Van Nuffel organist van de Sint-Pieterskerk
in Leuven. Hier werd De Kegelaar opgericht, een studentenkoor verbonden aan een
volksdansgroep. Omdat er binnen dit koor geen mogelijkheid was om muziek uit de
Renaissance en de Barok uit te voeren, werd een tweede koor gesticht: De
Bachvereniging, die in korte tijd tot één van de beste koren in Vlaanderen werd
gerekend. Deze Leuvense tijd werd in 1952 afgebroken door een benoeming als
organist in de Sint-Amanduskerk te Antwerpen. Het betekende het einde van de twee
koren en alle andere neven-activiteiten in Leuven. Maar Antwerpen zorgde voor
nieuwe contacten. Met het ANZ en de Zangfeesten in het Antwerpse sportpaleis,
met Willem De Meyer en de Europeaden in West-Europa. Wies Pée ging opnieuw
les geven, gaf voordrachten en publiceerde een Volledig Theorieboek voor
Muziekonderricht. Hij componeerde missen, koorwerken, volks- en strijdliederen,
klavierwerken en orkestbewerkingen. Er kwam een einde aan op 2 mei 1990.
Vlaanderen heeft een strijdend Vlaams nationalist verloren. Laat de jeugd zijn
idealisme erven...
Piet Klein

In memoriam Victor Vervloet Letterkundige
‘Diepgelovig - Beginselvast - Voorrang aan de Christelijke waarden - Hoofse
minzaamheid - Sterk en vrij en tevens zo ontroerbaar - Zo heb je deze goede mens
gekend in zijn leven en gesprekken, zijn boeken en verhalen’: deze woorden zijn de
aanhef van het doodsprentje. Victor Vervloet werd geboren te Putte (Mechelen) in
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1904. Langs vaderszijde behoorde hij tot drie generaties molenbouwers die in de
streek en ver daarbuiten houten wind- en watermolens

Foto: D. Vercruysse, Tielt.

bouwden en herstelden. Langs moederszijde stamde hij uit een Haspengouwse familie
van landbouwers en fruitboomtelers. Deze achtergronden en zijn eigen boeiende
levensgeschiedenis leverden stof voor meer dan 400 korte verhalen en zes romans
(zie Vlaanderen, nr. 199, maart-april 1984, blz. 122). De verteller in hem werd aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog geboren. Na de oorlog publiceerde hij verhalen
in katholieke tijdschriften en in diverse dag-, week- en maandbladen. Publiceren
verliep vlot: de vrijwel altijd levensechte verhalen leken aan te slaan bij een grote
schare gelovige lezers. Wellicht golden ze als goede vingeroefeningen en werden ze
de aanloop tot zijn romans. Ook hierin opteerde Victor Vervloet voor het boeiend
verhaal in een degelijke structuur gegoten, eerlijk en met levenswijsheid geschreven,
vanuit zijn christelijke levensvisie. In enkele interviews bekende Victor Vervloet:
‘Ik ben een gelovig mens, en ik wil de doorsneelezer een goed boeiend verhaal
meegeven waar hij iets aan heeft, vanuit de overtuiging dat nog altijd de grote
christelijke waarden zoals eerbied voor het leven, Godsbesef, geloof en vertrouwen,
verantwoordelijkheid, de vaste schone liefde tussen man en vrouw, de bindende
krachten binnen een gezin, in het leven de moeite waard zijn om geleefd te worden.
Ik negeer niet de destructieve krachten noch de negatieve toestanden in de mens en
maatschappij, maar dat is voor mij niet het belangrijkste qua accent, integendeel. Ik
hou van een gezonde, positieve lectuur. Ik doe niet mee aan de huidige strekkingen
van twijfel en afbraak’ (V.W.S.-cahier 114, door Marcel Vanslembrouck) Zijn romans
(nu uitverkocht) De smeltkroes - De getekende (Davidsfonds 1964 - 29.000 ex.) Gods rechterhand - De Olmenhoeve - Inneke - Ontknoping te middernacht verschenen als feuilleton in diverse dag- en weekbladen. Vijf jaar geleden begon de
laatste moeilijke weg, al zijn talenten - de vele - heeft hij moedig prijs gegeven, stuk
voor stuk! Victor Vervloet stierf te Meulebeke op 22 september 1990, in het R.V.T.
Sint-Vincentius waar hij het laatste jaar doorbracht; hij werd begraven in Tielt, in
West-Vlaanderen waar hij sinds zijn 2e huwelijk in 1967 woonde. Een fijnbesnaard
kunstenaar, een beminnelijk mens is van ons heengegaan!
Giedo De Couvreur
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Poëtisch Bericht
Samensteller: Fernand Florizoone
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 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.

Je lacht anders
(spelend terraskind in Griekenland)
Je lacht
en je zoent de regen,
je hele gele lijfje
speelt in-wennig mee
en de blauwe ballon
die je ruimte influistert
zoekt een baan
naar vrijheid.
De ballon en jij.
Er wacht nog een lange reis.
Mia Sneppe

Middenpijn
Ze strijkt
de plooien glad.
Het witte laken heeft
zijn tijd gehad...
Hij ziet haar buik,
haar borsten
hangen.
Elk handgebaar
wapent
pijn bij 't schrobben.
Eeuwig jong
spiegelt de vloer.
Puzzelt haar gezicht met
diepe naden toe.
Hij huivert, schuldig aan die pijn.
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Ze strijkt weemoedig
alle tijden
glad.
Hoogzwanger glanst de dag en
scoort héél hoog: de sporen
van haar borsten
buik en
handen.
Magda Castelein

Lièvin d'Ydewalle, sculptuur

Aan een schoolvriendinnetje
Je was een kleur
soms een libel
over mijn kinderjaren
geen erosie
verbleekt dit akwarel
met kant en zijde
ruist je tred
door de arcades van mijn rust
Mw. Wrincq-Verelst

Emotie
Op de voetzool van de wind
jaagt herinnering
door as en pulver
flarden omhullen
de boom van verwachting
een hand over mijn wang
strijkt zonder woorden
BACH
in zijn woud akkoorden
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Mw. Wrincq-Verelst

Ochtendmijmering
Zelfvoldaan
glijdt de maan
naar de ochtend
De mist hurkt
als een grijze
matrone over de stad
Kuddedieren trekken
als oude werklieden
naar het dagdagelijkse
Ik grimlach
met een bitter
gevoel van onmacht
en wend de blikken af...
Jan Heddebaut
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Coma
Uit het bestaan
gerukt en
moeten sterven
liggend op een
wreed, hoog bed
daar neergezet
om de ruggen
van de verpleegsters
te sparen.
Beland
in schemerland.
Is het daar
donker of licht?
Voel je de warmte
van mijn handen?
Herken je
mijn gezicht?
Ik zet
de Etna,
spuwend,
naast je bed.
Maar jij bent...,
Ben je wel?
Doke Bronkhorst

Boom
Onbewust ademen
in uitdijende ringen.
Wie mij kwetst,
ontschors ik
- hij heeft geen spint en strek me uit
in mijn hemel.
Wie mijn steun zoekt,
legge zijn handen op mij
en in al zijn leden
geurt hij naar 't paradijs.
Ik adem je toe.
Herman Vanderplaetse
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Zuiderse herfst
Uit gouden kroezen drink ik
zomerdagen op krediet
dans tarantellas
op het snarenspel der zonnestralen
roof eksterzilver uit het meer
en raak
in deze tuin van Eden
mijn droefheid en het Noorden kwijt
edoch
de meeuwen schreeuwen het uit:
er komen andere tijden...
Germain Droogenbroodt

Vader
geur van vreemde kruiden
uit een verdoken vuur de rook
en eeuwig het klepperen
van duiven boven ons huis
nest. tafel. venster. vuur.
-hijreikhalzende aartsvader
tussen smalle groentebedden
voorbode. gezant. wuivende.
wachter. wijze. wijzende.
vader.
Denys Van Killegem

Johannes de eyck fuit hic
(bij Het Arnolfini-echtpaar)
1.
Het spiegeloog dat niets ontgaat, besluit
het laat bezoek dat hij met tere hand
op dromig ongeduld ten afscheid duidt.
En zij, dicht bij het rode ledikant,
legt toegewijd, nauw voelbaar en beraden
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haar wezen in zijn palm, verdicht de brede
plooival van fluweel en droomt zich gade
en moeder in dit vreemde huis van vrede.
Ten voeten uit getekend door de trouw
verhalen zij op kleur en stof de geest,
een glimp der eeuwigheid, nu man en vrouw
voor 't eerst. Want Jan van Eyck is hier geweest.
2.
Ver weg het feestgedruis van hoven, wég
in hoogland van retabels en van kerken.
‘Want, vriend Giovanni, als ich can, dan leg
ik in dit huis de veelheid van mijn werken.
Jouw ramen open op de verre reis,
haar hemelbed dat wacht. Maar in de tover
van oog en hand het woordeloos bewijs:
van jullie eerste woord gaat niets verloren.’
Reeds lagen muiltjes achteloos ter zij
en maakte ik het sluitstuk op dit feest
van zinnen en mysterie: olie, lijn
en kleur. Want ik, Van Eyck, ben hier geweest.
Patrick Lateur

ineens samen.ineens was je er
in mijn woorden die ik sprak
telde je mee op de toon van begrip
in een waas van licht
met je eenvoud van leven
waarmee je mijn twijfel omgaf
ineens werd jij mijn ik en jouw taal
groeide in mijn woordenschat
zo sprak ik jouw klaarheid vederlicht
jouw liefde verdicht
Lia Barbiers
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Transit
Samenstelling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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 selecties 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 redactie

Le fossoyeur
1
Dieu sait qu' je n'ai pas le fond méchant
Qu' je ne souhait' jamais la mort des gens;
Mais si l'on ne mourait plus
J' crèv'rais d' faim sur mon talus
J' suis un pauvre fossoyeur.
2
Les vivants croient que j' n'ai pas de remords
A gagner mon pain sur l' dos des morts.
Mais ça m' tracasse et d'ailleurs
J' les enterre à contre-coeur
J' suis un pauvre fossoyeur.
3
J'ai beau m' dir' que rien n'est éternel
J' peux pas trouver ça tout naturel
Et jamais je ne parviens,
A prendr' la mort comme ell' vient
J' suis un pauvre fossoyeur.
4
Et plus j' lâch'la bride à mon émoi
Et plus les copains s'amus'nt de moi
I' m' dis'nt: ‘Mon vieux par moment
T'as un' figur' d'enterr'ment’
J' suis un pauvre fossoyeur.
5
Ni vu ni connu, brav' mort adieu!
Si du fond d' la terre on voit l' bon Dieu
Dis-lui l' mal que m'a coûté
La dernière pelletée,
J' suis un pauvre fossoyeur.
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Georges Brassens

Lassitude
A batallas de amor campo de pluma.
GONGORA
De la douceur, de la douceur, de la douceur!
Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante.
Même au fort du déduit parfois, vois-tu, l'amante
Doit avoir l'abandon paisible de la soeur.
Sois langoureuse, fais ta caresse endormante,
Bien égaux tes soupirs et ton regard berceur.
Va, l'étreinte jalouse et le spasme obsesseur
Ne valent pas un long baiser, même qui mente!
Mais dans ton cher coeur d'or, me dis-tu, mon enfant,
La fauve passion va sonnant l'olifant!...
Laisse-la trompetter à son aise, la gueuse!
Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main,
Et fais-moi des serments que tu rompras demain,
Et pleurons jusqu'au jour, ô petite fougueuse!
Paul Verlaine

De doodgraver
God weet dat ik niet boosaardig ben,
Dat ik 't sterven van geen stervling wens,
Maar als 'r niet werd doodgegaan,
Lag ik al lang onder d'aard'.
't Heeft als doodgraver geen naam.
Mensen denken dat het me niet stoort,
Van d'een zijn dood, d'andere zijn brood,
Maar 't is me één grote smart,
'k Begraaf ze, de dood in 't hart.
't Heeft als doodgraver geen naam.
'k Maak me wijs dat er niets eeuwig is,
Maar denk niet dat ik 't natuurlijk vind,
'k Kom daar helemaal niet toe,
'k Ben met 't sterven niet vezoend.
't Heeft als doodgraver geen naam.
En hoe meer ik me zomaar laat gaan,
Hoe meer ik, nietwaar, voor gek ga staan.
Vrienden zeggen: vent, je plicht
Geeft j'een lijkbiddersgezicht.
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't Heeft als doodgraver geen naam.
Vaarwel, dode, wie niet weet niet deert,
Zie je in je kuil Onz' Lieveheer,
Zeg hoe pijnlijk 't voor me is
Die laatst' aarde op de kist.
't Heeft als doodgraver geen naam.
Karel van Deuren

Vermoeid
A batallas de amor campo de pluma.
GONGORA
O zachtjesaan, o zachtjesaan, o zachtjesaan!
Wees even kalm, doe niet zo opgewonden, liefje.
Zelfs midden in het vrijen moet jij, hartediefje,
Je bij me rustig als een zusje laten gaan.
Als jij me streelt, inslapende, verlang me, wieg me
Dan met trage zuchtjes, kijk naar me toegedaan.
't Jaloerse, heftige omhelzen, och komaan,
Is niet zo, kostbaar als een lange zoen, - al lieg je.
Ja, maar je lieve gouden hart zal zeggen, schat,
De passie met haar trompen heeft me beetgehad.
Laat ze op haar horen blazen in de wind, de schooister!
Leg je hoofd naast mijn hoofd en je hand in mijn hand
En zweer je ëden die je morgen toch verbrandt.
Wenen tot de dageraad, mijn wilde allermooiste!
Karel van Deuren
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In en om de kunst
Een jaar poezie in vlaanderen
Van boekenbeurs tot boekenbeurs
Het beeld van het voorbije ‘boekenbeursjaar’ (1989-90) verschilt weinig van het
vorige. De stroom van poëziepublikaties houdt onverminderd aan, ondanks het feit
dat de ‘grote’ uitgevers in Vlaanderen steeds sporadischer nieuwe titels in hun fonds
opnemen. Poëzie is immers niet rendabel in het economisch proces. Ook is er een
groeiend aantal poëziemanifestaties en -happenings, omgekeerd evenredig aan de
belangstelling die de massa in feite voor poëzie betoont. Verheugend is dan weer dat
de jaarlijkse bloemlezing Gedichten (Davidsfonds), ‘een keuze uit de tijdschriften’,
samengesteld door Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen op een vast publiek
van enkele duizenden kan bogen. Deze bloemlezing heeft het voordeel dat ze voor
de lezer een belangrijke en tijdwinnende voorselectie maakt en meteen ook een
betrouwbare staalkaart biedt van wat er jaar na jaar in onze poëzie (in dit geval Noord
en Zuid) leeft. Is er dan toch een reële behoefte?

Voorlopers
Er gaat haast geen jaar voorbij of er wordt aan (een van) de drie groten uit de Vlaamse
poëzie aandacht besteed door heruitgaven van of nieuwe bloemlezingen uit hun werk.
Het onder impuls van Willy Tibergien zo actieve Poëziecentrum (documentatie-,
informatie- en studiecentrum) te Gent vierde in 1990 zijn tiende verjaardag. Bij die
gelegenheid gaf het drie waardevolle bloemlezingen uit, telkens samengesteld en
ingeleid door bevoegde kenners terzake. De bedoeling was vooral aan te tonen in
welk opzicht zij, ieder op hun wijze, wegbereiders zijn geweest voor de ‘moderne’
poëzie. Piet Couttenier wijst er in zijn inleiding tot Mijn dichten, mijn geliefde op
hoe Guido Gezelle (1830-1899) als eerste in onze poëzie de autonomie van het
woord erkent en het gedicht zijn eigen weg, zijn ‘eigene bane’ laat gaan. Zijn
subjectieve benadering van de ‘condition humaine’ laat ook het moderne individu
toe zichzelf in Gezelles werk terug te vinden, hoewel die een conservatief en
patriarchaal christelijk wereldbeeld verdedigt en dit aan de hand van een classicistische
poëtica bij de lezer overbrengt.
De symbolisch-biografische stemmingspoëzie van Karel van de Woestijne
(1878-1929) is typisch voor het fin-de-siècle-klimaat, dat door zijn hang naar
decadentisme weer jonge generaties kan boeien. Anne Marie Musschoot maakt in
Aan de hoogste kim, op haar beurt, een verantwoorde keuze uit zijn poëzie, die ze
met een indringende inleiding begeleidt en in haar verdere evolutie vastlegt.
Paul van Ostaijen (1896-1928) heeft de stoot gegeven tot de doorbraak van het
eigenlijke modernisme in de Vlaamse poëzie, dat de artistieke uitdrukkingsvorm
moest worden om de ‘nieuwe tijd’ in de kunst aanwezig te stellen. Hij zette zich
zowel af tegen de burgerlijke maatschappij als tegen de ethische bekommernissen
van de literatuur in die kringen. In de inleiding tot Witte hoeven achter de zoom legt
Marc Reynebeau het accent op de rol die Van Ostaijen heeft gespeeld en hij schetst
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de evolutie van zijn poëzie tegen de achtergrond van de levensomstandigheden en
de literaire opvattingen die zijn dichtwerk bepalen.
Deze drie bloemlezingen zijn hoogst bruikbaar als hernieuwde kennismaking of
als boeiende introductie voor de jonge(re) generaties die nog niet (voldoende)
vertrouwd zijn met ‘de wortels van onze moderne poëzie’.

Late bloei
Opnieuw traden enkele oudere dichters op het voorplan, al is dat vaker naar aanleiding
van bepaalde omstandigheden. Op de vooravond van zijn 75ste verjaardag gaf Bert
Decorte (1915) de bundel De nieuwe rederijkerij (C. de Vries-Brouwers) uit,
‘Stichtelijke alsook enkele opdrachtelijke rijmoefeningen’. De ondertoon van de
vitalist valt nog steeds te onderkennen, maar de dichter prijst meer dan voorheen de
‘aurea mediocritas’, de gulden middenweg, als stelregel aan en is ook milder in zijn
maatschappijkritiek. Hij blijft het refrein, zijn geliefkoosde vorm, met groot
vakmanschap beoefenen, al heeft deze bundel niet meer de kracht van zijn beste
werk, alweer zovele jaren geleden geschreven.
Bert Peleman (1915), die eveneens 75 werd, publiceerde bij die gelegenheid Nog
bloeit in mij de herfst (De Nederlanden), een keuze van 75 gedichten uit zijn
omvangrijk dichtwerk, ingeleid door Marcel Janssens. De titel duidt goed de polen
aan, waarbinnen zijn werk zich beweegt: bloeien en vergaan. Vitalist zoals Decorte,
riep hij aanvankelijk op exuberante wijze en in een sterk plastische taal Bruegeliaanse
taferelen op uit het Scheldelandschap van zijn geboortestreek (Klein-Brabant).
Getekend en gelouterd door het leven komt er met de jaren verstilling en versobering
in zijn poëzie, die overigens meer diepgang krijgt door de aandacht voor het
metafysische en de aanwezigheid van de doodsgedachte. Hoewel Peleman een vrijere
vorm gebruikt, blijft zijn poëzie behoren tot de typische belijdenislyriek die, los van
literaire modes, door haar zuiver gehalte en haar waarachtigheid steeds lezers zal
vinden.
Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag verscheen van de bescheiden dichter
Roger Geerts (1919) de bundel Een klank van water (Danthe), intimistische poëzie,
die zowel aandacht besteedt aan de eigen leefwereld, als aan landschappen en steden
in vreemde landen en aan de Waaslandse geboortestreek. Uit het geheel spreekt
heimwee naar vroeger, niet zozeer als romantische evasie, maar vanuit een behoefte
aan stilte en verinnerlijking, die de dichter in van weemoed doordrenkte verzen
vastlegt.
Na zowat twintig jaar ‘stilzwijgen’ neemt Adriaan Magerman (1922) de poëtische
draad weer op met Mei requiem (Dilbeekse Cahiers). De ondertitel, ‘een suite in
memoriam’, wijst op het elegisch karakter van deze poëzie, geschreven na de dood
van zijn vrouw. De suite bereikt een mooie eenheid door het thema, dat hij op een
doorvoelde wijze heeft

Vlaanderen. Jaargang 40

47
uitgewerkt in sobere beelden, gedragen door een beheerste klassieke vorm, die de
traditie doortrekt van de zuivere belijdenislyriek.
De laatste jaren mag Christine D'haen (1923) zich in een vernieuwde
belangstelling verheugen. Wie met haar poëzie vertrouwd is, weet nochtans dat ze
in haar gedichten een grote dosis eruditie verwerkt, die de lezer vaak voor
onoverkomelijke moeilijkheden plaatst. Dat is ook het geval met Mirages (Querido),
haar laatste bundel, die tevens bekroond werd met de Prijs van de Vlaamse
Poëziedagen 1990. Andermaal verwerkt ze een aantal gegevens uit de mythologie
(zowel de oosterse als de westerse), uit de klassieke wereld, uit de
(cultuur)geschiedenis en de wetenschap. Het geheel verraadt een passionele liefde
voor de taal, die als het ware een weerspiegeling is van de menselijke eros. Ze probeert
overigens de sexualiteit te duiden binnen de context van het ruimere levensmysterie.
Globaal gezien is Mirages een wat heterogene bundel, maar de poëzie van Christine
D'haen behoort ongetwijfeld tot de meest eigen-zinnige in ons taalgebied. Ze vergt
meer dan een gewone inspanning. De enkele bladzijden met aantekeningen achteraan
kunnen de lezer daarbij behulpzaam zijn.
Bart Mesotten (1923), promotor van de haikoe in Vlaanderen en bezieler van een
bloeiend Haikoe-centrum, publiceerde opnieuw een lijvige bundel haikoe en senrioe:
Een vis die opspringt (Lannoo). Haikoe ontstaan uit een gevoel van verbazing en
verwondering rondom de wisselvalligheden van het bestaan en het levenslot en
spiegelen zich vooral aan de natuur. Senrioe slaan meer op de mens. In deze
verzameling zijn beide aanwezig. De haikoe volgen het ritme van de seizoenen, de
senrioe zijn geïnspireerd door mensen en dingen, reizen of allerhande gelegenheden.
Zij dwingen de lezer op hun beurt tot verwondering en tot een andere kijk op de
dagdagelijkse werkelijkheid. Dat maakt deze typisch Japanse dichtvorm ook in het
Westen populair.
Met Als bomen weer bomen zijn (Dilbeekse Cahiers) publiceert Bertien Buyl
(1927) de oogst van twee decennia, verspreid over een aantal cycli, die naarmate de
jaren vorderen steeds kortere, uitgepuurde gedichten bevatten. Zij schrijft een poëzie
van innerlijkheid, gefluisterde dialogen, mijmeringen haast, over mensen en dingen
die haar omringen. De

natuur als klankbord en spiegelbeeld speelt een belangrijke rol en verraadt een diepere
bewogenheid, die ook de lezer tot een ‘medeplichtige’ stilte beweegt.
De tiende bundel van Pieter Aerts (1928), Woorden op een warme luisterlijn
(Leuvense Schrijversaktie), roept in een beeldende taal een wereld op die, mede door
het hymnische karakter, eerder op een ‘droomwerkelijkheid’ lijkt. Toch kan zijn
thematiek herleid worden tot liefde en dood. De liefde maakt de dood aanvaardbaar
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en verlengt zich zelfs over de grenzen van dit leven. Zijn visie projecteert hij
hoofdzakelijk in vaak wat barokke natuurbeelden, die een harmonieuze wereld
evoceren. Waar zijn poëzie aan soberheid wint, bewijst Aerts dat hij een waardevol
dichter blijft.

De kracht van het woord
Aleidis Dierick (1932), die thans in Frankrijk (Bourgondië) woont, publiceerde na
enkele jaren ‘oponthoud’ Het land van de vijand (Poëziecentrum), waarin ze - althans
in het eerste deel - haar vroegere thematiek nog eens als in een synthese samenvat.
Deze spitst zich toe op de menselijke verhoudingen, getoetst aan de moeizaam tot
harmonie te brengen relatie tussen man en vrouw. Aanvankelijk wees ze de trots van
de man als oorzaak van het falen aan, later zag ze de man eerder als slachtoffer van
hogere machten of idealen die hem misleiden en is hij meer getekend door onmacht
en schuld. De vrouw staat voor een haast nutteloze onderneming hem daarvan te
bevrijden. ‘Het land van de vijand’ staat symbool voor alles wat de (gewetens)vrijheid
aantast. In het tweede deel verkent ze, na de eerste winter, haar nieuwe situatie ‘in
vremden lande’ en komt ze tot het inzicht dat alleen de kracht van het woord aan
haar bestaan een nieuwe zin kan geven en haar verder toelaten in vrijheid een eigen
wereld op te bouwen. De poëzie van Aleidis Dierick blijft even boeiend, mede door
de hoge taalconcentratie en de beeldende associaties, die de aanwezige dubbele
bodem op subtiele wijze meer verhullen dan onthullen.
Ook Fernand Handtpoorter (1933) heeft als dichter reeds een hele weg afgelegd.
In Franse paradijzen (Poëziecentrum) groepeert hij zestig vrij klassieke sonnetten
rond vier thema's: de liefde, het verleden, vergankelijkheid en ‘het por-
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tret’ of een aantal facetten van de menselijke samenleving. Hij hanteert het wapen
van de ironie en het sarcasme en revolteert tegen al wat hij in onze maatschappij
ervaart als burgerlijke middelmatigheid, in de hand gewerkt door godsdienst en
moraal, opvoeding en milieu. Gevoelig én wrang tegelijk, geeft hij gestalte aan wat
hem tot dit schrijven aanzet. Handtpoorter bezit nog steeds de vaardigheid om een
geijkte vorm te doen herleven, omdat hij weet hoe hij aan het poëtisch woord zijn
specifieke geladenheid moet geven.
Niets laat vermoeden welke (taal)wereld Mark Insingel (1935) achter In elkanders
armen (In de knipscheer), de titel waarmee hij zijn ‘verzamelde gedichten’ aanduidt,
verbergt. Hij zou op romantische liefdespoëzie kunnen wijzen, maar Insingel zinspeelt
op de wijze waarop hij alle tekstelementen met elkaar in verband brengt en zijn werk
tot een geheel laat samenvloeien. Hij uit zich in taalstructuren, die de inhoud vaak
ook aanschouwelijk maken door het (audio) visuele en concrete karakter of door ze
aan te bieden als ‘posters’. Zijn eerste, vrij conventionele bundels neemt hij hier niet
op, maar hij laat zijn eigenlijk ‘poëtisch’ werk beginnen met Perpetuum mobile,
zogenaamde circulaire gedichten. Via talige ‘modellen’ evolueert hij naar een poëzie
die opnieuw een directer ‘inhoud’ vertolkt. Toch blijft de vraag naar de zin en de
opportuniteit van deze ‘constructivistische’ teksten bestaan, hoewel zijn mathematisch
doordachte taalcreaties in feite een weerspiegeling zijn van de door machtsstructuren
bepaalde maatschappij waarin we leven. Zijn poëzie zal niettemin nooit een ruimer
publiek, dat door de levenswerkelijkheid van het gedicht wil gegrepen worden, boeien
of bereiken. Ze heeft in de eerste plaats literair-historische betekenis door de manier
waarop ze nieuwe mogelijkheden in de taal ontgint.
Met ogen van vergetelheid (Manteau) van Stefan van den Bremt (1941) bezit
een afgewogen structuur: proloog, epiloog en daartussen vier reeksen van telkens
zeven gedichten, die echter erg verschillend van aard en uitwerking zijn. Het sterkst
is de eerste cyclus ‘Falset’, naamloze sonnetten, die het verleden aan de vergetelheid
ontrukken en de balans opmaken van een situatie: herinneringen aan het verleden
met de gestorven vader en broer, het verwachtingspatroon

dat op hem gebouwd werd, de eigen weg die hij is gegaan, het schrijverschap. De
andere cycli tonen meer de sociaal geëngageerde dichter die Van den Bremt altijd
is geweest. Uit deze gedichten spreekt eerder ontgoocheling en zelfs een zeker
defaitisme, hoewel de verzen vaak retorisch en pathetisch aandoen, zodat ze de ‘loze
lezer’, zoals hij hem zelf noemt, wel eens onbevredigd achterlaten.
Hervé J. Casier (1943) schrijft ook in De vlucht van de vogels (De Beuk) sobere,
gepolijste poëzie, die met enkele penseelstreken een eigen wereld kleurt. De ervaring
van de kosmos, de bron van eeuwige wederkeer en bestendiging, staat in contrast
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met het besef van de tijd en van een wereld die zich thans zelf vernietigen kan. Het
vervult hem met een weemoedige droefheid, maar hij heeft ook leren relativeren en
steekt op ironische wijze de draak met bepaalde facetten van de hedendaagse,
gesofistikeerde wereld. Liever is hem het eigen landschap, waar hij ongestoord
zichzelf kan zijn.
Paul Claes (1943), o.a. Claus-exegeet, eminent essayist en vertaler, debuteerde
als dichter met Rebis (De Bezige Bij). In de alchemie is de Rebis, het goddelijke
kind van Sol en Luna, het mannelijke en vrouwelijke principe. De Rebis is de
androgyne, de hermafrodiet. Claes past deze symboliek toe op enkele fundamentele
tegenstellingen, die elkaar uiteindelijk opheffen en in de totaliteit van het alomvattende
kunstwerk een onderkomen vinden. Hoe virtuoos en erudiet deze poëzie ook moge
zijn, toch is ze door haar hermetisme slechts toegankelijk voor enkele ‘gegadigden’.
Marcel Vanslembrouck (1947) opteert in Zavelzand (Poëziecentrum) voor een
afgewogen structuur: drie afdelingen, voorafgegaan door een inleidend gedicht, dat
toonaard en vormgeving aangeeft. In de bundel gaat hij op zoek naar de eigen
identiteit, naar wat hem in het verleden tot dichter heeft gemaakt. Tijdens de (bijna)
halve eeuw van zijn bestaan is de wereld ingrijpend veranderd en van het agrarische
karakter van het Westvlaamse geboortedorp is niet veel (meer) overeind gebleven.
Het in herinnering roepen van het dorp, de buurtschap, de omgeving, de afkomst, de
ouders, steunt echter niet op een nostalgisch heimwee. Hij brengt in eerder zakelijke
beelden schijnbaar losse bouwstenen samen, die de eigen persoonlijkheidsvorming
mee bepaald hebben. Zij tonen aan hoe hij zich in een wat ambiguë verhouding
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tot zijn vroegere wereld bevindt. Vanslembrouck is erin geslaagd dit alles rond één
volgehouden kern uit te werken in gedichten die telkens dezelfde vorm hebben en
van Zavelzand een interessante en leesbare bundel maken.
Treurwilg (Yang Poëzie Reeks) van Roger Devriendt (1948) is een erg op de
directe levensomstandigheden betrokken bundel. De dichter die aan multiple sclerose
lijdt, ervaart zelf aan den lijve de ‘nederlagen’ die de dagen hem bereiden. Hij maakt
de balans op van winst en verlies, eenzaamheid en pijn, maar ook van de vreugde
die hij vindt in de herinnering aan wat het leven hem aan moois heeft gebracht (de
vrouw, het kind). In deze poëzie staat de belijdenis uiteraard voorop. De graad van
waarachtigheid verleent haar in meerdere frisse beelden vaak een schrijnend karakter.

Graven in het verleden
De jongste generatie was kwantitatief iets minder vertegenwoordigd, maar blijft zich
niettemin doorzetten. Charles Ducal (1952) bevestigt met De hertog en ik (De
Arbeiderspers) de mogelijkheden die hem als dichter na zijn opgemerkt debuut Het
huwelijk werden toegeschreven. Ook deze, op het eerste gezicht vrij klassiek ogende
bundel, is helder gestructureerd en opgebouwd rondom een centrale thematiek,
namelijk het gevoel van onmacht tegenover de gevestigde autoriteiten, dat de ik-figuur
in zijn ontwikkeling heeft getekend. De autoriteiten worden zowel belichaamd door
de angst maar ook ontzag afdwingende vaderfiguur, binnen de context van de gesloten
wereld van de ouderlijke hoeve, als door de ‘geïdealiseerde’ vrouw. Deze maakt hem
mee van zijn onmacht bewust en wordt eveneens door allerlei cultuurhistorische en
mythische referenties veralgemeend. De hertog in de titel is het alter ego van de
dichter, van de man die hij zou willen zijn en die hij niet is of kan zijn. Hij relativeert
uiteindelijk de tragiek van zijn situatie door de nodige dosis ironie. Zowel door de
aard als de persoonlijke uitwerking van de thematiek, heeft Ducal opnieuw een bundel
geschreven, die meer dan gewone aandacht trekt.
Frans Deschoemaeker (1954) stelt met Beginselen van archeologie (Manteau)
eveneens hoge eisen aan de poëzie. Hij gaat er - volgens zijn verklaring op de flaptekst
- van uit, dat

elke archeologische vondst, hoe geïsoleerd ook, een wordingsgeschiedenis bezit die
haar met een groter geheel van vroegere beschavingen verbindt. Zo draagt ook elke
menselijke persoonlijkheid met zijn eigen kleine geschiedenis de bezinkselen van
verzonken culturen in zijn denken mee. ‘De taal verhult en kapselt in’. Het is de
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opgave van de dichter haar dieper liggende lagen weer op te delven en zichtbaar te
maken. Vanuit die optiek zoekt Deschoemaeker naar zijn eigen plaatsbepaling in de
geschiedenis. Door de verwijzingen naar en vermenging van verleden en heden,
mythe en werkelijkheid, tilt hij zijn geschiedenis uit boven het tijdelijke moment.
De bundel treft door de eenheid in thematiek en structuur en de specifieke beeldentaal,
die door het rationele element in de opbouw ervan wel eens kunstmatig aandoet,
onduidelijk wordt en de innerlijke samenhang doorbreekt. Toch blijft het een boeiende
bundel, die vooral de op het ‘talige’ gerichte lezer zal interesseren.
Met zijn vrij late debuutbundel Bouwval (Poëziecentrum), beweegt Jean-Paul
den Haerynck (1955) zich in dezelfde sfeer. Het substantief ‘bouwval’, zo zegt Van
Dale, verwijst zowel naar de overblijfselen van een ingestort gebouw als naar een
vervallen gebouw, een ruïne dus. Wat Den Haerynck doet is de bouwval van het
verleden reconstrueren, weer opbouwen in het gedicht. Dat verleden vindt zijn wortels
in het Zuid-Oostvlaamse platteland, in de herkomst en het milieu, die mede bepalend
zijn geweest voor de vorming en de geestelijke groei van de jonge dichterlijke
persoonlijkheid, maar die zich precies van dat verleden onderscheidt. Ook Bouwval
bevat geen nostalgische mijmeringen over wat voorbij is, evenmin directe belijdenis.
De dichter herschept wat geweest is in een eigen taal, een eigen metaforiek, die nog
wel eens naar helderheid en vastheid zoekt, maar aantoont hoe ernstig hij met het
woord begaan is en welke hoge eisen hij aan het scheppen stelt. Mede door de
evenwichtige structuur, die een doordachte en rijke inhoud omsluit, is dit een debuut
dat verwachtingen wekt.
Bart Vonck (1957) tast in Approches (Pablo Nerudafonds), met als ondertitel
‘notities voor een personage’ op behoedzame wijze het bestaan af rond motieven als
vriendschap, tederheid, dood. Ook hij zet zijn ervaringen niet om in belijdenissen,
maar integreert ze in functie van het poëtische
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woord, dat de realiteit vast wil leggen en duurzaam maken. Zoals bij vorige dichters
leidt de intellectualistische benadering vaker tot hermetisme. Anderzijds legt een
overdaad aan motto's en citaten (‘ik ben belezen / maar kwetsbaar’) uiteindelijk aan
zijn verzen een zekere afhankelijkheid op. Toch opent deze bundel eveneens
perspectieven voor een verdere ontwikkeling.
Door haar jeugdige leeftijd is Jo Govaerts (1973) zowat een ‘buitenbeentje’. Toch
is ze met De twijfelaar (Kritak) reeds aan haar tweede bundel toe. Evenals in Hanne
Ton put ze uit de eigen ervaringswereld. Dat deze, op de drempel van de
volwassenheid, te maken heeft met het spel van droom en realiteit is niet
verwonderlijk. Nochtans weet de jonge dichteres haar gevoelens te beheersen en zet
ze vaker om in een verfrissend taalspel. Niet alles is even geslaagd en af en toe
klinken nog echo's door van (niet te versmaden) voorbeelden, maar als Jo Govaerts
rustig haar eigen weg gaat, kan ze een waardevolle dichteres worden.

Tot slot
Ook dit overzicht kent zijn beperkingen en moet wellicht nog andere verdienstelijke
namen onvermeld laten. Zo lieten zich onder meer twee dichters in het voorbije Van
Gogh-jaar inspireren door de wereldvermaarde schilder. De gedichten van Ina
Stabergh (1945) in Het oor van Vincent (Dilbeekse Cahiers) blijven uiteindelijk te
descriptief van aard, om de dieper liggende werkelijkheid van Van Gogh te onthullen
en missen ook de taaldensiteit om de confrontatie tussen beeld en woord tot een
duurzaam geheel te maken. Mark Meekers (1939) graaft met Een Schot in de Zon
(Leuvense Schrijversaktie) dieper, omdat zijn bundel de vrucht is van een jarenlange
omgang met en een zoektocht naar het wezen van de kunstenaar, zijn werk en zijn
leefwereld, die hij ter plaatse is gaan verkennen. Zoals zijn vroegere poëzie is ook
deze bundel hymnisch van karakter en wordt hij wel eens overwoekerd door barokke
beelden. Het resultaat is echter meer dan bevredigend, want het is op zich al een
gedurfde onderneming je te meten met zo'n haast onoverzichtelijk oeuvre. Het
vermelden waard is ook dat drie dichters zich waagden aan (autobiografisch) proza
en/of dagboeken. Christine D'haen legt in Zwarte sneeuw (Kritak/Meulenhoff) op
haar eigen non-conformistische wijze (wie had het anders verwacht?) de brokstukjes
van het verleden als een puzzel samen. Patricia Lasoen (1948) debuteerde als
prozaschrijfster met de korte, autobiografische roman Een geur van rood (Houtekiet),
waarin de herfstige sfeer van haar poëzie (verval en dood) aanwezig is. Stukken van
mensen (Querido) is een heus literair dagboek (1979-1982) van Leonard Nolens
(1947), dat getuigt van een hoogstaande (lees)cultuur en de essentie van zijn poëtica
bevat. Het vormt aldus een wezenlijke bijdrage tot een beter begrip van zijn eigen
poëzie.
Het afgelopen jaar heeft opnieuw enkele waardevolle bundels opgeleverd, zonder
van een uitgesproken hoogtepunt te kunnen gewagen, dat de andere publikaties in
de schaduw stelt. Wel is er een ruime verscheidenheid aan inspiratiekernen en in de
wijze van beleving en uitwerking. Oudere dichters tonen (uiteraard) een mildere
houding tegenover het leven (Decorte, Peleman) of zoeken een wereld van
verinnerlijking op, waarin ook de natuur nog een rol speelt (Geerts, Buyl, Magerman,
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Aerts). Zij voelen zich bovendien hoofdzakelijk het best thuis in het belijdende genre.
Daartegenover staat het bewuste streven naar het creëren van een autonome taalwereld
(D'haen, Insingel). Elders klinken nog steeds maatschappij-kritische accenten door
(Handtpoorter, Van den Bremt) of staat de zoektocht naar de eigen identiteit centraal
(Dierick, Vanslembrouck). Opvallend is dat dit laatste, vooral bij de jongere
generaties, gepaard gaat met een ‘à la Recherche du Temps Perdu’, een graven in
het verleden (Ducal, Deschoemaeker, Den Haerynck), wat ook vaker een
zich-afzetten-tegen impliceert. Bij deze dichters valt het verder doorgedreven
intellectualisme op, maar ook de inbreng van ‘more brains’ in de poëzie is al langer
aan de orde en vormt geen echt nieuws meer.
Rudolf van de Perre

Nieuwjaarswensen...
Namens de Raad van Bestuur van het C.V.K.V. en de Redactieraad van het tijdschrift
‘Vlaanderen’ zeggen we hartelijk dank aan de vele lezers die ons hun beste wensen
voor 1991 toestuurden.
Met hen hopen we dat ons tijdschrift in het komende jaar verder mag bloeien.
Op onze beurt wensen we al onze lezers en hun naastbestaanden een heel
voorspoedig nieuw jaar toe en we drukken hierbij graag het gedicht af dat Luc
Verbeke, lid van onze Redactie, bij deze gelegenheid schreef.
Werner Vens
Voorzitter C.V.K.V.
Adiel Van Daele
Beheer / Administratie
Prof. Dr. G. Keersmaekers
Redactievoorzitter
Robert Declerck
Redactiesecretaris
Ik weet het meer en meer:
ik leef in taal en tijd,
héél even maar.
Terwijl ik spreek of schrijf
één enkel woord,
is 't woord alweer voorbij.
Géén ogenblik, geen woord
keert ooit terug voor mij.
Geen nu, geen heden meer,
alleen verleden tijd,
herinnering, niets méér
en nutteloos,
verleden en verloren,
als Gij daar, God, niet zijt,
het Woord van het Begin,
het Woord van Eeuwigheid.

Vlaanderen. Jaargang 40

Luc Verbeke

Vlaanderen. Jaargang 40

51

De Vincent van Goghsuite van Marinus de Jong
Marinus De Jong (1891-1984) componeerde zijn ‘Drie schilderijen uit een
tentoonstelling van Vincent van Gogh’ op. 58 voor piano in 19471, met als onderdelen:
1. Hut bij avond, 2. Sorrow en 3. Kerktoren te Nuenen. De uitgekozen drie werken
van de grote Hollandse schilder zijn afkomstig uit de verzameling van Ir V.W. van
Gogh te Laren (Nederland) en bevinden zich nu in het Rijksmuseum Vincent van
Gogh te Amsterdam2. Vermoedelijk ontstond het muzikale drieluik n.a.v. de grote
Van Goghtentoonstelling, die einde 1946, begin 1947 achtereenvolgens te Luik,
Bergen (Mons) en Brussel gehouden werd en waarin deze drie werken te kijk stonden3.
Allicht voelde de Belgische toondichter van Nederlandse komaf bij deze gelegenheid
ook een oude nationale trots opwellen.
Het eerste en derde werk zijn schilderijen en ze ontstonden in mei 1885 te Nuenen,
waar van Gogh bij zijn ouders verbleef. In deze landelijke omgeving legde Vincent
zich toe op de weergave van het plaatselijk boerenleven in een somber, aardkleurig
palet, dat nog ver van de Franse impressionisten met hun kleurenrijkdom en
doordringende lichtweergave verwijderd was. Het tweede werk is een lithografie die
in november 1882 in Den Haag ontstond en waarvoor Vincents maîtresse Sien model
stond. De titel van de compositie klopt dus niet helemaal want in feite werden er
slechts twee schilderijen naast een lithografie verklankt.
De componist heeft de drie onderwerpen in een passende ideologische samenhang
geplaatst. De vertwijfelde vrouwenfiguur werd contrastrijk gevat tussen de twee
gebouwen, huis en kerk, die het menselijk leven met lief en leed van geboorte tot
dood omspannen. De zwaarmoedige beelden werden treffend in een sombere,
impressionistische muziektaal verklankt, waarin men het specifiek impressionisme
van De Jong met chromatische uitbreiding van de oude kerkmodi en hun cadenzen
herkent. Boven elke beweging werd als motto een kort beschrijvend briefcitaat van
Vincent aangebracht m.b.t. het kunstwerk en dat ook als leidraad voor de componist
moet gediend hebben.

1. Hut bij avond. Andante, poco sostenuto
De schamele vaalbruine hut staat breed achterover weggezakt op de barre grond.
Boven het rieten dak gloeit nog een laatste streep zonnelicht in de donkere avond.
Een boerin met witte muts gaat naar binnen en door het venster ziet men het haardvuur
vlammen. Als een veilige baken, als een wachter in de nacht, ligt het huis daar hoog
tegen de horizont.
‘Die twee hutten half vergaan onder eenzelfde rietdak deden me denken aan een
paar oude, afgeleefde luidjes, die maar één wezen uitmaken en die men elkaar ziet
steunen.’ (Vincent van Gogh).
Dit zeer statisch onderwerp moest door de componist in beweging gebracht worden
en dat deed hij door het oproepen van de menselijke aanwezigheid. De nadrukkelijke,
gedragen akkoorden en neertrekkende melodiek geven a.h.w. de zware, moeizame
tred van de oudjes weer en ook hun afmatting en gelatenheid. Doch even goed
verwekken de trage, wiegende secundengang, de breeknoten, de schuivende
chromatiek, het gruppetto en de naslagen een dommelend gevoel. Uit de volle warme
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sonoriteit van de akkoorden straalt dan weer mildheid en de behaaglijkheid van de
bewoners die zich geborgen weten en zich bij het haardvuur koesteren in troostvolle
lotsverbondenheid. Het middendeeltje brengt een stijgend notenbeeld met crescendo:
zijn het opflakkerende herinneringen die de opwinding veroorzaken? De uitbundigheid
valt plots met een zinkende notensliert om uit te deinen in enkele schommelende
secunden. Een lijzige overgang, die een progressie op het hoofdmotief uitspint, leidt
naar het derde deeltje, dat een versierde herhaling is van het eerste: het lome, duttende
bestaan herneemt, berustend in al zijn eentonigheid, doch in nazinderend besef van
de verworven levensrijkdom. Nog even knikkebollen en het bewustzijn verglijdt
zachtjes in een weldoende slaap.

2. Sorrow
De prent stelt een naakte vrouw voor met loshangend haar die op een steen zit en het
hoofd in de armen op de knieën steunt. De hoekige, ietwat verlepte figuur is weinig
aantrekkelijk en schijnt zich te bezinnen over haar gekneusd verleden.
Sorrow. Lento e con grande espressione e con dolore.
‘Voor mij is zij mooi en ik vind er juist dat in wat ik hebben moet; het leven is er
over heen gegaan en smart en tegenspoed hebben haar gemerkt.’ (Vincent van Gogh).
De toondichter bracht dit al even statisch onderwerp tot leven door weergave van
de menselijke emotie, in casu de smartelijke gevoelstoestand van de vrouw. Het
besluipend cirkelmotief met schrijnende appogiaturen geeft de kwellende obsessie
weer. De hortende chromatiek en grillige intervalsprongen verraden de innerlijke
bewogenheid, die uitdooft in een klacht van moedeloos neerglijdende akkoorden.
De knagende pijn herneemt en wordt opgedreven in een opstandig crescendo dat
gesmoord wordt in een onderdrukt kermen. In de volgende en langste variatie zoeken
verhoogde foltering en opgekropt leed zich wanhopig een uitweg om machteloos
terug te zinken. Een laatste, korte vertwijfeling, die snikkend wegebt - een
gefigureerde herhaling van de eerste zin in het bovenoctaaf - maakt plaats voor een
plotse

Vincent van Gogh: De Hut (1885), olieverf op doek, 65,5 × 79 cm. (Foto: Vincent van Gogh Stichting
/ Vincent van Gogh Museum, Amsterdam).
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Vincent van Gogh: Sorrow (1882), steendruk, 38,5 × 29 cm. (Foto: Vincent van Gogh Stichting /
Vincent van Gogh Museum, Amsterdam).

cadens, waarin de martelende gedachten ruisend verzwinden en het bezwaard gemoed
weer opklaart. Een rustige akkoordoplossing brengt verademing.

3. Kerktoren te Nuenen
Dit schilderij werd door Vincent ook Boerenkerkhof genoemd. Het is eens te meer
een bewegingloos thema: een stoere kerktoren zonder spits tegen een donkerblauwe
hemel, een gedrongen, geblokte gestalte zoals de boeremens zelf, een romp, een
klomp van steen die zwaar op de grond steunt. Erboven cirkelen vogels en rondom
staan enkele verzakte grafkruisen.
Kerktoren te Nuenen (Boerenkerkhof). Grave.
‘Ik heb willen zeggen hoe die ruïne aantoont, hoe aldaar sedert eeuwen de boeren
ter ruste werden gelegd in de akkers zelve. En nu zegt die ruïne tot mij hoe een geloof,
een godsdienst vermolmde. Les religions passent; Dieu demeure. (Vincent van Gogh).
De componist bezielde dit roerloze beeld door associatie met de menselijke
aanwezigheid. Hij bracht een dreunende klokkengalm op gang door middel van een
slepende voorslag die tegen de akkoordzuilen hamert. De tweestemmige naklank
van de klokken zwelt en verwaait met de wind. Na het verstommen van de doodsklok
weerklinkt het Dies irae, dat een korte kanonische verwerking krijgt in stretto en met

Vincent van Gogh: De oude kerktoren in Nuenen (1885), olieverf op doek, 63 × 79 cm. (Foto: Vincent
van Gogh Stichting / Vincent van Gogh Museum, Amsterdam).
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zware verdubbelingen, als een opeenstapeling van de talloze doden die in deze kerk
begraven werden. In blij contrast komt een zwerm vogels aanzetten en dwarrelt door
de verstilde lucht met kwetterende tremolo's en fladderende sextolen. Even herneemt
het zware gelui, maar als een hoopvol teken blijft het laatste woord aan het
gevleugelde leven. Het pedaal onder de nagalm van de klokken wordt met vijf maten
verlengd en daarboven klimmen de rillende tremolo's en klapwieken de sextolen om
hoog aan de einder van de geluidssterkte, in een ppp te verzwinden. Het enige fysieke
bewegingsprincipe op het schilderij werd dus duidelijk uitgebuit door de componist4.
Godelieve Spiessens
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Titiaan, leeuw van Venetië
Tiziano Vecellio werd geboren rond 1490 in Pieve di Cadore, een plaatsje in de
Alpen ten noorden van Venetië. Het 5de eeuwfeest van de prins van de schilders
werd met een grote retrospectieve herdacht in het Dogenpaleis in Venetië, zomer
1990. Na er een kwart-eeuw te hebben gewoond stierf Titiaan, Leeuw van Venetië,
in het prestigieuze huis Ca d'oro aan de Canal Grande, in augustus 1576. Hij werd
86 jaar, voor die tijd een recordleeftijd.
Wie durft vandaag die oude leeuw aan de tand voelen om zijn kracht te meten?
Hij doorstond deze proef zeer wel in zijn stad, die vol staat van herinneringen aan
Titiaan. In de tentoonstelling in het Dogenpaleis was Titiaan er ten voeten uit.
Een zelfportret geschilderd rond 1550 toont ons zijn veroverend gezicht, zijn
geniale hand, zijn rijke kledij. Hij was een meester-schilder, vertrouweling van
koningen, dogen en kardinalen.
Met een vast penseel en rijk kleurenpalet schildert hij religieuze voorstellingen.
Krachtig creëert hij Maria-figuren in een azuurblauw kleed. Tegelijk, teder en zacht
- zoals Venetiaanse glasblazers dat kunnen - blaast hij de roze wangetjes van een
Jezus-kind aan, gezeten op Maria's schoot. Hij was in de leer gegaan bij de oude
Venetiaanse meester Giovanni Bellini en was beïnvloed door de vroeggestorven
vernieuwer Giorgione, een poëtisch schilder. Van hen leerde hij hoe azuurblauw
tussen warme tonen aan een doek intense kracht schenkt. Maar de ambitieuze schilder
wou het beter, aangrijpender doen dan zijn voorgangers. Brede gewaden waarin
gloeiend rood en geel elkaar versterken, het licht dat tussen zijn figuren speelt, een
lichte wolkenhemel, maken duidelijk dat hier een grootmeester van de kleur aan het
werk is.
De tachtig schilderijen samengebracht in het Dogenpaleis tonen ten overvloede
dat Titiaan in Venetië op eigen terrein speelt en hoge punten scoort. Titiaan is er echt
thuis als prins van de schilders in de Serenissima Republica. De speelsheid van een
‘Godenfestijn’ (Washington, National Gallery of Art), de volle frisse kleuren, de
dromerige elegantie van de ‘Man met de handschoenen’ (Parijs, Musée du Louvre),
de meedogenloze machtsdrift van Andrea Gritti in het purperrode Dogen-kleed
(Washington, National Gallery of Art) of de ingekeerde oudere man, die van ons
wegkijkt in zijn laatste zelfportret (Madrid, Museo del Prado) getuigen van groot
vakmanschap.
Met welk gemak beheerst hij toch zijn toverpenseel. Na het bezoek aan deze
retrospectieve ben je geneigd te zeggen: schenk Titiaan maar volle vertrouwen. Zo
een schilder kan alles. Het geniale in zijn werk is evenwel niet te zoeken in tekentalent,
zoals bij Michelangelo. De kracht in zijn schilderijen vloeit voort uit een harmonie
van tonen. Op het kleed van een Annunciatie-engel (Venetië, Scuola Grande di San
Rocco) tovert hij als golven van rood. Op de mouw van Isabelle d'Este (Wenen,
Kunsthistorisches Museum) brodeert hij gouden draad, nog echter dan echt.
Naast zijn religieuze en mythologische voorstellingen is Titiaan het grootst in zijn
portretten. Hij verstond de moeilijke kunst om voor zijn opdrachtgevers tegelijk
eerlijk en beleefd te blijven. Hij drong door tot de psychologie van zijn
opdrachtgevers, zodat we een mens van vlees en bloed te zien krijgen. Hij trof in
zijn portretten de ziel van zijn modellen. Tevens eerbiedigde hij hen naar hun
waardigheid en sociale rang. Meesterlijk schildert hij Paus Paulus III (Napels, Galleria
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Nazionali di Capodimonte) in een wonderlijke mengeling van psychologisch doorzicht
en eerbied voor zijn hoge functie. Een tijdgenoot als Vasari schrijft over dit portret:
‘Hij had zijn doek buiten op een terras geplaatst om de verf te laten drogen.
Voorbijgangers meenden de Paus in eigen persoon te zien. Zij bogen diep om hem
beleefd te groeten.’ Hetzelfde zou je kunnen zeggen van zijn ruiterportret van Karel
V, dat omwille van de grote afmetingen het Pradomuseum niet kon verlaten. Ook de
koning van Spanje, Filips II, bestelde mooie Venus- en Danaë-voorstellingen bij
Titiaan. Bijzonder krachtig in de tentoonstelling was ‘Venus en organist’ uit hetzelfde
Pradomuseum. Hij schildert haar met neergeslagen ogen, maar één en al oor. De
muziek houdt haar volledig in de ban. Zij is de dagelijkse zorg vergeten. Alles wordt
muziek, gehoor. De organist speelt rustig, als in een zacht crescendo, zonder partituur,
achteromkijkend naar de vrouw. Een schitterende Venus met een organist die alle
registers van zijn instrument bespeelt. Zo ook Titiaan, want hier heb je het echte
genie van de meester. Hij wist over licht en kleur vrijwel alles wat zijn opvolgers
zouden ontdekken. Met zijn sterke composities, krachtige effecten, ongeevenaarde
kleurenrijkdom staat hij van ver in het verleden aan de wieg van de moderne kunst.
Alle schilders na hem van Rembrandt tot Cézanne hebben de schilderstechniek en
palet van de oude Titiaan bestudeerd.
De oude Titiaan! Ja, zo noemden hem de Venetianen naar het einde van zijn leven.
Die oude Leeuw gaf zich niet gauw

Titiaan, Sint-Hiëronymus (Lugano, Collezione Thyssen Bornemisza).

Vlaanderen. Jaargang 40

54
gewonnen, ook niet wanneer zijn gezichtsvermogen fel verminderd was. Zijn laatste
werken tonen ons inderdaad een andere Titiaan. De volle warme tinten van zijn rijpe
jaren maakten plaats voor een somber palet. Tegen een donkere achtergrond lichten
de figuren op, in ruwe lijnen, herleid tot enkele essentiële trekken. Zij late werk lijkt
onafgewerkt, maar misschien hierdoor maakt het een meer mystieke indruk.
Voorbeelden daarvan zijn: Martelaarschap van St.-Laurentius. (Venetië, Chiesa dei
Gesuiti), rouwende Sint-Hiëronymus (Lugano, Collezione Thyssen Bornemisza),
Sint-Sebastiaan (Leningrad, Ermitage). Deze drie heiligen laten ons, ieder op hun
manier, vermoeden dat zij de duistere krachten van de wereld al overwonnen hebben.
Bij het afdalen van het Dogenpaleis bij het plaatje ‘Uscita’ stond de toeschouwer
oog in oog met een reusachtige piëta. Het is volop nacht op dit doek. Ook de schilder
treedt stilaan de nacht tegemoet. Monumentale figuren door toortsen verlicht, lijken
in droefheid te zijn versteend. De oude man die bij Christus' lichaam neerknielt en
de hand omknelt van de dode Jezus is de slecht-ziende oude Titiaan. Net zoals later
de bijna blinde Degas. Wat Paul Valéry over Degas schrijft, is hier ook toepasselijk.
‘Ses mains cherchaient des formes... Il meurt ayant trop vécu, car il meurt après sa
lumière.’ Ook op Titiaan zijn de woorden van Degas zelf toepasselijk:
‘Het wordt laat, in mijn hoofd en in mijn ogen.
Alles wordt oud in mijn hart.
De echte kunst ligt in de onvoltooidheid.
De echte reiziger is hij die nooit aankomt.’
Een betere hulde kon men voor Titiaan met deze geslaagde retrospectieve niet
bedenken. Hij vond, als Rembrandt, het gouden palet door te zoeken naar het mysterie
van het licht.
Mark Delrue

Eindnoten:
1 Het stuk, dat ongeveer 8' duurt, werd - naar de componist ons meedeelde - nooit uitgegeven
omwille van de kosten, maar het handschrift werd in 1958 neergelegd te Brussel bij CeBeDeM
(CR 1958). Er bestaan twee bandopnamen in de discotheek van de BRT, met als vertolkers de
toondichter zelf en Philibert Mees.
2 Zie J.-B. de la Faille, The Works of Vincent van Gogh. His Paintings and Drawings, Amsterdam,
1970, nrs. F83, F1655/III en F84. - (red.) E. van Uitert & M. Hoyle, The Rijksmuseum Vincent
van Gogh, Amsterdam, 1987, nrs. 1.80, 2.157, 1.81 en kleurafb. nrs. 22 en 23.
3 Zie tentoonstellingscatalogus Vincent van Gogh. October 1946-Januari 1947. Museum voor
Schone Kunsten Luik, Museum voor Schone Kunsten Bergen, Paleis voor Schone Kunsten
Brussel, Brussel, 1946, nrs. 29, 11 en 28.
4 Dit werd ons trouwens door de componist zelf te kennen gegeven tijdens een onderhoud dat
we met hem hadden in december 1982.

Aandacht voor...
Andre Demedts
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Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan
Op een ogenblik dat niemand het nog verwachtte of voor mogelijk hield, werd aan
André Demedts de Grote Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een
schrijversloopbaan toegekend. Voor velen kwam deze onderscheiding te laat, maar
kan het wel ooit te laat zijn, als hiermee een daad van immanente rechtvaardigheid
is geschied? In De Standaard van 27.9.90 sprak Gaston Durnez terecht van ‘een
historische rehabilitatie’. En verder: ‘Een verzuim, om niet te zeggen een onrecht,
wordt goedgemaakt’. Het zal de vele vrienden en bewonderaars van Demedts gelukkig
stemmen, al is dit ‘onrecht’ het gevolg geweest van niets ter zake doende ideologische
stellingnamen en vooroordelen tegenover een man, die zonder de eigen overtuiging
prijs te geven, zelf steeds de grootste verdraagzaamheid aan de dag heeft gelegd.
Het is hier niet de plaats en evenmin de bedoeling alle verwezenlijkingen van
André Demedts nog eens in herinnering te brengen. Dat is al vaker bij andere
gelegenheden gebeurd en ik kan in dit verband ook verwijzen naar mijn bij het
Davidsfonds verschenen monografie van 1986. Toch wil ik hier even een paar
krachtlijnen aanhalen. Hoewel de staatsprijs in de eerste plaats wordt toegekend ter
bekroning van een literaire loopbaan, heeft de jury er goed aan gedaan in haar rapport
ook melding te maken van Demedts' rol en betekenis als cultuurpromotor. Van in
zijn jeugd was het in het spoor van Hugo Verriest, zijn stelligste overtuiging dat de
ontvoogding van een volk, in casu het Vlaamse, slechts mogelijk is op basis van een
geestelijke en culturele heropstanding. Het zijn niet alleen zijn zowat 3000 bezielende
en inspirerende voordrachten, over heel Vlaanderen verspreid, maar ook zijn talrijke,
vruchtbare socio-culturele initiatieven, die diepe sporen hebben nagelaten in en hun
stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van de Vlaamse bewustwording.
Die activiteiten zijn niet zonder betekenis geweest en kunnen ook niet losgemaakt
worden van de groei en ontplooiing van zijn schrijverschap, want bij weinig
kunstenaars is de verbondenheid tussen leven en werk zo hecht en echt. André
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Demedts debuteerde als dichter. Aanvankelijk verraden zijn gedichten een tragische
gespletenheid: enerzijds het streven naar een gemeenschappelijk geluksideaal,
anderzijds de aangeboren existentiële weemoed, de oeverloze melancholie die hem
terugwerpt op de eigen eenzaamheid en leidt tot een gevoel van onmacht iets aan
zichzelf en de wereld te kunnen veranderen. Als hij zich manmoedig tot de realiteit
wendt, peilt hij in zijn poëzie later ook naar de bredere existentiële thema's en de
algemeen-menselijke problemen. Enkele van zijn gedichten behoren tot het blijvend
patrimonium van de Vlaamse poëzie. Het is ook zo dat ze met de jaren meer en meer
het ideeëngoed van zijn romans vertolken.
Het proza bood hem uiteraard meer armslag om zijn ‘opheldering van het levenslot’
vanuit verschillende gezichtspunten open te trekken, te veralgemenen en te verdiepen,
door uiteenlopende standpunten met elkaar te confronteren. Het centrale thema is de
onophoudelijke queeste naar het geluk. Geleidelijk komen de personages in zijn
eerste romans tot het inzicht dat alleen zelfverloochening hen kan bevrijden van de
zelfzucht die hun gelukskansen in de weg staat. In de trilogie Kringloop om het geluk
(1947-1951), een eerste hoogtepunt, ervaart Hugo van Leyda dat het geluk ligt in de
overgave aan zijn menselijke bestemming en die is van metafysische aard. Dit wordt
nog sterker beklemtoond in een reeks priesterromans, waarvan De levenden en de
doden (1959) een nieuw hoogtepunt vormt. In de monumentale romancyclus De eer
van ons volk (1973-1978) wordt dit streven naar geluk bovendien verbonden met
een historische en sociale dimensie. Deze tetralogie, tevens een familiekroniek, is
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uitgegroeid tot het epos van onze volksgemeenschap, waarin de hoofdfiguur, Demedts'
haast mythische voorvader Karel Gillemijn, het geloof belichaamt in een betere
wereld waarin, op basis van evangelische naastenliefde en sociale rechtvaardigheid,
geluk voor iedereen (titel ook van zijn laatste grote roman) moet mogelijk worden.
Ondanks zijn existentiële weemoed en zijn tot pessimisme neigende zwaarmoedigheid,
is dit de positieve boodschap die André Demedts ons met zijn werk wil brengen.
Daarnaast heeft hij een al even indrukwekkende bedrijvigheid als criticus en
essayist aan de dag gelegd. Ontelbaar en haast onoverzichtelijk zijn de kritische
bijdragen in periodieken en tijdschriften. Niet te veronachtzamen zijn de essays en
monografieën, onder meer over Hugo Verriest en Stijn Streuvels. Een overzicht als
De Vlaamse poëzie tussen 1918 en 1941 is in zijn genre bij ons nog steeds niet
geëvenaard en Stijn Streuvels, een terugblik op leven en werk is totdusver hét
standaardwerk over zijn grote voorbeeld.
Zowel in zijn kritisch als in zijn scheppend werk is Demedts niet afgeweken van
de stelregel dat kunst haar schoonheid vindt in de waarachtigheid van het leven en
dat zij nieuw leven doet ontstaan in en door de vorm die ze gebruikt. Toch neemt de
boodschap bij hem de belangrijkste plaats in, omdat hij met zijn werk zijn
medemensen voor wil gaan naar een vrijer en gelukkiger toekomst. Het staat vast
dat hij voor ontelbaren een bron van troost en bemoediging is (geweest). Weinig
auteurs in ons taalgebied hebben zoveel aan menselijke en geestelijke rijkdom te
bieden, ondanks de vooringenomenheid die in bepaalde kringen nog steeds tegenover
zijn persoon en werk bestaat. Zo vaak heb ik in gesprekken ervaren, dat zijn ‘belagers’
in feite nog het eerste woord van hem moeten lezen. Niemand kan voorspellen hoe
de komende generaties zijn rol en betekenis zullen beoordelen, maar er zal niet aan
voorbijgegaan kunnen worden. Moge deze ultieme en hoogste bekroning het
vertrekpunt vormen van een hernieuwde en/of daadwerkelijke kennismaking met
zijn leven en werk. Onze eredeken weze inmiddels alvast van harte gelukgewenst!
Rudolf van de Perre
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om in
aanmerking te komen voor publikatie in nr. 235 (maart-april 1991) moeten de
berichten ons bereiken vóór 15 februari 1991. Met dank voor uw medewerking.

A. Beeldende kunsten
• Brussel
De vzw Caryatide organiseert de Jacques De Leger-Prijs voor Grafiek 1991, waaraan
jonge grafische kunstenaars (max. 35 jaar), die woonachtig zijn en/of geboren in het
Vlaamse of Brusselse gewest, kunnen deelnemen. Thema is vrij en de uiterste
inschrijvingsdatum ligt vast op 30/3/91. Info: Caryatide vzw, Guldenvlieslaan 74/B
20, 1060 Brussel. Tel.: 02/537.72.98.
- De 5de Internationale Kantbiënnale telt vier prijzen: Grote Prijs Koningin
Fabiola, Gouden Klos, Zilveren Klos en Bronzen Klos. De uiterste
inschrijvingsdatum is 15/5/91. Info: vzw Internationale Kantbiënnale, Museum
voor het Kostuum en de Kant, Violetstraat 6, 1000 Brussel. Tel.: 02/375.25.05.

• Gent-Nieuwpoort
De Kunstvereniging Spectraal organiseert in 1991 opnieuw twee
groepstentoonstellingen, waaraan een Nationale wedstrijd voor beeldende kunsten
(alle disciplines) verbonden is. In Gent vindt de 14e Spectraal-wedstrijd plaats i.s.m.
het Kunstcentrum ‘De Gouden Pluim’ en in Nieuwpoort het 9e Spectraalzomersalon.
Voor de beide activiteiten kan men inlichtingen.en deelnemingsformulieren (mits
antwoordzegel) bekomen bij Spectraal, t.a.v. Mevr. L. De Backer, Rijsenbergstraat
390, 9000 Gent.

• Oostende
Bij de conservator van het Museum voor Religieuze Kunst, E.H. Jan Ghekiere,
St.-Sebastiaanstraat 43, 8400 Oostende, kan men terecht voor het reglement van de
Prijs voor Religieuze Schilderkunst die voor de tweede keer wordt georganiseerd.
Het thema is ‘verzoening van de volkeren in het licht van de Bijbel, in het vooruitzicht
van de eenheid van Europa in 1992’. Aan de laureaat wordt een prijs van 100.000
frank toegekend en daarbij zijn er voor nog eens 200.000 frank aan prijzen te winnen.
Er worden ook een aantal medailles toegekend. Het inschrijvingsgeld bedraagt 300
frank en uiterlijk op 2 juni 1991 moeten de deelnemers hun werk (max. 3 stuks)
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afleveren (vooraf telefoneren: 059/70.86.87). Geselecteerde werken worden in het
Museum tentoongesteld tussen 30/6 en 6/10/91.

• Waregem
De laatstejaars cursisten van de kunstacademie en andere jonge kunstenaars (tot 40
jaar), die behoren tot de Vlaamse gemeenschap, kunnen tot 30/3/91 inschrijven voor
de Kunstwedstrijd Jaycees Waregem Gaverland. Het thema is ‘Waregem Koerse’
en de eerste prijs bedraagt 100.000 fr.; de persprijs 10.000 fr. Info en
inschrijvingsformulieren: Lieven Vandoorne, Kerkdreef 46, 8560 Vichte. Tel.:
056/60.00.01.

• Westerlo
Inzendingen voor de Grote Prijs VVV Westerlo voor schilder-, teken-, beeldhouw-,
siersmeed-, edelsmeedkunst en grafische kunst worden ingewacht tussen 11/2 en
23/2/91. Vooraf reglement aanvragen bij: VVV-Westerlo, Gemeentehuis, 2260
Westerlo, telefoon: 014/54.75.75.

B. Muziek
• Affligem
Musicus-componist Victor van Frachem werd door het Gemeentebestuur tot
Ere-burger van Affligem en tot Ere-voorzitter van de Culturele Raad aangesteld.
Samen met zijn vrouw Laurette Bosteels, als dichteres en vertaalster, ontving Victor
van Frachem als scheppend en uitvoerend musicus de Speciale Onderscheiding en
Medaille van de Albert Einstein Academy (Amerika).

• Brugge
De jury, samengesteld uit Marcel Mattheessens, Werner van Cleemput, Raphaël
D'Haene, Willem Kusters en Jean Louel, heeft besloten de Provinciale Prijs voor
Instrumentale Compositie 1990 niet toe te kennen. Anderzijds werd het voorbehouden
bedrag verdeeld over een aantal premies en toegekend aan: - André Waignein uit
Ramegnies-Chin/Tournai voor zijn compositie voor Instrumentale Muziek met titel:
‘Eole’ for Symfonic Band (een premie van 20.000 fr.) - Willy Soenen uit Roeselare
voor zijn compositie voor Instrumentale Muziek met titel: ‘concertstuk voor
Brass-Band’ (een premie van 20.000 fr.) - Paul Beelaerts uit Antwerpen voor zijn
werk bestemd voor samenspel of kamermuziek met didactische inslag en hedendaagse
strekking met als titel: ‘straatmuziek’.
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• Brussel
De Unie van Belgische Componisten hebben Lucienne Van Deyck en Max
Vandermaesbrugge als laureaten van de Trofee Fuga 1990 aangeduid, dit als blijk
van erkentelijkheid voor een ononderbroken activiteit ter bevordering van de
hedendaagse Belgische muziek. De ‘Fuga’ is een beeldhouwwerk van Jeanne De
Dijn.

• Waregem
Het Gemeentebestuur van Waregem looft i.s.m. het Kultuurcentrum ‘De Schakel’
Waregem en de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, afdeling West-Vlaanderen, in
1991 een Tweejaarlijkse Prijs voor vocale compositie uit. Gevraagd wordt: de
compositie van drie koorwerken op vooraf gegeven teksten. Elk werk moet voorzien
zijn van een zetting voor vier gemengde stemmen, een zetting voor drie gelijke
stemmen en een ad-libitum begeleiding. De prijzen bedragen respectievelijk 25.000
fr. voor de eerste prijs, 15.000 fr. voor de tweede prijs en 10.000 fr. voor de derde
prijs. Kunnen mededingen: al wie in West- of Oost-Vlaanderen geboren is of er een
wettelijke domicilie bezit. Het reglement van de wedstrijd kan aangevraagd worden
bij het Kultuurcentrum ‘De Schakel’, Schakelstraat 8, 8790 Waregem, tel.
056/60.35.00.

C. Letterkunde
• Aarschot
De jury van de Poëziewedstrijd van de kunst- en cultuurkring De Nederlanden kreeg
87 inzendingen te beoordelen en maakte volgende uitslag bekend: de laureaten: 1.
Marc Bungeneers (Merksem); 2. Marcel Rademakers (Heverlee); 3. Suzy Van Bever
(Aarschot); 4. Dirk De Cock (Lebbeke); 5. Frans Cornelis (Keerbergen); 6. Wilfried
De Boeck (Dilbeek). De speciale nominaties: Monica De Ketelaere (Aarschot); Joeri
De Knop (Ganshoren); Jan De Smet (Leuven); Rob Goswin (Tremelo); Ange
Kiebooms de Bouchery (Haacht); Ann Loffens (Leuven); Guido Van den Broeck
(Langdorp). - Dichteres Suzy Van Bever werd tot Ridder verheven in de Orde van
de Belgische-Spaanse Verdienste (Brussel) als erkenning voor haar verdiensten als
kunstenares.

• Antwerpen
De Provinciale prijs voor geschiedenis en volkskunde 1990 van de provincie
Antwerpen voor een onuitgegeven werk met betrekking tot de geschiedenis en de
volkskunde van het hertogdom Brabant of de Nederlanden (de vroegere 17 Provinciën)
werd toegekend aan Eric Vanhaute voor zijn werk: ‘De dynamiek en de ontmanteling
van de rurale inkomens- en overlevingsstructuur. De Antwerpse Kempen tussen 1750
en 1910’. De prijs bedraagt 75.000 fr. De jury was samengesteld uit: mevr. E.
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Leemans-Devriendt (bestendig afgevaardigde), H. de Kok, dr. J. Goris, dr. E. van
Autenboer, dr. M. Van den berg en dr. J. van Roey en mevr. E. Devos (secretaris).

• Averbode
Tot 1/5 kan men manuscripten (in drievoud) inzenden voor de negentiende John
Flandersprijs (25.000 fr./f 1.350,00). Voor meer informatie en het volledige
wedstrijdreglement: GP-uitgaven - John Flandersprijs 1991, Postbus 54, B-3271
Averbode; tel. 013/78.01.11 (vanuit Nederland: 09-32-13-78.01.11).

• Blankenberge
28 februari 1991 is de uiterste datum waarop men de (ongepubliceerde) gedichten
voor deelname aan de Jeanne Vande Putteprijs 1991 verwacht. De organisatie berust
bij de Kofschip Kring vzw en de jury bestaat uit R.M. de Puydt, Daan Inghelram,
Frank Pollet, Denise van Geel, Jan Visser en Ugo Verbeke. Het thema is ‘Heimwee’
en een inzending mag slechts uit één gedicht bestaan, persklaar getypt, dat 35
aaneengesloten regels niet mag overschrijden. Insturen naar Ugo Verbeke (secretaris),
Eug. Laermansstraat 10, 2020 Antwerpen, met vermelding op de enveloppe ‘Jeanne
Vande Putteprijs 1991’.
- Op 7/9/91 wordt eveneens de door de Stad Blankenberge de tweejaarlijkse Daan
Inghelramprijs voor proza uitgereikt. In aanmerking hiervoor komt het beste
prozawerk van een Vlaams auteur verschenen in 1989 of 1990. De prijs bedraagt
10.000 fr. De organisatie is in handen van 't Kofschip vzw en de jury is
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samengesteld uit R.M. de Puydt, H.J. Casier, E. Oeyen, A. Polfliet en U. Verbeke.
Gemotiveerde besprekingen en aanbevelingen dienen schriftelijk en vóór 28/2/91
toe te komen bij R.M. de Puydt, voorzitter 't Kofschip, Ninoofsesteenweg 153, 1080
Brussel.

• Gorcum (NL)
De Stichting Literaire Workshop organiseert in 1991 andermaal de Gorcumse
Literatuurprijs, waarvoor gevraagd wordt één verhaal (max. 1500 woorden = 4 ×
A4-formaat) of één gedicht (max. 32 regels) op te sturen naar het Secretariaat van
de wedstrijd: Ganzeriksingel 2, 5262 DZ Vught (tel. 073-56 01 42). De inzending
moet in 3-voud getypt zijn. Het thema is: de vier elementen (hemel, aarde, water en
vuur). Inzendtermijn sluit op 1/6/91. Bij aanvraag van het reglement dient een
retourporto (sic) bijgesloten te worden.

• Haacht
De Vijfde Poëziewedstrijd ‘Haacht literair 1990’ leverde volgende uitslag op: Marc
Dejonckheere, laureaat 1990 met de gedichten ‘Zuiderzee I’ en ‘Zuiderzee II’;
Germain Droogenbroodt, 1ste Eervolle vermelding met het gedicht ‘Ochtendgedicht’;
H.M. Van Deurzen (Nl.), 2de Eervolle vermelding met het gedicht ‘Nooit’; Chris
Marteleur, Prijs Beste Inzending Provincie Brabant met het gedicht ‘Tremelo’. In
het totaal waren er 129 inschrijvingen.
- Dichter Rob Goswin ontving het Kulturamajuweel 1990 uitgereikt door de
Haachtse Culturele Kring Kulturama. Met dit Kulturamajuweel (een beeldhouwwerk
van de Haachtse kunstenaar Noël Delaplace) werd Rob Goswin gelauwerd n.a.v. het
verschijnen van zijn bundel ‘Indien ik vliegen kon’.

• Izegem
De Jury van de Zesde Poëziewedstrijd van de Stad Izegem, bestaande uit Christiaan
Germonpré, Gwij Mandelinck, Jooris Van Hulle, Geert Orgaer en Raph Declerck
bekroonde volgende dichters: 1e Prijs: Paul Demets (Olsene-Zulte) met het gedicht
‘Melkglas’, 2de Prijs: Paul Rigolle (Oostkamp) met het gedicht ‘Evergreen’, 3de
Prijs: Fernand Floorizoone (Koksijde) met het gedicht ‘Morgen is het zaterdag’.
Twee eervolle vermeldingen: Patrick Cornille (Lichtervelde) met het gedicht ‘Ook
als wij nooit wat hadden gezegd’ en Alain Delmotte (Kortrijk) met het gedicht
‘Toonbeelden’. Cecile Vandoorne kreeg voor haar gedicht ‘Met het vloeiend amber’
de Ereprijs voor de beste Izegemse inzending. In het totaal werden er 251 gedichten
ingezonden, zowel van Vlaamse als Nederlandse dichters.
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• Leuven
Het Psycho-Sociaal Centrum, een kleinschalige psychiatrische kliniek voor
deeltijdbehandeling (dag óf nacht) schrijft ter voorbereiding van zijn tweede
Poëziefeest (op 8 sept. 1991) een poëzieprijs uit onder het motto ‘ver-verzen’. De
beste inzending van 3 gedichten omtrent ‘Poëzie en Psychiatrie’ wordt bekroond met
een geldprijs van 15.000 fr. Inzendingen (onder code - een dichterlijk zesletterwoord
- met bijgevoegd een gesloten briefomslag waarin naam en adres) vóór 31 mei 1991.
Voor nadere inlichtingen, reglement en inzending: P.S.C.-Poëzieprijs, t.a.v. Jo Smet,
Mechelsestraat 84 te 3000 Leuven, Tel. 016/23.89.60.

• Lint
Voor de Vijfjaarlijkse Poëzie-prijzen van de Gemeente Lint vraagt men drie gedichten
per deelnemer die nooit eerder gepubliceerd of bekroond werden tegen ten laatste
28/2 gestuurd aan dhr. J. Van Hoof, Schepen van Cultuur, Gemeentehuis, 2547 Lint
(tel. 03/455.20.01). De prijzenpot bestaat uit een hoofdprijs van 25.000 fr., een
persprijs van 10.000 fr. en eervolle vermeldingen voor globaal 10.000 fr. (5000 fr.
voor de beste Lintse inzending en 5000 fr. voor een andere inzending). De jury bestaat
uit Jozef Van Hoof (voorzitter), Etienne De Ryck, Bob Elzen, Anton van Wilderode,
Jan Veulemans, Ludi Frateur, André Vermuyten en Flor Mees (secretaris).

• Maaseik
Naar aanleiding van de viering ‘600 jaar Van Eyk-Maaseik’ (1390-1990) werd door
het Jan van Eyck-comité een poëziewedstrijd uitgeschreven rond het thema ‘Jan van
Eyck en zijn oeuvre’. Uit de vijftig inzendingen werden elf gedichten geselecteerd
en in een gelegenheidsbundel gepubliceerd. Patrick Lateur, lid van de redactie van
ons tijdschrift, werd bekroond met de Van Eyckprijs voor een dubbelgedicht Johannes
de eyck fuit hic geïnspireerd op het Arnolfini-echtpaar (zie: Poëtisch Bericht). Tweede
laureaat was Herman Hendrix, derde was Marc Dejonckheere.

• Roermond
Tot 1/4/91 kunnen verhalen ingestuurd worden voor de Verhalenwedstrijd,
georganiseerd door uitgeverij ‘De Vleermuis’. De winnende verhalen worden in een
boek gepubliceerd. Vooraf reglement aanvragen: Postbus 1155, 6040 KD Roermond
(Nederland). Voorzie een enveloppe van uw eigen adres en stop die in een andere
enveloppe gericht aan De Vleermuis Uitgeverij. Normaal verwacht men ook dat de
aanvrager het port voor het sturen van het reglement betaalt. Dus!
R.D.
Namens het C.V.K.V. en de Redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ zeggen
we van harte proficiat aan alle bekroonde kunstenaars!
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Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten voor deze rubriek sturen aan het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om in
aanmerking te komen voor publikatie in nr. 235 (maart-april 1991) moeten de
berichten ons bereiken vóór 15 februari 1991. Met dank voor uw medewerking.

• Amsterdam
De Maatschappij Arti et Amicitiae (Rokin 112, 1012 LB Amsterdam) organiseert
een manifestatie waarin een hernieuwde belangstelling voor het zogenaamde
‘klassieke genre’, zoals het stilleven, het landschap en het portret, centraal staat. De
manifestatie bestaat uit twee tentoonstellingen: ‘Paradise and other parks’: zondag
3 februari t/m zaterdag 9 maart 1991 en ‘The private eye’: zondag 17 maart t/m
zondag 14 april 1991. De manifestatie wordt begeleid door lezingen. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot Jaap Witzenhausen of Karin Baars, tel.
020-260819/233508.

• Antwerpen
Het Koninklijk Museum wil op passende wijze de vereniging Kunst van Heden
(1905-1959) huldigen met een overzichtstentoonstelling van haar voornaamste
activiteiten tijdens de glansperiode van haar bestaan: het Interbellum (1920-1940).
Het doel van Kunst van Heden was de promotie van de eigentijdse kunst met respect
voor de Meesters van het verleden. Daartoe werden vooral tentoonstellingen
georganiseerd, zowel in binnen- als buitenland, niet zelden in samenwerking met de
overheidsinstanties of andere gevestigde instellingen. Er werden in het totaal negentig
volwaardige tentoonstellingen gehouden, waarop meer dan vijfhonderd exposanten
aanwezig waren. De vereniging beheerste het plaatselijk kunstleven tot aan W.O. II.
Ze groepeerde in haar schoot vooraanstaande figuren uit de politieke sfeer, de hoge
ambtenarij, het zakenleven, maar vooral ook uit de artistieke en intellectuele wereld.
Door het dynamisme van enkele verlichte individuen slaagde men er in een vaste
greep te krijgen op het openbare kunstleven. Drijvende kracht was Frans Franck
(1872-1932), die samen met zijn broer Louis, er in slaagde burgers en kunstenaars
rond zich te verenigen ter promotie van de moderne kunst. Aan de
stichtingsvergadering op 1 maart 1905 namen ook deel: Emmanuel De Bom, Pol De
Mont, C. Grisar, Georges Serigiers, Richard Baseleer, Victor Hageman, Charles
Mertens en Walter Vaes. De nieuwe vereniging heeft een modernistisch getint,
eclectisch programma, dat het pluralisme huldigt en kwaliteitsnormen doet primeren.
Oud en nieuw worden gerespecteerd, in de strijd van ‘anciens en modernes’ wordt
- principieel - geen partij gekozen. Grote individuele tentoonstellingen huldigen de
‘tenoren’ van de nationale school: Henri Leys en Henri De Braekeleer (1905), Willem
Linnig Jr. en Juliaan Dillens (1906), Alfred Stevens (1907), Rik Wouters en Jakob
Smits, maar ook Vincent Van Gogh (1914), Charles Mertens en Jan Stobbaerts
(1919), James Ensor (1921), en verder, gedurende de jaren -20-30, belangrijke
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ensembles van de protagonisten van het ‘Vlaams Expressionisme’, Constant Permeke
en Gustave De Smet, Frits Van den Berghe, Edgard Tytgat, Hippolyte Daeye, Floris
Jespers, e.a. In de groepstentoonstellingen (‘Salons’) worden soms indrukwekkende
ensembles gebracht van zowel binnen- als buitenlandse kunstenaars: de Münchener
School (1913), de Franse School (1926), de Finse (1931), de Franse en Italiaanse

Vlaanderen. Jaargang 40

58
(1933) en de Zweedse (1934). Ook individuele meesters komen aan bod, zoals
Zadkine (1933), Vlaminck en Modigliani (1933) of Dufy (1934). Van cruciaal belang
waren de grote nationale overzichtstentoonstellingen, waarin in een proces van
selectie/consecratie geleidelijk gestalte wordt gegeven aan het ‘pantheon’ van de
moderne kunstgeschiedenis. Kunst van Heden trad ook op als sponsor van de moderne
kunst. Inzonderheid het Koninklijk Museum was de begunstigde van een groot aantal
schenkingen en legaten, w.o. die van de familie Franck, maar ook door toedoen van
de in de schoot van Kunst van Heden opgerichte Vereniging van Vrienden van de
Moderne Kunst. De herdenkingstentoonstelling wordt drieledig opgevat: een
documentair-historisch gedeelte evoceert de werking van de vereniging en de er bij
betrokken personaliteiten door middel van documenten, brieven, foto's, catalogi,
affiches, publicaties, etc.; gedeelte met een overzicht van het legaat-Franck; tweeledige
overzichtstentoonstelling van de nationale en internationale tentoonstellingen die
door Kunst van Heden werden ingericht. Bij de tentoonstelling wordt een uitgebreide
en rijk geïllustreerde catalogus gepubliceerd waarin een ruime documentatie wordt
samengebracht. Daarnaast worden wetenschappelijke bijdragen opgenomen die
deelaspecten van de werking van Kunst van Heden belichten, inzonderheid met
betrekking tot de ‘beeldvorming’ van de moderne kunst. De tentoonstelling loopt
van 17/2 tot en met 21/4/91 in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold
de Waelplein, dagelijks toegankelijk (prijzen 200, 120 en 80 fr.) van 10 tot 17 u.
(maandag gesloten). In vier lessen wordt n.a.v. deze tentoonstelling een gelijknamige
cursus georganiseerd op de zondagen 24/2, 3, 10 en 17/3, telkens van 10.30 (door
Paul Van Beek) en op de donderdagen 28/2, 7, 14 en 21/3 (door Jeannine Ruymaekers
om 10.30 u. en door Nancy Schrijvers om 14.30 u.). Voor 20/2 in te schrijven;
deelname: 800 fr. Info: tel. 03/238.78.09. De reeks wintervoordrachten worden tevens
verdergezet: op 17/2: ‘Hoe publiek in een museum?’ door L. de Jong (hoofd
educatieve dienst); 3/3: ‘Het Museumbeleid in Vlaanderen’ door een leidend
ambtenaar van het Min. van de Vlaamse Gemeenschap. Telkens op zondagmorgen
van 11 tot 12.30 u. Gratis toegankelijk.
- Het Bestendig Dotatiefonds voor de Stadsbibliotheek en het Museum
Plantin-Moretus zal naar jaarlijkse traditie ook in 1991 twee concerten organiseren.
Op 8/2/91 zal Yves Storms een gitaarrecital geven rond de thema's ‘Muziek aan de
Europese vorstenhuizen’ en ‘Duitse muziek uit drie eeuwen’, terwijl op 8/3/91 het
duo Dejan Mijajev en Luc Vanvaerenbergh enkele sonaten voor viool en klavecimbel
van Wolfgang Amadeus Mozart zal brengen. Beide concerten vinden plaats in het
Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, telkens om 20.30 u.
Info: 03/233.02.94.
- Het 54ste Vlaams Nationaal Zangfeest, dat georganiseerd wordt door het ANZ
(Algemeen Nederlands Zangverbond) in samenwerking met VTB-VAB, het
Davidsfonds en de VVKB zal plaatsvinden op zondag 3 maart 1991 te 14.30 uur in
het Sportpaleis te Antwerpen onder het motto: ‘Vlaanderen moet nog een eeuwigheid
mee’. Het Vlaams Symfonisch Orkest, de koorgroep samengesteld uit Con Amore
(Ekeren), Cantate (Maasmechelen), Mariakantorij (Sint-Niklaas) en Clara Voce
(Hooglede) en dirigenten Bart De Mylle, Lode Dieltiens, Michael Scheck en Juliaan
Wilmots schragen muzikaal het programma; als solisten treden Marco Bakker, Frank
Cools, de cabaretgroep De Frivole Framboos, de close harmonygroep Pink Passion,
de groep Zakdoek en Gust Teugels op. Deze laatste voert ook de kindergroepen aan,
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die uit verschillende Vlaamse scholen zijn samengesteld. Voor de bewegingen zorgen
de kunstgroep Incar (Lebbeke) en volkskunstgroepen van de VVKB (Vlaamse
Volkskunstbeweging). Mark Wachters componeert een nummer voor de
jeugdmuziekkapellen van Hanske De Krijger-Oudenaarde, Padvinders Sint-Joris
Izegem, Tijl Uilenspiegel-Antwerpen en VNJ. De teksten worden geschreven door
Jot Theys en Marc Van Caelenberg; voordracht en presentatie zijn in handen van
Mieke Bouve en Chile Vanlerberghe. Videoprojecties op grote schermen zullen er
opnieuw voor zorgen dat iedere aanwezige, waar ook in het Sportpaleis direct
betrokken wordt bij het gebeuren. Toegangskaarten kan men bekomen of reserveren
op het nationaal ANZ-secretariaat, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, tel.
03/237.93.92 en 237.96.43, waar men ook affiches kan bekomen, bij het
Sportpaleis-Antwerpen, tel. 03/326.10.10 (de reservatiekosten bedragen 20 fr. per
plaats) of bij Ticketel, tel. 02/219.10.10 (de reservatiekosten bedragen 10% op de
prijs van de toegangskaarten).)
- W.G. De Kesel (firma Rectavit uit Drongen) is een actief sponsor in kunstkringen.
Als specialist in 17de-en 18de-eeuwse lakkunst (waarover hij al verschillende boeken
publiceerde) gaat zijn aandacht vooral naar de restauratie van zeldzame 17de-eeuwse
met lak versierde meubels, de zgn. kunstkabinetten. Na het Stadsmuseum te
Oudenaarde en het Gentse Bijlokemuseum, werd het Museum Plantin-Moretus te
Antwerpen aangeduid als nieuw project van de kunstsponsoring van de firma Rectavit.
De restauratie van het bijzonder fijn, Antwerps kunstkabinet, daterend van ca. 1675
en oorspronkelijk behorend tot het familiebezit van de Moretussen, werd door de
firma Rectavit aan restaurateur E. De Buycker (Mariakerke), toevertrouwd en volledig
gefinancierd. Het meubel met op marmer geschilderde tafereeltjes, is vervaardigd
uit een withouten constructie met marqueterie van palissander, zwarte lakversiering
en schildpadschelp. Om een wetenschappelijk verantwoorde restauratie te realiseren
werden de 17de-eeuwse technieken en materialen ten volle gerespecteerd. Momenteel
is het prachtig herstelde kunstkabinet opnieuw te bewonderen in het grote salon van
het Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22-23, Antwerpen.
- In het Amnesty Internationaal Jaarboek 1990 staan 138 landen vermeld waar de
mensenrechten geschonden worden, waar arbeiders, boeren, studenten en
intellectuelen gevangen zitten, gefolterd en/of vermoord worden, gewoon omdat ze
voor hun mening opkomen of pech hebben tot een minderheid te behoren. Amnesty
International-Vlaanderen doet andermaal een oproep om via een briefschrijfactie
een eind te helpen maken aan dat onrecht. Voor meer informatie verwijzen we naar
Amnesty International-Vlaanderen, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen 6 (tel.
03/271.16.16), waar men ook een exemplaar van de ‘Actiekrant’ kan aanvragen of
zich als lid kan opgeven. Giften worden dankbaar aanvaard op het rek. nr.
000-0008990-66.
- De musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt zijn tweede
musical in een reeks van vier (waarvan ‘Dear Fox’ nummer 1 was), onder de titel
‘Broadway Baby’, een nieuwe musical-revue in beeld en beweging gebracht door
regisseur-choreograaf Barrie Stevens met muziek van Jerry Herman, George
Gershwin, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber en andere
musical-hitmakers. Vijf acteurs (Daan Van den Durpel, Marloes Van den Heuvel,
Myriam Bronzwaar, Luc Rogiest en Marc Meersman) en het concert-trio CD-Live
zorgen voor een hartverwarmend spektakel met diepgaande karaktertekeningen en
spetterende muziek. Onvergetelijke momenten uit Evita, Phantom of the Opera, My
Fair Lady, Jesus Christ Superstar, Hello Dolly, The Sound of Music, Porgy and Bess,
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Annie, West Side Story, Les Misérables, Cats e.a. worden in een gevarieerd
totaalspektakel op de scène gebracht. De musical-revue ging van start in
Strombeek-Bever en kwam daarna in Antwerpen, Jezus-Eik, Leiden, Weert, Lokeren,
Zutphen, Bornem, Menen, Roeselare, Amersfoort, Diksmuide en Haarlem. Nog te
bekijken en te beluisteren in Genk (23/2, C.C.), Beringen (1/3, Casino), Beersel (8/3,
C.C.), Houthalen (9/3, C.C.), Aalst (15/3, C.C.), Lanaken (16/3, C.C.), St.-Truiden
(23/3, C.C.), St.-Niklaas (28/3, Schouwburg De Witte Molen), Leopoldsburg (5/4,
C.C.), Zolder (6/4, C.C.), Bocholt (13/4, C.C.) en Gent (26 en 28/4, Kunstcentrum
Vooruit).
- Op 19/3 (19.30 u.) wordt in de St.-Carolus Borromeuskerk de Matthäus-Passion
van J. Bach uitgevoerd met de Koren en Orkesten van het Lemmensinstituut o.l.v.
P. Schollaert. Reserv.: 03/233.71.60.
- In het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen kan men
iedere dag (behalve op maandag) een kijkje nemen in de tentoonstelling ‘Twintig
Sowjet fotografen 1917-1940’ en dit van 21/12/90 tot en met 24/2/91. Open van 10
tot 17 uur.
- Het februari-programma van deSingel bevat theater, dans en muziekuitvoeringen.
Op 21, 22 en 23/2 (om 20 uur) brengt het Théâtre du Rideau ‘Woyzeck-Büchner
Fragments forains’. Choreograaf Philippe Decouflé presenteert op 7, 8 en 9/2 (om
20 u.) de dansact ‘Triton’. Het Koor en Barok orkest van de Nederlandse
Bachvereniging o.l.v. Jos van Immerseel voeren de ‘Missa Sanctae Caeciliae’ van
Haydn en Mozarts' Vesperae solennes de Confessore’ uit op 9/2 (om 20 uur). Op
12/2 (om 20 uur) kan men er luisteren naar de Hongaarse Bartokvertolker Deszö
Ranki met pianocomposities van Stravinsky, Kurtag en Bartok. ‘La Petite Bande’
treedt aan op 18/2 (om 20 uur) o.l.v. Sigiswald Kuijken met de uitvoering van de
symfonieën nr. 88 en 92 van Haydn. Tussendoor zingt de sopraan Nancy Argenta
enkele aria's en cantates. Ook Scandinavische componisten zijn van de partij, want
op 20/2 (om 20 uur) brengt het Kamerorkest Sinfonia o.l.v. Dirk Vermeulen muziek
van Nielsen, Sibelius, Larsson en Grieg. Op 22/2 (om 20 uur) weerklinkt er werk
van Franz Schubert: liederen tussen 1812 en 1814 gecomponeerd; uitgevoerd door
Nancy Argenta (sopraan), Adrian Thompson (tenor), Richard Jackson (bariton) en
Graham Johnson (piano). Het Amerikaanse pianotrio Guild Trio is er te gast op 28/2
(om 20 uur) met werk van Grieg, Ives, Lubman en Brahms. Info: 03/248.28.00.

• Beringen
Het theaterprogramma van het Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen (011/42.15.26)
brengt: op 12/2/91 (om 20 u.): ‘The Bath’ (komedie); wat de muziek betreft: 28/2/91:
Kegelstatt Trio (klarinet, piano, viool), om 20 u.; op 1/3/91 treedt
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het Ballet van Vlaanderen op met de musical ‘Broadway Baby’ (20 u.).

• Brugge
Via de tentoonstelling ‘Rijkdom bedreigd’ in de Biekorf-bibliotheek, A. Van
Ackerzaal, Kuiperstraat 3, 8000 Brugge, wil men aandacht vragen voor het gevaar
dat onze papieren en perkamenten documenten uit ons verleden lopen om bestand
te blijven tegen de ‘tand des tijds’. De tentoonstelling is toegankelijk tot 16/2, iedere
dag behalve op zondag van 9.30-12 u. en van 14 tot 18 u. De toegang is gratis en de
catalogus kost 500 fr. De meeste archieven, bibliotheken en musea in Vlaanderen
bezitten heel wat waardevolle documenten, handschriften, boeken en prenten die een
essentiële bijdrage betekenen voor ons cultuurpatrimonium. Maar hoe wordt die
rijkdom bewaard, geconserveerd? Weinig of geen van deze instellingen beschikken
over voldoende financiële mogelijkheden en personeel om deze bedreigde rijkdom
afdoende te beschermen en te revaloriseren. Recent worden wij ons bewust van een
‘stille’ dreiging die catastrofale gevolgen zou kunnen hebben, namelijk de verzuring
en het uiteenvallen van boeken en documenten die op industrieel vervaardigd papier
tot stand kwamen. In het eerste luik van de tentoonstelling worden diverse vormen
van bedreiging verduidelijkt door originele, beschadigde documenten: losgekomen
en verkleurde boekbanden, schimmelvorming van diverse aard, gescheurde en
afgeknaagde bladen, vrijwillige of onvrijwillige beschadiging door gebruikers, enz.
Het tweede luik stelt de rijkdom tentoon die in de archieven, bibliotheken en musea
van West-Vlaanderen aanwezig is. En dat is heel wat: van een fragment van een
Merovingische koopakte uit de Brugse Stadsbibliotheek, het oudste papieren document
in Brugge uit het Stadsarchief, rijk verluchte handschriften afkomstig van o.a de
voormalige Duinenabdij, de Godelieve-abdij en de Potterie, tot en met het gekende
Gruuthuse-handschrift met o.a. het Egidiuslied. Maar ook recente handschriften,
zoals de wetenschappelijke nota's van Teilhard de Chardin en het 19de-eeuwse
Roeselaarse verslagboek van ‘De Vriendschap’ verdienen meer dan gewone aandacht.
In een derde luik worden enkele recent gerestaureerde boeken geëxposeerd. Deze
verantwoorde restauraties gebeurden op kosten van het Brugse Stadsbestuur.
- De Bestendige Deputatie heeft de provinciale werkingstoelagen aan de erkende
beroepstheatergezelschappen in West-Vlaanderen voor het jaar 1990 vastgesteld op
een totaal bedrag van 2.500.000 fr. De gezelschappen waaronder dit bedrag verdeeld
wordt zijn: Theater De Korre - Brugge, Westvlaams Teaterkollektief Malpertuis Tielt en Westvlaams Theater Antigone - Kortrijk.

• Brussel
Sinds eind 1990 beschikt het Algemeen Rijksarchief over zeven nieuwe computerzalen.
Door de ingebruikneming van deze zalen wil het Rijksarchief zijn wens om een
betere publieke dienstverlening te waarborgen en om betere wetenschappelijke
instrumenten ten behoeve van de geïnteresseerden (ambtenaren, archivarissen,
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onderzoekers) af te leveren, verzekeren. Het zal in de toekomst mogelijk zijn op
beeldscherm en online op te zoeken over welke onderwerpen of van welke instellingen
of besturen archief bewaard wordt. Verder mag in het vooruitzicht gesteld worden
dat de bezoekers van de lees- en studiezalen van het Rijksarchief onmiddellijk
ingelicht kunnen worden over de openbaarheid en de beschikbaarheid van bepaalde
archiefbestanden of -bescheiden. In het Rijksarchief wordt dan ook momenteel werk
gemaakt van het systematisch verzamelen van alle gegevens en beschrijvingen van
het bewaarde archief. Voor verdere informatie kan men terecht bij het Algemeen
Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel (tel. 02/513.76.80) of bij een van
de volgende rijksarchieven in de Vlaamse provincies: Rijksarchief te Antwerpen,
Door Verstraeteplein 5 - 2018 Antwerpen - 03/236.73.00, Archief van de instellingen
van de provincie Antwerpen. Rijksarchief te Beveren, Kruibekesteenweg 39 - 9120
Beveren - Tel. 03/775.38.39, Archief van de instellingen van de streek ten oosten
van Sint-Niklaas, nationaal hulpdepot voor hedendaags archief. Rijksarchief te Brugge,
Academiestraat 14-18 - 8000 Brugge-Tel. 050/33/72.88, Archief van de instellingen
van de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van de arrondissementen Kortrijk
en Tielt. Rijksarchief te Gent, Geraard de Duivelstraat 1 - 9000 Gent - Tel.
091/25.13.38, Archief van de instellingen van de provincie Oost-Vlaanderen, met
uitzondering van het arrondissement Oudenaarde en de streek ten oosten van
Sint-Niklaas. Rijksarchief te Hasselt, Bampslaan 4 - 3500 Hasselt - Tel. 011/22.17.66,
Archief van de instellingen van de provincie Limburg. Rijksarchief te Kortrijk, G.
Gezellestraat - 8500 Kortrijk - Tel. 056/21.32.68, Archief van de instellingen van de
arrondissementen Kortrijk en Tielt. Rijksarchief te Ronse, Biezenstraat 2 - 9600
Ronse - Tel. 055/21.19.83, Archief van de instellingen van het arrondissement
Oudenaarde.
- Van 1/2 tot en met 6/4/91 loopt in het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat
8, 1000 Brussel, de tentoonstelling ‘De Jezuïeten in de Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik (1542-1773)’, dagelijks gratis toegankelijk van 9.30 tot 16 u.,
behalve op zon-, maandag en feestdagen. De catalogus kost 100 fr. (50 fr.
verzendingskosten) en een rijkelijk geïllustreerd dossier n.a.v. de tentoonstelling
(met syntheseartikelen over de verschillende deelonderwerpen) kost 650 fr. Deze
tentoonstelling brengt een gevarieerd beeld van de brede waaier aan activiteiten die
de jezuïeten in onze gewesten aan de dag hebben gelegd. Daarbij komen
achtereenvolgens aan bod: de interne organisatie van de orde, de
stichtingsgeschiedenis, het onderwijs in de colleges, de pastorale activiteiten, de
publikaties en de missionering. Een laatste onderdeel is gewijd aan de afschaffing
in 1773.
- Het Paleis voor Schone Kunsten (Koningsstraat 10, 1000 Brussel, 02/507.85.10)
kondigt voor februari volgende avondvoorstellingen aan: in de reeks ‘Vox Populi’:
‘Stemmen uit de Wereld’ op 16/2 om 20.30 u. en op 26/2: ‘Jane's Minstrels’ (klassieke
folksong uit Groot-Brittannië). De reeks ‘Muziek Anders’ brengt op 19/2 om 20.30
u. ‘Piano’ met Robert Groslot, CD-Live, Clarence Barlow en het Belgisch
Pianokwartet. In februari kan men ook nog een aantal lunchvoorstellingen meepikken
(telkens om 12.40 u. tot ca. 14 u.): 12/2: ‘The Bath’: humorshow; 19/2: Eriek Verpale,
ingeleid door Johan De Haes; 26/2: ‘Mouchette’ van Arne Sierens. Plaatsbespreking
voor alle voorstellingen (avond of middag: Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, dagelijks (behalve op zondag) van 11 tot 19 u.
(niet telefonisch).
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- Een 100-tal van de mooiste antieke werken uit het museum Barbier-Mueller te
Genève zullen onder de titel ‘Metamorfosen van de Antieke Kunst’, van 21/2 tot
28/4, tentoongesteld worden in de Generale Bank, Ravensteinstraat 29, te Brussel.
Deze nog nooit tentoongestelde kunstwerken van een grote esthetische waarde, zullen
het de bezoeker mogelijk maken de oorsprong van de westerse beschaving, duizenden
jaren oud, te ontdekken. Zij dateren van de late prehistorie tot aan de val van het
Romeinse Rijk. Het museum Barbier-Mueller is een privémuseum. Het werd opgericht
te Genève in 1977. De verzameling telt heden meer dan 5500 primitieve en antieke
kunstwerken. De uit deze verzameling geselecteerde voorwerpen illustreren een
drievoudige metamorfose: deze ontstaan uit de samensmelting van of de confrontatie
van verschillende culturen, deze veroorzaakt door de tand des tijds of door mensen
en tenslotte deze ontsproten aan het oordeel dat de mens over de artistieke creaties
uitspreekt. Het voorstellen van een privé-verzameling stelt juist de houding van
personen die, door hun keuze, deze confrontatie met de kunst vastgelegd hebben, in
het licht. De tentoonstelling is opgebouwd rond drie thema's die de ontluiking, de
vorming en de uitstraling van de antieke culturen illustreren: de symbolische kunst
bij de dageraad van de beschavingen (5de-2de millennium v.Chr.), de dieren- en
krijgskunst (1000-500 v.Chr.) en de stuwkracht van de veroveraars (550 v.Chr. - 250
na Chr.). De tentoongestelde kunstwerken zijn afkomstig uit het Middellandse
Zeegebied en het Nabije Oosten. Deze thema's zullen uitvoerig aan bod komen in
een prachtig kunstboek (1200 BF, 184 pp., 105 afb.: G.B., Persdienst, Warandeberg
3, 1000 Brussel) waarin tevens alle tentoongestelde voorwerpen zullen opgenomen
zijn. Dr. J.-L. Zimmermann, docent aan de universiteit van Genève, is er de auteur
van; de zeer mooie foto's werden gemaakt door Pierre-Alain Ferrazzini. Openingsuren:
van maandag tot vrijdag: 9-18 u., weekend: 10-18 u. (Gesloten op feestdagen.) Gratis
toegang. Geleide bezoeken (niet op zondag) op aanvraag: tel. 02/516.21.34.

• Diest
Ook in 1991 loopt het programma ‘Literatuur op Zondag’, een maandelijks cultureel
gebeuren in het C.C. van het Diesterse Begijnhof, iedere eerste zondag van 11 tot
12 u. (met uitzondering van juli en augustus). Samenstelling en presentatie
gebeur(d)en door Ina Stabergh (013/33.39.94). Het programma omvat: januari: Gerda
Van Cleemput; februari: Stefaan Van Den Bremt; maart: Daniel Billiet; april: Walter
Van Den Broeck; mei: Mireille Cottenje; juni: Hans Devroe; september: Brigitte
Raskin; oktober: Willie Verhegghe; november: Rudi Hermans en december: Rob
Goswin. op zaterdag 22 juni: Dieste Nacht van de Poëzie: ‘Midzomernachtpoëzie’.

• Genk
In de Limburghallen treedt op 26/2 (om 20 uur) het Symfonisch Orkest
Lemmensinstituut o.l.v. E. Saveniers op met werk van J. Brahms (Symfonie 1), C.
Reinecke (Concerto in D voor fluit en Orkest), R. Wagner (Vorspiel und Isoldes
Liebestod uit Tristan und Isolde). Solist is B. D'Hollander (dwarsfluit). Reservatie:
011/35.13.16.
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• Gent
Stichting Logos bouwde een spectaculaire concertzaal, geschikt voor 150
toeschouwers. Deze zaal is gelegen in de Bomastraat 28 te 9000 Gent en paalt aan
de achterzijde aan de huidige concertstudio (Kongostraat 35, 9000 Gent). Ook deze
nieuwe concertzaal zal door Stichting Logos uitsluitend gebruikt worden voor het
brengen van hedendaagse experimentele muziek. Er is
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geopteerd voor een unieke vormgeving: de tetraeder of een viervlak (te vergelijken
met een piramide, doch op driehoekig i.p.v. vierkantig grondplan). De plaatsing van
de tetraeder in de scharnier tussen de beide gebouwen van de Stichting, verleent het
geheel een gewild sacraal karakter, dat het concert als sociaalritueel gebeuren moet
bevorderen. De nieuwe tetraede-vormige-Logosconcertzaal (Bomastraat 26-28 te
9000 Gent) zal in januari 1991 geopend worden.
- Het februari-programma van het Nieuwpoortteater (Nieuwpoort 35, 9000 Gent)
bestaat uit zes voorstellingen, die telkens om 20.30 u. aanvangen: 6, 7, 8 en 9/2:
‘Mussen’ (Les Ballets C. de la B.); 11 en 12/2: ‘Measure for Measure’ (Discordia,
NL); 13 en 14/2: ‘Twelfth Night’ (Discordia, NL); 16 en 17/2: ‘Hoge bomen wind
2’ (Speelteater; info: 091/25.10.78); 19 en 20/2: ‘Marche funèbre pour chat’ (Van
Dijck, Turbiasz & Dehollander); 22, 23 en 24/2: ‘Een man alleen is in goed
gezelschap’ (Van Dijck, Turbiasz & Dehollander). Het maart-programma bestaat
uit: 1 en 2/3: ‘La Nuit est une sorcière’ (info en reservaties: 091/24.31.21); op 5/3
en 6/3: ‘Wolk’ in het kader van 25 jaar NTG (Wissel theater); op 8 en 9/3: ‘Mouchette’
(info en reservaties: 091/25.37.32); op 22 en 23/3: ‘Landschap van Laura’ (Speelteater;
info, reservaties: 091/25.10.78; op 27,28 en 29/3: A.L.I.S. met ‘Catalogue d'un
bonheur sans histoire’. Telkens om 20.30 u. en reserveren bij FNAC: 091/23.40.80.
- Het februari-programma van Arca, teater aan de Lieve, St.-Widostraat 3, 9000
Gent omvat vier stukken: ‘Shirley Valentijn’ van Willy Russell: 2, 8 en 9/2 (Theater
‘Roeland’); ‘De Coburger’ van Mark De Bie: 18, 19 en 20/2 (Zwarte Zaal) en 28/2,
1 en 2/3 (Sabbattini-zaal); ‘Huwelijk Spel’ van Edward Albee: 1/2 (C.C. Lokeren)
en 23/2 (C.C. Tielt-Winge) en ‘Krankheit der Jugend’ van Ferdinand Bruckner: 1,2,
6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22 en 23/2 (Zaal Arca). ‘Revue van de Balie’ wordt op 1
en 2/3 in Arca gebracht en op 27/2 weerklinken in Arca nog ‘Spaanse Monologen’.

• Kortrijk
Uit de Culturele kalender stippen we voor februari-maart-april aan: theater: 26/2:
‘Les Grillons de glace’ (Temps Fort Théâtre uit Fr.); 7/3: ‘Amadeus’ naar Peter
Shaffer; 19/3: ‘De Kaukasische Krijtkring’ van B. Brecht (door Antigone Kortrijk);
25/3: ‘Het spel van liefde en toeval’ van Marivaux (door Nieuw Ensemble Raam
Teater); 30/4: ‘Vaders en Zonen’ van Ivan Toergenjev (door De Tijd). Dans en ballet:
1/3: ‘Noir Salle’ (door Cie Charles Cré-Ange, Fr.); 8/3: ‘Carmina Burana’ (Cie Aimé
de Lignière); 21/3: ‘Apollon la Nuit’ (José Besprosvany, Mex.); ‘Rapta-Duo’ (door
Vincente Saez Garcia, Sp.). Het programma ‘Op de koffie...’ vangt steeds om 14.30
u. aan en brengt: 18/2: Kathy Lindekens met ‘Onder de Linden’; 4/3: Vier op 'n rij
(blokfluitensemble); 25/3: ‘Het spel van liefde en toeval’ van Marivaux (zie ook:
25/3: theater). Voor info: Secretariaat C.C., Doorniksestraat 16, 8500 Kortrijk,
056/22.07.68.
- Op 20/3 (19.30 u.) wordt in de O.-L.-Vrouwekerk de Matthäus-Passion van J.S.
Bach uitgevoerd door de Koren en Orkesten van het Lemmensinstituut o.l.v. P.
Schollaert. Reservatie: 056/22.56.04.
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• Leuven
De Concertvereniging van het Lemmensinstituut programmeert een gevarieerd aanbod
van muzikale uitvoeringen met de diverse ensembles van het Lemmensinstituut, die
alle plaatsvinden in de Concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000
Leuven (016/23.75.46 en 22.08.03): op 7/2/91 leidt Bert Joris de Big Band en Ludo
Claesen het Percussie-Orkest; op 14/2 (20 u.): Oratorium ‘Israël in Egypte’ door
Koor van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren en Orkest van het Lemmensinstituut
o.l.v. Johan Duijck; op 21/2 (20 u.): Ensemble Oude Muziek Lemmensinstituut o.l.v.
Erik Van Nevel (vroeg-barokke muziek); 26/2 (20.30 u.): Koorconcert met Leuvens
Univ. Koor, Koor Lemmensinstituut en De Tweede Adem (hedendaagse koormuziek);
op 28/2 (20 u.): Symfonisch Orkest Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers
(Brahms en Wagner); op 7/3 (20 u.): Ensembles Kamermuziek Lemmensinstituut;
op 21 en 22/3 (om 19 u.): Matthäus-Passion van J.S. Bach met Koren en Orkesten
Lemmensinstituut o.l.v. P. Schollaert.

• Lier
Zopas kwam het 18de jaarboek van het Felix Timmermans-genootschap van de pers.
Hoofdbrok is de oorspronkelijke versie van de moeizaam ontstane roman
‘Anna-Marie’. Bovendien wordt Timmermans' boek door de samensteller Louis
Vercammen vergeleken met de toneelbewerking en de opera, waarvan het libretto
werd opgenomen. Interessant zijn de teksten van de auteur zelf over zijn roman en
het toneelstuk, terwijl José de Ceulaer de recensies verzamelde die in 1921 en later
verschenen. Twee jongeren, Karl Hendrickx en Marleen Kerstens, verwoorden hun
indruk bij het lezen van ‘Anna-Marie’, terwijl Frans Verstreken de tv-verfilming in
herinnering brengt. Aansluitend bij het dramatische einde van Timmermans' roman,
behandelt Ignaas Dom sterfscènes in het oeuvre van de Lierse schrijver. Jef Arras
schreef een uitvoerige bijdrage over zijn oom, de letterkundige Jozef Arras, die
precies een eeuw geleden geboren werd en tot de vriendenkring van Felix
Timmermans behoorde. Verstreken memoreert Paul van Morckhoven, die
‘Leontientje’ voor televisie bewerkte. Naar aanleiding van de Sint-Gummarusfeesten
van 1990 onderzocht Marc Mees hoe de Lierse stadspatroon de schrijverschilder
heeft geïnspireerd. Het artikel is rijkelijk geïllustreerd. In de vertrouwde en
interessante rubrieken heeft Frans Sillis, zoals steeds, het grootste aandeel. Het boek
‘Omtrent Anna-Marie’ telt 232 pagina's. Het is een uitgave van de firma J. van In te
Lier. U kan ook lid worden van het genootschap door overschrijving van 500 fr. op
rekening nr. 413-8086411-63 van het Felix Timmermans-genootschap, Lier. Als lid
krijgt u het jaarboek gratis toegestuurd. Nadere informatie over nog beschikbare
jaarboeken kunt u schriftelijk aanvragen op het administratie-adres Felix
Timmermans-genootschap, Lisperstraat 10, B3, 2500 Lier.

• Mol

Vlaanderen. Jaargang 40

De Big Band Lemmensinstituut en Pink Passion o.l.v. Carl Van Eyndhoven zijn te
gast in Zaal Nuclea (S.C.K.) met compositie-arrangementen van L. Cambré, N. Hefti,
B. Joris, S. Nestico e.a. Reservatie: 014/31.38.21.

• Oostduinkerke/Koksijde
Van 2/7 tot en met 12/7/91 vindt in de Gemeentelijke Feestzaal ‘Witte Burg’ in
Oostduinkerke de Zomeracademie voor Koorkunst plaats met als inhoud het
bestuderen en realiseren van koorleiding en koorzang op artistiek niveau. Het geheel
van de cursus vormt een eenheid, maar de deelnemers kunnen toch een keus maken
tussen drie afdelingen met aangepaste begeleiding: Professionele en
semi-professionele dirigenten met concertervaring - niet-professionele dirigenten of
studenten koordirectie met ervaring - koorzangers (ontwikkelde koorstem, vaardigheid
in het lezen). Het studieprogramma omvat stemvorming, koorzang, dirigeertechniek,
analyse, methodiek, uitvoeringspraktijk en practicum. Tijdens een 30-tal ateliers,
met inbegrip van een slotconcert, wordt een uitgebreid en afwisselend repertoire
ingestudeerd en uitgediept: profane en religieuze werken uit de laat-renaissance en
vroeg-barok; koorliteratuur uit de romantiek en de 20ste eeuw. Als docenten werken
mee: Sabine Horstmann (kantor en stempedagoge, Schwelm, BRD), Michael Scheck
(prof. koorleiding Kon. Muziekconservatorium, Gent en dirigent Antwerps Bachkoor),
Juliaan Wilmots (prof. Koorleiding, Muziekconservatorium, Brussel, dirigent vokaal
en instrumentaal ensemble Henric Van Veldeke), Ignace Thevelin (assistent
koorleiding, Conservatorium, Gent; dirigent Beauvarletkoor) en Patrick Peire (prof.
Lemmensinstituut en Muziekconservatorium, Gent; dirigent Westvlaams Vokaal
Ensemble). Cursusbijdrage 2500 BF voor dirigenten en 1500 BF voor koorzangers.
Logies, ontbijt en middagmaal naar eigen keuze. Info: Zomeracademie voor
Koorkunst, Gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde, of telefonisch 058/51.63.41
(vragen naar Mevr. Boeve, Dienst Toerisme).

• 's-Hertogenbosch
Van 15 dec. tot 10 maart 1991 loopt in het Noordbrabants Museum, Verwersstraat
41 (Postbus 1004, 5200 BA 's-Hertogenbosch) de tentoonstelling ‘Flora's Schatkamer’
die laat zien hoe in de Westeuropese kunst en kunstnijverheid vanaf de zestiende
eeuw bloemmotieven een onuitputtelijke bron van inspiratie vormen. En niet alleen
in de schilderkunst. De expositie omvat een grote verscheidenheid aan objecten:
porselein en aardewerk, zilver en glas, wandtapijten en rijk geborduurde kleding.
Daarnaast fraai geïllustreerde botanische werken, die vaak dienden als inspiratiebron
of als voorbeeld voor kunstenaars. En tenslotte schilderijen, prenten en tekeningen,
uit de verschillende stijlperioden. De vele kostbare voorwerpen vormen samen een
echte schatkamer, waarin Flora de scepter zwaait. De hedendaagse kunst is evenmin
vergeten: het is opvallend hoe het bloemmotief in de avant-garde kunst een heel
nieuwe gestalte krijgt. De expositie is samengesteld door het Nationaal Museum
voor Kunstnijverheid te Kopenhagen, ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan.
Het Noordbrabants Museum is als enige in de gelegenheid gesteld de tentoonstelling
over te nemen, en wel vanwege zijn lange traditie op het terrein van de
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bloemschilderkunst. Het Noordbrabants Museum bezit daarvan een eigen collectie,
die een aanvulling vormt op de tentoonstelling. De meer dan tweehonderd voorwerpen
waaruit de tentoonstelling is samengesteld zijn afkomstig uit grote musea en
particuliere collecties uit de Scandinavische landen, Duitsland, Engeland, Frankrijk
en Nederland. Voor de presentatie in Nederland is het overzicht aangevuld met
werken van Nederlandse kunstenaars en met voorwerpen uit Nederlandse musea. De
tentoonstelling is open van dins- tot en met vrijdag van 10-17 u.; op zat.-, zon- en
feestdagen van 12-17 u. Gesloten op 10, 11 en 12 februari. Toegangsprijzen: f 10
(volwassenen), kinderen f 5. Info: tel. 073-139664 of 133834.

• Venlo (Ndl.)
Direct na de Tweede Wereldoorlog startten Maarten van Bommel en zijn echtgenote
Reina van Bommel van Dam hun verzamelactiviteiten
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op het gebied van de Nederlandse beeldende kunst. Hun in meer dan twee decennia
bijeengebrachte kunstcollectie werd in 1967 geschonken aan de gemeente Venlo en
vormde daarmee de rechtstreekse aanleiding tot de bouw van het naar hen genoemde
museum, dat in 1971 werd geopend. De collectie bevat een groot aantal werken van
bekende Nederlandse kunstenaars. Daarnaast wordt de verzameling gevormd door
grafiek van vooral ook buitenlandse kunstenaars; Japanse prentkunst; en etnografica.
In de jaren na de overdracht van de collectie aan de gemeente Venlo werd de
verzameling ondermeer aangevuld met kunstwerken van recenter datum alsmede
met werk van kunstenaars uit de regio Limburg. Onder de titel ‘Met betrekking tot
een collectie’, zijn door het Museum Van Bommel-Van Dam, 20 jaar na het ontstaan
van dit museum, een tiental mensen uitgenodigd hun eigen keuze te maken uit deze
toch al zo persoonlijke collectie. Met elk een deel van het gebouw tot hun beschikking
tonen zij hoe ze op verschillende wijze nauw betrokken zijn bij het museum, haar
stichters of haar collectie. De tentoonstelling onder de titel ‘Met betrekking tot een
collectie’ loopt van 12/1 t/m 3/3 in het Museum Van Bommel-Van Dam, Deken van
Oppensingel 8, 5911 AD Venlo; open van dinsdag tot vrijdag van 10-16.30 u. en op
zater- en zondag van 14-17 u. Gesloten op maandag en op 10, 11 en 12/2.

• Waregem
In het C.C. ‘De Schakel’ treedt op 10/2 (om 20 u.) het Symfonisch Orkest
Lemmensinstituut o.l.v. E. Saveniers op met werk van Brahms (Symfonie 1), C.
Reinecke (Concerto in D voor fluit en orkest), R. Wagner (Vorspiel und Isoldes
Liebestod uit Tristan und Isolde). Als solist werkt B. D'Hollander (dwarsfluit) mee.
Reserv.: 056/60.09.18.

• Zichem
Uit contacten met Polen is de Culturele Kring Ernest Claes erin geslaagd mevrouw
Malgorzata Piotrowka ertoe te bewegen het boek van Ernest Claes ‘Sinterklaas in
de Hemel en op de Aarde’ in het Pools te vertalen. De publikatie verscheen op
Sinterklaasdag 1990 en de oplage bedroeg 20.000 exemplaren. Het boek kan besteld
worden door overschrijving van 200 fr. op rek. 000-0397600-94 van Hugo Noé,
Oranjestraat 51, 3271 Zichem; tel. 013/77.69.09.

Tentoonstellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het Redactiesecretariaat
toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het
afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 235 (maart-april 1991)
vastgesteld op 15/2/91. Als er bij een tentoonstelling een datum vermeld staat die
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bij het verschijnen van dit nummer voorbij is, betekent dit dat we het bericht te laat
ontvangen hebben om het nog in het vorige nummer te kunnen opnemen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Peter Anseeuw
Recent werk, C.C. Anto Diez, Ryckewaertshoeve, Bosduivestraat 22, Bredene, van
30/11 t/m 16/12.

• Georg Baselitz
Houtsneden ‘45’, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 2/3 t/m
30/3/91.

• Vincent Beague & Tom Fantl
Recent werk, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 9/2 t/m 28/2/91.

• Monique Becue
Aquarellen en olieverfschilderijen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk,
van 19/1 t/m 3/2.

• Willy Bijn
Gentse Sites, Jan van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent, tot 23/12/90.

• Philippe Bouttens
Keramiek en schilderijen, Kunsthuis Ingrith Desmet, in de Witte Kamer,
Kortrijksestraat 33, 8501 Heule, tot 29/12/90.

• Harry Buyck
Olieverfschilderijen, eglomise, grafiek en tekeningen, Galerij 't Ven, Kievitstraat 23,
Kalmthout, van 27/11 t/m 15/12/90.
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• Walter Cabes
Foto's ‘Mensen 1980-90’, Cultuurcentrum, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder,
tot 6/1/91.

• Jorge Castillo
Schilderijen, sculpturen, tekeningen en aquarellen, Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 19/1 t/m 16/2, elke dag van 14-18 u.
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.

• Achilles Cools
Natuurschilderijen, Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29 / Waversesteenweg 260, 1040 Brussel, van
14/12 t/m 13/1/91.

• Marc Daniels
Schilderijen, Galerij Louiza, Louizastraat 29, 2800 Mechelen, van 23/11 t/m 10/12.

• Rob Delange
Recent werk, ‘Elzerhuize’, Elzenstraat 8, 9500 Geraardsbergen, van 1 t/m 31/90.

• Jos Delbroek
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, tot 12/1/91.

• T'Jok Dessauvage
Keramiek, Kunsthuis Ingrith Desmet, in de Witte Kamer, Kortrijksestraat 33, 8501
Heule, tot 29/12/90.

• Noël Drieghe
Schilderijen 1990, Centrum Netwerk, De Ridderstraat 28, 9300 Aalst, van 8/12 t/m
11/1/91.
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• Jan Dumortier
Kleisculpturen, Kunstcentrum 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 30/11 t/m 20/1/91.

• Jan Fabre
Recent werk, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 6/4 t/m
12/5/91.

• Piet & Margit Florizoone
Bronzen beelden, Kunstcentrum Alsput, J. Ameysstraat 61, 1600 St.-Pietersleeuw,
van 21/12 t/m 27/01/91, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 u.

• Günther Förg
Monumentale schilderijen en tekeningen, bronzen reliëfs en sculpturen, Museum
van Hedendaagse kunst, Citadelpark, 9000 Gent, van 19/1 t/m 31/3, elke dag van
9-12.30 en van 13.30-17.30 u. Gesloten op maandag.

• M. Franssens
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 18/1 t/m 16/2.

• Zsuzsa Gjurli
Grafiek, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van dins- t/m zaterdag van
10.30-13.30 en van 14.30 tot 18 u.

• Jan Hoogsteyns
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van
30/11 t/m 20/1/91.
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• Jos Jans
Recente schilderijen, Simons Art, Thonissenlaan 14, 3500 Hasselt, van 8/12 t/m
19/1/91.

• Brigitte Kowanz
Light-works, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 12/1 t/m 24/2/91,
dagelijks (behalve op dinsdag) van 10.30 tot 12 en van 14 tot 18.30u., op zater- en
zondag van 10.30 tot 18.30 u.

• Eugeen Liebaut
Architectuur, deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, van 28/2 t/m 31/3/91, van
dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u.

• Marcase
Schilderijen, Art Gallery, Oude Burg 4, 8000 Brugge, van 15/12 t/m 13/1/91.

• Linda Molleman
Recent werk, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 8/3 t/m 28/3/91.

• Ursula Mumenthaler
Photo-works, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 12/1 t/m 24/2/91,
dagelijks (behalve op dinsdag) van 10.30-12 en van 14-18.30 u., op zater- en zondag
van 10.30-18.30 u.

• Bruce Nauman
Grafiek (1970-89), video-installaties, Museum Hedendaagse kunst, Citadelpark,
9000 Gent, van 19/1 t/m 31/3, elke dag van 9-12.30 en van 13.30-17.30 u. (gesloten
op maandag).

• Cel Overberghe
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Schilderijen, Kunst in Huis, Centrale van Openbare Bibliotheken, Lange Nieuwstraat
105, 2000 Antwerpen, van 24/11 t/m 15/12/90.

• Paul Panhuysen
Recent werk, Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam, van 12/1 t/m 27/1.

• Guido Perilleux
Schilderijen, Inkomhal en cafetaria Virga Jesseziekenhuis, 3500 Hasselt, van 1/12
t/m 15/1/91.

• Patrick Pottier
Recent werk, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 11/1/91 t/m 31/1/91.

• Arne Rein-Art
Schilderijen, Kunst in Huis, C.C. Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, van 5/1/91 t/m
3/2/91, elke dag (behalve maandag) van 9-12 en van 13-17 u.

• Jacques Sonck
Foto's, C.C. Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder, van 8/1 t/m 5/2.

• Joris Taeymans en Marek Olszynski
Recent werk, C.C. Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, t/m 3/2.

Vlaanderen. Jaargang 40

62

• Hans Vandekerckhove
Schilderijen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 25/5 t/m
30/6/91.

• Jan Van Den Driessche
Schilderijen, Montjoie Galerij, E. Allardstraat 21 (Zavel), 1000 Brussel, van 12/2
t/m 3/3/91, dagelijks (behalve maandag en feestdagen) van 13 tot 18 u., zaterdag van
10.30 tot 18 u., zondag van 10.30 tot 13 u.

• Manu Vandereycken
Schilderijen, tekeningen en beelden, Galerij van het Casino van Beringen, Kioskplein
25, 3582 Beringen, van 15/2 t/m 3/3.

• Dorothea Van De Winkel
Wandtapijten, Kunstcentrum Alsput, J. Ameysstraat 61, 1600 St.-Pieters-Leeuw, van
21/12 t/m 27/1/91, dagelijks van 10 t/m 18 u.

• Noël Vandorpe
Sneeuwlandschappen, Kasteel van Zonnebeke, op 23/2/91 en 24/2. Van 1/3 tot 30/3
in galerij ‘Buro Market’, Maalbeekweg 35, Zaventem, open van ma. tot vrijdag van
8.30-18.30 u. en op zaterdag van 9 tot 13 u.

• Pieter Vanneste
Beelden, Galerij Louiza, Louizastraat 29, 2800 Mechelen, van 23/11 t/m 10/12.

• José Vermeersch
Juwelen, Kunsthuis Ingrith Desmet, in de Juwelenkamer, Kortrijksestraat 33, 8501
Heule, tot 29/12/90.
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• Thomas Virnich
Beelden (periode 1984-90), Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem,
van 2/2 t/m 24/2/91.

• Groepstentoonstelling
- Kunstgalerij Branzinni, Fortenstraat 111, 9170 Waasmunster, met werk van
André Callebaut, Rafaël Gorsen, Robert Stadius, Simone Vermeulen en Walter
Wanten, van 8/12/90 t/m 19/2/91, open op zater-, zon-, maan- en dinsdag van
14 tot 19 u.
- Kerstentente met werk van Anne Deglain, Marie Framhout, Ingrid Hoste,
Nicolas, Louise-Marie Preux, Véronique Sabban en Hubert Verbruggen, C.C.
Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van Nederover-Heembeek, van 7/12 t/m 27/1/91.
- Moskou - Mockba '90, werk van actuele Russische kunstenaars, PMMK,
Romestraat 11, 8400 Oostende, van 2/12 t/m 28/1/91.
- Laureaten Provinciale Wedstrijd Schilderkunst 1990, met werk van Brigitte
Claeys, Laurent Claeys en Daniel Castelein, Studio Gaselwest, Rijselsestraat
57, 8500 Kortrijk, tot 6/1/91.
- Schilderijen van J.J. Deweerdt, Jan Leenknegt, J.P. Lefebre, Ann Speybrouck,
Lieven Dermaut en Nicole Debruyne, sculpturen van Annie Maes en een project
van Christoph Bruneel, Très Galeria, Zwevegemsestraat 30, 8500 Kortrijk, van
11/1 t/m 4/2.
- Frank Beeusaert, Lieven Decabooter, Arne Reyaert. Respectievelijk schilderijen,
tekeningen en grafisch werk, Vooruit, St.-Pietersnieuwstr. 23, 9000 Gent, van
12/1 t/m 27/2 (kafee en brygzalen), dagelijks van 11.30 t/m 24 u.
- ‘Vier om te zien’ met werk van Omer Crab, Jos Vandemoortele, Rik van Dijck
en Maria Vleminckx, van 19/1 t/m 3/2, iedere werkdag van 13-16 u., woensdag
van 19-22 u., zondag van 10-12 en van 14-19 u.
- ‘Naakte Schoonheid’, Kunstenaars uit München: Angelika Bader & Dietmar
Tanterl, Albert Hien, Ulrich Horndasch, Stephan Huber, Verena Kraft & Kurt
Petz, Otto Künzli en Peter Vogt, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
van 19/1 t/m 17/3, dagelijks van 10-17 u. Gesloten op maandag.
- Zeventiende Groepstentoonstelling van de V.T.B.-Kunstkring Gent, Jan van
Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent van 26/1 t/m 10/2, met werk van William
Beun, Willy Bijn, Gustaaf Blommaert, Henri Coessens, Lucien Coppens, Theo
De Wilde, Rose De Zutter, Jozef Janssens, Julien Lybaert, Constant Mirik,
Roland Pelfrene, Veronique Poppe, Richard Pringels, Jef Vanderborcht en
Germain Vermassen, open op weekdagen van 10-12.30 u. en van 13.30-17.30
u., zaterdag van 10-12.30 u. en van 14-18 u., op zondag van 10-13 u.
- ‘Mensenfoto's’ met werk van Rudi Bogaerts, Carine Demeter, Benoît Lefevre,
Nadine Tasseel en Thomas Thys, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent,
van 15/2 t/m 31/3, open van 9-17 u., weekends van 14-18 u.
R.D.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Literair proza
• Ernest Claes
Uit den Oorlog. - Namen 1914, uitg. Lannoo/Tielt & Ernest Claesgenootschap vzw,
1989, geïll. met tekeningen van Coen De Frenne, 280 × 235 mm, 129 blz., gebonden
895 fr. - Claes' mooi uitgegeven herinneringen aan de Grote Oorlog zijn voorafgegaan
door een toelichtende bijdrage van Rudolf van de Perre: ‘De kleine oorlog van Ernest
Claes’. Daarna volgt het dagboek zelf, waarin Claes vertelt wat hij als militair in
Namen in de laatste maanden van 1914 beleefd heeft. Zijn relaas heeft alle kenmerken
van goeie vertelkunst en precies daarom heeft het Claesgenootschap ook met deze
publikatie zoveel succes.
jvm

• Claude van de Berge
Aztlan, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1990, 125 × 200 mm, 92 blz.,
genaaid 645 fr. - Aztlan, het woord is afkomstig uit de Uto-Azteekse talen en verwant
met het Westeuropese ‘Atlantis’, is het vierde boek in een vij fdelige cyclus, die
geïnspireerd is door de sjamanistische zijnsleer. In deze leer kant de mens zich op
het vijfde niveau van zijn bestaan tegen elke vorm van materialisme en zoekt de zin
van zijn leven in de creativiteit, waarvan de taal de hoogste verschijningsvorm is,
omdat ze de mens in aanraking brengt met het numineuze, het oneindige, het eeuwige,
uiteindelijk met het mysterie dat God noemt. Het boek bestaat uit vijf ‘inscripties’,
evenveel stadia in de tocht van de wij-figuren - in wier naam de auteur spreekt -, een
soort van nomaden, levend langs de ‘bergkristalbloemrivier’. Hun odyssee
symboliseert de zoektocht van de taal, de poëzie zo je wil, naar een ultieme
geborgenheid in de stilte van het mysterie. ‘In de verhevenheid van de taal worden
we ons bewust van de verhevenheid van onszelf’. De stem, het spreken, de taal, als
antwoord op de ontmoeting met het mysterie, is een subtiele vorm van zelfrealisatie,
omdat de mens al sprekend uit zichzelf treedt en participeert aan de kosmische
vreugde. Aztlan is geen proza in de gebruikelijke zin van het woord, maar een vorm
van poëzie (‘een oervorm van lyrische epiek’, staat op de achterplat), geschreven in
een vreugdevolle, hymnische, vaak bijbels aandoende taal, met een eigen syntaxis,
veel herhalingen en een rijkdom aan metaforen. Claude van de Berge schrijft voor
ingewijden, voor gelijkgestemden, in feite voor allen die op zoek zijn naar spirituele
waarden, want zijn werk biedt een antwoord op het verstikkende materialisme van
de westerse beschaving.
rvdp

• Samuel Beckett
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Stille Sidders, uitg. Nioba, Uitgevers, 2000 Antwerpen, 1990, 125 × 200 mm, 28
blz., genaaid 395 fr. - Enkele maanden vóór zijn dood, schreef de Nobelprijswinnaar
Samuel Beckett (1906-1989) een laatste (korte) tekst, getiteld Stirrings still. Deze
prozatekst werd nu als Stille Sidders uit het Engels vertaald door Marie-Dominique
Wiche. Hij kan beschouwd worden als het geestelijk testament van de auteur, een
afscheid aan het leven dat hij steeds als absurd heeft ervaren. Ook op literair vlak
bevestigt hij zijn vroeger werk. Een verhaal is er in feite niet. Een oude man aan een
tafel in een kamer mijmert over het bestaan en ziet zijn leven vaag in zijn geest
voorbijtrekken met een groeiend gevoel van machteloosheid, omdat er geen antwoord
is op de vragen die het leven stelt. Hem blijft niets anders over dan een stoïcijns
berusten en een verlangen naar de dood als bevrijding. Het is zeker geen sinecure
om Beckett te vertalen met zijn eigen idioom en zijn persoonlijke manipulatie van
de taal, die hij altijd geplooid heeft naar de inhoud. De vertaalster heeft in de mate
van het mogelijke gepoogd dat eigene te bewaren en is daar mijns inziens in geslaagd.
Julien Schoenaerts las de tekst vijfmaal voor het publiek in een produktie van theater
Malpertuis, Tielt. Voor méér voorstellingen was er geen toestemming.
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Nioba heeft de tekst verzorgd uitgegeven, op 1.000 genummerde exemplaren, in
negatieve druk, zodat de sfeer van de tekst ook op die wijze bewaard bleef. Een
boekje voor Beckett-gegadigden en bibliofielen!
rvdp

• Jet Van Acker
Scherven brengen geluk?!, Jeugdboek, uitg. Kofschip-Kring vzw, p/a Mevr. Edith
Oeyen, Hanebergstraat 75, 3960 Beringen, Leopold Vermeirenreeks nr. 3, geïll., 140
× 210 mm, 86 blz., genaaid 350 fr. - Jet Van Acker presenteert met dit werkje een
fris en boeiend, vlot geschreven verhaal, vooral voor jongere meisjes bestemd. Bea
en Jozefa beleven allerlei avonturen op het Beukenhof. Bovendien is Bea in de waan
dat zij een hoofdrol zal krijgen in een film, maar er wordt roet in het eten gestrooid.
F.v.V.

• Clem Schouwenaars
Winters Verweer, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, Grote Marnixpocket
381, 19902, 125 × 200 mm, 144 blz., paperback 495 fr. - Lothar Hagen, leraar aan
een kunstacademie, zit thuis in een bitter koude kerstvakantie. Hij heeft vrouw en
kinderen, houdt hartstochtelijk van muziek (Bach, Wagner) maar ook van Liliane
met wie hij een relatie heeft. Belangrijke verschijning in dit boek is een vergiftigde
rat, die traag over het binnenplein van de woning (het Fonteynehof in Houtem) kruipt
en er uiteindelijk zal sterven. Gedachten over ondergang en dood kwellen de
ikfiguur-schrijver voortdurend. Zoals die rat zal hij zich koppig daartegen blijven
verzetten in een sarrend, maar ten slotte berustend winters verweer. Herdruk van de
roman die in 1980 verscheen, een van de betere, vlot en onderhoudend geschreven
werken van de verteller.
fb

Poezie
• Eric M. Joon
Wichelen en wegen. Gedichten, uitg. De Beuk, Prinsengracht 1065, 1017 JG
Amsterdam, 125 × 195 mm, 34 blz., genaaid. - Wichelen doe je als je zoekend naar
verrassing op tocht gaat. Wat je onderweg ontdekt of meent ervaren te hebben, kan
je wegen om vast te stellen wat het waard is. Eric M. Joon gaat zonder
zwaarwichtigheid op stap door het leven om een visie op het menselijk bestaan op
te bouwen. Hij stelt vast, verwonderd en verbaasd, en giet zijn ervaringen in verzen,
bezingt wat hem omringt: het kind, een schilderij, een brok natuur (‘Hekken als

Vlaanderen. Jaargang 40

sergeantstrepen op groenbemouwde dijken in het uniforme landschap’...). Af en toe
merkt hij met relativerende zekerheid op dat hem bepaalde elementen ontbreken, zo
onder andere onmiskenbaar de vaderfiguur. Dan denkt hij na: ‘als de flarden / van
gesprekken / door open deuren / zijn getocht, / het goede woord / is gesproken, / de
wijn / is uitgeschonken - / wordt het stil.’ Zeer vaak wordt de lezer getroffen door
de sterk associatieve lyriek, nooit ver gezocht en dus aangenaam om samen met de
dichter het taalspel lezend mee te spelen. Met dit liefdesgedicht krijgt men zeker de
smaak van Joons poëzie te pakken: ‘Jouw kussen zijn / als donkere kersen / aan de
boom / ik pluk / mijn mond vol.’
R.A.

• Guido Gezelle
The evening and the Rose. 30 poems translated from the Flemish by Paul Claes &
Christine D'haen, uitg. G.G. Genootschap, Kapelsestraat 224, 2080 Kapellen, 1989,
distributie en verkoop door Uitg. Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen,
juxtapositie van de originele tekst naast de vertaling, 130 × 220 mm, 116 blz., genaaid
345 fr. - Dit is de vierde, uitgebreide en grondig bewerkte editie van een keuze
gedichten uit het werk van Gezelle, die door Christine D'haen vertaald werd en voor
het eerst verscheen in 1971. De volgende drukken werden telkens verbeterd, maar
toch niet zo ingrijpend veranderd als dit nu het geval is. De keuze in The Evening
and the Rose is lichtjes gewijzigd en aangevuld, maar het zijn vooral de vertalingen
zelf, die vaak geheel hertoetst zijn en de vroegere als het ware vervangen. Het toont
nog eens aan hoe moeilijk poëzie vertalen in feite is. Als voorbeeld citeer ik de
beginverzen uit 'O ‘truischen van het ranke riet’. Vroeger luidde de vertaling als
volgt: Oh rustling of the slender reed, / oh if I knew your rueful plea, / whenever
winds along you rush / or bow your blades and faintly brush; Nu wordt het: O!
trembling of the tender reed! / o if I knew your song of need! / whenever wind along
you walks / and brushing them bows down your stalks...
Zowel zinsbouw, idioom als woordschikking werden over het algemeen gewijzigd
en verbeterd, soms tot in de kleinste nuances, zodat we mogen zeggen dat de nieuwe
vertalingen meer naar het Engels toegeschreven zijn én tegelijk ook dichter bij het
taaleigen van Gezelle aanleunen. Dat is op zich al een hele prestatie. De inbreng van
mede-vertaler Paul Claes, die hier niet aan zijn proefstuk is, is hieraan zeker niet
vreemd en de vertalers hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van kritische
bemerkingen en suggesties van Dr. Seymour L. Flaxman. Het resultaat kan niet
genoeg geprezen worden. The Evening and the Rose biedt niet alleen een uitstekende
kennismaking met Gezelles poëzie in het Engels taalgebied, maar zou ook zijn weg
moeten vinden bij studenten en geïnteresseerden en mag bovendien als
geschenkboekje aanbevolen worden. Het is keurig uitgegeven met de oorspronkelijke
tekst naast de vertalingen en een korte inleiding (in het Engels) over ‘Gezelle and
England’.
rvdp

• Stefan van den Bossche
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Schragend de lavendelgeuren, uitg. Facet/Antwerpen, 1989, 125 × 200 mm, 56 blz.,
genaaid. - Met Schragend de lavendelgeuren treedt S. van den Bossche, die reeds
eerder een paar bundels publiceerde, als dichter voor het eerst echt naar buiten. De
wat ongewone titel verwijst naar de sfeer van de Provence, die voor een deel deze
gedichten bepaalt. Ook uit de cycli die niet door de imponerende zuiderse natuur
geïnspireerd zijn, spreekt een romantische gevoeligheid, die zich zowel richt op de
herinnering als op het heimwee naar een in onze tijd zeldzaam geworden wereld van
stilte en verinnerlijking. De dichter vindt die bij voorkeur in landschappen of op
plaatsen waar nog de geest van het verleden waart. De ervaring van het gemis en de
menselijke ontoereikendheid behoort eveneens tot de typisch romantische
verworvenheden. Van den Bossche verwoordt zijn wereld in een vrij traditionele
vorm met vaak etherische beelden, die wel eens wazig aandoen en de realiteit nog
niet wezenlijk herscheppen. ‘Te vaag de woorden / die zich spreiden langs oevers /
van verwaterd mijmeren’, zegt hij ergens in een avondgedicht. Dat gevoel overkomt
je meermaals bij het lezen van deze bundel. Toch bezit Van den Bossche de
mogelijkheden om een gedegen dichter te worden.
rvdp

• A.K. Rottiers
Mijn leven in hoop en liefde, uitg. in eigen beheer: Rubensstraat 88, 2510 Mortsel,
1981, 135 × 210 mm, 132 blz., genaaid. - Op 5 maart is Arthur-Kamiel Rottiers
(1920) zeventig jaar geworden. Naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag verscheen
een keuze uit zijn poëzie onder de titel Mijn leven in hoop en liefde. De uitgave die
ons pas nu ter bespreking bereikte, behoudt haar waarde als eerste kennismaking met
het werk van deze dichter. Tussen 1938 en 1978 publiceerde hij een negental bundels,
die dit gemeen hebben, dat ze telkens zochten naar vernieuwing, zonder zich aan een
bepaalde mode te binden. De poëzie van Rottiers bezit een religieuze ondertoon en
heeft ook een duidelijk belerend karakter, in die zin dat de dichter zich voortdurend
bezint over de grote levensvragen en zijn verworven inzicht prijsgeeft. Hij schrijft
over het algemeen een sober, gevarieerd vers, dat recht op zijn doel afgaat en af en
toe reminiscenties oproept aan geliefde moderne dichters als E. Pound, T.S. Eliot,
W.B. Yeats, van wie hij trouwens werk vertaalde. Zonder direct opzienbarend te
zijn, draagt de poëzie van Rottiers toch de eigen stempel van een onvervreemdbare
persoonlijkheid. De keuze werd ingeleid door André Demedts en tussendoor zijn er
nog getuigenissen en (korte) beschouwingen opgenomen van enkele andere
‘getrouwen’.
rvdp

• Ingrid Lenaerts
Bodemtocht door augustus. Gedichten, uitg. Dilbeekse Cahiers/1710 Dilbeek, 1989,
39 blz. geniet. - Ingrid Lenaerts, een dichteres uit Kortrijk die met ‘Bodemtocht door
augustus’ aan haar derde bundel toe is en in 1988 de provinciale prijs voor poëzie
van de provincie Limburg behaalde, is duidelijk een zoekster. Haar speurtocht leidt
haar door het vlakke land naar een gestorven geliefde (‘je vergruizelt op het kille
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kerkhof’ p. 24), en wat blijft is een gevoel van beklemming. In deze bundel hoopt
Ingrid Lenaerts op een landelijk liefdesleven, paren in het duister en het spelen met
taal. Blijkbaar hebben ze bij Dilbeekse Cahiers iets met vlinders, want ook hier duikt
het fleurige diertje weer op als symbool voor het liefdesverbond (p. 33 - cf. ‘Om de
vleugels van een vlinder’ van Eddy Timmermans). Ingrid Lenaerts heeft al een lange
weg afgelegd, en wanneer ze erin slaagt om het al te anekdotische beter in te kleden
heeft ze zeker nog een mooie toekomst voor zich. Verzen als ‘Wij zijn echter
ressonante stadshuiskinderen’ (p. 32), ‘de gouden balancering/van het schampere
verdriet’ (p. 33) en ‘Dan zie ik de glazen serres van wijlen,/mijn tante Octavie,/de
asters vervangen.’ (p. 11) horen jammer genoeg eerder in een poëziealbum thuis, en
iemand zal haar toch eens moeten zeggen dat dichten vooral uit schrappen bestaat.
S.V.L.

• Eddy Timmermans
Om de vleugels van een vlinder, uitg. Dilbeekse Cahiers/1710 Dilbeek, 1989, 38 blz.,
geniet. - In ‘Om de vleugels van een vlinder’ bezondigt Eddy Timmermans zich
doorlopend aan al te voor de hand liggende clichés, en de bundel heeft ook zijn titel
niet mee. Het begint al met de openingsverzen: een gedicht de titel ‘liefdesgedicht’
meegeven is niet bepaald een gelukkige keuze. Al bij al is ‘Om de vleugels van een
vlinder’ het soort bundel dat met de beste bedoelingen geschreven wordt om een
geliefde te ontroeren, een uiteraard lovenswaardig streven dat echter steeds op de
rand van de dichtersafgrond balanceert. Eddy Timmermans heeft - dat zal niemand
ontkennen, denk ik - het vermogen in zich om met woorden te goochelen, maar
binnen het strakke keurslijf van de poëzie is dit voor hem veeleer een gevaar. Verzen
als ‘on-
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barmhartig vindt de golfslag van een laatste traan geen oever’ (p. 24) komen zwaar
en geforceerd over, en we vermoeden dat de auteur beter tot zijn recht komt als
prozaschrijver. Toch bevat de bundel één schitterend gedicht en een handvol keurig
afgemeten verzen die lectuur van ‘Om de vleugels van een vlinder’ niet overbodig
maken. Een fragment uit dit gedicht: Wanneer de horizon zich kantelt / naar het rood
en van de dag / de laatste ligamenten breken, / dan haal ik de nacht binnen. (p. 35)
S.V.L.

• Frank de Groof
De zee, uitg. Dilbeekse Cahiers/1710 Dilbeek, 1989, 140 × 220 mm, 36 blz., gelijmd.
- Voor De Groof is de zee een metafoor van de herinnering waarmee hij orde wil
scheppen in de tijd. Dat drukt hij uit in tal van varianten op hetzelfde thema waarin
de sleutelwoorden steeds weer opduiken maar in hun veelheid ook tegenspraken
bevatten. Dit gebrek aan samenhang schaadt bijwijlen de lectuur van deze bundel
die hier en daar toch ook poëtische flitsen bevat.
p.l.

• Bertien Buyl
Als bomen weer bomen zijn. Gedichten 1969-1989, uitg. Dilbeekse Cahiers/Dilbeek,
1990, 140 × 220 mm, 71 blz., genaaid. - Bertien Buyl (1927) publiceert slechts zeer
behoedzaam en sporadisch proza en poëzie. Van haar verschenen totdusver één roman
en enkele verhalen. In 1958 gaf ze de verzameling Klokhuisruimte uit, gedichten van
1958 tot 1968. Daarop is nu een ‘vervolg’ gekomen met Als bomen weer bomen zijn,
gedichten 1969-1989. Een oogst van twee decennia, verspreid over een aantal cycli,
die naarmate de jaren vorderen steeds kortere gedichten bevatten. Buyl schrijft een
poëzie van innerlijkheid, gefluisterde dialogen met mijmeringen haast, over mensen
en dingen die haar omringen. De natuur als klankbord en spiegelbeeld speelt een
belangrijke rol en verraadt haar diepere bewogenheid. ‘Zij is de aarde, de geworpene,
/ haar luisteren is een neerbuigen’. Zo ontdekt ze geleidelijk een ‘nieuwe schoonheid
van een vreemd gebeuren, / dat naar volmaking schrijdt’. Gaandeweg formuleert ze
haar subtiel verworven wijsheid in een steeds meer uitgepuurde vorm, die doet denken
aan de kernachtigheid van oosterse poëzie. Het is ook in die buitentijdse geest, dat
deze gedichten moeten ondergaan en benaderd worden, omdat ze de neerslag zijn
van een verfijnde gevoeligheid en de lezer tot een ‘medeplichtige’ stilte bewegen.
rvdp

• Maurice, G. Palmen
Beelden, uitg. Tongerse Kunstkring/Tongeren, drukk. Nys, Hasseltsestraat 62, 3700
Tongeren, 1989, illustr. van Philippe Lebeau, 130 × 200 mm, 44 blz., paperback. -
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Met deze verzorgde uitgave is Maurice G. Palmen aan zijn tweede dichtbundel toe.
Zes beelden worden afgewisseld met vier impressies in het Engels, een aforisme en
een reeks solitaire gedichten. Opvallend zijn de indirecte referenties naar het oeuvre
van Paul van Ostaijen, zowel in de titel- als beeldkeuze. Wat je als lezer vooral mist
is coherentie in de opbouw van het geheel. Het credo van de dichter wordt in ‘Naar
een andere realiteit’ verwoord, waarin hij zich duidelijk profileert als een niet aflatende
vechter tegen de sterk om zich heen grijpende vervlakking, terwijl hij in ‘Vrijheid’
dan weer haast pamflettair wordt. Nostalgie karakteriseert de totaliteit van deze
bundel, die qua formulering echter de sonoriteit van ware poëzie mist.
G.W.

• A. Pieter Kuyk
Poèmes, uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjebergstraat 9, 1710 Dilbeek, 1989, 140 × 222
mm, 57 blz., genaaid. - Uit een drietal bundels van P.A. Kuyk hebben de Dilbeekse
Cahiers gebloemleesd. I. Van de Casteele vertaalde 23 gedichten in het Frans. De
thematiek van het verlangen naar wat had kunnen zijn vindt men terug in verzen als
‘Misplaatst’, ‘Wat niet kon’. De thematiek van het in-wendig-gekneusd-zijn zit
verweven in gedichten als ‘Nooit anders’ of ‘Zij die dit ziet’. De Franse vertaling
van I. Van de Casteele zoekt haar effect in de suggestieve klankrijkdom van de Franse
taal.
G.D.C.

• De wereld van Hélène Riedel
Uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjebergstraat 9, 1710 Dilbeek, 1989, geïll., 255 × 230
mm, 27 blz., gebonden 500 fr. - Dit boek is in feite niets anders dan een luxueus
uitgegeven catalogus met acht kleurreprodukties, begeleid door een paar citaten en
enkele slordig weergegeven en ongeordende bibliografische gegevens. De wereld
van deze schilderes moet dus vooral overtuigen door haar kleurrijke en door een
strakke structuur gedragen schilderijen. Zij had beter verdiend dan deze blijkbaar te
weinig doordachte uitgave.
rvdp

• Iris Van de Casteele
Tot in het merg, uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjebergstraat 9, 1710 Dilbeek, 1989,
140 × 220 mm, 44 blz., genaaid. - Deze bundel is ingedeeld in vier rubrieken.
‘Kinderleed’ vertolkt in sobere bewoordingen in vrij vers de wanhoop van een kind
dat niet gewenst is. ‘Hem missen’ verwoordt het verlangen naar de gestorven
vaderfiguur. De eerste gedichten wijzen op de natuurverbondenheid van de vader.
Vanuit de ‘gij’-vorm schakelt de dichteres dan via ‘hij’ naar eigen leed ‘mijn eigen
golgotha’ en verhaalt de persoonlijke emoties. ‘Het is de stilte die mij / doet zoeken
naar uw stem’. ‘Als er zich één verhangt’ beschrijft de ijselijke kilte van de tot dood

Vlaanderen. Jaargang 40

gestolde liefdessmart. ‘Vruchteloos pogen’ suggereert de kwetsbaarheid van de
‘ik’-figuur enerzijds door de tijd, anderzijds door de natuurelementen. Iris van de
Casteele slaagt er in met suggestieve kracht diep-menselijke emoties gestalte te geven.
G.D.C.

• René Turkry
Amarant, uitg. Werkgroep Kultuur en Wetenschap, Ploegstraat 25, 2018 Antwerpen,
1989, 240 × 170 mm, 40 blz., genaaid 325 fr. (inclusief verzending; over te maken
op rek. nr. 403-2504251-75, t.n.v. de auteur, 2600 Berchem) - In zijn tiende bundel
gidst René Turkry ons met poëtische overtuiging door een wereld die hij zelf als
vreemd, als buiten-gewoon ervaart. Hij verwoordt zijn gevoelens en ervaringen
meestal sober, soms op een bezwerende wijze zodat je als lezer zelf deel begint uit
te maken van de spanningsvelden die hij in zijn gedichten oproept. Tussen de regels
lees je nostalgie wakker en droefheid om wat in deze geautomatiseerde maatschappij
verdwenen is. Het verleden en het heden spelen immers een bepalende rol in deze
bundel.
René Turkry charmeert mij het meest met zijn kortere gedichten waarin de taal
van alle schimmel is ontdaan. De ascetische schrijfwijze ervan verhoogt de
trefzekerheid én de ontroeringskracht. ‘Reisduif’, ‘Moeders heengaan’ en
‘fatamorgana’ zijn hiervan tedere voorbeelden. De bundel bevat ook enkele langere
gedichten zoals ‘Computer’ en ‘Gaudi's heilige familie’. Hierin kiest Turkry voor
een enumeratieve monotonie. Mijn inziens een minder gelukkige keuze.
Samenvattend: Poëzie van een gerijpt auteur die de twijfel en de tegenspraak in deze
wereld registreert en zelf verbeten blijft zoeken naar de werkelijke waarden.
GVP

• Achilles M. Surinx
Overgaan, uitg. Yang Poëzie Reeks nr. 143, Gent, 1989, 120 × 200 mm, 46 blz.,
paperback 250 fr. (over te maken op rek. nr. 000-0886989-21, t.n.v. van de auteur,
Weversstraat 32 A, 8500 Kortrijk). - Het ‘Overgaan’ van de titel slaat op het afscheid
aan kindsheid en jeugd, waarnaar met vertedering wordt teruggeblikt hoewel die
jaren door de oorlogstoestand deels versomberd waren. ‘De schade, die wij allen
leden, wordt nooit meer goedgemaakt’ en ‘De zachte jaren zijn geschiedenis.’ Illusies
werden afgezworen: ‘En toen merkte hij dat hij geen paus, geen koning of generaal
hoefde te zijn.’ De gedichten van A. Surinx hebben sedert zijn vorige bundel aan
doorzichtigheid, ongekunsteldheid en kracht gewonnen. Enkele ervan zouden een
plaats in een bloemlezing verdienen.
J.S.

• Caroline Van Maele
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Kristal structuren, uitg. in eigen beheer: Paradijsstraat 8, 8310 Brugge, 1990, 170 ×
160 mm, 36 blz. - Caroline Van Maele geeft haar eersteling uit in eigen beheer. Zij
vindt haar inspiratie in kleuren: ‘Warme kleuren hebben mijn huid geraakt.’ Zij voelt
schoonheid ‘omhuld met witheid’. Zij zoekt ‘naar de waanzin van jouw blauw vuur’.
Zij schrijft over ‘kleuren van pijn’, ‘de roze ruimte van mijn geest’ of ‘de kracht van
je schilderijen/ stroomt in mijn lichaam’. Zo zijn er tientallen kleurenbeelden. De
dichteres peilt de nevelige diepten, zij ‘glijdt langzaam dieper in 't drijfzand der
stilte’. Hoe ver moet zij gaan om ‘kloven te overbruggen/substanties te doorboren/mij
eeuwig bladluis (te) voelen’? Soms verliest zij zich in een vaagheid, waardoor de
verzen aan kracht inboeten: ‘gelukzalige schoonheid - een onzichtbaar eindeloze
schoonheid - een broze draad in ééngeworden schoonheid’. Wanneer de auteur deze
vaagheden zal weten weg te werken en als ze nog wat ballast over boord kan gooien,
zal haar poëzie er bij winnen. Als debutante verdient zij krediet.
F.F.

Zoekertjes
• Te koop: de volledige verzameling West-Vlaanderen/Vlaanderen. Contacteren:
A. Florquin, Predikherenweg 10, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016/25.33.89 na 20 uur.
• Gerard Michiels, Kloosterstraat 58, 3920 Lommel, tel. 011/54.49.53 biedt te
koop aan: Jg. 1, nr. 1, nrs 66, 82, 85 tot en met 228.
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[nummer 235]
Woord vooraf

Binnenzicht in het Groeningemuseum te Brugge. Enkele museumbezoekers bewonderen het overbekende
paneel ‘Kan. Joris van der Paele in aanbidding voor O.-L.-Vrouw’ van Jan van Eyck, uit 1436.

Een ‘museum’ was, zo zeggen geleerde boeken, ‘een plaats waar de Muzen gediend
worden’. Daar er vanouds niet minder dan negen Muzen zijn, was er toen al een
verscheidenheid van musea. Die verscheidenheid is er met de alsmaar voortgaande
onderverdelingen van het terrein der Muzen - kunsten en wetenschappen - niet op
verminderd, integendeel: er is haast geen enkel terrein van werkzaamheid, bewegen
en creativiteit waaraan niet hier of daar, vaak zelfs: hier én daar, een museum gewijd
is. Over die diversiteit kan men zich alleen maar verheugen, zowel omdat daardoor
elk wat wils krijgt, als omdat elke specialisatie de mogelijkheid schept tot een dieper
doordringen en een beter inzicht in het onder- of voorwerp. Iedereen heeft er zich
wellicht al eens over verwonderd en verheugd omdat plotseling ergens een museum
bleek te bestaan waarvan hij/zij gedacht had dat zoiets niet mogelijk was. Musea zijn
er nu eenmaal om aan die verwondering te voldoen!
De redactie van ons tijdschrift ‘Vlaanderen’ heeft zich voorgenomen, mettertijd
per jaargang één nummer te wijden aan enkele musea in elk van onze vijf provincies.
Hiermee verschijnt het eerste van die ‘reeks’: Musea in West-Vlaanderen. Voor de
volgende jaargang is reeds een nummer over musea in Oost-Vlaanderen toegezegd
en daarna zullen ook Antwerpen, Brabant en Limburg aan de beurt komen, al is de
alfabetische volgorde van de drie laatstgenoemde provincies geen aanwijzing van
de definitieve volgorde van de nummers!
Vanzelfsprekend is het uitgesloten, dat in één nummer alle musea van een provincie
aan bod zouden komen: de ‘Gids voor Westvlaamse Musea’, waarvan door de
bereidwilligheid van Westtoerisme en de Provinciale Dienst voor Cultuur van
West-Vlaanderen een exemplaar hierbij bezorgd wordt, telt niet minder dan 85 musea!
Om de lezers enigszins vertrouwd te maken met het Westvlaamse museumwezen
moest er geselecteerd worden en meteen ook verwezen naar de Gids en de vele
‘gidsen’ en folders van de diverse instellingen. De selectie gebeurde weloverwogen
vanuit twee principes: de verscheidenheid van de aard van de musea én de
verspreiding ervan over de provincie. Op die wijze werd het mogelijk geacht, inzicht
te geven in de diversiteit van de musea én in het specifieke ervan én tegelijk een
rondgang te maken doorheen het provinciegebied. Aldus werd weliswaar slechts op
enkele musea de schijnwerper gericht, maar tevens ook de verscheidenheid belicht
en tegelijk kon duidelijk gemaakt worden hoe elke streek iets ‘eigenaardigs’ te bieden
heeft.
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De samensteller en zijn vele medewerkers hebben deskundig gekozen en toegelicht:
we zijn er hen dankbaar om en zien al uit naar de volgende museum-rondgang.
Prof. Dr. G. Keersmaekers
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Inleiding
Het Westvlaams museumlandschap: vraag en aanbod
Jean Luc Meulemeester
Tot de grootste obsessies van de mens behoort ongetwijfeld het verzamelen. Iedereen
probeert wel iets bijeen te garen en te houden. Voorwerpen die hij niet meer nodig
heeft, bewaart hij dikwijls voor later. Een psychologische reden, in de zin van bezitten
of om prestige te verwerven, ligt hier eveneens voor de hand. Een dergelijke passie
is niet nieuw. Al tijdens de oudheid kunnen we sporen van soortgelijke activiteiten
aanwijzen. Het woord museum stamt trouwens uit het Griekse mouseion, wat een
aan de muzen - een onbepaald aantal goddelijke nimfen of godinnen, die de
beschermsters waren van zang, muziek, dans en wetenschap - gewijde plaats betekent.
De beroemde bibliotheek van Alexandria, veruit de belangrijkste uit de Griekse
oudheid, werd er samen met het Mouseion gesticht door koning Ptolemaios I Soter
(367-283/282 v. Chr.) als de Alexandrijnse academie voor wetenschappen. Al vroeger
verzamelden vooral gezaghebbende figuren allerlei objecten, die macht en rijkdom
symboliseerden of die als relatiegeschenken werden gebruikt. Prinses
Bel-Sjalti-Nannar, die omstreeks 550 v. Chr. hogepriesteres was van de maangod
Ur in Mesopotamië, bezat in haar woning een kleine collectie oudheden. Op zich
bleken dit geen prestigieuze stukken te zijn en van een museum in de huidige betekenis
was er zeker nog geen sprake. Zowel tijdens de middeleeuwen als tijdens de
renaissance legden vorsten en andere rijkelui allerlei verzamelingen, vooral van
rariteiten, aan. Ook exotische dieren en ‘naturalia’ bleken begeerde bezittingen.
Kerken en kloosters stelden ten andere al lang relikwieën tentoon. Hun belang hing
dikwijls van de hoeveelheid én van de waarde van de relieken af. Bedevaarders en
vromen schonken allerlei kostbaarheden en zo werden die bidplaatsen soms echte
schatkamers. In sommige bedevaartoorden werd zelfs een speciale kamer daartoe
ingericht. Tevens kregen kunstenaars allerlei opdrachten en die werken bleven
bewaard. Al vrij vroeg ontstond in belangrijke steden een bloeiende kunsthandel. De
nadruk lag echter vooral op het ‘raadplegen’, niet op het genieten in onze betekenis.
De toegankelijkheid van deze kunstkamers beperkte zich tot enkele vooraanstaanden
en vrienden. Het valt moeilijk uit te maken welke het eerste museum werd in onze
betekenis van het woord. De groots opgevatte kunsttentoonstelling uit 1750 in het
paleis van Luxemburg te Parijs was de grondslag van het openstellen van de Franse
koninklijke verzameling in het Louvre. We vermelden hier nog dat er zowel in Italië
als in Frankrijk voordien gelijkaardige pogingen waren ondernomen. Door de Act
of Parliament (1753) verwierf de Engelse staat de collectie van Sir Hans Sloane en
werd het British Museum in Londen opgericht. Andere verzamelingen zullen nu vlug
voor het publiek toegankelijk worden. Zulke ondernemingen moeten we uiteraard
in de sfeer van de 18de-eeuwse verlichting inkaderen. Het proefondervindelijk
onderzoek nam voortdurend toe en de encyclopedisten vulgariseerden de passie voor
de vooruitgang. Die ruimere interesse uitte zich eveneens in het gaan bekijken en
bestuderen van die verzameling. Logischerwijze ontstonden de eerste musea in grotere
steden. Dikwijls verzamelden historisch gerichte genootschappen
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Achttiende-eeuws patriciërshuis langs de Broelkaai te Kortrijk, waarin de Stedelijke Musea zich
bevinden.

allerlei objecten die ze later aan een stad afstonden om een museum op te richten.
Een voorbeeld daarvan is de ‘Société pour l'encouragement des Beaux-Arts et de
l'Industrie à Courtrai’, die in 1836 een museum opende in het gewezen woonhuis
van de deken. De verzameling werd in 1889 aan de stad Kortrijk afgestaan en zo
groeiden, samen met het Museum voor Schone Kunsten, de Stedelijke Musea van
Kortrijk. Ook het Brugse Gruuthusemuseum ontstond op een soortgelijke manier.
Het ‘Oudheidkundig Genootschap’ werd in 1865 opgericht, om een verzameling van
voorwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen, en specifiek van
Brugge, aan te leggen. Het Brugse stadsbestuur nam de collectie pas op 1 januari
1955 over. Het befaamde Groeningemuseum te Brugge mag vermoedelijk een beroep
doen op de titel van het oudste museum in West-Vlaanderen. De geschiedenis van
die verzameling klimt op tot in het begin van de 18de eeuw en loopt in zijn beginfase
grotendeels parallel met die van de Academie voor Schone Kunsten, die in 1716
werd gesticht. Tijdens de Franse overheersing ontstond het zgn. ‘Musée du
Département de la Lys’, dat een opeenstapeling was van opgeëiste kunstwerken.
Samen met de schilderijen
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Binnenzicht in het Brugse Groeningemuseum, met glasdragende triptieksokkel. De zichtbare
schilderijen zijn van de hand van Hans Memling. (foto: Stedelijke Musea, Brugge)

van de academie en met de teruggebrachte stukken uit Parijs vormden die werken
de latere basis voor dit Museum voor Schone Kunsten, beter bekend onder de naam
Groeningemuseum. Een aantal belangrijke schenkingen en aankopen vulden de
collectie aan. De (kunst)geschiedschrijving evolueerde intussen gelijklopend mee,
zowel wat de kwaliteit als wat de kwantiteit betrof. Vanaf de 19de eeuw maakten de
musea een enorme ontwikkeling door. Van de stofferige, dofferige en volgepropte
ruimten evolueerden ze naar een luchtige en esthetisch verantwoorde opstelling,
waarbij noch het wetenschappelijke, noch de conservatie én het educatieve werd
vergeten. Een dergelijke historische schets toont duidelijk aan dat de musea zich
wijzigden volgdens de maatschappelijke evolutie. Het is een vaststaand feit dat vooral
de laatste decennia het uitzicht en de functie ervan grondig werden gewijzigd. De
nadruk die werd gelegd op het wetenschappelijke en op de culturele uitstraling, op
de sociale betekenis voor de vorming van de geest en het schoonheidsgevoel blijft
bestaan, maar wordt verruimd met de presentatie, met de relatie object - in de ruimste
zin van het woord - en zijn historisch of natuurlijk kader en met het educatieve.
Vooral dit opvoedend aspect krijgt de laatste jaren nogal wat aandacht. Dia- en
videomontages, panelen en foto's en aangepaste rondleidingen helpen eraan mee.
Een aantal grotere museums stelden tevens een educatieve assistent(e) aan. Het zijn
zeker middelen om musea aantrekkelijker en aangenamer te maken. Vergeten we
niet dat de mogelijkheden voor musea nooit eerder zo groot zijn als vandaag. Bij het
doorbladeren van de literatuur in verband met musea van ongeveer twintig jaar
geleden, valt het op dat deze instellingen, in al hun facetten, een diepgaande
verandering hebben doorgemaakt. Als die evolutie zo verder gaat - iets wat we
eigenlijk toejuichen - dan zal de inhoud van deze tekst binnen enkele jaren zelf een
museumstuk zijn. We staan uiteindelijk nog ver van een ideale situatie, zeker als we
vergelijken met een aantal musea van onze buurlanden. Sommige van onze
museumgebouwen zijn hopeloos verouderd, de inrichting laat dikwijls te wensen
over, de infrastructuur is te minimaal, de aankooppolitiek te eng, men kampt met
een personeelstekort, enz. Ook naar de toekomst toe moet er voortdurend verder
sprake zijn van verandering en vernieuwing. De museumsector moet gelijke tred
houden met de wijzigende samenleving en anticiperen op de maatschappij van de
toekomst.
In West-Vlaanderen is de situatie niet beter. Toch bevat die provincie het grootste
aantal musea van alle andere Vlaamse provincies: ongeveer 117. En dit aantal neemt
constant toe. Ter gelegenheid van een studiedag (zaterdag 24 november 1990) te
Middelburg over ‘Lokale en regionale musea van West- en Oost-Vlaanderen en
Zeeland’ verscheen een brochure waarin een aantal nuttige gegevens over
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Westvlaamse musea werden gepubliceerd. Hieruit putten we het volgende: ‘Er zijn
vijf musea die direct van de provincie afhankelijk zijn: het Provinciaal Museum Stijn
Streuvels (Anzegem), het Provinciaal Museum van het Bulskampveld (Beernem),
het Provinciaal Museum “Het Brugse Vrije” (Brugge), het Provinciaal Museum
Constant Permeke (Jabbeke) en het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
(Oostende). Met uitzondering van het laatste gaat het hier om kleine musea, dat wil
zeggen musea met minder dan vijf personeelsleden in volledig en vast dienstverband.
Bijna de helft van de Westvlaamse musea wordt door gemeenten beheerd.
De stad Brugge met tien stedelijke musea, op een totaal van zestien, neemt hier
een bijzondere positie in. De dienst stedelijke musea beschikt als één bestuurlijke
organisatie over het

Algemeen zicht op het Provinciaal Permekemuseum te Jabbeke, dat ingericht is in het woonhuis van
de schilder.
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personeel en de voorzieningen van een groot museum. Een kwart van de musea wordt
beheerd door een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Het overige kwart betreft
privé-musea of musea die door een stichting worden beheerd. West-Vlaanderen heeft
geen Rijksmusea.’ Ongeveer twinig procent van de Westvlaamse musea werkt volledig
met vrijwilligers. De meeste musea moeten het trouwens met te weinig personeel
stellen. Ideaal ware, zoals in Zeeland, een beroep te kunnen doen op een provinciaal
museumconsulent. De hoofdtaak van deze functionaris heeft in algemene termen
betrekking op het bevorderen van de professionalisering van de Zeeuwse musea.
Waar staan we in Vlaanderen?
West-Vlaanderen scoort niet onaardig op het gebied van het toerisme. Vooral de kust
en het schilderachtige Brugge genieten van deze economische bedrijvigheid. De
vraag kan echter worden gesteld of het kusttoerisme oog heeft voor musea. En zelfs
de toenemende toeristenaanwas in de Zwinstad vertoont niet zoveel aandacht voor
zulke instellingen. Het bezoekersaantal in de Brugse musea verminderde weliswaar
niet, maar houdt in elk geval geen gelijke tred met de toename van de toeristen in
dezelfde stad. Opendeurdagen en gelegenheidstentoonstellingen houden dit
bezoekersaantal op peil. Het is algemeen geweten dat de kwaliteit van dit toerisme
afneemt. De interesse voor de kunststad bestaat momenteel slechts uit een kuieren
langs souvenirwinkels of een gezellig pleisteren op de vele nieuwe terrasjes. Toch
hebben de Dienst voor Cultuur van de Provincie en Westtoerisme de handen in elkaar
geslagen om enkele rijk geïllustreerde folders te publiceren waarin Westvlaamse
musea centraal staan, en aldus toelaten de toeristen met dit aanbod te laten
kennismaken. In 1983 kregen we de uitgave van de brochure 7 x handwerkzaam,
waarin aandacht werd gevraagd voor zeven ambachtenmusea: het Borstelmuseum
(Izegem), het Provinciaal Museum van Bulskampveld (Beernem), het Hopmuseum
(Poperinge), het Pijp- en Tabaksmuseum (Harelbeke - Ook in Wervik werd intussen
een gelijkaardig museum geopend. Is het wel nodig om in dezelfde provincie twee
musea met zo'n thema te hebben? -), het Schoeiselmuseum (Izegem), het
Visserijmuseum (Oostduinkerke) en het Vlasmuseum (Kortrijk). Mogen we hier
meteen opmerken dat West-Vlaanderen, in tegenstelling tot de meeste andere
provincies, geen echt brouwerijmuseum bevat. Toch neemt deze provincie in dit
verband een interessante plaats in. Werd de H. Arnoldus, patroon van de brouwers,
soms niet te Tiegem geboren en overleed hij niet te Oudenburg in 1087, nadat hij er
bier had gebrouwen? Momenteel ondernemen twee nog werkende Brugse brouwerijen
pogingen om een brouwerijmuseum op te richten. Tot die ‘ambachtenmusea’ behoren
eigenlijk ook het ‘Internationaal Museum voor Brood-Banket-Suikerbakkerij en
IJsbereiding’ in Veurne (geopend in 1985), het ‘Bourgondisch Kaashuis’ in Torhout
(geopend in 1986), de vele landbouwersmuseums (‘Leiedal’ te Kortrijk-Bissegem,
dit van het Heuvelland te Kessel, ‘d'Oude Smelterij’ te Torhout, het Gerard
Lammerantmuseum te Diksmuide...) en het
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De binnenkoer van het Nationaal Hopmuseum te Poperinge, ingericht in de ‘Stadsschaal’. Dit gebouw
diende vanaf 1860 als de plaats waar de hop werd gewogen, gekleurd en nagedroogd. (foto: B. De
Grendel)

Binnenzicht in het Internationaal Museum voor Brood-, Banket- en Suikerbakkerij en IJsbereiding
te Veurne.

Binnenzicht van het ‘Bourgondisch kaasmuseum’ te Torhout. (foto: Dienst Toerisme, Torhout)
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Het Amand Maesmuseum te Torhout. Dit museum biedt een overzicht van het veelkleurig aardewerk
van Torhout. (foto: Dienst voor Toerisme, Torhout)

Kantmuseum te Brugge. Die laatste dienen verder uitgebouwd. Ook de toegankelijke
molens passen in dit kader: de Sint-Janshuysmolen te Brugge, de Oostmolen te Gistel
en de Molen te Hoeke. In het Stedelijk Museum voor Volkskunde te Brugge werden
eveneens enkele zalen met ambachten ingericht. Ook een klas uit grootmoeders tijd
werd gereconstrueerd. In de Lakenhalle te Ieper bestaat zelfs een heus
onderwijsmuseum. Het Amand Maesmuseum te Torhout biedt dan weer een overzicht
van het meerkleurig versierd aardewerk van Torhout. Het Gruuthusemuseum te
Brugge toont een grote waaier aan keramiek en andere produkten uit de wereld van
de sierkunst. De aangehaalde brochure was een uitgave van Westtoerisme met steun
van en in samenwerking met de Bestendige Deputatie, de Provinciale Dienst voor
Cultuur en de betrokken gemeenten en VZW's. Een soortgelijk samenwerkingsverband
zorgde in 1988 en 1990 voor de uitgave van de Gids van de Westvlaamse musea.
Deze brochure kende een ruime oplage en verspreiding. Ook in de andere folders
van Westtoerisme (zoals Met zicht op zee) werden musea opgenomen. De vraag kan
echter gesteld worden of dit voldoende is om meer volk naar een museum te ‘lokken’.
Het valt, bijvoorbeeld, op dat er in de pers zelden aandacht wordt besteed aan musea.
Ze halen slechts de media ter gelegenheid van een uitzonderlijke vondst, een grote
expositie of een belangrijk bezoek. Worden de speciaal uitgegeven folders wel op
een efficiënte manier verspreid? Is de plaatselijke toeristische dienst of de VVV wel
op de hoogte van een genomen activiteit of, nog slechter, weten ze wel van het bestaan
van het museum af? Richten we ons niet te veel op een specifiek publiek en moeten
we de ruime massa niet op een of andere manier wakker schudden? De bevolking
evolueert en ontvangt meer en meer een hogere opleiding. De welvaart brengt een
grotere vrije tijd met zich mee. We moeten daarmee rekening houden en het werven,
de functie en de mogelijkheden van de museums in die zin ontplooien. Dienen we
soms niet aan de basis te beginnen? Inderdaad, wanneer we de schoolgaande jeugd
kunnen motiveren eens een museum binnen te stappen, zullen ze dit misschien ook
doen wanneer ze volwassen zijn. Het is een vaststaand feit dat scholen binnen het
museumpubliek niet ruim vertegenwoordigd zijn. Te weinig instellingen ontplooien
initiatieven in dit verband. Een folder opsturen is ondoeltreffend. Veel hangt eigenlijk
van de leerkracht zelf af. Hij of zij moet het initiatief nemen: het inbouwen in de les,
de toestemming vragen aan de directie, de leerlingen motiveren, enz. Een klassikaal
museumbezoek mag geen vrij uur voor de leerkracht worden. Dit vraagt een
behoorlijke inspanning. Er bestaan nochtans voldoende middelen om de jeugd te
boeien: video, film en/of dia's, een kwis of vragenlijst, een knutselmoment, allerlei
spelletjes, een aangepaste (korte) rondleiding. Staan de musea wel open voor een
dergelijk publiek? Kunnen ze de uren aanpassen aan de lesuren? Ligt de fout hier
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soms niet bij het museumpersoneel? Slechts 25% van de Westvlaamse musea heeft
een zogezegde educatieve medewerk(st)er. De vraag is of ze zich wel volledig op
hun taak kunnen toeleggen. In de meeste gevallen moet het weinige personeel alles
kunnen. Van wetenschappelijk werk tot toezicht houden, van onthaal tot rondleiden
en soms nog schoonmaken en restaureren. Weinig musea bezitten een uitgebreide
staf. In West-Vlaanderen kunnen we vermoedelijk enkel de Brugse Stedelijke Musea,
het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (Oostende) en de Musea van Kortrijk
aanwijzen. Mogen we hier soms niet verder gaan en een combinatie zoeken tussen
een eerlijke en fraaie presentatie en een reconstructie met nieuw gemaakte objecten.
Het ‘Jorvik Viking Centre’ te York kan hier als voorbeeld doorgaan. Met een
zogenaamde elektronisch gestuurde ‘Time Car’ rijdt men de geschiedenis achteruit
binnen en na het

Een les in de Tate Gallery te Londen. Bemerk dat de leerlingen rustig neerzitten bij de uitleg. De
stoeltjes kunnen ze krijgen aan de ingang van het museum. (dia: J.L. Meulemeester)
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‘Vikingen eten hun avondmaal’. Detail van de inrichting van het Jorvik Viking Centre te York. (foto:
J.L. Meulemeester)

draaien passeert het wagentje doorheen een gereconstrueerd Vikingdorp, waarbij
beweging, klank en reuk allerlei effecten weergeven. En zelfs een tijdje gaan wonen
in een achttiende-eeuws gebouw (Cape May in New Jersey) of een verblijf op zondag
in een Gallisch dorp (Blicquy nabij Beloeil).
‘De Provincieraad van West-Vlaanderen heeft in 1981 een reglement ingesteld voor
de erkenning en de subsidiëring van musea waarvan de verzamelingen uitsluitend
betrekking hebben op geschiedenis en volkskunde. Om voor erkenning in aanmerking
te komen, moet een museum afhangen van een gemeente met minder dan 30.000
inwoners of van een door de gemeente gesubsidieerde vereniging met
rechtspersoonlijkheid. Het museum moet onder meer beschikken over middelen voor
onthaal en informatie. Erkende musea kunnen een subsidie ontvangen in de vorm
van een bijdrage voor de verwerving van collectiestukken, het tentoonstellen van de
collectie en het bewaren en restaureren van voorwerpen. De Provincieraad wordt
terzake geadviseerd door de Commissie musea voor Geschiedenis en Volkskunde
van de Provinciale Raad voor Cultuur. Het krediet bedroeg voor 1990 650.000 fr.’
(overgenomen uit de al aangehaalde brochure ‘Lokale en regionale musea van Westen Oost-Vlaanderen en Zeeland’, o.a. uitgegeven door de Dienst voor Cultuur van
de provincie West-Vlaanderen in 1990). Het is tevens een vaststaand feit dat een
museum vooral door mensen van buiten de eigen streek of stad wordt bezocht. Slechts
in groep of met (verre) vrienden zet een autochtoon een stap erin. Of misschien ter
gelegenheid van een speciale activiteit, zoals een opendeurdag of een tentoonstelling.
Dan wordt het plots een must, een vorm van snobisme.
Nodigen onze musea wel voldoende tot een bezoek uit? De meeste gebouwen zijn
afgesloten van het publiek door hoge vensterloze muren. In de 19de eeuw werden
reusachtige cultuurtempels
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Uitsprong in hedendaagse design aan het Tabaksmuseum te Wervik. (foto: Stad Wervik)

opgericht, machtige gebouwen met hoge zalen waar iedereen zich klein voelde en
de trappen nauwelijks durfde te bestijgen. Mogen we die schatten soms niet tonen,
etaleren zoals in een winkel en zo de mensen binnenlokken? De laatste jaren werden
zeker al goede pogingen in dit verband genomen. In die zin verwijzen we naar het
Historisch Museum van Amsterdam, waar zelfs een wandelpassage door het gebouw
loopt. Ook het Tabaksmuseum te Wervik etaleert zijn ‘koopwaar’ met een
uitspringende en in moderne look opgevatte vitrine naar buiten. In het
Sint-Godelievemuseum te Gistel werd de muur opzettelijk in die zin doorbroken.
Uiteraard speelt de inrichting tegenwoordig een voorname rol. Het past niet meer
een zaal van vloer tot zoldering vol te proppen met schilderijen en beelden. Zowel
in Duitsland als in Nederland en stilletjes aan ook in Vlaanderen krijgen de musea
een nieuwe en aangepaste design. Het is de taak van een conservator de collectie te
beschermen, maar ze tevens te presenteren in een begrijpelijke en aansprekende
vorm. Tentoonstellingen zijn de zekerste en eerlijkste manier om een museum te
animeren. Het biedt tevens de gelegenheid stukken uit de reserve te tonen. Maar
waarom het geheel niet opentrekken met een welvoorziene boekhandel en een
niet-kitscherige souvenirshop, met concerten en lezingen, met film, theater en
colloquia? Een cafetaria kan het geheel maar aangenaam maken. Musea (en exposities)
bezoeken kan vermoeiend zijn. Of maken de organisatoren deze realisaties
vermoeiend? Een museum staat niet meer alleen, maar heeft een taak te vervullen in
de maatschappij. Iedereen zal het er over eens zijn dat musea een alternatief bieden
voor de massacultuur. Deze opdracht is slechts haalbaar als die musea ertoe bijdragen
de kennis over ons verleden te helpen verspreiden. Toch kunnen de musea intussen
niet ontsnappen aan die massacultuur. Het is de taak en de zorg van de conservator
enerzijds de collectie te beschermen tegen een te veel toegeven aan de populaire
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Reconstructie met levensecht poppen van de historische gebeurtenis op zaterdag 25 mei 1940 in het
bureau van koning Leopold III in het kasteel van Wijnendale te Torhout. (foto: Dienst Toerisme,
Brugge)

Binnenzicht in het Nationaal Vlasmuseum te Kortrijk. Bemerk de opgestelde poppen en de authentieke
werktuigen. (foto: M. Urvijn)

Een reconstructie van een schoenmakerij in het Museum voor Volkskunde te Brugge. Bemerk de
opstelling. Aan de andere wand hangt een didactisch paneel. (foto: Stedelijke Musea, Brugge)

massamedia, en anderzijds de collectie te presenteren in een begrijpelijke en
aansprekende vorm. Het museum wordt zodoende gedwongen meer aandacht te
besteden aan de methodes van kennisoverdracht, dit is met andere woorden
documentatie en presentatie.
Documentatie biedt de conservator toegang tot de collectie. Presentatie laat het
publiek toe van dezelfde collectie kennis te nemen. De technieken die bij beide
elementen worden toegepast, veranderen voortdurend. Deze veranderingen volgen
elkaar tegenwoordig in snel tempo op, en stellen het museum in staat tegemoet te
komen aan de groter wordende eisen van zowel overheid als publiek. Er kan dankzij
nieuwe technieken hulp geboden worden aan deze toenemende informatievraag,
zonder het unieke karakter van de collectie onrecht aan te doen. Automatiseren wordt
een must. Waar de overheid in Nederland ruime subsidies geeft voor het aanschaffen
van een computer, vraagt Vlaanderen zich blijkbaar nog het nut van een dergelijk
apparaat voor een museum af? De computer is geen wondermachine, geen bedreiging
voor een museum, wel een bruikbaar hulpmiddel bij het verkrijgen van een optimaal
documentatiesysteem voor beheer en beschrijving van een collectie. En wat met de
telecommunicatie? Beide openen de weg naar een nieuwe museumwereld. Die
evolutie is pas begonnen.
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Ook op dit gebied vonden de voorbije jaren ingrijpende en interessante vernieuwingen
plaats. Vooral in het buitenland kunnen in die zin enkele initiatieven worden
aangehaald. Het Nationaal Vlasmuseum van Kortrijk, dat in 1982 zijn deuren opende,
vormt hier eveneens een voorbeeld. Niet alleen de gerestaureerde hoeve, maar ook
de 35 levendig gereconstrueerde taferelen (zaaien, wieden, oogsten, ontzaden, roten,
brakelen, zwingelen, spinnen, haspelen, scheren, weven, kantklossen, borduren en
wassen), die door een zestigtal bijna levensechte poppen worden uitgebeeld, zullen
iedere bezoeker boeien. Hierbij maakten de inrichters gebruik van originele toestellen,
foto's en documenten. Ook in het Stedelijk Museum voor Volkskunde van Brugge
werd met authentiek gerei, fraaie poppen en overzichtelijke educatieve panelen in
plexi enkele ambachten uitgebeeld en uitgelegd. De reconstructie van de belangrijkste
historische gebeurtenissen uit het Kasteel van Wijnendale valt dan weer - met
uitzondering misschien van de reconstructie van het bureau waarin koning Leopold
III op zaterdag 25 mei 1940 de beslissing nam in België te blijven - wat tegen. De
andere lijken te gemaakt, te nieuw en onvoldoende gestoffeerd om te boeien. Het
mag niet de bedoeling zijn met dergelijke reconstructies de sfeer van een sprookjestuin
weer te geven.
Er blijft echter een dilemma bestaan tussen de optimale conservering en de opstelling.
De unieke schilderijen van het Brugse Groeningemuseum kunnen onmogelijk in een
historisch opgestelde realisatie prijken. Hetzelfde geldt voor werken uit het Provinciaal
Museum voor Moderne Kunst te
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Didactische opstelling in het Wallraf-Richartzmuseum te Keulen. (foto: J.L. Meulemeester)

Binnenzicht in het museum van het Damse Sint-Janshospitaal. (foto: M. de Jonghe)

Algemeen zicht op de grote vitrine met de zilveren schat in het museum O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie.
(foto: Stedelijke Musea, Brugge)

Oostende, het gelijkaardige Stedelijk Museum van dezelfde stad of het
Delvaux-museum te Koksijde. Het doel, het beleidsplan bezit een andere oriëntatie.
De bezoekers komen hier de ‘objecten’ bekijken, bewonderen en bestuderen. Een
sober educatief paneel of een woordje meer uitleg zou echter niet misstaan. Of mogen
we dromen van een inleidende zaal op bijvoorbeeld de verzameling Vlaamse
Primitieven van het Brugse Groeningemuseum, waar aan de hand van foto's, kaarten,
video, teksten... uitleg wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld wel in het
Wallraf-Richartz-Ludwigmuseum te Keulen. Hier plaatst men bepaalde delen van
de collectie in zijn geschiedkundige achtergrond, legt de techniek visueel uit en geeft
meteen een inzicht op het gebied van de inhoud. Hetzelfde gebeurde in het
Abdijmuseum van Echternach, waar de miniatuurkunst centraal staat. Een catalogus
is nuttig maar niet iedereen schaft zich een exemplaar aan of leest hem onmiddellijk
uit. Teveel uitleg is soms ook storend en wordt evenmin doorgenomen.
Interessant zijn natuurlijk de opstellingen in gebouwen waar de kunstenaar zelf heeft
geleefd en waar de omgeving volledig of gedeeltelijk werd behouden. We denken,
voor wat West-Vlaanderen betreft, aan het Peter Benoitmuseum te Harelbeke, het
Stijn Streuvelsmuseum te Ingooigem, het Cyriel Verschaevemuseum te Averingem,
het Alfons Blommemuseum te Roeselare, het Frans Wiro van Hinsbergmuseum en
het Museum Delporte, beide te Damme, Constant Permeke in Jabbeke en het James
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Ensorhuis te Oostende. Tot een zelfde genre behoren musea die ingericht zijn in
historische monumenten en waarbij de verzameling tot dit gebouw behoorde of een
beeld van het interieur weergeeft. Deze provincie bezit daarvan enkele merkwaardige
voorbeelden: het Gruuthusemuseum te Brugge, het Sint-Janshospitaal te Brugge en
te Damme, het Kasteel van Beauvoorde, het museum O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie
te Brugge, de Schuttersmuseums te Brugge, de gotische zaal van het Brugse stadhuis,
het Museum Merghelynck en het Belle Godshuis te Ieper, de verzameling baron Jean
van Caloen te Loppem, de driemaster ‘Mercator’ te Oostende, het Museum van het
Brugse Vrije te Brugge, de begijnhuisjes van Brugge en Kortrijk, het Talbot House
te Poperinge, het stad- en landhuis te Veurne en het stadhuis te Damme. Het
Brangwynmuseum te Brugge, waarvan de naam geregeld in ‘Arentshuis’ werd
gewijzigd, behoort daar gedeeltelijk toe. Het bevat naast een verzameling
kunstwerken, die door de Engelse schilder F. Brangwyn zijn gerealiseerd, ook een
collectie sierkunsten. De meeste van die verzamelingen bewaren vrij oude voorwerpen.
Ze zijn mettertijd verworven, lange tijd gebruikt en bewaard. De objecten staan
opgesteld volgens de beschikbare ruimte, tijd en/of onderwerp. Dikwijls vormen ze
samen een beeld van een binnenhuisinrichting uit een bepaalde eeuw. Een aantal
kwam tot stand uit de collectie van het O.C.M.W. Enkele andere musea in
West-Vlaanderen bieden aandacht aan vervoermiddelen, zoals te Voormezele,
Roeselare, Beernem (Bulskampveld) en Zwevezele. Verder vallen uiteraard de vele
musea voor heemkunde, folklore en
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plaatselijke geschiedenis op: Turkeyenhof te Bredene, het Museum voor Volkskunde
van Brugge, het Stedelijk Museum te Diksmuide, de Pottekarie te Dranouter, het
Stedelijk Museum te Ieper, het heemmuseum ‘Bachten de Kupe’ te Izenberge, het
heemkundig museum Sincfala te Knokke, het poldermuseum ‘De Lisput’ te
Lissewege, het Willem van Saeftinghe-museum te Lissewege, het Museum voor
Geschiedenis en Volkskunde K.R. Berquin te Nieuwpoort, het museum voor lokale
geschiedenis te Dudzele, het landbouwmuseum Gerard Lammerant te Diksmuide,
het streekmuseum te Zonnebeke, het folkloremuseum Florishof te Oostduinkerke,
het heemmuseum ‘De Plate’ te Oostende, het museum ‘Het gebied van Staden’ te
Staden, het 't Gravenwinkeltje te Torhout, het Curiosamuseum te Heule-Kortrijk, het
Heemkundig Museum te Zwevegem (Moen), de Wulfhille te Westouter, het
Geschiedkundig Museum te Mesen en de heemkundige verzameling van Wenduine.
Meestal bieden die instellingen een idee van het leven van de gewone mens tijdens
de tweede helft

Binnenzicht in één van de vele ‘oorlogsmusea’ van West-Vlaanderen: ‘Herinneringsmuseum Ypves
Salient 14-18’ te Ieper (foto: Diniel Ieper)

van de 19de eeuw of in het begin van de 20ste. Dit houdt uiteraard verband met een
toenemende belangstelling voor de eigen geschiedenis, het bewaarde culturele erfgoed
en de traditie. Dikwijls bevatten ze ook een collectie van ter plaatse opgegraven
artefacten. Enkele van die museums tonen tevens landbouwmateriaal, een onderwerp
waarvan West-Vlaanderen zeer rijk is. Daarnaast vinden we in West-Vlaanderen ook
enkele specifieke archeologische musea, zoals dit van de Kemmel (archeologisch
streekmuseum ‘Het Labyrint’), van Koksijde (‘De Duinenabdij’), van Oudenburg
(Stedelijk Archeologisch Museum), of de in opbouw zijnde musea te Alveringem
en te Wervik. De stedelijke archeologische verzameling van Brugge is voor
individuele bezoekers moeilijk toegankelijk. Langs de kust treffen we enkele musea
i.v.m. de zee aan: Koksijde, Oostduinkerke, Oostende en Nieuwpoort. Enkele
oorlogsmusea vullen die brede waaier aan: vredesmuseum van de IJzertoren en het
Museum van de IJzer 1914-18 (Esenkasteel), beide te Diksmuide, het
herinneringsmuseum ‘Ypres Salient 1914-1918’ te Ieper, het streekmuseum te
Zonnebeke, het museum in de halletoren te Tielt, de oorlogsverzameling te Meulebeke
(gewezen Stationsgebouw), het Queen Victoria Riflesmuseum Hill 60 en het Sanctuary
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Wood museum te Zillebeke en het Talbot House te Poperinge. Het museum van de
Pauselijke Zouaven te Roeselare bewaart herinneringen van de vrijwilligers die tussen
1860 en 1870 de pauselijke staten hielpen verdedigen tegen de aanvallen van het
leger van Garibaldi.
De kritiek, van enkele jaren geleden, dat er te weinig musea voor hedendaagse kunst
bestaan, lijkt, achterhaald. Zowel Brussel, Gent en omgeving, Hasselt, als Antwerpen
deden in dit verband nogal wat moeite. Maar ook West-Vlaanderen bleef niet ten
achter: denken we maar aan het Groeningemuseum te Brugge, het P.M.M.K. en het
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten te Oostende, het Delvauxmuseum te Koksijde
en het Anto-Diezmuseum te Bredene. Volwaardige religieuze musea bezit
West-Vlaanderen eigenlijk niet. Dit van Oostende legt eerder nadruk op de ‘schone
kunsten’ en toont beeldhouwwerken en schilderijen uit vooral de 20ste eeuw. In
enkele musea vinden we wel, tussen andere tentoongestelde schilderijen en
voorwerpen, een fraaie verzameling kerkelijke kunstobjecten: o.a. de gasthuizen van
Damme en Brugge, het Gruuthusemuseum en het museum van de H. Bloedbasiliek
te Brugge en de Stedelijke Musea van Kortrijk. De O.-L.-Vrouwekerk te Brugge legt
nadruk op de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute en op de
archeologische vondsten van het koor. De verzameling van de Brugse kathedraal is
dan wel weer uniek te noemen, maar beantwoordt niet meer aan de hedendaagse
eisen van conservatie, presentatie en educatie. Hieruit vertrekkende zou nochtans
een fraaie collectie kunnen worden opgebouwd. De plannen die bestaan om die
‘tentoonstelling’ op te doeken, moeten we ten zeerste betreuren. De Brugse
Sint-Annakerk ondernam enkele jaren geleden eveneens een poging. In de ons
omringende landen kunnen gemakkelijk enkele schoolvoorbeelden
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Algemeen zicht op de midden- en zijbeuken van het Schnütgenmuseum te Keulen. Vooral de kwaliteit
van de voorwerpen en de inrichting valt op. (foto: J.L. Meulemeester)

Zicht in de schatkamer van de Sint-Servaaskerk te Maastricht. (foto: J.L. Meulemeester)

van zulke schatkamers worden aangewezen: het Schnütgenmuseum te Keulen, het
museum van de Akense Dom en dit van de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Het
rijksmuseum ‘Het Catharijneconvent’ is zowel wat de kwaliteit van de tentoongestelde
voorwerpen, als wat de presentatie en educatie betreft iets om jaloers op te zijn.
Waarom kan zoiets niet in West-Vlaanderen? Noch op het gebied van de waarde,
noch op die van de hoeveelheid moeten we onderdoen. Alleen een beetje goede wil
van de overheid is er nodig. Het idee van een museum voor kerkelijke kunst is niet
nieuw. Het is alleen hoogdringender geworden. Mogen we hier opmerken dat de
conservering in heel wat bidplaatsen veel te wensen overlaat, bepaalde paramenten,
meubilair en vaatwerk worden niet meer gebruikt en zijn verwaarloosd. Van heel
wat liturgische handelingen en dito objecten kent men de functie en de diepere inhoud
niet meer. Ligt er hier geen taak weg voor een religieus museum?
Naast die oproep voor een kerkelijk museum, zouden we ook graag het idee lanceren
voor het oprichten van een ‘historisch museum van Vlaanderen’, zoals bijv. in
Amsterdam, Keulen, Londen, Wenen, York... De kern daarvan kon gevonden worden
in het voormalige gerechtgebouw op de Burg in Brugge, dat qua ligging en het
bezitten van de waardevolle collectie van het Provinciaal Museum van het Brugse
Vrije samen met stukken uit de Brugse stedelijke musea, het stadsarchief en
bibliotheek heel wat troeven in handen had. Daarbij bestond de mogelijkheid van
daaruit een verbinding tot stand te brengen met de Gotische Zaal van het aangrenzende
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stadhuis. Tevens zou in dit geheel ook de onlangs opgegraven fundamenten van de
afgebroken Sint-Donaaskathedraal kunnen gevat worden. Door een samenwerking
met een aantal stadsdiensten zou dit kunnen uitgroeien tot een volwaardig

Is dit vandaag nog mogelijk? In een Westvlaams museum werd de uitleg van het schilderij met een
duimspijker vastgemaakt. En een luik van een triptiek hangt met een elastiekje en een duimspijker
aan het andere paneel! (foto: J.L. Meulemeester)
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Algemeen zicht op de inrichting van het Yorkshire museum te York (foto: J.L. Meulemeester)

Binnenzicht in het historisch museum van Londen. (dia: J.L. Meulemeester)

Het museum d'Orsay te Parijs. Algemeen zicht op de middengang. (dia: J.L. Meulemeester)

overzicht van de geschiedenis van Brugge, en zelfs van Vlaanderen?
Musea behoren tot de zgn. ‘zachte’ sector. Ze brengen in feite geen geld op. Enkele
groots opgevatte en commerciële tentoonstellingen laten we hier buiten beschouwing.
In de meeste van die instellingen speelt de politiek een al te grote rol. Er is
hoogdringend nood aan een Vlaams museumdecreet, een beleidsplan met richtlijnen
en criteria. Hier kan nogmaals gewezen worden op een museumconsulent, waar
vooral de kleine musea - en dit is het grootste aantal - kunnen van genieten. Allerlei
problemen in de museumwereld laten toe te stellen dat er een crisismentaliteit heerst.
Dit werpt een schaduw over de toekomst, een toekomst die dan toch heel wat
mogelijkheden biedt. We kunnen alleen hopen dat dit inleidend artikel zal bijdragen
tot de verdere positieve ontwikkeling van de musea, specifiek van die in
West-Vlaanderen.
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Het Sint-Godelievemuseum - Gistel
Jean Luc Meulemeester
Sint-Godelieve blijft, ook vandaag, één van de meest vereerde Vlaamse volksheiligen.
Vooral in juli - haar feestdag wordt op de zesde van die maand gevierd - trekken nog
duizenden pelgrims naar haar bedevaartplaatsen in Gistel1. Vooral de schilderachtige
abdij Ten Putte blijft een aanlokkelijk oord. Dit esthetisch mooi gemaakt
benedictinessenklooster staat er nu al honderd jaar. Inderdaad, in 1891 werden vanuit
de gelijknamige abdij te Brugge een aantal monialen opnieuw naar Gistel gezonden
om het tijdens de zestiende eeuw verwoeste complex nieuw leven in te blazen. Abdis
Stanislas Van de Velde had twee jaar voordien de hofstede van het oude kloostergoed,
met wat grond, kunnen aankopen. Architect baron Jean-Baptist de Bethune nam de
leiding voor het nieuw op te trekken complex. Zijn neogotische smaak drukte een
duidelijke stempel op de eerste gebouwen. Op 2 juli 1891 wijdde mgr. J.J. Faict het
herbouwde convent. In die tijd groeiden heel wat kloosters uit hun muren of zagen
nieuwe orden het levenslicht.
De geschiedenis van die abdij is nauw verbonden met die van Vlaanderen: ‘roots’
van beide liggen verankerd in deze vruchtbare bodem, geboortedatum van beide is
gehuld in de nevel van de middeleeuwen, geschiedenis van beide is verweven met
de geschiedenis van land en volk: hoogtepunten en laagten, triomf en mislukking,
geestelijke rijkdom en materiële armoede lopen als een rode draad door het verleden
en heden van beide heen. Ook de toekomst van de abdij zal waarschijnlijk vervlochten
blijven met het wel en wee van het Vlaamse land.
De stichting ervan kadert zeker in een heropbloei van de christelijke cultuur. In de
loop van de tiende eeuw ontwikkelde zich een hervormingsbeweging, een restauratie,
die ongetwijfeld ook hier een weerslag vond. Want tevens in deze streek waaide
opnieuw de wind van de grote zesde-eeuwse

Het Sint-Godelievemuseum te Gistel, gevestigd in een nieuwbouw in de gelijknamige abdij. (foto: J.
Breyne)

kluizenaar-monnik Benedictus. Die regel werd toen echter strikter toegepast. Het
aantal stichtingen uit de elfde en het begin van de twaalfde eeuw in het Vlaamse land
getuigen van een nieuwe geestelijke verrijking van het monastieke leven:
Sint-Winnoksbergen, Ename, Watten, Auchin, Geraardsbergen, Affligem, Oudenburg,
Petegem, Sint-Andries, Lissewege, Zonnebeke, Merkem, Kortenberg, Nonnenbosch
én ook Gistel, waarvan de oorsprong ook tot die tijd teruggaat en dat terecht een deel
van die monastieke lente voor zich opeist.
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Zonder de H. Godelieve zou er wellicht nooit sprake geweest zijn van een abdij in
Gistel. Haar aangrijpend levensverhaal vormt een essentiële schakel in de krachtlijnen
van deze abdij. Er is echter meer dan dat. Haar onzinnige marteldood betekende de
basis voor de stichting van deze kloostergemeenschap. En de voortdurende mirakels
in de omgeving van het ‘putje’ bleven een welgekomen ondersteuning, zowel moreel
als financieel, voor het verder bestaan en de bloei van de moniale congregatie.
Naast heel wat pelgrims, die hier bekoorlijk voedsel voor oog en hart vinden, trekken
ook heel wat toeristen naar die oase van rust, vrede en bezinning. De lange betonnen
en met wilde kastanjebomen bezette weg loopt praktisch recht de statige toegangspoort
binnen. De wit gekalkte gebouwen, omzoomd door een kader van groen, midden het
vlakke land, lijken een evocatie van het hemelse Jeruzalem. Alleen de vrome gezangen
van de overgebleven benedictinessen vullen er de stilte. De toenemende laïcisering,
het kwijnende geloof en de dalende kennis over heiligen en het monastieke leven
zijn oorzaken dat dergelijke kloosters nog louter als een ‘monument’, als een schone
constructie of als een poëtisch geheel worden bekeken. Heel wat bezoekers beseffen
niet meer dat hun geschiedenis, hun cultuur, ja zelfs hun bestaan vastgeworteld zit
in de diepste waarden van het volk waaruit ze zijn geboren. Het wordt hoog tijd dat
onze nieuwe generaties ook daarmee worden geconfronteerd. Hier wacht een taak
voor onze musea en culturele instellingen.
De naam van Godelieve blijft nog gekend. Toch behoort haar biografie, haar betekenis
als vrouw én als mens niet meer tot onze parate kennis. Haar situeren in de tijd lijkt
enkel weggelegd voor saaie historici. De oprichting van een nieuw
Sint-Godelievemuseum leek in die zin dringend nodig. Nieuw? Inderdaad, het idee
om een dergelijk museum in te richten dateert al uit 1970. Het embryo ervan moeten
we vooral zoeken in de iconografische tentoonstelling Sint-Godelieve 1070-19702,
die plaats vond in de O.-L.-Vrouwekerk te Gistel van 1 tot 26 augustus 1970. De
negenhonderdste verjaardag van haar gruwelijke marteldood was de aanleiding voor
de organisatie van die laatste manifestatie en van een aantal andere culturele
activiteiten. Het was meteen de aanzet tot een bescheiden maar blijvend museum in
het hart van de stad Gistel. Een lokaal van het parochiaal centrum deed dienst als
expositieruimte.
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Heel wat redenen lagen ten grondslag van het verdwijnen ervan. De tot dode materie
geëvolueerde tentoongestelde objecten moeten constant leven worden ingeblazen.
Daarvoor zijn enthousiaste medewerkers nodig. Maar ook de uitbreiding van de Vrije
Bibliotheek, die ernaast lag, speelde hier een essentiële rol. Enkele overgebleven
objecten stonden voortaan te kijk achteraan de Sint-Godelievebeuk van de Gistelse
parochiekerk.
1984 betekende opnieuw een jubileumjaar. In 1084 verhief bisschop Radbod II
Godelieve namelijk tot de eer van de altaren3. Een groep Gistelnaars smeedde nieuwe
plannen rond het oude idee. Een v.z.w. ‘Vrienden van het Sint-Godelievemuseum’
verzamelde geld en objecten. Het resulteerde in de wederoprichting van een
Sint-Godelievemuseum4. Verschillende vergaderingen werden belegd. Dikwijls werd
een beroep gedaan op specialisten die hun visie op het geheel gaven. Beide, het
vroegere en het nieuwe, zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Het recente complex
kadert in het geheel van de abdijgebouwen. Op de plaats van een vervallen en
verwaarloosde refter kwam in 1986-1987 een totale nieuwbouw. Het inpassen ervan
in de abdij is niet onbelangrijk. Niet alleen de veiligheid wordt er door vergroot,
maar tevens kunnen de inrichters zo rekenen op een groter aantal bezoekers. Zoals
uit de inleiding bleek trekken jaarlijks nog vele pelgrims en toeristen naar de Gistelse
abdij en een bezoek aan het museum nemen ze gewoon erbij. Het moderne gebouw
moest voldoen aan enkele eisen. Een eenvoudige ruimte creëren die in dit oord niet
stoorde en toch functioneel voldeed om de bijééngegaarde voorwerpen esthetisch te
etaleren. Qua afmetingen mocht het noch in de hoogte, noch in de breedte of in de
lengte een voorgeschreven maximum overschrijden. Dit laatste werd bepaald door
zowel de beplanting en de nabijgelegen gracht. Het concept bestond erin een
educatieve tentoonstelling te brengen, gekoppeld aan de iconografie van de Vlaamse
heilige. Het mag ons namelijk niet verwonderen dat honderden kunstenaars in de
loop van de geschiedenis deze figuur, haar biografie en haar wonderdaden in verf
en beeld, in textiel en zilver, in woord en klank hebben omgetoverd. Het nieuwe
museum werd op 21 juni 1987 geopend.
Het nogal strakke gebouw valt weinig op. Samen met de andere abdijgebouwen werd
het witgekalkt. Enkel de toegangsdeur beklemtoont de balkvormige constructie. De
tegen de muur aangebrachte keramiek, met de voorstelling van de H. Godelieve,
werd door de monialen zelf vervaardigd. Onmiddellijk bij het binnentreden wordt
de bezoeker geconfronteerd met het meest bekende tafereel uit Godelieves leven: de
wurgscene. Dit wordt voorgesteld door drie levensgrote poppen. Een videomontage
licht ons in over haar biografie en het tijdsbeeld. Voor de meer geïnteresseerde
bezoekers brachten de inrichters een rijke verzameling literatuur samen. Het
levensverhaal van Godelieve kennen we vooral door de monnik Drogo. Een
voorstelling van de auteur, in de vorm van een pop, en de vertaling van de vita vormen
de inleiding van de
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Bij het binnenkomen van het museum te Gistel bemerken we enkele poppen die de wurging van de H.
Godelieve voorstellen.
Dit is meteen de meest voorkomende afbeelding van deze Vlaamse Heilige. (foto: J. Breyne)

tentoongestelde objecten. De rest van het museum is chronologisch opgesteld:
Vlaanderen en specifiek Gistel in de elfde eeuw, Godelieves levensloop, de devotie
en de stichting en geschiedenis van de abdij. Aan de hand van teksten, gravures en
documenten, beelden en textiel, zilver en tin, prentjes en vlaggetjes, maquettes en
foto's, keramiek en medailles, affiches en boeken krijgen de bezoekers een overzicht
en een gevarieerd beeld. Speciale aandacht besteedden de inrichters aan een aantal
educatieve panelen die zowel de geschiedenis als het leven en de devotie van de sterk
vereerde heilige toelichten. Summier komt ook de historie van Gistel aan bod.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van oude kaarten, documenten, boeken, litografieën
en een imposant obituarium. Bij de inrichting bestonden opnieuw beperkingen. De
kleine ruimte werd optimaal benut. Aangenaam is zeker de uitsprong met venster
die een zicht geeft op het kraaikapelletje in de tuin van de abdij. Een zelfde idee
bestond ook voor een gezicht op de ingang van de abdij. Om veiligheidsredenen
kreeg dit geen uitvoering. Het lage plafond deed de inrichters zoeken naar een
specifieke belichting. Het geringe aantal wanden beperkte zeker ook de
mogelijkheden, te meer daar oorspronkelijk een stuk ervan ingenomen moest worden
door de veertien lino's van Jan Jaak de Grave uit 1982, die taferelen uit de Vita
Godeliph voorstellen. Een aantal tentoongestelde objecten zijn eigendom van de
v.z.w. Vrienden van het Sint-Godelievemuseum, de meeste echter krijgt het museum
in bruikleen van privé-personen en allerhande instanties. Het bestaande meubilair
van het oude museum werd herbruikt en gerenoveerd. Nieuwe expositiekasten werden
aangeschaft. Problemen met eventuele verwarmingsapparatuur konden niet steeds
op een positieve manier worden opgelost.
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Een tweetal algemene binnenzichten in het Sint-Godelievemuseum te Gistel. (foto:J. Breyne)

Teneinde constant aandacht te lokken - iets wat voor een museum van wezenlijk
belang is -, organiseerde de v.z.w. Vrienden van het Sint-Godelievemuseum al enkele
tentoonstellingen: in 1988 De historische betekenis van de abdijen in de kuststreek
en in 1989 Pieter Le Doulx en een Brugs Sint-Godelievehandschrift. Telkens gaven
de organisatoren een kleine catalogus uit5. Ook andere activiteiten staan op het
programma.
Het bezoekersaantal - per jaar gemiddeld een 12.000 - stijgt met de feestdag van
Godelieve tot een hoogtepunt. Dit aantal staat logisch in evenredigheid met de
abdij-toeristen. Vooral groepen, met of zonder gids, doen het museum aan. De in het
Sint-Godelievemuseum tentoongestelde objecten behoren niet altijd tot de museale
pronkstukken. We missen hier een uitzonderlijk iets. Het geheel kan groeien. Het
beoogt trouwens niet de titel van Museum voor Schone Kunsten, maar probeert op
een aangename en educatieve manier een stukje kennis over de H. Godelieve bij te
brengen.

Sint-Godelievemuseum
Abdij Ten Putte, Abdijstraat 84, 8470 Gistel
Openingsuren: van begin april tot eind oktober van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot
18 u. Gesloten op zaterdag-, zondag- en maandagvoormiddag.
Contactadres: Dienst Toerisme Gistel, Hoogstraat 1, 8470 Gistel, 059/27.98.71

Eindnoten:
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1 Onze dank gaat uit naar de familie Vansevenant en de Heer H. Gryspeert voor het bezorgen
van een aantal nuttige gegevens.
2 (M. Madou), cat. v.d. tent. Sinte Godelieve 1070-1970, Gistel, 1970.
3 Toen in 1984 de 900ste verjaardag van Godelieve werd herdacht, publiceerde ons tijdschrift
‘Vlaanderen’ zijn nummer 200 (mei-juni 1984), samengesteld door Raoul M. de Puydt met als
titel ‘Godeliph 1084-1984’. Daarin wordt - naast een levensgeschiedenis - aandacht besteed
aan o.m. handschriften, volksboeken, de iconografie, muziek, toneelwerken i.v.m. de heilige.
Het geheel wordt afgesloten met een selectieve bibliografie. N.v.d.R.
4 I.v.m. dit museum zie J.L. Meulemeester, Een nieuw Sint-Godelievemuseum in Gistel, in
Museumleven, 14, 1987, p. 52-54.
5 M. Vansevenant en A. Verbeke, Het historisch aspect van abdijen in de kuststreek, Gistel, 1988
en A. Hoste en J.L. Meulemeester, Pieter Le Doulx en een Brugse Sint-Godelievehandschrift,
Gistel, 1989.

Vlaanderen. Jaargang 40

79

Het Lijsternest: het Stijnstreuvelsmuseum in Ingooigem
Jaak Stervelynck
Het huis, waar Streuvels het grootste deel van zijn lang leven doorbracht, ligt aan de
weg die van Ingooigem naar Tiegem leidt. Het gaat helemaal schuil achter bomen
en struiken, zodat je door een tunnel van groen heen moet om de ingang te bereiken.
In zijn boek ‘Ingooigem 2’ vertelt Streuvels hoe hij huis en tuin terugvond in 1918,
na wegens oorlogsfeiten enkele tijd de wijk te hebben moeten nemen. Op geringe
afstand waren bommen ingeslagen en de woning was erg gehavend. Zo goed en zo
kwaad als het ging nam het gezin er zijn intrek. ‘Ik heb er mijn behagen in’ schrijft
hij, ‘door het venster mijn bomen te bewonderen, die er heelhuids van afgekomen
zijn. Ze hebben wel schrammen op hun stam, doch hun gestalte hebben ze bewaard.
Het zijn liefelijke vertrouwde wezens, gedaagde treffelijke bomen, door mij zelf
geplant, die ik heb zien groeien en groot worden, en in de tijd doen ze aan als leden
van mijn familie, mijn naaste geburen en wachters van het huis.’
In het testament, dat hij op 3 oktober 1953 eigenhandig schreef, drukte Streuvels
de wens uit dat zijn ‘Lijsternest’ als een monument tot zijn nagedachtenis zou bewaard
worden.

Foto van Stijn Streuvels, omstreeks 1901. (verzameling: Bibliotheek Dienst voor Cultuur v.d. Provincie
West-Vlaanderen).

Gezicht op het ‘Lijsternest’ te Ingooigem/Anzegem vanuit de tuin. (verzameling: Bibliotheek Dienst
voor Cultuur v.d. Provincie West-Vlaanderen).

‘Een grafmonument of een zerk wil ik niet. Het monument, dat ik wensch behouden
te blijven en in zijn oorspronkelijken vorm bewaard, is 't geen ik persoonlijk heb
opgericht, nl. het domein door mij aangekocht, waarop ik boomen heb geplant en
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groot zien worden, die woning op mijn kosten heb laten bouwen, met alles wat erin
bevat is en van mij oorkomstig, onbelast, waar ik geleefd heb en gewerkt.’
Die wens werd vervuld. Toen ook de weduwe van Streuvels overleden was,
verkochten de erfgenamen op 7 november 1977 ‘het Lijsternest’ aan de provincie
West-Vlaanderen. Nadat een aantal restauratiewerken waren uitgevoerd, konden huis
en tuin in oktober 1979 voor het publiek toegankelijk gesteld worden.
‘Het Lijsternest’ heeft zijn geschiedenis, verweven met het leven van de man, die
er met zijn gezin gewoond heeft.
In 1901 - hij was toen dertig jaar en als auteur reeds in noord en zuid gewaardeerd
- kocht Streuvels 3.000 m2 grond op de zogenaamde Kleikop te Ingooigem. Een
bevriend architect, Jozef Vierin uit Kortrijk, belastte hij met het tekenen van het plan,
maar zelf had hij zijn ideeën over wat hij met het huis beoogde: het moest een synthese
worden van de lokale architectuur. In de omgeving nam hij talrijke foto's van
hofsteden en landelijke woningen, die voor de architect als leidraad moesten dienen.
In juli 1905 kon Streuvels het voltooide gebouw betrekken na zijn bakkerij in Avelgem
overgelaten te hebben. Twee maand nadien trouwde hij met Alida Staelens.
In de loop van de 68 jaar, die hij er doorbracht, heeft Streuvels het huis aanzienlijk
laten uitbreiden. Een van zijn dochters verklaarde in een interview dat, telkens als
haar vader een literaire prijs behaalde - en het zijn er heel wat geweest - hij een lokaal
bij liet bouwen om zijn steeds aangroeiend boekenbezit te kunnen onderbrengen.
Die boeken zijn er nog allemaal, keurig in rekken opgesteld en gerangschikt volgens
taal en genre. Er is een uitgebreide Franse afdeling, waarin al wat in zijn tijd in de
Franse letteren
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Foto van Stijn Streuvels in zijn werkkamer, omstreeks 1957. (verzameling: Bibliotheek Dienst voor
Cultuur v.d. Provincie West-Vlaanderen).

naam had, vertegenwoordigd is. Even omvangrijk is de Duitse afdeling. In de
onmiddellijke nabijheid van zijn schrijftafel bevindt zich de Nederlandse afdeling.
Die schrijftafel is geplaatst tegen het grote raam, dat een weids uitzicht biedt op
Tiegemberg en op het glooiende landschap in de richting van Anzegem. Door dit
raam zag hij boer Vermeulen uit De Vlaschaard zijn opstandige zoon neerslaan en
had hij de cichorei-ast in het oog, waarvan de brandlucht hem toewaaide als hij 's
avonds in de tuin een luchtje schepte. Het concept van de meesterlijke novelle Leven
en dood in de ast is aldus ontstaan. Boven dit raam hangt een koperen plaat met de
Latijnse tekst: ‘Nulla dies sine linea’ (Geen dag zonder een regel schrift).
Her en der in de woning zijn talrijke kunstwerken opgesteld en opgehangen:
borstbeelden van Streuvels zelf, van Guido Gezelle, van Warden Oom, getekende
of geschilderde portretten van Streuvels zelf, van Hugo Verriest, van Karel
Vandewoestijne, landschappen en figuren van de hand van bevriende kunstenaars
als Albert Saverijs, Jozef De Coene, Gies Cosijns, Staf Stientjes, Constant Permeke,
Albert Servaes. In toonkasten zijn de oorkonden gepresenteerd van de literaire en
andere onderscheidingen, die Streuvels te beurt vielen. Een brief van koning
Boudewijn dankt voor het prettige onthaal dat hij tijdens een bezoek in 1959 bij
Streuvels genoot. Een lokaal, nl. de vroegere keuken, is aan fotomateriaal gewijd.
Er hangen foto's van Streuvels, al dan niet in het gezelschap van

Het salon van het ‘Lijsternest’ met de Leuvense kachel, waarvan Stijn Streuvels nooit afscheid heeft
willen nemen. (verzameling: Bibliotheek Dienst voor Cultuur v.d. Provincie West-Vlaanderen)

familieleden of vrienden, en ook foto's, die Streuvels zelf genomen heeft. Hij was
namelijk reeds heel vroeg op de fotografie verslingerd en kiekte graag landse
personages en aantrekkelijke meisjes, die in zijn verhalen een eigen leven zouden
gaan leiden.
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Dit alles is boeiend en releveert een en ander over de man. Maar het
Streuvelsmuseum is in de eerste plaats een huis vol boeken, die niemand te lezen
krijgt. Streuvels hield van het boek als materieel ding. In de voutekamer zijn kostbare
werken uit zijn verzameling tentoongesteld: wiegedrukken uit de vijftiende eeuw,
zeldzame drukken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, luxe-uitgaven
uit de negentiende en twintigste eeuw. In de werkkamer hangt een porseleinen bordje
met een tekst van Gérard de Nerval: ‘Un bibliophile sérieux ne communique pas ses
livres. Lui-même ne les lit pas, de crainte de les fatiguer.’

Het Lijsternest
Stijn Streuvelsstraat 24, 8570 Ingooigem-Anzegem
Openingsuren: van Pasen tot 1 november van 10 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u.
tot 18 u. Van 1 november tot Pasen van 10 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30
u. Het hele jaar door is het museum op maandag gesloten.
Contactadres: Stijn Streuvelsstraat 19, 8570 Anzegem-Ingooigem, 056/77.89.58
of tijdens de openingsuren in het Lijsternest: 056/77.72.14 of bij het Provinciebestuur
van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Provinciale bibliotheek en
cultuurarchief, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, 050/40.31.11.
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Openluchtmuseum ‘Bachten de Kupe’ - Izenberge
‘Evocatie van een oud boerendorp met boerderij en dorpplaats’
Marcel Messiaen
In het Westvlaamse Izenberge (Alveringem) in de Westhoek nestelen zich een 380
dorpelingen onder de kerktoren van de beschermde Sint-Mildredaparochiekerk en
de bedevaartkapel met het miraculeus O.-L.-Vrouwebeeld van Barmhartigheid. Deze
17de-eeuwse kapel heeft de allure van een kasteelkapel. Eerst opgeslorpt in de
fusiepolitiek met Leisele, behoort Izenberge nu tot Alveringem. In dit rustige dorp
ligt achter de voornoemde kerk het Openluchtmuseum voor Volkskunde Bachten de
Kupe, het tweede van deze aard in Vlaanderen.

Historiek
Op de dag van de benoeming tot pastoor van Izenberge in 1960 ontmoette ik voor
het eerst E.H. Louis Vanheule in het Rijksarchief in Brugge. Hij was pas door de
bisschop tot herder van te lande van het voornoemd Mariaoord gekozen. Hij heeft
met enkele vrijwilligers mijn droombeeld van een Openluchtmuseum helpen
verwezenlijken.
Toen ik voor het eerst het Openluchtmuseum in Bokrijk bezocht ter gelegenheid
van de Landdag van Het Verbond voor Heemkunde op 17 september 1957, was ik
sterk onder de indruk van de reeds opgerichte bouwsels. Vooral het bezielende woord
van conservator Dr. Jozef Weyns ontstak de vlam in hart en geest tot intensiever
betrachting tot behoud van het voorvaderlijke erfgoed.
Op de stichtingsvergadering van de Regionale Heemkring Bachten de Kupe op
14 december 1958 in Nieuwpoort was één van de programmapunten van de toen pas
aangestelde hoofdman de 85-jarige K.R. Berquin ‘het tot stand brengen van een klein
landbouwmuseum van klein landbouwalaam’. Als zoon van een boerenwerkman,
afkomstig uit het vlakke natuurgebied Bachten de Kupe met de wijde horizonten,
kwelde het hem dat zoveel landbouwwerktuigen aan het verdwijnen waren. Vandaar
zijn bekommernis om te redden wat kon en onder te brengen in een kleinschalig
museum.

Dorpsgezicht met het openluchtmuseum ‘Bachten de kupe’ te Izenberge/Alveringem.

Na zes jaar zoeken naar een museumonderkomen konden wij in Veurne het
gewezen atelier van een kunstschilder huren, om over te gaan tot het inrichten van
een klein streekmuseum. Intussen had ik reeds in 1960 een oproep gelanceerd om
een Westvlaams Openluchtmuseum te bouwen in onze gouw in navolging van Bokrijk.
Helaas! Driemaal helaas! Geen gehoor noch respons.
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Als opvolger van hoofdman K.R. Berquin, die overleed op 6 januari 1968 in zijn
95ste levensjaar, wensten we het heemmuseum in Veurne verder uit te breiden. Deze
oproep beantwoordde Pastoor L. Vanheule door zijn parochiezaal in Izenberge ter
beschikking te stellen. ‘Le hasard d'une rencontre’ acht jaar eerder, leidde tot een
intense samenwerking tussen ons beiden. We hebben samen dit museum gestoffeerd
in de winter 1968-1969. Wegens te hoge kosten en weinig rendement inzake bezoek
werd het museumpje in Veurne geliquideerd. We brachten de inboedel over naar
Izenberge. Door de voortdurende aangroei van collectiestukken huurden we een
tweede gebouw bij, zijnde een oude onderpastorij, die we als museumuitbreiding
stoffeerden en waarin we onze bibliotheek onderbrachten.
De gedachte aan een openluchtmuseum lieten ons echter niet los. We wensten een
oude schuur te bemachtigen. Dit lukte. Maar we beschikten over geen grond om die
op te trekken. Door tussenkomst van pastoor L. Vanheule konden we kerkegrond als
bouwgrond in huur nemen voor de periode van 99 jaar (1971-2070) met recht van
opstal van de gebouwen, die eigendom blijven van de vereniging. Met mensen van
goede wil ontmantelden wij de schuur, die wij opnieuw opbouwden. Het eerste
bouwsel van het Openluchtmuseum stond er! Volgden het bakhuis en wagenbergplaats
door vrijwilligershand opgericht.
Door BTK- en DAC-projecten ging de verdere uitbouw vlugger. Alhoewel niet
alles van een leien dakje liep. Een tijdlang kregen we financiële steun van de overheid.
Nu zijn we aangewezen op ‘Help U zelf, zo helpt U God’.
De bezoeker betitelt ons Openluchtmuseum als het ‘Kleine Bokrijk’. Alhoewel
merkelijke verschillen zijn waar te nemen tussen beide buitenmusea. Bokrijk is veel
grootser van opvatting, de gebouwen en hofsteden zijn er verspreid en met stro- of
rietdaken bedekt.
Wij verwezenlijken een boerendorp rond een kern, de dorpskom. Dit leunt aan op
het latere urbanisatiesysteem om woningen rond de kerktoren of een open plein te
bouwen.
Het Openluchtmuseum Bachten de Kupe kan als een aanvulling beschouwd worden
bij het Openluchtmuseum in Bokrijk. Het is geïntegreerd in het bestel van Europese
Openluchtmusea, waar het een eigen plaats bekleedt inzake conceptie van een
museumdorp. Een dorp was een wereldje op zichzelf, met eigen ziel, atmosfeer,
eigenaardigheden, eigenschappen, krachten, herinneringen, die van dorp tot dorp
verschilden. Vele bewoners leefden er van de wieg tot het graf en hadden er hun
eigen gebruiken en gewoonten en kenden elkaar van kindsbeen af.
Het volkskundig aspect in ons Openluchtmuseum willen we
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De rosmolen, molenstenen en de wagenmakerij in het museum.

oproepen door a priori de materiële volkscultuur als reservaat in stand te houden. De
evocatie van ons ‘Oud Boerendorp’ is gebaseerd op meerledige bouwfasen. De twee
eerste facetten zijn reeds tot stand gekomen: ‘de Houtlandse hofstede’ en de
‘dorpskom met aanhorigheden’. Het derde bouwprogramma bestaat uit een
stratenstramien met een dertigtal oude winkteltjes en ambachtshuisjes. Een groot
schoolcomplex is eveneens vooropgezet. Een bakkerswinkel uit Veurne en het huisje
‘De Wolfsholle’ in ‘plak en stak’ zijn in opbouw. De verdere evolutie van bouwen
van het geplande hangt af van de financiële middelen. De twee vroegere
museumgebouwen in de Groenestraat 20 en 26 in Izenberge worden verder gehuurd
om als opslagplaats te fungeren voor collectiestukken, bureau en bewaring van een
gedeeltelijke documentatie. In de Izenbergestraat 125 dicht bij de bedevaartkapel,
hebben we een oude herberg aangekocht om tot ‘Bibliotheek en Documentatiecentrum
Bachten de Kupe’ in te richten. Dit gebouw wordt grondig gerestaureerd.

Een wandeling doorheen het museum
De monumentale inrijpoort
Als een voorgeborchte tot het Openluchtmuseum staat onze monumentale poortmuur
aan de straatzijde naast de parochiekerk. Opgetrokken in gele polderbaksteen is deze
toegangspoort een verfraaiing van het dorpsbeeld in Izenberge en passend ingekaderd
in de omgeving van het beschermde kerkgebouw dat het bezoeken waard is. Zij
vormt tevens een uitnodigend gebaar richting Openluchtmuseum Bachten de Kupe
dat op een 70-tal meter verder ligt. Bij het plannen en bouwen van deze poort hebben
we ons gebaseerd op de toegangspoort van de Hofstede ‘Spermalie’ in Schore. Poorten
aan de ingang van hofsteden zijn een statussymbool voor de bewoner en het
exploitatiebedrijf.
Pastoor-conservator J. Vanheule rust op het kerkhof in de graftombe in gele
baksteen en met smeedijzeren kruis. Langs de wandelweg met aartsvaderlijke
lindebomen in dubbel gelid bereikt men het Openluchtmuseum.

Het voorterrein
Op elk dorp in Vlaanderen staan één of meer veldkapelletjes. Ook in ons dorp mocht
een kapelletje niet ontbreken. Opgetrokken in bergsteen, afkomstig van de
Westvlaamse heuvels, zijn er onze bloedeigen streekheiligen Sint-Godelieve en

Vlaanderen. Jaargang 40

Sint-Idesbaldus vereerd. Naast dit kapelletje hebben we een mementokruis in gietijzer
voor Pastoor-conservator L. Vanheule (1910-1983) opgericht. Het kerkhof rond de
kerk van Gistel is opgeheven en verplaatst. Een paar grafstenen hebben we
gerecupereerd, waaronder die van Petrus Verbiest die als soldaat onder Napoleon
gediend heeft.

De Houtlandse Hofstede
Door de openstaande balie bereikt men de boerderij, die als ‘Houtlandse Hofstede’
betiteld wordt: deze benaming refereert naar de streek van het Veurnse Houtland,
waar eertijds dit gedeelte van ‘Het Blote’ boomrijk was. Door intensieve
landbouwexploitatie verdwenen stelselmatig de eiken, populieren, wilgen; zelfs de
bollaards (knotwilgen*) moesten eraan geloven. Over het landschap staan nu hier en
daar groepjes van enkele bomen of in rijvorm, meer bedoeld als natuursieraad. De
boer houdt niet van bomen, wegens de schaduwafwerping op de vruchten van zijn
land en wortelontwikkeling, die de groei van de gewassen belemmeren. Elk metertje
grond wordt geëxploiteerd, zelfs grachten zouden eraan geloven, indien ze aan de
opmerkzaamheid van de betrokkene overheid konden ontsnappen.
De hofhond in zijn hondehok is de trouwe waker over het boerenbedrijf en blaft
naar iedereen, vreemd aan de boerderij. Onze hond kijkt echter rustig toe, de reden
ervan zal de bezoeker wel ontdekken!

Het boerenhuis
Ons boerenhuis uit de 17de eeuw is van plak en stak, vakwerk in leembouw. Tussen
de eikehouten stijlen zijn boomtakken gevlochten die met een mengsel van leem en
vlasleem bepleisterd zijn. Geen glas in de vensterramen, wegens te hoge kostprijs in
die periode. De binnenluikjes voor de ramen geschoven, beveiligen de bewoners
tegen de nacht en onguur weer. De vloer bestaat uit de hardgeworden specie van
leem en koeiedrek. De voorgevel van de woning is naar het zuiden georiënteerd; zon
vooraan, koude, regen en wind achteraan afgeweerd door het lagere dak. Er heerste
een warme gezellige menselijke atmosfeer in het eigen woonnest. Het was het
heiligdom van het boerengezin. De keuken was de dagelijkse woon- en leefkamer.
Aan de lage tafel uit één grote plank gemaakt zaten de boer, boerin en kinderen met
het dienstpersoneel tijdens de maaltijden op de zitbank en stoelen met strozitting.
Het vuur in de open haard diende niet alleen om spijzen te koken of te braden maar
gaf ook warmte in kille dagen en licht tijdens donkere avondstonden. De spithorloge
is de voorloper van de moderne grill. In de spinde of schapraai
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en de haardkast is het keuken- en eetgerei opgeborgen. De muurwanden zijn versierd
met devotieprenten van heiligen tot bescherming tegen allerlei onheil en ziekten.
Met de broodpikke (broodmes gemaakt uit een zeis) sneed de boer of boerin de grote
broden, nadat met het mes een kruisteken op de onderkant van het brood gemaakt
was. Het grote wafel- en lukijzer zijn gemaakt door de smid. De boerin bakte daarmee
bij feestelijke gelegenheden grote wafels en nieuwjaarwafeltjes (lukken of strienen)
boven het haardvuur. In de lange loopbank leerden de kinderen gaan of ze zaten in
het schommelpeerd of toiletstoeltje. In de loopstoel kon de dreumes vrij over de vloer
drentelen.
In het achterkeukentje is de pompbak of gootsteen, de eetschapraai, het bordenrek
en de logelik (een primitieve wasmachine). Het wasmiddel bestond uit klei en
houtskool. Door het ‘mozegat’ liep het schuurwater van de vloer naar buiten. Het
slaapkamertje is klein. Juist groot genoeg om een ‘twijfelaarsbed’ (iets breder dan
een éénpersoonsbed, iets smaller dan een tweepersoonsbed), nachttafel en nachttoilet
te plaatsen. De beste kamer werd uitzonderlijk betreden bij bezoek van de pastoor,
feestelijkheden en op zondag om de beste klederen uit de grote kleerkast te halen.
Deze kamer rook naar opgeslotenheid en er hing een muffe geur. Aan de muur hangen
portretten van een ouderpaar en versieringen in vlechtwerk van ongedorsen
korenhalmen. Op de schouw van de keuken en de beste kamer staan sierborden. Aan
het hangijzer in de haard hangt de kookpot. Een haardplaat met Sint-Elooisafbeelding
beschermt de haardmuur tegen te hevig vuur. Er is geen elektrische verlichting. Het
is de tijd van het olielampje en kaars, later gevolgd door petroleumlicht. De ‘lampe
belge’ aan de moerbalk wordt door de opening aan de onderzijde met een lont
aangestoken en uitgeblazen met behulp van een metalen buisje. Deze operatie
gebeurde wanneer dit soort petroleumlampen hoger hingen in de kerkgebouwen. In
het melkhuis gebeurde de boterbereiding. Verschillende modellen van boterkarnen
voor het maken van boter van de room van koe- of geitemelk zijn tentoongesteld.
Nog andere exemplaren staan in de koestal. In de boetermiene (roomvat) wordt de
boter afgewerkt. Ter vervanging van de melkteilen (kommen) om roomafscheiding
te verkrijgen, ontstond de melkafromer. Allerlei inmaakpotten voor vlees, haring,
eieren, smout (reuzel) of boter, water- en oliekruiken vormen een mooie collectie
aardewerk.
De oven van het boerenbakhuis verwarmde men met hout, wat aan het gebakken
brood een bijzonder goede smaak gaf en een bewaartijd van acht dagen. In de trog
(kneedbak) wordt het deeg gekneed, tot broodvorm op de werktafel gerold en in de
broodmandjes te rijzen gezet. In de gistemmertjes haalde men vroeger vloeibare gist
naar de brouwerij. De bultore (builtmolen) dient om meel te ontzemelen of bloem
te verfijnen. Lekkere warme ovenkoeken besmeerd met smout, boter, confituur of
potsuiker kwamen op tafel bij een tekort aan brood of indien het ovenbrood nog niet
gebakken was. Koekebrood was voor de feestdagen. De vlierboom naast dit bakhuis
is een beschermgeest. De ‘donderbaar’ (huislook) dient als afweermiddel
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Twee ambachtshuisjes (schoen- en klompenmakerij en touwslagerij) in het openluchtmuseum.

tegen donder en bliksem.

Bedrijfsgebouwen
De schuur ‘Kruukhol’ is afkomstig uit de wijk Clachore in Leisele bij de
Frans-Belgische grens. Normaal wordt een schuur gebruikt als opslagplaats voor de
oogstvruchten (voorraadschuur) om op de dorsvloer te dorsen met de vlegel. Wij
zijn genoodzaakt, wegens plaatsgebrek, dit gebouw als materiaalschuur aan te wenden
om landbouwtuig door mensenhand gehanteerd of door paarden getrokken op te
bergen. Op de ‘poeiewee’ (scheidingsmuur in hout tussen dorsvloer en de rest van
de schuur) zijn allerlei namen, data, tekeningen met een mes ingekerfd door de dorsers
tijdens de schaftijd en door onze soldaten uit de Eerste Wereldoorlog die in de schuur
op stro moesten slapen. Nadat de oogstwagen door paarden in de schuur door de
openstaande mendeuren (hoge poorten van de schuur) binnengetrokken was, gingen
de paarden langs de kleinere achterpoorten naar buiten. Na het lossen van de
oogstvruchten werd het voertuig achterwaarts de schuur uitgetrokken. De honderden
voorhanden voorwerpen getuigen van de zware arbeid door mens en dier destijds
gedaan. ‘Het zijn werktuigen van de duivel’, zei een oude boer. Nu alles machinaal
gebeurt, is geen werkvolk meer van doen zoals toen. Aan de buitenwanden hangen
allerlei modellen eggen en een kapelletje met tekst uit Frans-Vlaanderen ‘Lieve
Vrowe bite vor Hons’. Op de hofplaats ligt de paardegrondmolen of manege door
paarden rondgetrokken om de dorsmolen aan te drijven die binnen in de schuur staat.
De schuur ‘Kruukhol’ werd echter zodanig geteisterd door de storm van 25 januari
1990, dat ze met ander hout opnieuw opgebouwd moet worden.
In de driebeukige wagenbergplaats zijn wagens, karren, vlastrekker, gierkar,
gierton, kleine tractor opgesteld. Het is een open gebouw om de luchtstroom vrij
door te laten om verdroging van het houten rollend landbouwmateriaal tegen te
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gaan en te beschermen tegen zon, regen en sneeuw.
De rosmolen of roskot bevat een maalstoel om graan te malen. Een boterkarn en
een havercilinder worden in werking gesteld met raderen verbonden met de
molenstaak (koningspil), die door één of twee paarden rondgedraaid wordt. Vandaar
rosmolen (ros = paard).

Stallingen
In de koestal stonden de koeien en kalveren. Nu vullen melkafromers, boterkarnen
(waaronder een ‘Rapid’ die in zeven minuten boter fabriceerde), melkstoeltjes, enz.
de ruimte onder de hooizolder. Boven de deur die in twee delen opengaat met een
bovendeel en een onderdeel, zijn de beginletters van de namen van de Driekoningen
+G +M +B geschilderd als afweermiddel tegen heksen en de kwade hand die het vee
zouden betoveren of ziek maken. De paardenstal telt standplaatsen (slieten) voor
twee paarden en een veulen. De menner (carton, boever, paardenknecht) sliep in de
slaapstede bij zijn paarden. Hij was de tweede in bevel na de boer en besteedde de
grootste zorg aan de paarden, die de tractor van nu waren. Vooral bij de geboorte
van het veulen moest iemand aanwezig zijn. Boven de deur van de paardenstal is
een geschilderd kruisteken, waarrond twee hoefijzers als geluksaanbrengers bedoeld.
Het kruis is ook een bescherming tegen de duivels, tovenaressen en allerlei onheil.
De vloer van de paardenstal is belegd met kasseistenen (keien), die van de koestal
met bakstenen. Uit de ruif at het paard hooi of stro. De arduinen eetbak bevatte haver
en drinkwater. Paardetuig, hoefijzers, eetzakken, gebitten, roskam, graan- of haverbak,
enz., sieren de paardenstal. De oude instrumenten van de veearts (paardemeester)
zijn in een platte toonkast geëxposeerd. Tussen de koe- en paardenstal is het secreet
(toilet) voor de hoevebewoners. Het is een tweezit, zodat twee personen er
tegelijkertijd gebruik van kunnen maken.

De dorpskom
Het stadscentrum is gewoonlijk het marktplein. In een dorp is het de ‘platse’
(dorpsplein). Het is de hartslag waar de straten als aderen naar toelopen. Ons Oud
dorp is verkeersvrij, men kan ongehinderd rondkuieren. Men hoort er de ‘heilige’
stilte. De vogels verstoren zelfs niet de landelijke sereniteit, ze horen erbij. Het
inwendige dorpsleven wordt geëerbiedigd. Te midden de dorpsplaats prijkt de
muziekkiosk waar de dorpsfanfare concerten gaf. De achthoekige vorm verhoogt de
akoestiek. ‘'t Oud Wethuys’ was herberg en vergaderplaats van de Wet
(gemeenteraad). De gemeentesecretaris had er zijn bureau (gemeentesecretarie). Vele
dorpen hadden geen afzonderlijk gemeentehuis en de gemeenteraad diende te
vergaderen in een kamer meestal op de bovenkamer (voute) van een of andere herberg.
Dit was niet noodzakelijk steeds in dezelfde herberg. De herberg bezat een sociale
functie, waar de boerenbevolking 's zondags bijeen kwam en vooral aan de kaarttafel
zat.
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Op het dorp was de zondag een heiligendag. Het werk lag stil en men ging naar
de mis. Het Godsoog ‘Hier vloekt men niet’ waarschuwde de vloekers. Aan de
vuurpot met smeulende houtskool werd de pijp aangestoken en spuwde men in de
spuwbak. De oude herbergsfeer heerst in ons ‘Oud Wethuys’ met Leuvense stoof
(buzestoof), oude tapkast, kleine herbergtafeltjes, stoelen en aan de muur oude prenten.
Hier kunnen alleen de museumbezoekers zich komen laven. Onder de voute is de
brouwerijkelder. Elk dorp had één of meer brouwerijen.
Bierbomen om tonnen te dragen, limonadeinstallatie; bieraftrekmachine,
flessenwassers, flessendrogers, apparaat om merk van de brouwerijen in de bierflessen
te branden, eiken tonnen, roerspanen, moutschoppen,... zijn erfstukken van vroegere
bierbrouwers.
Tot de voorname gebouwen van ons dorp behoort het 't Landhuys gebouwd in
vakwerk met verschillende bakstenenmotieven (metselverbanden). Boven de deur
is geschilderd: ‘De Here beware de in- en uitgang’. De burgerkeuken en de
pronkkamer zijn mooi ‘ingestalleerd’. Op de voutekamer staat ook de ‘twijfelaar’.
Weeftoestel, kantkussen, spinnewiel zijn herinneringen aan de vroegere huisnijverheid,
die nu als vrije tijdsbesteding hernomen wordt.
Op de zolders is de devotieafdeling ondergebracht. De volksvroomheid was een
uiting van religiositeit van ons Vlaams volk. De beelden en prenten zijn uit de
huiskamers verdreven door de modernisering, mede ten gevolge van de omwenteling
door het Vatikaans Concilie II door de gelovige al dan niet verkeerd opgevat.
Zeven ambachtshuisjes staan geschaard op het dorpsplein. De vroegere dorpshuisjes
hebben we als atelier van ‘stieldoenders’ (ambachtslui) ingericht, ten einde de
herhaling te vermijden door aankleding met huismeubels als tafeltjes, stoelen, kastjes
of luxemeubels. De werkplaatsen zijn naar de straatzijde gekeerd. De eerste dubbele
woning lijkt op een peperkoekhuisje. De schoenmakerij, gareelmakerij,
klompenmakerij en touwslagerij zijn er ondergebracht. Uit dankbaarheid

Het boerenhuis in het openluchtmuseum.
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hebben we een eiken plaat ter ere van Pastoor-conservator L. Vanheule (tijdens zijn
leven) aan de voorgevel aangebracht. De vlasnijverheid kende vroeger een hoge bloei
in de driehoek Izenberge-Leisele-Gijverinkhove, zodat het verantwoord was een
zwingelkot (zwingelkeet) in ons museumdorp op te richten. In zo een vlashok
zwingelde de zwingelaar het vlas. Als eerste werktuig hanteerde hij het zwingelmes
of -zwaard om het leem of houtachtige delen van het vlas op de zwingelplank uit te
kappen. Een verbetering daarin kwam door de zwingelmolen of ‘wuppe’ met trappers.
Bij de intrede van de stoommachine en de elektrische motor kon meer dan één vlaswiel
aangedreven worden. Het zwingelen verwerkte veel stof, dat door de houten
kafschoorsteen naar buiten gedreven werd via de windplanken. Het lijnzaad werd
door de boothamer met de hand of door de hamers van de bootmachines afgeslagen,
het vlas gebroken met de handboothamer of de braakmachines, het lijnzaad gezeefd
met de handzeef of lijnzaadmolen. Machines, waaronder een
ééncilinderstoommachine, staan in de machinekamer opgesteld. Smid en wagenmaker
zijn de naaste geburen. De ene moest de kar of wagen, die de andere gemaakt had,
‘ijzeren’ (van nieuw ijzerwerk voorzien). De zwarte man was tevens hoefsmid. In
de hoefstal (travaille) besloeg hij de boerenpaarden. In het smidsevuur werd het ijzer
gloeiend heet gemaakt en op het aambeeld bewerkt. Drie modellen van blaasbalgen
voor aanwakkering van het vuur zijn voorhanden. In de wagenmakerij zijn een
arsenaal van timmermansgerei (zagen, schaven, beitels, boren, sergeanten...) oude
lintzagen, draaibank met voetaandrijving, een melkwagentje. Achteraan ligt de
boomzagerij met horizontale zaag waardoor de boom op een treinonderstel doorrijdt
om in planken gezaagd te worden. Allerlei schablonen ten dienste van de wagenmaker
hangen aan de wanden. Boven de ingangsdeur van de kuiperij, hangt het uithangteken,
dat het ambacht van betrokkene aanduidt. De meeste van onze mensen waren in die
tijd analfabeet en moesten zich met beeldentaal behelpen. Ook in de kerk zijn de
talrijke kleurrijke brandvensters met deze bedoeling geplaatst ten einde de gelovigen
te stichten door afbeeldingen van episodes uit het leven van Christus, H. Maria en
allerlei heiligen. De tonnenmaker of kuiper vervaardigde niet alleen tonnen en vaten,
maar ook wasmachines, boterkarnen, enz.
Het molenheem herbergt molenmakersgerei, molenonderdelen, molenafbeeldingen
van de verschillende types, aquarellen, schilderijen... Dit huis was oorspronkelijk
een woning waar in één plaats geleefd werd en alles gebeurde: eten, koken, zich
warmen bij de open haard. Op zolder lagen de ‘kafzakken’ als slaapmatrassen op de
vloer of in een ledikant. Broeiend heet in de zomer en ijskoud in de winter was het
onder de pannen. Het uithangbord met molenafbeelding duidt de huidige bestemming
van deze woonstede aan. Op de zolders boven de tonnenmakerij hebben we enkele
oude objecten van vroegere ambachten ondergebracht tot wanneer huisjes op het
expansieterrein gebouwd zijn. We vermelden het strodekkersbedrijf, de werktuigen
van de boomveller en het hopmateriaal. Ook te vermelden de vijzels om het meel in
de molen te vijzelen naar de ‘bultorezolder’. De houten vijzel is compleet, de andere
mist de ijzeren schupjes (schroefjes).
Het toilethuisje is voorzien van een deur met drie hartjes. Dit betekent dat er drie
zitplaatsen in één plank voorzien zijn zodat drie personen - in geval van nood - er
gezamenlijk zitting kunnen nemen. Het authentieke zitmeubel hangt boven het nieuwe,
het oude was te gevaarlijk om nog te gebruiken. Bij de herberg staat het stakiet waar
de paarden aangebonden werden terwijl de paardengeleider in de herberg vertoefde.
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De benzinepomp werd met de handzwengel bediend. Telkens pompte men benzine
uit het grondreservoir op in twee glazen bokalen van elk vijf liter inhoud. Het
aangeplante bomenscherm bakent het territorium van het Openluchtmuseum af. Ons
‘verhaal’ geeft een klein beeld over het ‘Oude Boerendorp’ van het Openluchtmuseum,
gelegen in het weidse vlakke Bachten de Kupe, dat ‘vlaamser is dan Vlaanderen’.
We hopen dat eerstdaags leven komt in dit museumdorp, de boer de hofstede uitbaat
en de oude beroepen uitgeoefend worden: alles staat gereed om in bedrijf te komen.
Het Openluchtmuseum Bachten de Kupe is tevens een eerbetoon aan ons
voorgeslacht, dat met hard werken en sparen de mogelijkheid geschapen heeft om
in de hedendaagse tijd in betere omstandigheden te leven en te werken. In deze optiek
is ons buitenmuseum tevens een dankbare hulde aan de gewone volksmens, die spijts
armoede toch gelukkige momenten kende met vrouw en kinderen, die zijn grote
rijkdom waren.
Tot slot vermelden we graag dat ons financiële steun is beloofd door EFRO (GOM)
en het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen voor de verdere uitbreiding van
‘Ons Dorp’.

Openluchtmuseum ‘Bachten de kupe’
Groenestraat 20, 8190 Alveringem (Izenberge)
Openingsuren: van 1 april tot 15 november, weekdagen van 13 u. tot 17 u. en
weekend van 14 tot 18 u.
Contactadres: Regionale Heemmusea Bachten de Kupe, Groenestraat 20, 8190
Alveringem (Izenberge), 058/29.80.90

Eindnoten:
* Ter wille van de ‘couleur locale’ hebben we typische (dialect) woorden laten staan en waar
nodig voorzien van het AN-woord. Red.
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Sincfala - Knokke-Heist
Museum tussen land en zee
Johan Ballegeer
Zestig was het begin
Toen in 1958 de Heemkundige kring Sint-Guthago gesticht werd te
Oostkerke-in-Damme, volgde daarop als een vanzelfsprekend uitvloeisel reeds in
1960 de stichting van een heemkundig museum, dat als ‘Poldermuseum’ boven de
doopvont werd gehouden. Het was de bedoeling zowel van kring als museum, zich
te gaan toeleggen op de heemkunde van de Zwinstreek in de meest brede zin. Het
gebied werd nauwer omschreven als ‘de vroeger vierschaar van Dudzele’, omvattend
de voormalige ambachten Dudzele, Lissewege, Oostkerke en Moerkerke.
Vanzelfsprekend werden hierin ook de dorpen Lapscheure, Hoeke, Heist en
Vivenkapelle begrepen. Het geestdriftig bestuur liet zijn oog vallen op de bovenzaal
van ‘Huize Saeftinghe’ te Lissewege om er zijn collectie in onder te brengen. Deze
collectie omvatte aanvankelijk amper zestig (60!) voorwerpen in verband met
plaatselijke geschiedenis, volkskunde en landbouwleven uit vervlogen dagen.
Algauw bleek dat het toenmalige Lissewege helemaal niet de geschikte
voedingsbodem was voor een museum. Van officiële zijde althans bleek niet de
minste belangstelling te bestaan, om maar niet te spreken van tegenkanting. Zowel
de oude straatnaamborden, als de broodnodige subsidies werden botweg geweigerd.
De bevolking echter stond des te sympathieker tegenover het initiatief en de
verzameling groeide zienderogen. Toch bleek het nodig om een wat vriendelijker
onderkomen te zoeken binnen het werkgebied van de kring.

Een nieuwe start
Mede dank zij de dynamische gemeentesecretaris (en oud-Lissewegenaar) Hubrecht
Gobert belandde de collectie, die ondertussen respectabele afmetingen had
aangenomen, in 1970 in de lokalen van het oude schoolhuis in de Pannestraat te
Heist. Dit prachtig gebouw met zijn sierlijk torentje, dateert van het einde van vorige
eeuw. De Brugse architect Buyck zocht zijn inspiratie in de Vlaamse neo-renaissance.
In 1987 werd het gebouw door toedoen van de Raad van Bestuur van het museum
als ‘Beschermd Monument’ geregistreerd. Momenteel zijn de hoogstnodige
restauratiewerken aan de gang dank zij de toelagen van provincie en rijk. Tegelijk
met het nieuwe onderkomen ons aangeboden door de riante badstad Heist kwam
alles in een stroomversnelling terecht. Eerst en vooral diende een nieuwe naam
gezocht te worden. Vastgesteld werd dat het museum zich niet langer alleen maar
op landbouw- en dorpsleven kon toeleggen. Sinds er vissers en boeren op de oevers
van de Sincfala leefden, was er een zeer sterke wisselwerking tussen beide
bevolkingsgroepen ontstaan. Sincfala, de naam van een kreek, die ontstond na een
eerste Duinkerkse regressie (ongeveer op de plaats waar zich naderhand het Zwin
vormde), leek dan ook een zeer gepaste naam voor het nieuwe vissers- en
boerenmuseum. Tevens stelde men vast dat de bevolking van Heist en omliggende,
en niet het minst de vissers, met talrijke giften en vondsten het patrimonium kwamen
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verrijken. Het is van meet af aan zo geweest dat het museum zich kon verheugen in
zeer milde schenkingen van ‘Schatten op Zolder’ en ‘Vangsten op Zee’. Sincafala
werd een volksmuseum in de ware zin van het woord. Dus werd het museum net
voor de fusie van Heist met Knokke herdoopt tot ‘Heemkundig Museum Sincfala
voor Polder en Visserij, v.z.w.’. Tegelijk ontwierpen de Raad van Bestuur van het
Museum en van de Heemkundige Kring St.-Guthago de bekende ‘Riante Polderroute’
die haar begin- en eindpunt heeft aan het museum.
Het museum werd opnieuw opengesteld en de route werd ingereden op 2 mei
1970. De samenwerking tussen gemeente-, kring- en museumbestuur bleek optimaal
te verlopen. Het bestuur van het museum zou voortaan voorgezeten worden door een
afgevaardigde van de gemeente. Die voorzitters waren achtereenvolgens de schepenen
Robert Decorte, Godfried Devreese en Danny Lannoy. De Raad van Beheer
samengesteld uit afgevaardigden van de Heemkundige kring zou voortaan instaan
voor het cultureel beheer, terwijl het gemeentebestuur het financieel aspect in het
oog zou houden. Eind december 1985 werd het museum binnen het kader van een
DAC-project, voorzien van twee part-time bedienden en een voltijdse restaurateur.
Reeds nu kondigen zich, voor na de restauratie van het gebouw, grotere uitbreidingen
aan, zowel qua collectie als gebouw.

Wat is er zoals te zien?
Bij het binnenkomen in de Grote Zaal vallen onmiddellijk rechts de etalagekasten
op die een verzameling didactisch materiaal uit de Heistse vissersschool bergen. Op
de vensterbanken zien we enkele prachtige koperen carbidlampen die zowel aan
boord als aan de wal werden gebruikt. De foto van de dame in ovalen lijst toont de
grootmoeder van de conservator. Zij was een Heistse vislutte (visleurster). De eerste
staande glazen uitstalkast bevat houten katrollen, haspels en jufferblokken. Onder
deze kast staan een paar handheien om palen in golfbrekers te slaan. Aan de andere
kant kunnen we koperen misthoorns en herinneringsmedailles bewonderen.
In de vlakke kast ligt vooral huishoudelijk gerei uit de boerenen visserskeuken.
De volgende kast bevat vooral archeologisch materiaal dat de zee prijsgaf, zoals
mamoettanden en -beenderen. Ook aardewerk van vergane scheepsladingen of wat
over boord spoelde, vindt men er nu nog terug, voorzien van ‘aangroeisels’ uit de
zeefauna. Onderaan staat een prachtige vroegmiddeleeuwse aarden pot ter plaatse
opgegraven.
De tweede etalage bevat twee kwispedoors (spuwbakken), een reeks medailles en
doktersgerei. Vooral de mooie collectie ouderwetse strijkijzers vragen om meer dan
gewone aandacht. In de derde kast bevinden zich weer heel wat archeologische
relicten en fragmenten van een Heistse tonnenput. Vaak was het water in de polders
niet drinkbaar wegens de vele darinklagen (turf). Vandaar de mooie filters (Engels
fabrikaat), die
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Het typisch torentje van het Heemkundig Museum Sincfala voor Polder en Visserij te Knokke.

beter gesitueerden steeds fris en helder drinkwater verschaften. In de achterzijde van
deze kast ligt Duits noodgeld uit de Eerste Wereldoorlog en herinneringen uit de
Tweede. De ijzeren kanonballen werden opgeploegd in de polder. Ze dateren uit de
100-jarige oorlog. De frontlijn uit 1648 doorsneed immers de Zwinstreek.
Uit diezelfde roerige tijd zou volgens de legende het wafelbakken in Siska (Het
Zoute) ontstaan zijn, vandaar een evolutie van deze wafelijzers van toen tot nu. Het
oudste wafelijzer is dit met de langste stelen. Het werd immers gebruikt op de
bijhorende brander in de open haard.
In de hoek hangt een eigenaardige zinken glazenspuit die gebruikt werd bij het
schoonmaken van de vensterramen.
De oostelijke wand werd bijna helemaal voorbehouden aan de vissersromantiek
uit de Heistse Oosthoek. Naast de breibak (voor vissersnetten) en de zeilmakersbank
zien we de garnaaldouche (douche, hier in de zin van kookketel) en de Heistse
klederdracht. Die wordt nog levendig gehouden door de folkloristische groep van
de Heistse klakkertjes (klakkertjes = platte damesklompjes). Ook de vissers hadden
af en toe dorst of vierden feest, vandaar de bierboom met biervat; wie geen bier lustte,
kon water drinken. Er naast hangt daarom een pompeboor met een stel messen.
Aan de zuidmuur kunnen we een reeks vlaggen bewonderen, die vertellen over
het sociale en sportieve leven in de Zwinstreek. Koninginnestuk is hier ongetwijfeld
de prachtige 18de-eeuwse banier van de Lisseweegse St.-Sebastiaansgilde. De
afbeelding van de schutsheilige stamt vermoedelijk uit de school van Garemijn.
Onder deze vlaggen ligt een complete verzameling werktuigen van de klompenmaker,
de timmerman en de smid. De meeste van deze stukken zijn gewoon ambachtelijk
in de streek vervaardigd. Op de middentafel zien we de evolutie van Heistse schuit
tot Zeebrugse sloep en allerlei kleinigheden die op en rond die schepen gebruikt
werden van het noordrantsoen en de medicijnkast tot de diabolo die gehesen werd
als 't schip aan de korre lag (= bezig was met vissen). Het bootje in de fles werd in
1916 vervaardigd door een soldaat van het Marinekorps Flanders, dat te Lissewege
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ingekwartierd was. Aan de zoldering hangen zowel oude netten in manilahennep als
moderne uit nylon.

Gang en overloop
In de gang staat een aambeeld en hangt een biggenmand, maar meer aandacht zal de
etalagekast trekken met resten van een Spaans musket en andere wapens uit troebele
tijden die de streek teisterden. Een impossante grenspaal toonde aan waar voor de
fusie Heist en Knokke elkaar verliefd ontmoeten, tot het ten slotte tot een huwelijk
kwam, een ménage à quatre, met West- en Ramskapelle erbij. De zeemijn dateert
alweer uit 1914-1918. Op de overloop staat een mooie oude arreslede en een fragment
van een beeld uit de gevel van het Brugse stadhuis (1852): het gaat ten onrechte door
voor Margaretha van Constantinopel omdat zij de toelating gaf aan ter Doest om de
Olievliet te verbinden met de Lissewegheree, waaruit rond 1250 het Lisseweegs
Vaartje ontstond; deze waterweg diende o.m. om de Doornikse blauwsteen aan te
voeren voor de bouw van de kerk van Lissewege. De maquette van de kerk, die we
hier zien, presenteert de landelijke gotische Heistse kerk uit de 13de tot de 19de
eeuw.

Klasselokaal
Het klasselokaal biedt een nostalgische terugblik op de strenge kinderjaren van oma
en opa. Zelfs de martenee (geeselroede) ontbreekt niet. Ze werd af en toe ook echt
gebruikt, vandaar dat we zo'n voorbeeldige 60-plussers hebben.

Toerisme
De volgende zaal biedt een overzicht op het ontluikend toerisme uit de vorige eeuw.
Met grote reiskoffers kwam men naar
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de Oostkust. De sauveteur (redder) met zijn ‘korkelief’ en ‘koperen tuuthoorn’ zorgde
ervoor dat niemand van de zedig geklede baadsters zich te ver in zee waagde. En na
het afwerken van het hele feestprogramma konden de dames (de heren ook!) op de
bascule laten controleren hoeveel kilo er af moesten vooraleer weer naar huis toe te
gaan. Dat er ook toen, en meer dan nu, heel wat (oude) prentkaarten verstuurd werden
om de thuisblijvers te vertellen hoe mooi het weer was en hoe gezond de zeelucht
was spreekt vanzelf.

Landbouwzaal I
In deze zaal wordt landbouwalaam tentoongesteld dat op het land gebruikt werd met
mankracht of met paardekracht. Mechanisch materiaal werd hier geweerd. We
beginnen bij het bewerken van de grond. Dit werd gedaan met de spa, de houw (=
hak) en de greep (= riek). Wie een paard, os of koe bezat

Enkele binnenzichten in het Museum Sincfala te Knokke: a. zedige belle-epoque baadster controleert
haar gezicht;

b. zuivelbewerking;

gebruikte de ploeg. Dit landbouwwerktuig heeft sedert de Romeinse tijd een hele
evolutie doorgemaakt. De vroegst bekende ploegen waren helemaal uit hout. Het
eerste onderdeel dat in ijzer werd gesmeed was de scharre (schaar). De houten
balkploeg evolueerde tot een ijzeren balkploeg, waaruit op zijn beurt de balanceploeg
ontstond. De houten Waleploeg werd vervangen door de Saksploeg, met één, twee
of zelfs drie scharren. Voor oppervlakkige bewerkingen gebruikte men de schoefel
(schoffel). Na het ploegen moest de grond fijn gemaakt worden. Dit gebeurde met
de eegde (eg). Alle eggen waren oorspronkelijk in hout gemaakt. Men had eggen
met 19, 23, 29, 34 en 44 tanden, alnaargelang van de gewenste fijnheidsgraad van
de grond. Later ging men de eggetanden in ijzer maken en nog later werden ook de
balken van de egge gesmeed.
Bij het zaaien met de hand gebruikt men het zaaikleed. De zaaimachine, getrokken
door het paard, was in zoverre een

Vlaanderen. Jaargang 40

c. van meel tot brood;

d. model van een oude Heistse schuit
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grote verbetering, dat daarmee in rijen kon gezaaid worden. Om het onkruid te
verwijderen gebruikte men de houwe (hak), aangepast aan het gewas. Er waren
aardappelhouwen, tarwehouwen, enz. De ‘kuismachine’ getrokken door een paard
kwam volop in gebruik na de uitvinding van de zaaimachine. De eerste kuismachines
waren gedeeltelijk in hout en uit ijzer vervaardigd. Om de aardappelen te oogsten
met de hand, gebruikte men een houwe of een spade. Voor grotere oppervlakten
werd een erpelploeg (aardappelploeg) gebruikt. Suikerbieten werden gerooid met
de betespa (bietenspade) of bietenvork. Graangewassen werden aanvankelijk geoogst
met een sikkel, later gemaaid met een zeis of met pik en pikhaak. Nog later gebruikte
men door paarden getrokken pik- en maaimachines en pikbinders.
Aan de muur rechts hangen paardegarelen, een ossejuk en een hondegareel samen
met diverse stellen harnassen en zwengsels, die gebruikt werden om een of meerdere
trekdieren in- en aan te spannen.
Aan de muur links ziet men een verzameling rieken, vorken, mesthaken, rietmessen,
disteltrekkers en merkwaardige mesten hooibijlen. In de hoek diagonaal tegenover
de deur staat een sparrewip om bomen in de duinen te rooien en hangen er twee
boerenmakken (herdersschop: een schopje met klein blad en lange steel; vgl. de
herdersstaf). Dit waren eerder symbolen dan werktuigen voor de baas, als hij zijn
velden en volk controleerde (of er een haas mee snapte). Op zondag stonden ze buiten
de kerk en de herberg, zodat de knecht niet in de herberg de baas moest zoeken. Vaak
werden ze bij zijn overlijden aan het grafkruis gelast.
Bij gebrek aan plaats worden kar, wagen en rol in miniatuur voorgesteld. In de
kasten zien we vallen, ringeltangen, een vliem om bloed te slaan bij het vee
(aderlaten), een tang om het veulen te blokstaarten (couperen) en om af te sluiten
een palingschaar.
Land werd gemeten met een roede (3, 8416...m) die onder het venster hangt. Een
gemet was gelijk aan drie lijnen of 300 roeden. Eén hectare is twee gemeten 78
roeden.

Op zolder
Voorbij de herberg-annex-kapperssalon wacht het materiaal van de timmerman, de
schrijnwerker en de meubelmaker, naast een paar modellen uit de stedelijke technische
school. In de hoek ligt een aangespoelde boomstam verloren, die herinnert aan
vergeten strandjutterij. Naast het kleine trapje zien we een brandhaak.
Onder het dakgebinte van de grote zolder werden vooral voorwerpen en werktuigen
samengebracht uit de onmiddellijke nabijheid van het erf en de hoeve. Tegenover
de trap zien we alles wat bij de verwerking van graan, zaad en meel gebruikt werd:
de wan om het kaf van het koren te scheiden in de wind; tarwe-, bonen-, erwten- en
lijnzaadzeven uit de vorige eeuw, een fatouw om kalanders (korenworm) uit de
overwinterde tarwe te verwijderen en een wanmolentje om oliehoudende zaden te
zuiveren. De blikvangers in deze afdeling zijn ongetwijfeld de zware handmolen met
liggende molensteen en het mostaardmolentje. Er staan ook een drietal kleinere
molens uit de jongste oorlog.
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Graan werd gewogen met de bascule en kleinere hoeveelheden met de weegschaal.
Vroeger werd graan ook gemeten met korenmaten, korenvat of hoed genoemd. Om
het vervolgens in zakken te scheppen gebruikte men de graanschop met lange steel.
Wanneer het graan eindelijk tot meel was vermalen, werd het verwerkt tot voedsel
voor mens en dier. Voor de mens werd het tot brood gebakken. Het deeg werd
opgemaakt in de trog, waarbij de houten meelschop (korte steel) en de trogschreper
werden gebruikt. De brandende houtskool werd met de loete uit de oven getrokken
en het brood werd in de oven ‘geschoten’ met de paal. Hier heel zeldzaam volledig
in hout.
Uit het meel werd bloem gezeefd met het bloemmolentje of de bloemzeef
(boekweitzeef). Met bloem bakte men krentebrood of maakte men pap. Waar graan
en meel zijn, vindt men ook ratten en muizen. Vandaar de vallen en slagen, zelfs een
bunzingval. Aardappelen werden in een aardappelzeef gewassen en met
trommelvormige rasp tot pulp gedraaid om er aardappelbloem van te maken. Afval,
kleine en gekneusde exemplaren werden in het fornuis of zwijnsketel gekookt tot
‘spoel’ voor het vee.
Wanneer het varken werd geslacht, werd het vlees gekapt en verdeeld op het
vleesblok met slachtersmessen en het kapmes. Het worstenvlees werd met de
vleesmolen fijn gemalen. Hammen en speklagen werden gepekeld en bewaard in de
vleeskuip. Links bij deze stand vindt men een legnest voor de kippen met hun drinkbak
en een eiermandje. Paardetuig dat zich in de stal bevond, staat hier tentoongesteld
op twee zeldzame kuisstaanders of zadelblokken. Tussen de gebinten zijn twee
katrollen met takels opgehangen: een ‘eentje’ en een ‘twee’. Ze werden niet alleen
gebruikt om zware vrachten op te halen of te verslepen, maar ook wel eens bij het
kalven van een koe.

De boerenkeuken
Bij de twee vensters die op de speelplaats uitzien, werd een boerenkeuken geëvoceerd.
De boerin staat klaar om naar de markt te gaan, terwijl haar dochter nog in de alkoof
ligt te dutten. Straks gaat ze aan de slag aan het kantkussen of het borduurraam. Op
de Leuvense kachel staat de moor (waterketel) en de koffiekan. Op de tafel staat een
vliegenfles, een strijkijzer dat verhit werd met houtskool (de onderlegger is een
hoefijzer!) en een brandertje of voetstoof: hierin plaatste men een potje met smeulende
houtskool, waarna het onder de wijde rok van de boerin zorgde voor warme... voeten.
De aangeklede ledepoppen geven een idee van de klederdracht van onze vroegere
boerenvrouwen. Let op de linnenpers en de papierpers. Deze laatste komt uit een
notariskantoor. Zo maakte men kopies van versgeschreven akten en brieven.
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Melk- en kaasbereiding
De voorwerpen die hiervoor werden gebruikt staan opgesteld tussen de keuken en
de trap. De flesvormige roerkan is beslist het merkwaardigste stuk, met let ook op
de geitemelkkarn en het weimes. Ook de rolkarn, tuimelkan en de afromer waren
echte pareltjes van ambachtelijke kunst. Gedurende de jongste oorlog werd er ook
wel gewoon in een groot inmaakbokaal gekarnd. De boterplanken, die de boerin 's
zomers gebruikte om met haar warme handen de boter niet te moeten aanraken, de
kaaspers en de kaasvorm zijn onze echte bewondering waard. De weegschaal met
houten schalen werd ooit gebruikt door een plaatselijke visleurder.

De 18de-eeuwse schuttersbanier uit Lissewege in het Museum Sincfala. (foto: R. de Pauw)

Nog meer ambachtelijk alaam
De uitstalkast staat naast een zware schoenmakersnaaimachine. In de kast ligt een
rijke verzameling schoenmakersalaam: een zelfgemaakte leest, een naaispaan of
derde hand en een schoenmakerskei. In de hoek rechts van het venster hangen twee
dakstoeltjes voor de strodekker. De schaliedekker hanteerd een schaliehaak. De
wolbewerking is vertegenwoordigd door een schaapschaar en een kaarderstoestel
om de geklitte wol los te maken en een haspel om gesponnen wol op te winden.
Bij de vlasbewerking gebruikte men het zwingelbard, de boothamer, een grote en
een kleine vlasreep of hekel. Vlas werd gewogen met een unsterbalans of een ingsel
(= hengsel, veerbalans). Tabak werd gekorven met een tabakskerver. Aan het
molenaarsambacht herinneren twee grote houten tandraderen afkomstig uit de ‘Zwarte
Molen’ van Lissewege. Een molensteen ligt buiten bij de ingangsdeur. Verder staat
hier een toestel waarover men tot op heden in het ongewisse blijft: diende het om
bussels vlas of hout te binden?
Bij de zoldertrap ten slotte begroeten we piëteitsvol een lijkberd (katafalk), wat
meteen onze tocht door het musem afsluit.

Heemkundig Museum Sincfala voor Polder en Visserij
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Pannestraat 140, 8301 Knokke-Heist, 050/51.49.73
Openingsuren: 15 juni-15 september, dagelijks van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.
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Het natuurreservaat Het Zwin-Knokke-Heist
Guido Burggraeve
Dit reservaat is vooral bekend ter wille van zijn natuurhistorisch bijzonder waardevolle
slikken en schorren.

Begrippen strand, slik en schorre
Het essentieel verschil tussen de begrippen strand en slik wordt bepaald door de
sedimentatie die optreedt van zand-, respectievelijk klei- of slibdeeltjes. Zowel strand
als slik zijn beide geregeld droogvallende zones en liggen lager dan de gemiddelde
hoogwaterlijn. Op het strand, waar de zeestromingen meestal nogal woelige vloeden
veroorzaken, krijgen de uiterst fijne slibdeeltjes (klei en leem) geen kans tot bezinken.
Dit is wel het geval met de veel zwaardere zandkorrels. Op het strand worden de
fijne slibdeeltjes bij eb weer weggespoeld. De gelegenheid tot sedimentatie krijgen
ze wel waar de zee rustiger is. Dit is ondermeer het geval waar de vloed optreedt
onder de beschutting van een duinenrij, langs een zeearm, tussen twee zandbanken,
tussen een eiland en het vasteland of in een door de zee geregeld overstroomde vlakte.
Dit is duidelijk het geval in het Zwin. Bij vloed komt er een massa water binnen
langsheen de kleine kreek die bij eb nog maar enkele meter breed is en bij vloed een
goede honderd meter. Al het binnengestuwde water moet bij het terugstromen
langsheen deze kleine kreek weer wegstromen. Zo krijg je in het Zwin nooit de zware,
woelige golfslag die je op het strand wel kan aantreffen. Zo krijgen de fijne slibdeeltjes
gelegenheid tot bezinken en zo ontstaan de zogenaamde slikken.
Het verschil tussen slik en schorre wordt bepaald door de hoogte van de vloeden.
Slikken worden dagelijks tweemaal door de zee overspoeld; schorren slechts enkele
keren per maand, namelijk bij spring- en/of stormvloeden. Vooral de slikken zijn als
foerageergebied uitzonderlijk rijke voedselgebieden voor heel wat vogelsoorten,
vooral steltlopers.

Algemeen zicht in het Zwin. (foto: G. Burggraeve)

De rijke fauna van slikgebieden
Slikgebieden zijn onvoorstelbaar rijk aan organisch leven. Eén vierkante meter slik
kan tienduizenden zee-organismen bevatten. Aan de oppervlakte van de slikken
ontwikkelen zich massa's kiezelwieren of diatomeeën. Dit zijn ééncellige wiertjes.
Deze kiezelwieren zijn in feite het fytoplankton, de basis van de enorm rijke en
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gevarieerde voedselpyramides eigen aan deze biotoop. In de bovenlaag van de slikken
treft men soms een ongelooflijk aantal Wadslakjes aan. Deze kleine weekdieren
vormen zowat het hoofdvoedsel van de bergeend. Deze prachtige eendesoort vertoeft
het hele jaar door in het reservaat. Bij laag water ziet men ze met tientallen door de
slikken waden, de snavel heen en weer bewegend door het slikoppervlak. Daarbij
wordt het slik als het ware gezeefd. Langs de getande snavelrand spoelen de
slibdeeltjes weg en blijven de wadslakjes als voedsel achter. Jaarlijks broeden in het
Zwin en de onmiddellijke omgeving van het reservaat meer dan 70 paartjes bergeend.
Ze broeden hoofdzakelijk in konijnepijpen. In de voedselrijke slikken treffen we
vaak erg veel platte slijkgapers en ook kokkels aan. Op sommige plaatsen in de
slikken kunnen soms echte kokkelbanken ontstaan. Een stuk dieper in de bodem
treffen we een spectaculair weekdier aan, namelijk de strandgaper. Alle voornoemde
weekdieren; waarbij nog de nonnetjes dienen aan toegevoegd, vormen een belangrijk
voedsel voor de scholekster die hier dan ook zeer algemeen is. Een andere belangrijke
voedselbron voor heel wat steltlopers zijn zeepieren en zeeduizendpoten. Het enorme
voedselaanbod van de slikken heeft tot gevolg dat we hier het hele jaar door zeer
veel vogels aantreffen. Vooral de steltlopers komen er goed aan hun trekken. Hun
lichaamsstructuur, bouw van snavel en poten, de grootte van hun ogen: dit zijn
allemaal factoren die rechtstreeks in verband staan met hun manier van voedselzoeken.
De meeste soorten zijn echte tastjagers. Dat wil zeggen dat ze hun prooi voelen in
het slik. In de snavelpunt bezitten de meeste steltlopers inderdaad zogenaamde
tastzenuwen. Vooral bij snippen, grutto's, strandlopers en kluten zijn deze zeer goed
ontwikkeld. Dit betreft dan ook meestal vogelsoorten die er qua activiteit geen dagen nachtritme hebben maar wel actief zijn volgens een getijdenritme: actief voedsel
zoeken bij eb en rusten als het vloed is.
Van andere steltlopersoorten zegt men dat ze oogjagers zijn. Ze hebben meestal
grote ogen en een korte massieve snavel. Dat zijn inderdaad bijzondere aanpassingen
die men bijvoorbeeld aantreft bij de kievit en alle soorten plevieren. Teneinde hun
voedsel, dat veelal hoofdzakelijk uit kleine wormpjes bestaat, naar boven te jagen
door grondtrillingen staan ze vaak te trappelen. Komt er een prooi naar boven
gekropen dan garanderen hun grote ogen een breed gezichtsveld. Op de Zwinslikken
zijn kluten en tureluurs erg algemene vogelsoorten. Beide danken hun naam aan de
roep die ze voortbrengen. Voor heel wat soorten steltlopers of waadvogels is de
maand augustus het hoogtepunt van de trekperiode. In deze periode kan je er
honderden plevieren, strandlopers en
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ruiters aantreffen. De kluut is een echt juweel uit onze vogelwereld. Hij heeft een
prachtig wit-zwart verenkleed met een lange opgewipte snavel. Uiteraard heeft ook
dit weer te maken met zijn manier van voedselzoeken. Bij ebbend water loopt hij
voorwaarts en houdt daarbij de bek net onder het wateroppervlak of een ondiepe
weke sliblaag. De snavel wordt daarbij voortdurend heen en weer bewogen. Zijn
goed ontwikkelde tastzenuwen informeren de kluut of er slikgarnaaltjes, kleine
wormpjes of ander lekkers aanwezig is en zo komt ook deze prachtige steltloper aan
zijn trekken in het Zwin. Hij is er een van de meest algemene broedvogelsoorten. In
1989 bijvoorbeeld waren er in en rondom het Zwin precies 60 broedparen. Dit is
hoofdzakelijk te danken aan doelgerichte beheerswerken. Als de verzanding echter
verder gaat zal de kluut in het Zwin binnen enkele jaren geen voedsel meer vinden
en zal er sterk afnemen. Met de tureluur is het momenteel reeds heel droevig gesteld:
tot in het begin van de jaren tachtig waren er meer dan 50 broedparen; momenteel
is de broedvogelpopulatie er ongeveer gedecimeerd.

De ooievaar, een geslaagde herinplanting in het Zwin. (foto: G. Burggraeve)

Ook alle strandlopers komen er steeds minder aan hun trekken. In het begin van
de jaren tachtig was een overwinterende strandloperpopulatie van zo'n 1.000 vogels
lang geen zeldzaamheid; momenteel zijn dat er nog maar enkele tientallen. Dit geldt
voor alle soorten.
Vooral op doortrek is de rosse grutto een vrij algemene soort. De meeste
exemplaren van deze soort komen uit Siberië. Voor enkele jaren werd een rosse
grutto die in april in het Zwin werd geringd, in juni (dus in volle broedperiode) uit
Oost-Siberië teruggemeld.
De zilverplevier broedt in het uiterste noordwesten van Europa tot ver in Siberië
en brengt de winter door in westeuropese schorregebieden. In het Zwin overwinteren
jaarlijks zo'n goede honderd exemplaren van deze soort.
In de Zwinschorre worden elk jaar praktisch alle Europese soorten strandlopers
waargenomen. De paarse strandlopers die we bij eb vooral op de golfbrekers en op
het staketseltje van Cadzand aantreffen komen in het Zwin overtijen als het vloed
is. Dit is eveneens het geval voor de drieteenstrandlopers die we langs het strand
zien hollen bij eb. De meest algemene soort is de bonte strandloper. We zien ze in
de slikken bijzonder actief pikken en prikken als het eb is. De reeds besproken
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tastzenuwen zijn vooral bij strandlopers bijzonder goed ontwikkeld. Ook de
krombekstrandloper is hier helemaal geen zeldzaamheid; vooral dan op najaarstrek
(van juli tot september). De kanoetstrandlopers, net zoals de vorige soort een
broedvogel uit Siberië, treffen we op de slikken vrij algemeen aan, zowel op voorjaarsals op najaarstrek.

De fauna van de kreken en de lagunes in het reservaat
Na hoge spring- en/of stormvloeden komt het Zwin soms bijna helemaal onder water.
Na dergelijke hoge vloeden treedt veel erosie op. Zo ontstaan vrij diepe geulen en
kreken. De grote vijvers, in het reservaat gelegen, werden kunstmatig aangelegd.
Oorspronkelijk zijn het zand- en kleiwinningen om de Internationale Dijk op
Deltaniveau te brengen. Ze werden in 1956 gegraven. Tevens hield dit uitgraven ook
beheersmaatregelen in om het gebied aantrekkelijk te maken voor enkele bedreigde
vogelsoorten zoals pleviertjes, kluten en visdiefjes. Inderdaad liet graaf Léon Lippens,
de stichter en bezieler van het Zwin als natuurreservaat meteen eilandjes aanleggen
in deze lagunes. Deze hadden meteen een bijzonder grote aantrekkingskracht op heel
wat vogelsoorten die in kolonies broeden zoals visdiefjes en kokmeeuwen. Die vijvers
zijn ook erg rijk aan zeevissen. Tot op heden werden een dertigtal soorten zeevissen
gecontroleerd. Deze vormen dan meteen ook weer een aantrekkelijkheid voor
visetende vogels zoals futen (jaarlijks zien we hier alle Europese soorten),
aalscholvers, zaagbekken, reigers e.a.

De fauna en de flora van de schorren
Het kenmerkend verschil tussen slikken en schorren wordt
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bepaald door de hoogte van de dagelijkse vloeden. Het slik wordt tweemaal per dag
door de zee overspoeld, de schorre slechts enkele keren per maand. De hoogste delen
van de schorre worden zelfs slechts enkele keren per jaar bespoeld. We treffen er
dan ook een heel specifieke vegetatie aan van halofyten of zoutminnende planten.
Deze kunnen dus rechtstreeks zeewaterinvloed verdragen.
Het Zwin is als schorregebied uniek voor ons land. Samen met de IJzermonding
te Nieuwpoort vormt het trouwens het laatste gebied in ons land waar we nog
zoutminnende planten aantreffen. Beide gebieden verschillen vooral daarin dat de
IJzermonding eerder een brakwatergetijdengebied is, door de belangrijke
zoetwatertoevoer langsheen de Westerschelde. In het Zwin komt geen enkele
zoetwaterbron binnen, tenzij het regenwater.
In de zomerperiode kan het vrij lang duren vooraleer de schorre door de zee
overspoeld wordt. De theoretische springvloeden zijn lager dan in de lente en de
herfst en storm is in deze periode eerder occasioneel. Periodiek groeien deze halofyten
dus in een extreem droog milieu. Bovendien kunnen deze planten uit zeewater slechts
weinig voedingssappen opnemen door de te hoge concentratie aan zouten. Het zijn
a.h.w. fysiologisch droge planten. Daarentegen zijn ze op twee manieren gewapend.
De meeste zoutminnende planten zijn zogenaamde ‘sapplanten’. Ze hebben dikke,
sappige stengels en/of bladeren waarin ze het opgenomen voedsel lang kunnen
bewaren. Ze hebben dus zogenaamde waterreservoirs. Voorbeelden zijn zeekraal en
klein schorrekruid. Andere halofyten zijn zogenaamde viltplanten. Ze hebben bladeren
die sterk behaard zijn ofwel met schubjes bedekt. Dit heeft als functie het vasthouden
van een luchtlaagje, hetgeen de verdamping sterk afremt. De plantengroei in een
schorre zien we zich als het ware trapsgewijs ontwikkelen. Dat is afhankelijk van de
min of meer lange onderdompeling van zeewater. Elke plantensoort zoekt haar eigen
niveau op waar ze het best gedijt. Vrij duidelijk kunnen we in de schorre van vijf
zones spreken, uiteraard elk met een verschillende begroeiing. Dat blijft ergens wel
relatief omdat je uiteraard een overvloeiing vindt van de ene zone naar de andere
toe.

De zone, waarin zeekraal overheerst
Van zodra enige vorm van vegetatie mogelijk wordt zien we als pionier de zeekraal
verschijnen. De zaadjes kunnen zich uiteraard enkel fixeren op een niveau dat niet
meer dagelijks overspoeld wordt door de zee. Deze sapplant vinden we in de hoge
slikken en in de lage schorre. Iets hoger treffen we in deze zonatie ook klein
schorrekruid en Engels slijkgras aan. Deze zone is een belangrijk
overwinteringsgebied voor enkele typische zaadetende vogelsoorten zoals de
sneeuwgors, de ijsgors en de strandleeuwerik.

De zone waarin de gewone obione dominant is
Vooral op de oeverranden van de vele kreekjes zien we veel gewone zoutmelde of
obione verschijnen. Vrij recentelijk is deze plant echter de vele andere schorreplanten
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gaan overwoekeren. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de sterke verzanding in de
schorre. Obione ontwikkelt zich namelijk optimaal in een verzandende schorre.
Doordat ze een overblijvende struik vormt, verstikt ze a.h.w. de andere planten. Enkel
een strenge winter en een doelgericht schapenbeheer kunnen de pbione wat
terugdringen. Hier en daar treffen we in deze obionestruikjes broedende kneutjes
aan en de hier overwinterende oeverpiepers voeden zich bijna hoofdzakelijk met de
olierijke zaadjes. Andere schorreplanten in deze strook zijn de zeeaster, zeealsem,
zeeweegbree, kweldergras, gerande schijnspurrie.

De zonatie waarin lamsoor overheerst
Deze associatie is erg soortenrijk. Zowat overal waar lamsoor groeit treffen we ook
kweldergras aan. Dit malse gras vormt zowat het hoofdvoedsel voor talloze konijnen.
Ook bergeenden doen zich vaak te goed aan deze plant. Vanaf half juli tot eind
augustus is het reservaat in één groot paars tapijt omgetoverd als de lamsoor bloeit.
Tot voor een vijftal jaren lieten we in de toegankelijke zone van het reservaat het
plukken van een klein tuiltje toe. Want deze plant kan je als strobloem bewaren.
Overdreven plukken en de nieuwe bedreiging (overwoekering door obione) deden
ons besluiten een volledig plukverbod toe te passen. Deze maatregel viel bij de vele
Zwinbezoekers in goede aarde.
In deze zone treffen we eveneens zowel de gerande als de zilte schijnspurrie aan,
alhoewel de laatste soort feitelijk meer naar een hogere zone toe talrijker wordt. Ook
schorrezoutgras en zeeweegbree zijn er vrij algemeen. Een bijzonder zeldzame plant
die we vooral in de hogere delen van deze zone aantreffen is in het Zwin erg algemeen.
Het betreft de gesteelde obione. Specialisten beweren dat het Zwin zelfs de
belangrijkste groeiplaats van deze soort is in heel Europa. Het is een éénjarige plant
die haar naam dankt aan het feit dat elk vruchtdoosje op een steel staat, terwijl
bloempjes en vruchtjes van de gewone obione in trosjes groeien.
Zowel lamsoor als zeeaster zijn bijzonder nectarrijke planten die dan ook veel
insectenbezoek krijgen. Bijen, zweefvliegen en vlinders treft men er dan ook in grote
aantallen aan. Tot op heden noteerden we in het Zwin meer dan 20 soorten bijen en
een 40-tal soorten zweefvliegen. De zaadjes van het uitgebloeide lamsoor trekken
honderden kneutjes en andere zaadetende vogelsoorten aan. De uitgebloeide zeeaster
dient tot voedsel van vele tientallen ditelvinken.

De ontziltingszone
Dit is de overgangszone tussen de schorre en de duinen enerzijds, de dijken anderzijds.
We vinden er een vrij soortenrijke vegetatie. De dominante soorten zijn het
zilverschoon, hertshoornweegbree, zeerus, strandduizendguldenkruid, melkkruid en
aardbeiklaver.

De vloedmerkzone
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Met de hoogste spring- en/of stormvloeden van het jaar wordt een massa organisch
materiaal afgezet in een duidelijk afge-
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tekende strook: men noemt die de vloedmerkzone. Daarin treedt een rottingsproces
op en daaruit volgend ontwikkelt zich precies in deze strook een reeks van
zogenaamde stikstofminnende planten. De kenmerkende soorten zijn spiesbladmelde,
strandmelde en strandkamille. Als die planten uitgebloeid zijn treft men daar soms
vele honderden zaadetende zangvogels aan zoals fraters, groenlingen, kneutjes,
grauwe gorzen en nog andere.

Een uil... een eerder onverwachte gast in het Zwin? (foto: G. Burggraeve)

De huidige evolutie van het Zwin
Sinds een twintigtal jaren reeds treedt er voor Knokke-Heist en stroomopwaarts langs
de Westerschelde (tot voorbij Cadzand) een ontzanding op. Om er voor het toerisme
een aantrekkelijk strand te behouden werd in twee fasen tonnen zand opgespoten
door het Ministerie van Openbare Werken. Precies deze opspuitingen (want de
ontzanding gaat verder) zijn verantwoordelijk voor het feit dat massa's zand in het
Zwin aangevoerd worden door sterke stromingen die vooral optreden bij springen/of stormvloeden. De voorheen zo rijke slikken van het Zwin worden in snel tempo
zandbanken. Deze zijn veel armer aan levende organismen en betekenen een
belangrijke achteruitgang voor specifieke soorten steltlopers. Zo broedden tot in
1980 meer dan 50 paartjes tureluur in het Zwin, nu nog maar 5. Het overwinterend
aantal strandlopers liep van 1980 tot op heden terug van meer dan 500 naar een 25-tal.
Ook in de schorre zijn de gevolgen van een versneld verzandingsproces goed
merkbaar. Met name de gewone obione is een plant die zich optimaal ontwikkelt in
een verzandende schorre. Aldus dreigt ze alle andere schorrevegetatie te verdringen.
Zonder ingreep om aan deze snelle verzanding iets te doen wordt de Zwinschorre
op korte termijn wellicht één veld obione en strandkweek. Dringende maatregelen
zijn meer dan noodzakelijk zoniet dreigt het Zwin zijn grootste natuurhistorische
waarden te verliezen.

Natuurreservaat ‘Het Zwin’
Ooievaarslaan 8, 8300 Knokke-Heist, 050/60.70.86
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Openingsuren: alle dagen van het jaar (behalve de woensdagen van november t.m.
maart) open van 9 u. tot 19 u. (paasvakantie tot en met september) en van 9 u. tot 17
u. (oktober tot paasvakantie).
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De archeologische verzameling van Oudenburg: een museum in
wording
Jean Luc Meulemeester
In de loop van de geschiedenis hebben (kunst)historici steeds een ruime interesse
voor Oudenburg getoond. Al in 1873 gaf de Société d'Emulation de Bruges het
volumineuze werk Histoire d'Oudenbourg accompagnée de pièces justificatives
comprenant le cartulaire de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux
van Eusèbe Feys en Désiré Van de Casteele uit. Het boek kan als de
standaardpublikatie betreffende de geschiedenis van deze poldergemeente doorgaan.
Uiteraard kan dit werk gemakkelijk worden aangevuld. De laatste jaren organiseerde
Oudenburg enkele belangrijke tentoonstellingen die o.a. aandacht besteden aan de
H. Arnoldus en de Sint-Pietersabdij en aan de kerkelijke geschiedenis en kunstwerken.
Tevens werden er tijdens de voorbije decennia een aantal opgravingscampagnes
ondernomen, waarbij zowel de sporen van een Romeins castellum als van

Foto van een opgegraven Romeins humatiegraf te Oudenburg. De voorwerpen (grafgiften) worden
in het museum aldaar bewaard. (foto: Dienst Opgravingen Vlaamse Gemeenschap)

Algemeen zicht in de tentoonstelling ‘Vlaamse archeologie’, die tijdens de zomermaanden 1990 in
het voormalig abtsgebouw te Oudenburg plaats vond. (foto: J. Breyne)

dito grafvelden werden ontdekt. Het meest bekende archeologische onderzoek
gebeurde o.l.v. prof. dr. J. Mertens tussen 1956 en 1977. Zowel de redenen voor die
opgravingen, als de resultaten en de vondsten waren al het onderwerp van
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verschillende publikaties. De geïnteresseerde lezer vindt in de bibliografische lijst,
achteraan dit artikel, een ruime keuze daaromtrent.
Van het Romeins castellum bleef, buiten de grondsporen, zo goed als niets bewaard.
De vierkantige vorm ervan vinden we echter nog in de huidige structuur van deze
stadskern terug. De reconstructietekening en maquette bezorgen er ons een beeld
van. Op een paar honderd meter van dit fort lag een grafveld met 216 humatiegraven.
Rond de overledenen, vooral soldaten en enkele vrouwen, waren, zowel binnen als
buiten de kist, grafgiften geschikt: kommen in rood aardewerk afkomstig uit het
Argonnengebied (oostelijk bekken van Parijs), zwart geverniste bekers, kruiken met
witte of rode overschildering, glazen vaatwerk, kruisboogfibula's, vergane tinnen
schotels, munten, wat juwelen en messen. Al dit vaatwerk bevatte voedsel voor de
grote reis naar het hiernamaals: rundvlees, kippen, ganzen, eenden of speenvarkens.
Vermoedelijk behoorden de bewoners van het castellum van Oudenburg tot de
gegoede, zelfs de hogere stand. De soldij die zij ontvingen stelde hen in staat zich
deze voorwerpen aan te schaffen en ook bij de omwonende bevolking de nodige
voedingsmiddelen te kopen.
Het archeologische onderzoek gaat in Oudenburg nog steeds verder. Er wordt nu
ook aandacht besteed aan wat zich buiten de historische dorpskern bevindt. Prospectie
speelt hierbij een voorname rol en opgravingen vullen die veldverkenning aan.
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Algemeen zicht in de tentoonstelling ‘Kerkschatten uit Oudenburg’ in de gerestaureerde Romaanse
kerk te Oudenburg (Ettelgem). Die expositie vond plaats tijdens de zomermaanden 1988. (foto: J.
Breyne)

Naast Romeinse stukken, komen nu eveneens zowel archeologica uit de IJzertijd
als uit de middeleeuwen te voorschijn. We kunnen hier besluiten dat Oudenburg een
rijk bodemarchief bezit, dat in de toekomst verder dient onderzocht te worden.
Het grootste deel van de vondsten van het hierboven vermelde Romeinse grafveld
(grafcampagnes 1963, 1964 en 1968) werd door de Nationale Dienst voor
Opgravingen (sinds 1 augustus 1989: dienst Opgravingen van de Vlaamse
Gemeenschap) in 1972 aan het Gruuthusemuseum te Brugge in bewaring
toevertrouwd. De meeste munten kwamen in de verzameling van de Kon. Bibliotheek
Albert I terecht en de skeletten werden in het Kon. Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, beide te Brussel, gedeponeerd. De scherven bleven grotendeels
in de al aangehaalde Dienst te Brussel bewaard. Ook enkele andere instellingen (zoals
de Stedelijke Musea van Kortrijk) en privé-verzamelingen bezitten voorwerpen uit
dit grafveld. Enkele objecten werden tevens te Oudenburg opgesteld (1971). Daartoe
liet het toenmalige gemeentebestuur een klein bakstenen gebouwtje aan de Weststraat
optrekken. Het werd namelijk stilaan een traditie dat archeologische relicten ter
plaatse werden tentoongesteld, zeker met de toenemende interesse voor de lokale
geschiedenis en het stijgende toerisme. Hierbij duiken ongetwijfeld vragen op naar
bewaring, beveiliging en conservering. Inderdaad kleinere gemeenten, zonder bevoegd
personeel, kunnen zich voor zo iets moeilijk borgstellen.
Het intussen tot stad gepromoveerde Oudenburg bouwde de laatste jaren een (stevige)
traditie voor grotere culturele manifestaties op. De gehouden exposities vormden
hiervan wel het belangrijkste onderdeel. In 1984 werd het negende eeuwfeest van
de voormalige abdij gevierd met o.a. de tentoonstelling ‘Sint-Arnoldus en de
Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984’. Daarvoor werd het classicistisch
geïnspireerde abtsgebouw met tuin in huur genomen. Ongeveer 10.000 bezoekers
bezochten die expositie. Na elkaar volgden dan ‘Kerkschatten uit Ettelgem’ (1985),
‘Van Sint-Jansgasthuis tot Riethove’ (1986), ‘De Romeinen langs de Vlaamse kust’
(1987), ‘Kerkschatten uit Oudenburg’ (1988) en ‘Vlaamse Archeologie. Opgravingen
in binnen- en buitenland’ (1990). Telkens werd zowel aan het wetenschappelijke,
als aan het educatieve en aan de presentatie aandacht besteed. Dat intussen het idee
rijpte om de Romeinse grafvondsten volledig naar Oudenburg over te brengen, lijkt

Vlaanderen. Jaargang 40

zonder meer logisch. Na een aantal gesprekken en vergaderingen, met o.a. G. De
Boe (directeur Dienst Opgravingen van de Vlaamse Gemeenschap) en H. De Witte
(stadsarcheoloog van Brugge) werd op 28 maart 1988 het contract ondertekend om
het grootste deel van die objecten vanuit de Stedelijke Archeologische Dienst van
Brugge terug naar Oudenburg te brengen. Tevens werd nog een skelet van een
Romeinse soldaat (begraven met zijn hond) aan de Arnoldusstad bezorgd.
In zitting van 3 juli 1986 besloot het toenmalige stadsbestuur om het voormalige
abdijdomein met prelatuur aan te kopen. Enkele jaren later, in 1989, werd zelfs de
aanpalende woning in de Marktstraat verworven. De structuur van de straatgevel
verraadt trouwens dat beide voeger één geheel vormden. De nabijgelegen abdijhoeve
werd door de stad niet aangeschaft,

In kruiken, flessen en kommen werden aan de overledenen drank en voedsel meegegeven voor de reis
naar het hiernamaals. Die objecten, uit de vierde eeuw, werden gevonden in het Romeinse grafveld
te Oudenburg. (foto: J. Breyne)

Vlaanderen. Jaargang 40

97
wat we betreuren. Het volledige complex kon gemakkelijk uitgroeien tot een waar
cultureel centrum en een groene oase aan de rand van de stadskern. De schuur kon
ingericht worden als polyvalente zaal, iets waar Oudenburg zo'n nood aan heeft. In
de rest van de gebouwen zagen we de bibliotheek, een museum, een archiefruimte,
een cafetaria, burelen, vergaderen ontvangstzalen, enz. Toch moeten we opmerken
dat zelfs met het aangekochte deel, mits restauratie en aanbouwingen, een aantal
realisaties mogelijk zijn.
Oudenburg ligt in het hinterland, op de grens van polder en zandstreek en op een
paar kilometer van de drukke Noordzeekust en het pittoreske Brugge. De toeristen,
die deze streek verkennen, komen er toevallig of ter wille van de soms minder goede
weersomstandigheden aan de kust. We moeten er uiteindelijk

Zicht op het voormalige abtsgebouw van Oudenburg. In dit classicistisch geïnspireerde monument
uit 1756 worden de te Oudenburg opgegraven vondsten bewaard. (foto: J.L. Meulemeester)

rekening mee houden dat Oudenburg op dit vlak niet zo veel te bieden heeft, zeker
als we vergelijken met het nabijgelegen Brugge en zelfs met Diksmuide, Veurne,
Poperinge, enz. Een uitgebouwd museum zou hier zeker op zijn plaats zijn. In die
zin kan het een vergelijking doorstaan met Zottegem waar het Archeologisch Museum
van Zuid-Oost-Vlaanderen werd ingericht. Die instelling verdient zeker wat het
educatieve en de presentatie betreft alle lof. Uit de vele positieve reacties (van vooral
leerkrachten) naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Vlaamse Archeologie’ in
Oudenburg blijkt dat een dergelijke realisatie ook in West-Vlaanderen welkom zou
zijn. Mag Oudenburg zich kandidaat stellen? Hierbij denken we verder dat een
auditorium van ongeveer zestig personen (het aantal van een car), zoals in het
Thermenmuseum te Heerlen (Ned.), een cafetaria (eventueel in Romeinse stijl), een
ruimte voor Romeinse spelen, zoals in het Archeologische Park te Xanten (D.), enz.
welgekomen aanvullende mogelijkheden zouden zijn.
De Romeinse periode kan intussen met een middeleeuws gedeelte worden
aangevuld. Op enkele plaatsen in Roksem werden al vondsten uit die periode
genoteerd. Op het in wording zijnde natuur-educatief centrum ‘De Hoge Dijken’
overweegt men zelfs de reconstructie van een Merovingisch woonstalhuis. Verder
kan het museum ook aandacht bieden aan de kloostergeschiedenis. Vergeten we niet
dat het zou worden ingericht in voormalige abdijgebouwen. Mogen we in dit verband
dromen van de bouw van een pandgang in glas en metaal binnen het complex. Qua
uitzicht verwijzen we naar de hedendaagse constructie in het Stedelijk Museum voor
Volkskunde te Brugge. Een dergelijke gang schept tevens de mogelijkheid tot een
verbinding van eventuele museumzalen, burelen, onthaalruimte met toeristische
balie, auditorium, cafetaria, reserve... en de stedelijke bibliotheek die hier eveneens
zou kunnen gevestigd worden. Het auditorium biedt mogelijkheden tot concerten,
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lezingen, film, toneel, poppenkast, enz. Zo'n realisatie zou uitgroeien tot een ware
culturele ontmoetingsplaats. Iets wat we eigenlijk toch allemaal hopen?

Stedelijk Archeologisch Museum Oudenburg
Marktstraat 25, 8460 Oudenburg
Openingsuren: Momenteel toegankelijk op aanvraag.
Contactadres: Dienst cultuur en toerisme Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460
Oudenburg, 059/26.60.27
Bibliografie: enkele bronnen i.v.m. opgravingen te Oudenburg (kronologisch
gerangschikt): J. Mertens, Oudenburg, Romeins steunpunt aan de Vlaamse kust, in
Wetenschappelijke Tijdingen, XVIII, maart 1958, nr. 3, kol. 89-94; J. Mertens,
Oudenburg en de Vlaamse kustvlakte tijdens de Romeinse periode, in Biekorf, 1958,
p. 321-340 (ook in overdruk uitgegeven); L. Devliegher, Oudheidkundig onderzoek
van de Sint-Pieterskerk te Oudenburg, in Handelingen van het Genootschap voor
geschiedenis te Brugge, 95, 1958, p. 137-162; H. Aneca, Het slopen van het castrum
te Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brugge, in Belgisch Tijdschrift van
Philologie en geschiedenis, 1964, p. 1292-1305; J. Lallemand, Monnaies romaines
découvertes à Oudenburg, in Helimum, VI, 1966, p. 117-138; J. Mertens en L. Van
Impe, Het Laat-Romeins grafveld van Oudenburg, in Archaeologia Belgica, nr. 135,
Brussel 1971, 2 delen; J. Mertens, Oudenburg, Romeinse legerbasis aan de
Noordzeekust, in Archaeologicum België Speculum, IV, Brussel, 1972; I. Creus, De
Gallo-Romeinse nederzetting onder het laat-Romeins grafveld van Oudenburg, in
Archaeologia Belgica, nr. 179, Brussel, 1975; J. Mertens, Het Laat-Romeins castellum
te Oudenburg, in Archaeologia Belgica, 206, 1978, p. 73-76; J. Mertens, De
Middeleeuwse parochiekerk van Oudenburg, in Archaeologia Belgica, 206, 1978,
p. 127-128; J. Mertens, De verdwenen kerk van Roksem, in cat. van de tentoonstelling
Kerkschatten uit Oudenburg, Oudenburg, 1984, p. 45-56; J. De Meulemeester en M.
Dewilde, Romeinse en middeleeuwse landelijke bewoning langs de Zeeweg te Roksem
(gem. Oudenburg), in Archaeologia Belgica, III, 1987, p. 225-128; H. Thoen (red.),
De Romeinen langs de Vlaamse kust, Brussel, 1987; Y. Hollevoet, Langs de
Roksemput. Archeologisch onderzoek op het domein van de Hoge Dijken te Roksem
(gemeente Oudenburg), in Brugs Ommeland, XXX, 1-2, juni 1990, p. 75-88; Y.
Hollevoet, Archeoscopie van een stad: het Oudenburgse bodemarchief doorgelicht,
in Vlaanderen, XXXIX, 1990, p. 193-196.
Zie ook J.L. Meulemeester, Het gebruik van plexiglas in musea en
tentoonstellingen, in Museumleven, XIV, 1987, p. 58-62 en J.L. Meulemeester, Vijf
jaar cultuur en toerisme te Oudenburg 1984-1988, Oudenburg, 1989.
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Paul Delvauxmuseum - Sint-Idesbald
Fernand Bonneure
Het Paul Delvauxmuseum aan de Kabouterweg in Sint-Idesbald bevat schilderijen
en tekeningen uit de hele kunstenaarsloopbaan van de nu vierennegentigjarige meester.
In verschillende fasen werd het museum ingericht en uitgebreid, vanuit het oude
vissershuis dat hier ooit alleen stond. Er werd hierbij niet zo veel aandacht geschonken
aan de architectuur van het boven- en ondergrondse gebouw - zoals wél eens meer
gebeurt met een nieuw museum. Men heeft geopteerd voor een zuiver functioneel
museum dat in eerste instantie helemaal gewijd is aan de kunst. Het Delvauxmuseum
is een privé-onderneming, beheerd door een in 1980 opgerichte Stichting. Het
Vlierhof, oorspronkelijke naam van het in 1886 gebouwde vissershuis, was in dit
meer dan honderdjarig bestaan achtereenvolgens artiestenatelier, vakantiewoning,
restaurant, tea-room om in 1982 als Delvauxmuseum te worden geopend. In de
catalogus bij deze opening schreef voorzitter Charles van Deun: ‘Bedoeling is het
werk van Delvaux te beschermen en te bestendigen’. Dit gebeurt in dit museum op
voortreffelijke wijze. De tienduizenden bezoekers die hier elk jaar voorbijkomen,
kunnen daarvan getuigen.
Paul Delvaux werd op 23 september 1897 geboren in Antheit bij Huy (Hoei). Zijn
vader was advocaat bij het Hof van Beroep in Brussel. Paul Delvaux volgde
Grieks-Latijnse humanoria en was ook muzikaal zeer begaafd. Uiteindelijk ging

Foto van Paul Delvaux.

zijn voorkeur toch naar tekenen en schilderen (Academie, Brussel, 1920-24). Rond
1930 was zijn schilderkunst volop expressionistisch, bewogen en dynamisch. Maar
kort daarop (1936-38) ontdekte hij het werk van de één jaar jongere René Magritte
en vooral de ‘pittura metafysica’ van Giorgio de Chirico, die hem onmiddellijk
fascineerde; een revelatie die een tijdlang een duidelijke beïnvloeding werd. In 1938
nam hij zelfs deel aan een internationale tentoonstelling van surrealistische kunstenaars
in Parijs, maar toch was hij nooit gemengd met de kunstactiviteit van de scholastieke
surrealisten noch met hun sociale en politieke inzet.
Hoewel Delvaux vaak in één adem met de surrealisten wordt genoemd - zoals in
de tentoonstelling ‘De Generatie van 1900’, Antwerpen, 1966 - is hij in de strikte
zin eigenlijk geen surrealist. Zijn schilderijen vertonen figuren in allerlei denkbeeldige,
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maar geen ondenkbare situaties. Zij zijn altijd met veel beheersing geschilderd, ritme
en beweging zijn hem bijna vreemd, en toch gaat er van zijn doeken een grote
emotionele uitstraling uit. Zodanig dat veel van zijn schilderijen en tekeningen
gesitueerd kunnen worden voorbij het traditionele realisme. Delvaux ‘moet niet
verrast worden om te schilderen’, zoals André Breton ooit over de Chirico zei. Zijn
‘surrealisme’ ligt helemaal in de sfeer van de ambivalentie. De situaties die op
Delvaux's doeken worden getoond zijn juist gebeurd of staan te gebeuren. Op dit
eigenste moment houdt de schilder ons zijn leesbare spiegel voor, maar hij toont
vooral zijn vrijheid, zijn bevrijding. Met een doorzettende logica is Delvaux sinds
zijn eigen persoonlijke ontdekking zijn volstrekt herkenbare weg gegaan. Vandaar
dat Delvaux van zichzelf kan zeggen dat hij eerder een naturalist is. Hij ‘deformeert
de natuur helemaal niet; hij vindt geen vormen uit’1.
Een eerste, bijzonder opvallende verschijning in dit oeuvre is de vrouw, veelal de
naakte vrouw, goed in het vlees en met een raadselachtige, klassieke blik. Deze
vrouwen bewegen nauwelijks, maar zij halen het toneel wel uit tijd en plaats weg.
Ze zijn nooit portretten, wel gedelegeerde figuranten die altijd op iets lijken te
wachten, aarzelend en onzeker, wellicht op een gesprek, een ontmoeting. Zij zijn
daar, zonder verleden of toekomst, op dit eigenste moment broos en sterk tegelijk,
nooit uitdagend, maar wel erotisch uitstralend in een vaak onwezenlijk licht. Omdat
zij het middelpunt zijn van een bevreemdende poëzie zijn zij altijd met plechtige
zorgzaamheid geschilderd. Al wat hen omgeeft staat ten dienste van hun eenmalige
schoonheid. Als verlokkende maar afstandelijke sirenen zijn ze gehuld in vraagtekens,
in stiltes, in mysteries. Vanuit deze primordiale vrouwelijke aanwezigheid zijn veruit
de meeste Delvauxschilderijen georganiseerd. De naakte vrouwen bouwen mee aan
de picturale architectuur. Mannen komen ook voor, ook jongelingen of knapen. Bijna
vertederend treedt er af en toe een aangekleed mannetje op. Hij is mager, even
onbewogen. Hij kijkt toe door een dun brilletje dat soms op zijn voorhoofd is
geschoven. Hij draagt een bolhoed en is altijd in het zwart gekleed. Hij beweegt als
in een vertraagde film, een beetje hoekig, tastend en onwennig zoals
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Schilderij ‘Eerbetuiging aan Jules Vernes’ uit 1971 van Paul Delvaux in het gelijknamige museum
te Koksijde.

in het prachtige schilderij ‘De angstige stad’ (1941), duidelijk door de oorlog
geïnspireerd. Daar spreekt alles van dreiging en onrust. Men ziet dit aan de schaarse
gebaren, aan de verraste ogen vooral van een massa naakte vrouwen, mannen,
kinderen die lijken rond te dwalen in een overdadig bebouwd klassiek stadsbeeld.
En daar loopt dat mannetje tussen. Er gaat een dramatische angst van uit, vooral van
deze tegenstelling tussen het roerige tafereel en de eenzame, voorbijgaande man, een
ambtenaar, een dromende geleerde, een deurwaarder gelijk. In andere schilderijen
lijkt hij met een gebaar de weg te willen tonen, elders nog zit hij zijn krant te lezen,
neemt hij zijn hoed af ter begroeting of staat hij voor een spiegel tegen zichzelf te
praten. Ondervraagd over zin en betekenis van deze zwarte verschijning tussen al
dit romige naakt, zei de kunstschilder dat hij hem, toen hij nog in het Brusselse
woonde, dagelijks zag voorbijkomen, altijd op hetzelfde uur, altijd gelijk aangekleed,
even stipt en onverstoord. Dit figuurtje lijkt dus wel een soort correctie op de droom,
een wel eens wrange ontnuchtering en vooral een terugkeren tot de werkelijkheid
van elke dag.
Paul Delvaux's kunst zit inderdaad ergens te paard tussen ideeënkunst en poëzie.
Een ander voorbeeld hiervan zijn de schilderijen met stationnetjes, slagbomen,
vertrekkende treinen. Ze zijn altijd uiterst verzorgd en met grote precisie weergegeven
(zoals het wandschilderij in het Casino van Knokke). Met deze nuchtere, technische
instrumenten wil de poëtisch-dramatische geest van de kunstenaar ongetwijfeld uiting
geven aan zijn drang naar elders, een jeugdnostalgie van de artiest, een evasie die
bijna romantisch voorkomt. Dit weggaan van de plaats waar men staat geeft ook
weer een spiegeleffect, een dubbelbeeld van nu en later, van nu en vroeger. Treinen
hebben Delvaux altijd geïntrigeerd. Reducties op schaal behoren tot zijn bezit evenals
de kepi die hij kreeg, toen hij tot erestationschef van Ottignies werd benoemd. Ook
deze treinen staan symbool voor het komen en gaan, het onaffe, het vergankelijke.
Hoe goed, hoe nauwkeurig ze ook gemaakt zijn, ze dienen slechts om op en neer te
rijden en vooral om mensen van hot naar haar te brengen in een eeuwig, onvoltooid
en geschonden bestaan.
Ditzelfde fenomeen zit ook nauw vervlochten in Delvaux's voorstellingen van
geraamten. De sexe is verdwenen. De skeletten zitten of staan in de meest extreme
naaktheid, koud tot op het bot. Zij spelen een stuk vol dualiteiten. Ze zitten in een
kamer, waar ze natuurlijk nooit zitten, te praten. Elders staan ze geconfronteerd met
het nog gevleesde lichaam zoals in de indrukwekkende ‘Kruisiging’ (Museum,
Antwerpen, 1957), waar de gekruisigde centraal staat, tussen een bonte werveling
van geraamten of zoals in de prachtige ‘Graflegging’ (1957), met diverse voorstudies,
in Sint-Idesbald.
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Bij Delvaux dienen de dingen - mensen, gebouwen, bomen, gebladerte, kledij,
spiegels - altijd als decor voor zijn dromen. Door de stilte die zij uitspreken, door de
poëzie die zij incarneren krijgen zijn schilderijen altijd een aparte identiteit.

Schilderij ‘Salome’ uit 1972, uitgevoerd in aquarel en Chinese inkt, van Paul Delvaux in het
gelijknamige museum te Koksijde.
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Schilderij ‘Nacht op zee’ uit 1976, van Paul Delvaux.

Men heeft bij het bekijken het gevoel ‘dat de poëzie ontstaat in de smalle ruimte
tussen zijn grote, slaapwandelende figuren en het anachronistisch decor dat hen
omringt’2.
‘Ik zou een schilderij willen maken, waarin ik zou leven, waarin ik zou kúnnen leven’
is een van de gevleugelde woorden van Delvaux. Eén lang verhaal, verlopende van
het ene naar het andere schilderij, heeft hij aan deze levenslange droom gespendeerd.
Men kan het lezen en op de voet volgen in dit museum. Oudere werken uit de jaren
twintig maken duidelijk waar hij als schilder gestart is. Donkere, bruine doeken met
impressionistische maar onmiskenbaar ook expressionistische inslag, zoals ‘Groot
roze naakt’ (1929) dat naar Permeke kan verwijzen of ‘De roze dame’ (1934) waarin
men vormgevingen als van Gust de Smet kan terugvinden. Ook het grote
schokvoorbeeld de Chirico is aanwijsbaar in ‘De recitant’ (1937), een grote
raadselachtige figuur tussen het puin en de bergen van een klassiek bebouwde
omgeving. Maar het grootste deel van de hier bewaarde kunstwerken dateert uit de
periode, die tot heden loopt, van Delvaux's meest persoonlijke expressie. In drie
zalen en een recente, ruime, ondergrondse vierde zijn ze met grote zorg geëxposeerd
onder een zachte, telkens goed bestudeerde lichtinval. In een van de zalen wordt een
hele reeks tedere aquarellen getoond met gezichten van Oostduinkerke en
Sint-Idesbald uit 1945-48, een techniek die Delvaux vaak heeft beoefend en waarin
hij schitterende lumineuze resultaten heeft behaald. Enkele hoogtepunten zijn voorts
in zaal 1: ‘Geruchten’ (1980), ‘Het Bosstation’ (1960) en vooral ‘Sabbat’ (1962),
een hallucinerend tableau met een finale samenvatting van het poëtisch drama dat
aan het hele oeuvre ten grondslag ligt; in zaal 3: ‘Chrysis’ (1967), een groot naakt
naast een roodoplopende trap; in de ondergrondse ruimte ten slotte - waar ook een
hele reeks voorwerpen worden getoond die Delvaux lief zijn (zijn kepi, akkordeon,
scheepslamp, schilderpaletten, geraamten en veel treintjes) - vooral het schilderij
‘Hulde aan Jules Verne’ (1971), een typisch Delvauxwerk met het naakte meisje
centraal onder een metalen gaanderij en links en rechts van haar de gebrilde geleerden
met de puntneus en de opgeklede passanten, die enerzijds door de ontkleding
geïntrigeerd worden, maar toch elk voor zich een eigen en aparte rol blijven vervullen.
Een zeilschip in de verte, een palmboom, een stoommachine rechts, een verlichte
huisgevel achterin zijn vertrouwde rekwisieten van deze volop symbolistische
droomwereld. Otto Lidenbrock uit ‘Voyage au centre de la terre’ duikt in dit schilderij
wellicht op, om dan weer te verdwijnen en in een ander werk te voorschijn te komen,
zoals hij in het verhaal in een vuurberg van IJsland stapt en op Sicilië weer aan de
oppervlakte komt. Maar bij Delvaux is deze literatuur primordiaal noch spitsvondig
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of de verbeelding stimulerend. Bij hem maakt zij integraal deel uit van de beheerste
ordonnantie en van de lyrische spanning die in elk schilderij opgeroepen worden.
‘L'explication du tableau s'inscrit dans le tableau lui-même; elle participe de son
contenu et celui qui se sent concerné s'en fait une idée personnelle. Avec chaque
tableau j'introduis une proposition, rien de plus’3.
Met al zijn ‘voorstellen’ heeft Delvaux een oeuvre opgebouwd dat over de hele
wereld bekend staat. Hij hield zijn eerste individuele tentoonstelling in 1925. In 1945
ontdekte hij Sint-Idesbald en de Vlaamse westkust vooral via de beeldhouwer Georges
Grard. Hij kwam in Veurne wonen. Hij werd (1950) leraar aan het Brusselse Ter
Kamereninstituut en realiseerde tussen 1952 en 1960 ook enkele grote
muurschilderijen (o.a. Casino-Kursaal, Oostende; Congrespaleis, Brussel). In 1969
werd hij onderscheiden met de Rembrandtprijs; in 1979 werd hij doctor honoris causa
van de Université Libre de Bruxelles. Dit museum vereeuwigt zijn naam en de
kwaliteit van zijn kunst.

Stichting Paul Delvaux v.z.w.
Kabouterweg 42, 8670 Sint-Idesbald-Koksijde, 058/51.29.71 Openingsuren: in april,
mei, juni, september: 10.30 u.-18.30 u., behalve op maandag. In juli, augustus: 10.30
u.-18.30 u. elke dag. In oktober, november, december: alleen weekeind en feestdagen
10.30 u.-16.30 u. Gesloten in januari, februari en maart.

Eindnoten:
1 Jacques Meuris, 2 Dialogues avec Paul Delvaux, Editions Le Soleil Noir, Paris, 1971, p. 31.
2 E.L.T. Mesens, in ‘Les Arts Plastiques’, 18.9.1954.
3 J. Meuris, o.c. p. 91. ‘De verklaring van een schilderij zit in het schilderij zelf. Zij maakt deel
uit van de inhoud ervan. Wie ermee in contact komt, wordt er helemaal in betrokken, vormt
zich een persoonlijk oordeel. Met elk schilderij doe ik een voorstel, niets meer.’
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wij huldigen / wij gedenken
Dichteres en musicus
Laurette Bosteels & Victor van Frachen
Bekroond door de Albert Einstein-Academy/USA

Eer een kunstenaar een algemene waardering krijgt in de artistieke wereld heeft hij
meestal een lange weg bewandeld met vallen en opstaan in een vaste overtuiging de
top te bereiken. Het is als een bergbeklimmer die moeizaam doch gestadig zich
omhoog werkt tot de top toe om van daaruit de wereld te overschouwen. Zo is het
ook Victor Van Frachen verlopen die sinds zijn kinderjaren aan het klavier de rijkdom
van de wereld der muzieknoten verkende. Zijn academische vorming aan het
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel maakten van hem een meester in
harmoniëren, zang en tegenzang, fuga en contrapunt, een wereld vol wiskundige
verhoudingen in de composities. Als uitvoerend kunstenaar trad hij op in een elftal
landen. Als baritonzanger veroverde hij de wereld van het lied en van de opera o.a.
in Parijs, Oslo, München om enkele van de toppers in het buitenland te citeren. Zijn
muzikale creaties ontplooide hij vaak op poëzie van zijn moeder Angèle de Bremaeker
en sinds een karteeuw op gedichten van zijn echtgenote Laurette Bosteels. Thans
hebben beide kunstenaars de seniorenleeftijd bereikt en ze mogen terugblikken op
een oeuvre dat alom erkenning geniet. Onlangs werd Victor Van Frachen in Asse
gevierd naar aanleiding van een biografisch boek gewijd aan zijn totaaloeuvre.
Burgemeester Leo Guns voor zijn woongemeente Affligem verleende een paar
maanden geleden in aanwezigheid van de gemeenteraad en vooraanstaande
genodigden het Ereburgerschap aan de veelzijdige kunstenaar: Victor Van Frachen
en zijn echtgenote verdienden terecht onderscheiden te worden voor hun bijdrage
tot het culturele leven. En alsof de echo van de waardering jodelend tussen de
bergflanken weerklinkt ontvingen zowel Victor Van Frachen als Laurette Bosteels
de ‘Speciale Onderscheiding en Medaille met lint’ van de ‘Albert Einstein-Academy’,
uit de Verenigde Staten van Amerika. Zij ontvingen deze onderscheiding voor hun
voorname prestaties op cultureel gebied. Laurette Bosteels als dichteres-letterkundige
en ook vertaler en Victor Van Frachen als scheppend en uitvoerend musicus. De
prestaties werden opgenomen in het Internationaal Register van biografieën. Deze
verdiensten werden nauwkeurig bevestigd op de vergadering aan de strenge
U.I.D.B.A. criteria voor selectie. Een hele procedure dus! Aan dezelfde Academy
behaalde het Affligems kunstenaarsechtpaar de ‘Medal For Peace’ met al de eer,
rechten en privileges eigen aan zo een toekenning. Mogen zij de muzikale en poëtische
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kunstwereld nog vele jaren door hun bijdrage verrijken (‘Huize Meizang’, Brusselbaan
244, 1790 Affligem).
Willy Van Sande

Beeldend kunstenares
Yvonne Guns 80

Copyright: Anton Hardy Foto: AMVC

De kunstenares Yvonne Guns heeft in de beeldende kunst van deze tijd een boeiend
spoor getrokken. Haar leven is tot heden gevuld met een inzet om haar rijk talent
volledig te ontplooien. Kunst is voor Yvonne Guns een getuigenis van de creatieve
mens. Is haar lange loopbaan geheel ingesteld op de schilderkunst, dan heeft zij ook
haar gevoeligheid via de poëzie gepeild. Er is het bewijs hoe poëzie en plastische
expressie in haar een vruchtbare voedingsbodem hebben gevonden. In 1986 verscheen
haar dichtbundel Reis doorheen de tijd, waarin woorden gevoelens, ervaringen,
inzichten en verwachtingen op een aangrijpende wijze het vrouw-zijn vertalen.
Yvonne Guns (Borgerhout 13-11-1911) heeft een loopbaan van regentes
tekenen-plastische kunst achter de rug. Als artieste volgde zij lessen aan de Academie
van Berchem, maar ook in het atelier van kunstschilder Prosper De Troyer, evenals
in het atelier van Baron Opsomer, aan het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten
van Antwerpen. Dat Yvonne Guns, die lid is van diverse culturele en artistieke
verenigingen, met haar kunst zeer grote aandacht kreeg, kan opgemaakt worden uit
het feit dat zij diverse belangrijke onderscheidingen ontving. Het Ministerie van
Nationale Opvoeding kende haar in 1948, 1961 en 1968 een onderscheiding toe.
Verder zijn op haar palmares ingeschreven: een bronzen medaille met diploma ‘Kunst
in Europa’, een zilveren me-
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daille met diploma Biënnale van Ancona, terwijl zij ridder in de Orde van Leopold
II en in de Kroonorde is en Officier van de Koninklijke Vereniging
Beroepskunstenaars van België.
De schilderkunst van Yvonne Guns is steeds gekenmerkt geweest door een sterke
en gevoelige bewogenheid. In haar werk treft men nooit een overtrokken
vrouwelijkheid van romantiek of sentimentaliteit aan. Integendeel, qua stijl, vorm
en coloriet getuigt haar kunst van een rijpe en rijke sensibiliteit vol directe picturale
zeggingskracht. De intensiteit van haar persoonlijke vormentaal ligt gespreid over
een diversiteit van onderwerpen waarmede het omvangrijke oeuvre van deze
kunstenares is opgebouwd. Yvonne Guns is bovenal een zeer knappe portrettiste, en
zo is het portret van haar moeder een unieke getuigenis van liefde en talent, maar
ook in de naaktfiguur, de compositie, het landschap, de marine en het stilleven laat
deze kunstenares zich herkennen als een authentieke artieste. Zij is iemand die elk
thema ontdoet van alles wat afbreuk doet aan de essentie ervan. De schilderkunst
van Yvonne Guns stoelt op een doorvoeld coloriet en een rijke zelfstandige vorm.
Onze hoop is dat deze kunstenares nog lang de schoonheid van schilderkunst en
poëzie mag dienen.
Remi de Cnodder

Letterkundige
Eugene Mattelaer 80

Eugène Mattelaer (Kortrijk, 26 juli 1911) heeft een rijk gevuld openbaar leven achter
de rug. In 1942 vestigde hij zich als tandarts in Knokke. Hij werd een leidende figuur
in het Rode Kruis, schepen van Knokke en van 1966 tot 1973 burgemeester. Intussen
was hij nog lector aan de K.U. Leuven en coördinator van het Postuniversitair Centrum
West-Vlaanderen.
Maar wij huldigen hem omdat hij als kunstenaar, als dichter, eveneens een hele
loopbaan heeft afgelegd, met acht poëziebundels en talloze gelegenheidsgedichten.
In 1988 verscheen de selectieve bloemlezing ‘Een voetspoor op het zand’, die intussen
al uitverkocht is, zoals het merendeel van zijn publikaties. Poëzie, zegt de dichter
zelf, ‘is de bedding van de levensstroom, die uitmondt in de oceaan der oneindigheid’
en hij wilde met zijn verzen ‘ziel geven aan een lichaam van woorden’. Deze laatste
bepaling is typisch van hem en al zijn poëzie staat in feite in dienst van dit adagium.
Zoals hij met zijn eigen leven aldoor in dienst heeft gestaan van zijn volk, zo heeft
hij ook zijn poëzie gezien: dienstbaar, functioneel, weggegeven. Het succes van
Mattelaers poëzie ligt dan ook hier. Zijn gedichten zijn eenvoudig, leesbaar,
begrijpelijk, en sommige kan men gemakkelijk in het geheugen meenemen, en ‘wat
hij schreef was echt’. Zo zal onvergetelijk blijven zijn tienregelig gedicht ‘Nooit de
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moed opgeven’, in zeer moeilijke en dappere omstandigheden ontstaan tijdens de
oorlog. Hij liet het in honderd talen, dialecten en hulptalen vertalen en het ging zijn
weg over de wereld. De dichter zegt dan wel van zichzelf dat hij zijn grenzen kent
- en dat zou iedereen moeten doen die kunstzinnig bedrijvig is - maar hij zal nooit
meer kunnen achterhalen welke invloed zijn woord heeft gehad. Is dat voor een
dichter geen levensdroom? In lengte van jaren moge hem dat gevoel bezielen
(Binnenhof 18, 8300 Knokke)
Fernand Bonneure

Letterkundige
Jaak Stervelynck 70

Geboren op 10 december 1920, is Jaak Stervelynck (pseudoniem van Henri Vergote)
eind vorig jaar zeventig geworden. Was hij als magistraat jarenlang gedoemd tot de
dagelijkse redactie van eindeloze procesverslagen, dan zocht de Kortrijkzaan bij
aanvang van de jaren zestig een meer literaire vorm voor zijn aangeboren schrijfdrang
in een trits romans die bij het toen befaamde Desclée-De Brouwer onderdak vonden.
Echt allure verwierf Stervelyncks oeuvre echter pas wanneer hij zich onder de vlag
van uitgeverij De Clauwaert bij het kruim van de Vlaamse letteren (o.a. Gronon,
Rosseels en Lebeau) ging voegen. Liggen vele verhalen, radiospelen, toneelstukken
en een dichtbundel verspreid over het hele landschap van literaire tijdschriften en
uitgeverijen, de kern van Jaak Stervelyncks werk - drie novellen en nog negen andere
romans - zag het levenslicht bij de Leuvense boekenclub. ‘De Geschilderde Wereld’
verscheen er eind vorig jaar (november '90) als zijn voorlopig laatste roman. In een
tijdsspanne van ruim 25 jaar heeft de auteur zich intussen een plaats verworven bij
de meest vooraanstaande beoefenaars van het psychologische genre in onze letteren.
Zijn novellen (De Harlekijn op de Ruit, Het Oranje Huis, Het Veulen Wanfried),
maar vooral zijn religieuze romans (De Dagen van Hondschoote, Wat ik Gevreesd
heb en De Zilveren Madonna) behoren tot het beste van wat de laatste decennia
binnen ons taalgebied werd voortgebracht. In zijn werk presenteert de schrijver zijn
personages op een moment van fysieke en mentale ontreddering. Vaak hebben slecht
verwerkte jeugdervaringen blijvende schade aangericht binnen hun
persoonlijkheidsstructuur en geven die aanleiding tot relationele problemen. De
doorgaans korte incubatieperiode die op de crisis volgt - en die het corpus vormt van
de romans en novellen - bereidt een kapitale, heroriënterende keuze voor, die moet
leiden naar een nieuw, alternatief bestaan. De herkenbaarheid in Stervelyncks oeuvre
van dit basispatroon, geeft echter geenszins aanleiding tot herhaling in een werk dat
precies uitmunt door de diversiteit van zijn karakters en hun inplanting. Historische
of actuele romans worden de ene keer in een artistieke omgeving, dan weer in een
bourgeois milieu gesitueerd. Slechts de laatste jaren krijgt het oeuvre van deze bij
uitstek bescheiden auteur de waardering waarop het recht heeft.
Eind 1987 vroeg ‘Vlaanderen’ (in het november/decembernummer over
‘Westvlaamse Prozaïsten’) uitgebreid aandacht voor Stervelynck. Bij de Vereniging
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van Westvlaamse Schrijvers (Weidestraat 11, 8820-Torhout) verscheen zopas een
eerste aan hem gewijde monografie (A. Vandenabeelelaan 13, 8500-Kortrijk)
Luc Daems
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Poëtisch Bericht
Samensteller: Fernand Florizoone
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 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.
Uit de cyclus: ‘Schrijnen van haast en hoop’

Koningskind
Ik zie de boom van onderuit
met honderden handen geheven
naar lage wolken en trage wind.
In het gras ligt een koningskind.
Ik los tussen gras en wolken op
niemand kan me nog vinden.
De uren gewonnen in tegentijd
voorbij zonder wrevel of spijt.
Het licht van de middag uitgestrooid
en opgetogen als regen.
Het wachtende gras heeft mij ingewijd
en de boom gaf zijn ruisende zegen.
Christina Guirlande

Wit
In stille sneeuw
zag ik in Vlaardingen
twee blote meisjesbenen
geluidloos draaiend,
de rok eromheen
opwaaiend verdwenen.
Al jaren trapte
ze zich zo
uit het gezicht,
maar laatst is ze mij
- mijn ogen dicht weer fietsend
in het licht verschenen.
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Eric M. Joon

H. Pickery, De gebroken stoel (1872?), 80 × 90 × 60. Copyright: Brangwynmuseum, Brugge.
Oude stenen
morzelig in het zuur
dat opbreekt
uit het mos
dat hen bemorst
blijven bereidwillig
leven geven
aan pas aangewaaid zaad,
opgeborgen in hun spleten,
gereserveerd
tot in de diepste kern
die eeuwen bergt.
Zijn zij
de merkwaardige ruïne
of ingehouden moederdrift?
José Meyvisch

Mijn kleine tuin
Ik denk niet dat mijn muze
ooit nog komt
met geur van 't hogere
van honing
ze loopt te goddelijk
uit de pas
op hoge benen door hoog gras
de vinger op de mond.
Pieter A. Kuyk

Atelier
De geuren uit het atelier
vermengen zich onaangetast
met stapels boeken op de kast
ze voeren klare nachten mee.
Een rasterwerk van stilte leidt
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een hand over het witte blad
dat nog daarnet geen inhoud had
maar nu geprent staat in de tijd.
De kunstenaar verspreidt het vuur
van levenslijnen uur na uur
getekend in het voorjaarswit
de kloostertuin vergaart en bidt.
Christina Guirlande

vicieus verstand
vrij ver drijft de vijver
het tot over de uiterste grens
van mijn vermogen om land te zien
mijn kleingeld valt in water
ik buig tot aan de spiegel
maar durf niet duiken
op de bodem graaft mijn verstand
zich altijd vaster in het zand
nooit doorbreek ik de horizon-taal
Ivo Dekoning

Zonder stemverheffing
Het hinkelspel met gebroken kleuren
sterft uit. Zonder stemverheffing
etst het licht de bladnerf bloedrood en rauw.
Met een ritseling van najaarsblauw
is onherbergzaamheid in ons gevaren.
Wilde eenden beklemtonen onze gebaren,
richten onze blik op oneindigheid.
Herten staan ingesneeuwd. Zonder een gil
te slaken wachten zij het gebeuren
af. Wij dwalen, registreren treurigheid,
gemis. De föhn lokt argwaan
uit, legt het kijken stil.
Verbeelding neemt bezit, beweert tijd.
Wij komen nergens aan.
Christiaan Germonpré
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Kloostervrouw
I.
Kleine kloostercel
ruim genoeg
voor haar geheim.
Kwetsbaar schrijn
binnen muren
van licht.
Enkel het
kruis boven
het bed
werpt schaduw af
op haar gezicht.
Haar thuis,
oase en woestijn,
baken dat haar
waarheid richt.
Te groot voor
een gedicht.
II.
Als zij de
kamer sluit
weet zij:
voorgoed is
eenzaamheid
haar woning.
Niets blijft
haar vreemd
wat menselijk is.
Het raam
staat open op
de wereld.
Hoe goddelijk
de weg die
zij zal gaan?
III.
Drievoudig
de gelofte
gelouterd door
de tijd.
Volheid
verging in leegte.
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Gemis
werd rijk gewaad.
Gehoorzaam
rijpt de vrucht
van enkelvoudig leven.
Nog is haar
bruidskleed
niet voltooid.
Tabita

Tweespraak
Winter neemt in woorden toe: een tak
lost een blad, rust in het geheugen.
Zo stapelen wij dood, eenzaam geluid,
ruimte binnen de grenzen van onze huid.
Het najaar verteert een vis; meeuwen stuiven op het wak
voor ons uit, laten een spoor van verlangen na.
Het zilver in het onvoltooide verdrijft weldra
elke metafoor; alleen verte waait ons toe.
Muziek, vergetelheid ligt op het meer,
onaangetast; troost wordt in het netvlies
van de forel bewaard.
Wij wachten op tweespraak, verlies,
nu de tijd de trage gedachtengang van ijs openbaart.
Stilte wordt licht verschoven, keer op keer.
Christiaan Germonpré

Noël Vandorpe, Idyllisch landschap, januari 1991.

Na de storm
Ze zei: alles is weggewaaid,
en het waren haar grote ogen die spraken.
Verspreid over het erf
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lagen scherven van de serre.
De wijnstokken hingen los en koud.
Zo konden ze geen vruchten dragen.
Laag dreven nog de stormwolken
en een vreemd wit licht deed
de oude vrouw op een schim gelijken.
Ze hield zich moeizaam recht
want schier gewichtloos was ze nu,
ouder dan een mens kan worden.
Vera Lesandré

Finale
Omringd door afscheid en verval
in een afbladderende orde
heb je je leven verzegeld;
medeplichtig zwijgen de muren:
niets gaat ooit voorbij geen schreeuw meer ben je, geen
zachte woede, alles tenslotte
is teruggebracht tot hoe je
daar zit, een oude man, steeds
meer ontkomen aan zichzelf
Misschien hapert even de kaars,
bewegen desnoods voor het
dichte raam de gordijnen
terwijl de wind zich aan je
huis vergrijpt, elk denkbaar
gevaar op je loert
Job Degenaar

Water
Waar de stroming
ondergronds gaat
slijt de tijd niet
langs een rotswand
sporen op het land
worden hier snel uitgewist.
Onder het stille water
rust nog een woord
om ooit bij de branding
voor de kust
opnieuw aan het licht
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te worden geboren.
Hannie Rouweler
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Transit
Samenstelling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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 selecties 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 redactie

Melancolia
La sutil hilandera teje su encaje oscuro
Con ansiedad extraña, con paciencia amorosa,
¡ Que prodigio si fuera hecho de lino puro
Y fuera, en vez de negra la araña, color rosa!
En un rincón del huerto aromoso y sombrío
La velluda hilandera teje su tela leve.
En ella sus diamantes suspenderá el rocío
Y la amarán la luna, el alba, el sol, la nieve
Amiga arana: hilo cual tú mi velo de oro
Y en medio del silencio mis joyas elaboro.
Nos une, pues, la angustia de un idéntico afán.
Mas pagan tu desvelo la luna y el rocío.
¡ Dios sabe, amiga araña, qué hallaré por el mío!
¡ Dios sabe, amiga araña, que premio me darán!
Juana de Ibarbourou (1892-1979)

La Higuera
Porque es áspera y fea;
Porque todas sus ramas son grises,
Yo le tengo piedad a la higuera.
En mi quinta hay cien árboles bellos:
Ciruelos redondos,
Limoneros rectos
Y naranjos de brotes lustrosos.
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En las primaveras,
Todos ellos se cubren de flores
En torno a la higuera.
Y la pobre parece tan triste
Con sus gajos torcidos que nunca
De apretados capullos se visten...
Por eso,
Cada vez que yo paso a su lado
Digo, procurando
Hacer dulce y alegre mi acento:
- Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto.
Si ella escucha,
Si comprende el idioma en que hablo,
¡ Qué dulzura tan honda hará nido
En su alma sensible de árbol!
Y tal vez, a la noche,
Cuando el viento abanique su copa,
Embriagada de gozo le cuente:
- Hoy a mí me dijeron hermosa.
Juana de Ibarbourou (1892-1979)

Droefgeestigheid
De handige spinster spint haar donker kantwerk
met vreemde spanning, met lieflijk geduld.
Wat een wonder indien het gemaakt was van zuiver vlas
en was zij, in plaats van zwart, roze de spin!
In een sombere hoek van de moestuin met acacia's
spint de harige spinster haar teder weefsel.
Daarin zal de dauw zijn diamanten hangen
en zullen haar beminnen zon, maan, dageraad, sneeuw.
Vriendin-spin, ik spin zoals jij mijn gouden sluier,
en temidden van de stilte bewerk ik mijn sieraden.
Ons bindt, ja, de droefheid van eenzelfde bezigheid.
Maar betalen voor jouw slapeloosheid dauw en maan:
God weet, vriendin-spin, wat ik voor de mijne zal krijgen!
God weet, vriendin-spin, welke prijs ik zal halen!
Iris Van de Casteele de Aguirre

De vijgeboom
Omdat hij hobbelig en lelijk is,
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omdat al zijn takken grijs zijn,
heb ik medelijden met de vijgeboom.
In mijn boomgaard zijn er honderd mooie bomen,
ronde pruimelaars,
rechte citroenbomen,
en appelsienbomen met glanzende knoppen.
In het voorjaar
bedekken zij zich allen met bloemen
rondom de vijgeboom.
En de arme, die zich nooit
met in-elkander-gedrukte-knopjes tooit,
ziet er in zijn scheve trosjes zo triest uit...
Daarom,
elke keer dat ik langs hem heen loop
zeg ik, trachtend mijn woord vrolijk en zoet
te doen klinken:
‘Van alle bomen in de gaard
is de vijgeboom de mooiste’.
Als hij luistert,
als hij de taal verstaat die ik spreek,
welk diep genot zal zich nestelen
in zijn gevoelige boomziel!
En misschien op de avond,
als de wind met de waaier zijn kruin zal koelen
zal ik hem, bedwelmd van vreugde, vertellen:
Vandaag heeft iemand mij mooi genoemd!
Iris Van de Casteele de Aguirre
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In en om de kunst
Een jaar proza in vlaanderen
(capita selecta / 1989-1990)
Weinig rumoer, weinig echte hoogtepunten ook in het afgelopen letterenjaar (sept.
89 - aug. 90). De posities lijken (voorlopig althans) ingenomen: er werd minder
gedebuteerd, terwijl zogenaamd gevestigde waarden, met wisselend succes, hun
plaats onder de literaire zon blijven verdedigen.
Het lijkt ernaar dat een nieuwe jongerengeneratie zich op de drempel van het
laatste decennium van de eeuw duidelijk wil profileren. Het liedje van tafelspringers
en andere verkopers van onzin, die zich halfweg de jaren tachtig in alle bochten
wrongen om toch maar de aandacht van de media op zich te vestigen, lijkt
langzamerhand uitgezongen. Jonge auteurs willen weer ‘schrijver’ worden, m.a.w.
hun teksten overstijgen het pietluttig gezeur over al of niet gespeelde angst en
uitzichtloosheid, die bij anderen doelbewust tot het kenmerk van een generatie werd
opgeklopt. J.M.H. Berckmans is aan een tweede debuut toe. Nadat hij in 1977 de
(weinig opgemerkte) roman Geschiedenis van een revolutie had gepubliceerd, startte
hij in Italië een loopbaan in de zakenwereld. Zo'n vijf jaar geleden keerde hij naar
Vlaanderen terug, met één doel voor ogen: schrijver worden. In Vergeet niet wat de
zevenslaper zei (Dedalus) bundelde hij twaalf verhalen. Vooral het slotverhaal, Met
Jan in de metropool of De ballade van Wasted Youth, overtuigt: in deze sterk
autobiografische tekst geeft de auteur zijn jeugdjaren in Leopoldsburg gestalte: ‘Tien
miljoen ton zand bedekt de tijd. Tien miljoen herinneringen bedelven de comateuze
Wasted Youth.’ In flitsende tekstdelen, waarbij verhalende fragmenten worden
afgewisseld met lakoniek geciteerde flarden uit muzikale hits uit die tijd (de datering!),
wekt Berckmans het sluimerend verleden opnieuw tot leven. ‘Alles is al verteld

maar kan dus net zo goed nog een keer worden verteld’: niet zozeer Berckmans'
thematiek is vernieuwend, wat van hem een schrijver maakt, is het exploderende
taalgebruik.
In De andere kant (Manteau) staan zeven verhalen van Frankie Lemahieu, die
thematisch aan elkaar verwant zijn door het feit dat zij zonder uitzondering
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grensgebieden verkennen. In het spanningsveld tussen realiteit en verbeelding ontstaat
een bizarre en intrigerende werkelijkheid, waarvan de auteur volgens eigen denken schrijfpatronen de ontwikkeling bepaalt. Of, zoals te lezen staat in het verhaal De
gedroomde lezer: ‘Ik verleid een beetje werkelijkheid’. Met de verhalenbundel Hoog
boven de blauwe stad (Kritak) debuteert Sus van Elzen, die als redacteur buitenland
en als literair recensent verbonden is aan Knack, als prozaschrijver. In de drie verhalen
treedt telkens een journalist op, die op zoek gaat naar de betekenis en de zin van wat
hij ooit als de grote revolutie (Cambodja, Cuba en Iran) heeft gezien. Hoofdthema
in De geur van rood (Houtekiet), waarmee dichteres Patricia Lasoen haar
prozadebuut maakt, is de dood. De verschillende tekstfragmenten, die zich als aparte
verhalen laten lezen, groeien uit tot een overwegend chronologisch opgebouwd en
iets te anekdotisch blijvend relaas van het leven van de vertellende ik-figuur. Herfst
en winter, oker en donker kleuren de herinneringen. Omvangrijker is het debuut van
Geert Stadeus. In zijn roman Een hond genaamd Sibelius (Manteau) vertelt hij hoe
een 25-jarige jongeman besluit zelfmoord te plegen, maar voordien nog eens de
balans van zijn leven wil opmaken. Hij vat het lugubere plan op zijn beste vrienden
uit te nodigen op zijn afscheidsparty. Zwarte humor, die een zwaartillende thematiek
moet relativeren. De komst van B. (De Clauwaert) van Paul Ruëll brengt het verhaal
van een gokverslaafde, die al schrijvend (de roman-in-de-roman) van zijn ziekte wil
genezen. Laatste
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in de rij van debutanten: Phlip Vandenberghe, die in de novelle Alle water zal
theater (Dedalus) het wereldje van de alternatieve theaters doorlicht.

Op de maat van de gemiddelde lezer: verhalen en korte romans
Marktonderzoek en psychologische tests hebben uitgewezen dat de ‘moderne’ lezer
in de eerste plaats kortere teksten verlangt. Verhalen en korte romans (gemiddelde
omvang: zo'n 120 à 130 bladzijden) doen het momenteel dan ook erg goed. Kwalitatief
staan we er in Vlaanderen niet zo slecht voor. Koploopster is ongetwijfeld Kristien
Hemmerechts. In de omslagtekst, die zij schreef bij haar verhalenbundel 's Nachts
(Houtekiet), verklaart zij dat het boek een poging wil zijn ‘woorden te zoeken voor
die grensgebieden, voor de gevoelens die ons 's nachts overvallen, voor de ervaringen
waarover ons op school niets is geleerd. Zoals dood. Afscheid. Verlies.’ Via een
zorgvuldig uitgewerkte structuur ontwikkelt Hemmerechts in haar verhalen telkens
twee of meerdere verhaallijnen rond de man-vrouwrelatie, die aan het slot in elkaar
overvloeien. Belicht Hemmerechts in de eerste plaats de schaduwzijde van het bestaan,
André Janssens observeert daarnaast ook de lichtende kant ervan. De personages
in de verhalen uit Tante Palmyre (Houtekiet) zien zich door de omstandigheden
gedwongen een ingrijpende daad te stellen, die soms ontluisterend overkomt, maar
evengoed kan illustreren hoe groots iemand kan zijn op onverwachte momenten. In
De oude dokter en de dood (De Clauwaert) bracht Raf van de Linde zes verhalen
bijeen, die een kaleidoscopisch én realistisch beeld ophangen van het leven (én de
dood) in een ziekenhuis.
Onbetwistbaar één van de hoogtepunten van het afgelopen jaar is de korte roman
De poorten van de hemel (Houtekiet) van Alstein. In zijn verhaal van een tragische
liefde springt de auteur uiterst spaarzaam om met de woorden, hij suggereert eerder
dan te verklaren, roept vragen op eerder dan die te beantwoorden in de plaats van de
lezer. Aan het woord is een negenenvijftigjarige man die, zo blijkt althans aan het
slot, vanuit de cel (‘deze witte muren om me heen’) op zijn leven terugblikt. Waar
orde had moeten heersen, hebben wanorde en ontreddering hun intrede gedaan. Blijkt
de man

‘doordrongen van het inzicht dat het alledaagse nooit mag worden onderschat en
geminacht’, zijn hele leven stond in het teken van het hogere, dat direct en
onlosmakelijk verbonden was met de liefde voor zijn vrouw. In afgemeten
bewoordingen geeft de man prijs hoe hij heeft gevochten om zijn vrouw weg te halen
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uit haar (onbereikbare) wereld van angsten, depressies en moordgedachten.
Uiteindelijk neemt het verhaal een verrassende wending: hun zoon wordt afgewezen
door zijn meisje en pleegt zelfmoord. De tijd is om zijn as gedraaid, het Lot eist zijn
rechten op. In een uiterste daad van (vermeende) zelfbevrijding doodt de man de
dokter, die zijn zoon (zogezegd) heeft willen genezen. Overtuigend is ook de novelle
Vreemde vogels (Houtekiet) van Guido van Heulendonk. In een soort proloog wordt
verteld hoe Senne, de hoofdfiguur, door zijn vrouw in de steek wordt gelaten. Wat
volgt is een tot in het tijdsverloop nauwgezet verslag van één dag uit het leven van
Senne. Afwisselend in de ik- en de hij-vorm concentreert Van Heulendonk de
gedachten van zijn hoofdpersonage rond het fenomeen vrouw. Gaandeweg groeit
het boek uit tot een stellingname tegenover het traditionele rollenpatroon: in de vrouw
moet Senne zijn meerdere erkennen. Als een volleerd vakman schuwt Van Heulendonk
geen enkel cliché, enkel ontmaskert hij ze ook als dusdanig.
In Het toeval (Houtekiet) ontwikkelt Willy Spillebeen de idee dat het kind steeds
de zwakkere partij is en totaal zonder verweer staat tegenover hen, die mede door
de functie, die ze bekleden in onze moderne verzorgingsstaat, de macht in handen
hebben. Trieste ‘held’ in de korte roman, die niet direct een hoogtepunt vormt in
Spillebeens oeuvre, is de vierjarige Paolo, die op een vrijdagavond schijnbaar vergeten
wordt en alleen achterblijft in de kleuterschool. Hoewel op het omslag van Wat kwaad
doen de tovenaars (Meulenhoff/Kritak) van Gie Bogaert nadrukkelijk vermeld wordt
dat het hier om een romandebuut gaat, kan men eerder spreken van een
aaneenschakeling van losse verhalen, die enkel door de lokatie en een nauwelijks
herkenbare, onbenoemd blijvende zij-hoofdfiguur effectief met elkaar te maken
krijgen. Broksgewijs reconstrueert Bogaert het levensverhaal van enkele pensionairs
in een inrichting voor geestesgestoorden. Schuld en angst zijn de hoofdmotieven in
dit wrange boek.
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Lezenswaardig is ook De kleine bourgeoisie (De Clauwaert) van Toon Reyniers:
een sociale novelle, met als neventhema het contrast tussen droom en realiteit en het
kunstwerk als mogelijke vluchtweg.

Het ik blijvend ondervraagd
Autobiografie, de verkenning van de eigen roots, de exploratie van de herinneringen:
het blijft een richtinggevende stroming binnen de Vlaamse literatuur van de laatste
jaren. Christine D'haen zegt in haar voor de Ako-prijs genomineerde Zwarte sneeuw
(Meulenhoff/Kritak) ‘heel veel in weinig woorden’. De korte, fragmentaire
prozateksten van deze dichteres kunnen worden gelezen als een soort memoires. De
vier afdelingen uit de bundel bevatten evenveel aanzetten tot een klassiek dagboek,
waarin haar innerlijke Werdegang wordt getekend. De teksten, vaak op een
misleidende manier herleid tot het relaas van één of andere anekdote, zijn
‘puzzelkaartjes’ die de lezer geduldig moet samenleggen om tot een totaalbeeld te
komen.
Eerlijk en pretentieloos is de terugblik op de eigen kindertijd van Magda van den
Akker in Het echte goud (De Clauwaert), terwijl Gust van Brussel in De
salamandereters (De Standaard) ‘zijn’ wereld van de kinderfantasie op onderhoudende
wijze herschept.
Bijzonder sfeerscheppend zijn de autobiografische teksten van Eric de Kuyper.
Met De hoed van tante Jeannot (Sun) vervolledigt hij het beeld van zijn kindertijd
en jeugd, dat hij had aangezet in Aan zee. Ook Een schoon bestaan (Manteau) van
Pol Hoste sluit aan bij het twee jaar voordien verschenen Vrouwelijk enkelvoud.
Hoste schetst er zichzelf als personage wiens ‘zekerheden aangetast werden’ en
wiens eigenschap het is ‘zich steeds op zijpaden te begeven’. Hoe hij ‘zo’ geworden
is, verklaart Hoste vanuit de streng autoritaire opvoeding die hij kreeg. Boeiend aan
zijn geschriften blijft de manier waarop hij het individueel-persoonsgebondene
overstijgt, o.m. door de specifieke aandacht voor machtsverhoudingen, die zich
kunnen uiten in de manier waarop met de taal wordt omgesprongen.
Uitermate talig gericht blijft ook het schrijven van Ivo Michiels. In het vierde deel
van zijn Journal Brut-cyclus, Prima materia (De Bezige Bij) worden de herinneringen
tot tekst getransformeerd: ‘het woord in beeld’. Zonder in een rancuneuze afrekening
te vervallen, evoceert Michiels in een stroom van woorden de sfeer waarin hij
geestelijk gevormd werd. De constante daarin: ‘een enorm verlangen, naar letters,
naar woorden, naar het bezit van letters, van woorden.’
Tussendoor hier, zonder dat hij tot de autobiografische schrijvers behoort, maar
al evenzeer als Michiels aan een tekst-cyclus werkt: Claude van den Berge. De
(korte) roman Aztlan (Manteau) is het vierde deel van de Kaïlas-cyclus. Via de taal
en haar oorspronkelijke klankwaarde dringt de auteur door tot het oneindige, de
kosmos, de definitieve, maar on-zegbare bestemming van de mens.
Gek leven na het bal (Houtekiet) van Walter van den Broeck draagt als ondertitel:
Het beleg van Laken 2. Net als in het eerste deel bespeelt Van den Broeck handig
het onderscheid tussen het personage V.d.B. en de schrijver V.d.B., en wijst er zijn
lezers meteen op dat zijn geschriften geen zuivere autobiografie vormen. Toch kadert
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het boek perfect in het genealogische project, dat Van den Broeck startte met zijn
familieroman Aantekeningen van een stambewaarder (1978). In Gek leven na het
bal (de titel is een anagram van Het beleg van Laken) wordt in de eerste plaats de
gevoelscomponent behandeld: de eerste geliefde, de Duitse Ursula, is de bindende
figuur tussen de diverse tijdslagen. De aangrijpende verteltrant, de speelsheid in het
taalgebruik, de symbolisch geladen verwijzingen en de diepgaande bezinning op de
schrijfdaad maken de lectuur van dit boek tot een uitermate verrijkend gebeuren.

De vertellers
Van Bob van Laerhoven verscheen een sterk Latijnsamerikaans gekleurde roman:
De stenen wachter (Dedalus). In deze omvangrijke roman voert de auteur zijn lezers
mee naar het fictieve land Parian, waarin duidelijk het Chili van generaal Pinochet
te herkennen valt. Rond hoofdfiguur Alejandro Juron ontwikkelt Van Laerhoven een
verhaal, waarin politieke intriges, afrekeningen op het hoogste vlak, drugsmokkel
en privé-milities de situatie in Latijns-Amerika moeten illustreren. Verder boeit de
roman door de indringende wijze waarop een aantal mensen, die bij het verzet tegen
de junta betrokken raken, psychologisch worden geportretteerd.
Jef Geeraerts verraste met een literair sterkte thriller: Sanpaku (Manteau). Het
verhaal, waarin moord en zelfmoord niet ontbreken, is opgebouwd rond een uiterst
waardevolle Vuillaume-cello uit de 19de eeuw. Het motief van de muziek,
geëxpliciteerd in dit van de gulden snede, en het mysterieuze sanpaku-teken (van
Japanse origine) doen de roman uitstijgen boven de klassieke misdaadstory.
Hubert Lampo publiceerde De elfenkoningin (Meulenhoff), zijn ruim zeshonderd
bladzijden tellend ‘testament’. Lampo behandelt er zijn (gekende) thema's in: het
magisch-realisme, de oorlog, het verlangen naar een betere wereld. Lampo heeft het
zichzelf en de lezer niet makkelijk gemaakt: de talloze uitweidingen (o.m. over ‘het
literaire kabouterwereldje van ons’) maken het geheel loodzwaar.
Niet onverdienstelijk werk kwam verder van Herman Vos (Petar-De Clauwaert),
Herman Portocarero (De goudzoekers-Manteau), Joris Tulkens (Haastig
oponthoud-Manteau), Jacques Hoste (Een schim van papier-Het Davidsfonds),
Prosper de Smet (De verzoening-De Clauwaert) en Frits van Noord (Het bittere
gelijk van De Dageraad-Manteau).
En binnen het genre van de historische roman, dat schijnbaar aan een voorzichtige
revival toe is, wijs ik op Inès de Castro. Gekroond na haar dood (Hadewych) van
Chris Versteylen: een boeiend geschreven roman over het veertien-de-eeuwse
Portugal.
Jooris Van Hulle
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Maurice Maeterlinck over Jan van Ruusbroec en over de nederlandse
taal
In een bijdrage over Emile Verhaeren, opgesteld in 1906, schrijft Karel Van de
Woestijne met betrekking tot de Fransschrijvende Vlamingen het volgende: ‘Van
hun volk gescheiden en afgescheurd, door hun geestelijke vorming verwijderd van
hun oorsprongswezen, zonder dat de Latijnse cultuur hun 't zelfdodend scepticisme
had kunnen opleggen, waren die Vlamingen, Maeterlinck, van Lerberghe, Eeckout,
Verhaeren, Vlaming herworden door een wending van hun intellect, en werd hun
liefde in latere tijd echter en inniger in zoverre dat ze vertonen gingen meer
traditioneel-eigenaardige, meer nationaal-karakteristieke hoedanigheden dan hun
land- en tijdgenoten, die schreven in de taal van hun volk, namelijk in het Vlaamse
Nederlands.’ (Kunst en geest in Vlaanderen, p. 27).
Maeterlinck, geboren Gentenaar die in 1911 de Nobelprijs voor literatuur zou
verwervenGalerie Triptico, heeft in 1902 tot ergernis van de Vlamingen zijn
verwijdering van hetgeen Van de Woestijne zijn ‘oorsprongswezen’ noemt,
wereldkundig gemaakt door in een artikel in Le Figaro onze taal smalend ‘un informe
et vaseux jargon’ te noemen.
Was dit een slippertje van zijn pen? Was het een uiting van wrevel wegens een
onheuse bejegening die hem alhier te beurt zou gevallen zijn? In elk geval is die
laatdunkendheid tegenover de taal van zijn voorouders geen constante houding van
Maeterlinck geweest.
Een paar jaar voordien had Cyriel Buysse zijn novellenbundel

M. Maeterlinck met zijn vrouw Renée Dahon in de tuin van het historisch kasteel van Médan waar
hij sedert zijn huwelijk in 1919 woonde (tot 1930).

Te lande laten verschijnen met de opdracht: ‘aan mijn vriend Maurice Maeterlinck
zijn deze herinneringen uit ons Vlaanderenland gewijd.’ In zijn dankwoord schreef
Maeterlinck, alluderend op een vroeger in het Frans geschreven verhaal van Buysse:
‘Je crois que vous avez bien fait de revenir à notre flamand maternel’. (A. Van
Elslander, Terugblik, p. 150)
Jaren later verdiepte Maeterlinck zich in de geschriften van Jan van Ruusbroec.
Hij bezorgde een complete vertaling in het Frans van Die geestelike brulocht en liet
ze voorafgaan door een uitvoerige inleiding, waarin fragmenten voorkomen uit
nagenoeg alle overige werken van de mysticus. (L'ornement des noces spirituelles
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de Ruusbroec l'admirable, traduit du flamand et accompagné d'une introduction par
Maurice Maeterlinck, Bruxelles, Paul Lacomblez, éditeur, 1910.) Voor zijn vertaling
gebruikte hij hoofdzakelijk een tekstuitgave, bezorgd door ‘de maatschappij der
Vlaamse bibliofielen’. Hij prijst de zorg, die aan deze uitgave besteed werd en bekent
dat hij met de tekst geworsteld heeft. ‘Ruusbroec’ schrijft hij, ‘verenigt de
onwetendheid van een kind met de wetenschap van iemand die uit de dood
teruggekeerd is. Bij het ontcijferen van zijn verkrampte syntaxis (syntaxe tétanique)
brak me regelmatig het zweet uit. Hij weet nagenoeg niets af van de geplogendheden,
de handigheden en de hulpmiddelen van het filosofisch discours en voelt zich gedreven
om slechts aan het ondenkbare te denken... Hij streeft ernaar ons bij te brengen wat
er in God omgaat en hij schrijft bladzijden, die Plato niet had kunnen schrijven.
...Verwacht geen literair kunstwerk, maar de krampachtige dronken vlucht van een
blinde en bloedende arend boven besneeuwde bergtoppen.’
Na een uitweiding over al het weerbarstige dat de lezer van Ruusbroec's geschriften
kan afschrikken, maant Maeterlinck tot nederigheid aan. ‘De woorden zijn
uitgevonden voor het gewone gebruik in het leven en ze zijn ongelukkig, onrustig
en verbaasd als landlopers geschaard rond een troon als af en toe een koninklijke
ziel ze naar elders leidt.’ En verder: ‘Dit boek is niet te ver van ons verwijderd. Het
bevindt zich waarschijnlijk in de kern van ons menselijk bestaan. Wij zijn het die
ons te ver van dit boek verwijderd bevinden.’ Waar hij het heeft over de verwoording
van de duizelingwekkende diepten van Ruusbroec's ervaringen, opgeroepen in ‘Een
spieghel der eeuwigher salicheit’, schrijft hij: ‘Om de verschrikkingen van deze liefde
hier en elders iet of wat te doen aanvoelen was er een taal nodig, die de intrinsieke
almacht bezat van de nagenoeg onheuglijke talen. Welnu, het Vlaams bezit die macht.
Misschien bergen verscheidene van zijn woorden en uitdrukkingen nog beelden in
zich uit de ijstijden. Ruusbroec beschikte dus over bouwstenen van de nagenoeg
oorspronkelijke taal, waarin de woorden lampen zijn achter de ideeën, terwijl het bij
ons de ideeën zijn, die de woorden moeten begrijpelijk maken. Ik ben geneigd te
geloven dat elke taal meer gedachten kan opwekken dan de man, hoe geniaal ook,
die ze hanteert. Aan de taal is het te danken dat een mysterieuze onwetende als
Ruusbroec het gedaan heeft gekregen de krachten, die sinds eeuwen in gebeden
verspreid lagen, samen te bundelen en werken te schrijven die voor ons hedendaagse
begripsvermogen nauwelijks toegankelijk zijn.’
Men kan op goede gronden betwisten dat het Nederlands van Ruusbroec het
ultra-archaïsch karakter bezit, dat Maeterlinck eraan toekent. Onmiskenbaar wordt
hier echter van de expressieve en evocatieve mogelijkheden van die taal getuigd. We
staan ver van de smalende kwalificatie ‘un infor-
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me et vaseux jargon’, waarmee hij in 1902 onze taal bedacht had.
Hoe kwam een wereldberoemd mondain auteur als Maurice Maeterlinck ertoe
zich te verdiepen in het werk van de veertiende-eeuwse kluizenaar uit Groenendaal?
Niets, zo lijkt het op het eerste gezicht, bestemde hem ertoe voor. Zelf leidde hij een
luxueus bestaan, besteedde veel zorg aan zijn fysieke conditie, beoefende zowat alle
sporten (schaatsen, tennissen, gewichtheffen, wielrijden, roeien, zwemmen, schermen,
zelfs boksen), bezat eigendommen in Oostakker, Passy, in Normandië, Grasse, Médan
en Nice (waar een monument tot zijn eer is opgericht en een laan zijn naam draagt).
Zelfs kocht hij een casino nabij Nice.
Het symbolisme, dat hij in zijn poëtisch en theatraal werk aanhing, bracht er hem
ongetwijfeld toe belangstelling te koesteren voor mystieke geschriften. In plaats van
zich zoals de naturalisten toe te leggen op het weergeven van de realiteit en op het
blootleggen van de determinismen, die ze in de realiteit meenden waar te nemen,
zochten de symbolisten door ritme, klanken en beelden emoties op te wekken, die
niet voor een duidelijke formulering en voor analyse vatbaar zijn. De natuur was
voor hen een woud van symbolen. Hun voorloper, Charles Baudelaire, drukte dit
beeldend uit in het gedicht Correspondances:
La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles,
Qui l'observent avec des regards familiers.

Dat de ongemeen rijke symboliek, die Ruusbroec in zijn geschriften ten toon spreidt
en waarin bloemen, water, duiven, edelstenen, fonteinen, kleuren en
gebruiksvoorwerpen een rol spelen, Maeterlinck's bewondering wegdraagt, ligt
helemaal in de lijn van zijn literaire opvattingen. Zo enthousiast is hij daarover dat
hij erbij vergeet dat hij in het begin van zijn voorwoord waarschuwde: verwacht geen
literair kunstwerk. ‘Van den geesteliken tabernakel openbaart, schrijft hij, een
interessant broederlijk aspect van zijn Vlaamse ziel. De subtiele zorg, die hij als
waarachtig artiest besteedt aan het verluchten en versieren van zijn verbeeldingen,
alsook het simpele plezier dat hij schept in het spel van kleuren en beelden, doen
soms denken aan zijn wonderbare tijdgenoten uit de Keulse school, de oude dromerige
schilders als meester Wilhelm Lochner en aan de bewonderenswaardige anonieme
dromers, die ver van hem verwijderd haast bovenaardse weerspiegelingen vastlegden
van geestelijke zaligheden, die in die eeuw en in de erop volgende, dicht bij God en
ver van de aarde ontloken.’
Het zou uiteraard verkeerd zijn de symbolisten voor moderne mystici te houden.
Geen haar op hun hoofd denkt eraan de trappen van aldoor verder doorgedreven
onthechting te bestijgen, die moeten leiden tot de volkomen leegte, waarin het
goddelijke zich kan openbaren. De robuste levensgenieter, die Maeterlinck was, zal
wel de laatste zijn, van wie we kunnen verwachten dat hij die volgehouden ascese
zou opbrengen. Een ‘flou artistique’ hangt over zijn poëzie en zijn theater, en daarin
dwalen langharige langoureuze meisjesfiguren, die zo lijken weggelopen te zijn uit
de decoratieve panelen van de in zijn tijd doorbrekende art nouveau. In een heel
andere sfeer beweegt hij zich dan die welke de geschriften van Ruusbroec oproepen.
Andere mystici zijn bovendien toegankelijker en beschikken volgens Maeterlinck
over een efficiënter taalvermogen. Hij noemt in dit verband Swedenborg, Novalis
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en Theresia van Avila. Waarom wierp hij zich dan op Ruusbroec's Middelnederlands
met zijn onvaste syntaxis

Portret van M. Maeterlinck door Tade Styka in 1947 gemaakt. Maeterlinck stierf op 6 mei 1949 aan
een hartaanval.

en zijn vele in onbruik geraakte woorden en uitdrukkingen en besteedde hij zijn talent
en zijn tijd aan het vertalen ervan in het anders geaarde Frans? Artiesten zijn meestal
complexe persoonlijkheden en de wegen, die ze volgen, zijn vaak onvoorspelbaar.
Zo kan men zich ook afvragen wat Maeterlinck er later toe bracht zich te interesseren
voor bijen, termieten en mieren, en, na zich daaromtrent een uitgebreide
wetenschappelijke literatuur eigen gemaakt te hebben, met zijn sierlijkste pen
achtereenvolgens La vie des abeilles, La vie des termites en La vie des fourmis te
schrijven.
In La vie des abeilles deelt hij mee wat de aanleiding ertoe was. Op reis in
Zeeuws-Vlaanderen, in een dorp dat hij niet noemt, maar waarvan hij een kleurige
beschrijving geeft, kwam hij aan huis bij een oude man, die hem verzen van Vergilius
te binnen riep en die in een droom van een tuin uitstekend uitgeruste bijenkorven
bezat. Zozeer was hij geboeid dat hij zelf bijen ging houden en zijn nieuwe woning
in Nice ‘villa des abeilles’ noemde.
Die aanleiding zou de bevreemdende belangstelling, die een half mensenleven
zou aanhouden, niet op gang gebracht hebben indien er vooraf niet iets bij hem
aanwezig was, dat hem bijzonder ontvankelijk maakte voor het mysterie, dat over
die kolonies van kleine diertjes met hun ingewikkelde sociale organisatie hangt.
Mogelijks viel Maeterlinck toevallig een uitgave van Ruusbroec's geschriften in
handen. Dat hij zich grote inspanningen getroostte om zich in te werken, is wellicht
te verklaren door datgene wat Van de Woestijne ook bij Van Lerberghe, Eeckhout
en Verhaeren waarnam: door een wending van hun intellect zijn ze Vlaming
herworden, en hun liefde werd in latere tijd echter en inniger.
Jaak Stervelynck
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Aandacht voor...
Maria Vlamijnck schrijft over het raadsel ‘mens’
‘Voorlopig heeft Maria Vlamijnck nog niet de waardering gekregen waarop ze recht
heeft. Maar de belangstelling voor haar oeuvre neemt toe, ook in Nederland.’ Zo
besluit Frans Van Campenhout zijn monografie over leven en werk van deze
Westvlaamse schrijfster1.
Maria Vlamijnck, die op 13 maart 1917 te Sheffield (Groot-Brittannië) het
levenslicht zag, heeft een allesbehalve gemakkelijk leven gekend. Bovendien had ze
al vroeg te kampen met een ongeneeslijke ziekte. Gelukkig was er nog de zee, de
enige die haar leek te begrijpen. Als jong meisje groeide ze op in Nieuwpoort.
Beroepshalve zou Maria Vlamijnck later in Brussel terechtkomen, maar toen ze met
pensioen ging trok ze weer naar de Westhoek. De dame vestigde zich in Koksijde,
waar ze nu nog woont.
De auteur schreef tal van geschiedkundige studies - ondermeer de monografieën
De slag bij Nieuwpoort in 1600 (1981) en Een plejade kunstschilders in Nieuwpoort
van 1835 tot 1918 (1990) - alsmede drie historische romans: Vierboete (1963), Het
beleg van Nieuwpoort (1977) en Toledo (1989). Bij de viering van haar zeventigste
verjaardag, in 1987, werd Maria Vlamijnck door het stadsbestuur van Nieuwpoort
gehuldigd. Toen ontving ze tevens het eremetaal van Patrick Dewael, Minister van
Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.
Eigentijdse menselijke problemen worden behandeld in Een steen op het graf
(1965), De weg terug (1971), De heer van Geuzen-Yde (1978), De donkere nacht
van Julia Fonteyn (1981), De gelieven van Salamanca (1983) en Zwerftocht naar
het geluk (1986).

Het letterkundig werk van Maria Vlamijnck getuigt van een uitgesproken voorliefde voor de
geschiedenis en de cultuur van Spanje, maar ook de eigen Westhoek behoort tot haar inspiratiebronnen.

Onderscheidingen
De donkere nacht van Julia Fonteyn2, een roman waarin de thematiek van de
religieuze roeping centraal staat, werd in 1981 bekroond met de Dr. F. Snellaertprijs
van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA). De motivatie luidde als
volgt: ‘De jury prees de roman voor de sobere, maar zeer literaire stijl, de
verantwoorde psychologische tekening van de hoofdfiguren en voor de rustige en
evenwichtige manier waarop de auteur de delicate aspecten van de
uittredingsproblematiek had behandeld.’
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Maria Vlamijncks openlijke onvrede met de wereld rondom haar komt het meest
expliciet tot uiting in haar verhalen - verschenen in literaire tijdschriften - en
gedichten. Poëzie van haar werd gebundeld in Het geluk, je moet het vergeten (1983)
en in Vanitassymbolen (1988).
In 1990 werd Maria Vlamijnck bevorderd tot ridder/caballero in de orde ‘Merito
Belgo-Hispanico’ en kreeg ze bovendien nog de medaille ‘Gran Premio Francisco
Goya’ toegekend. Deze twee Spaanse onderscheidingen kwamen niet uit de lucht
gevallen. Haar voorliefde voor Spanje komt immers zeer sterk tot uiting in: Vierboete,
De heer van Geuzen- Yde, De donkere nacht van Julia Fonteyn, De gelieven van
Salamanca, Zwerftocht naar het geluk en zeer zeker in Toledo. We gaan nu even
dieper op de drie laatstgenoemde romans in.

Liefde en geluk
De gelieven van Salamanca3 zet de thematiek van De donkere nacht van Julia Fonteyn
verder, aangevuld met die van de huwelijkstrouw. Samengevat kan men zeggen dat
de levensopdracht
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van de christelijke mens in het algemeen onder de loep wordt genomen. Twee
personen - een priester en een gehuwde vrouw - reizen onafhankelijk van elkaar naar
Spanje, om er met zichzelf in het reine te komen. Toevallig ontmoeten ze er elkaar,
trekken zich aan elkaar op en vertellen elk hun eigen levensverhaal. Geleidelijk
groeien ze naar een eenheid, waaruit ze de kracht putten om met verse moed opnieuw
hun ‘opdracht’ te vervullen: de priester in zijn parochie en de vrouw in het gezin als
moeder en echtgenote. De gelieven van Salamanca is daardoor uitgegroeid tot een
zeer ‘menselijk’ boek, dat op een tactvolle en gewetensvolle wijze moet beoordeeld
worden.
Een even verdienstelijk werk is Zwerftocht naar het geluk4. Daarin keert een man
uit het ‘Hoger Leven’ terug naar de planeet Aarde, waar hij 300 jaar eerder heeft
geleefd. Hij wil er de vrouw weervinden die hij toen liefhad, maar niet kon huwen.
Bij zijn terugkeer in het hedendaagse leven vindt de man zijn vroegere geliefde weer
in de persoon van een moderne vrouw. In de roman - een vreemde vermenging van
werkelijkheid, irrealiteit en metafysica - komen drie werelden aan bod: het verleden,
het heden en een ‘boeddhistische’ toekomst. Op die manier onderneemt de menselijke
geest een zwerftocht, door meerdere existenties heen, naar het geluk.

Historisch fresco
En dan is er nog de boeiende historische roman Toledo5, die aanvangt bij de Zeeslag
van Lepanto (1571) tussen christenen en Turken, en eindigt na de verovering van
Portugal door Filips II in 1582. Via een aantal verhaallijnen is de schrijfster erin
geslaagd een breed uitgesmeerd fresco te schilderen van het zestiende-eeuwse Spanje.
Een gedeelte van de handeling wordt door de auteur in de Nederlanden gesitueerd.

Vlaanderen. Jaargang 40

Centraal staan de avonturen van de broers Jayme en Diego de Mendoza de
Pinomayor, twee zonen van Rodrigo, regidor van Toledo. Na de Slag van Lepanto
wordt Jayme gelauwerd als de grote held, maar de ontvoering van Diego door de
vijand zet een domper op de vreugde. Het relaas van Diego's wedervaren, zijn
contacten met de Islamitische cultuur in Tunis en een ‘onmogelijke’ liefde behoren
tot de beste bladzijden van het boek. Eens terug in Spanje kan de man zich moeilijk
aanpassen aan het strenge katholicisme. Met als gevolg dat hij naar Mexico trekt om
zich daar ten dienste te stellen van de Spaanse koning.

Ook de mentaliteit van Spanje en die van de Nederlanden verschillen grondig van
elkaar. Maria Vlamijnck weidt daarover uit, terwijl ze het verhaal van Jayme en zijn
Antwerpse echtgenote Leonore van Moorebeke en Edessa vertelt. Deze dame, die
haar man mee naar Spanje is gevolgd, beleeft in dat land haar ‘cultuurschok’.
Overigens treden nog heel wat andere personages - zoals Filips II, kunstschilder El
Greco en zelfs mystici als Teresa van Avila en Joannes van het Kruis - op de
voorgrond. Ze zorgen ervoor dat het boek meer ‘ruggegraat’ krijgt. Behoorlijk wat
spanning, een zinvolle inhoud, een treffende sfeerschepping en een vlotte verteltrant
maken van Toledo een knappe roman.
Welk boek van Maria Vlamijnck men ook leest, steeds bezint ze zich over het
raadsel ‘mens’. Een antwoord daarvoor poogt ze te vinden in het verleden, de mystiek
en de theosofie. Maar laten we bij wijze van besluit de schrijfster zelf aan het woord:
‘Ik ben de auteur van de melancholie, de romantiek naast het realisme, van de onrust
en verscheurdheid, droefheid, schuld en boete en van uiteindelijk geloof in de waarde
van het offer, van de eer, schoonheid en liefde.’6
Jan Vorsselmans
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Eindnoten:
1 In: Frans Van Campenhout, Leven en werk van Maria Vlamijnck, Antwerpen, Uitgeverij De
Nederlanden, 1989, p. 57.
2 Maria Vlamijnck, De donkere nacht van Julia Fonteyn, Antwerpen, Uitgeverij De Nederlanden,
1981.
3 Maria Vlamijnck, De gelieven van Salamanca, Antwerpen, Uitgeverij De Nederlanden, 1983.
4 Maria Vlamijnck, Zwerftocht naar het geluk, Antwerpen, Uitgeverij De Nederlanden, 1986.
5 Maria Vlamijnck, Toledo, Dilbeekse Cahiers, 1989.
6 In: Frans Van Campenhout, a.w., p. 56.
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Prijskampen en Onderscheidingen
• Berichten voor deze rubriek sturen aan het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om te kunnen gepubliceerd worden in nr. 236 (mei-juni 1991) moeten de
berichten ons bereiken vóór 15 mei 1991. Met dank voor uw medewerking.

A. Letterkunde
• Antwerpen
Naar jaarlijkse traditie heeft de V(ereniging van) U(itgevers van) N(ederlandstalige)
B(oeken) de Plantin-Moretusprijzen 1990 toegekend waarbij tien boeken werden
bekroond. Hiermee wil de VUNB hulde brengen aan de uitgevers, drukkers, binders,
lay-outmen, illustratoren, fotografen en fotograveurs van de bekroonde top-tien. De
bekroonde werken worden tevens opgenomen in de brochure ‘New Books from
Flanders’, die n.a.v. de Frankfurter Buchmesse uitgegeven werd. De Gouden
legpenning werd toegewezen aan het boek ‘Gerard David’ van Hans J. van Miegroet
(Mercatorfonds), een zilveren legpenning werd weggekaapt door Lannoo/Tielt met
het boek ‘De Albums van Anselmus de Boodt’ (1550-1632) van Marie-Christiane
Maselis e.a.. Bronzen legpenningen werden toegekend aan ‘Reflecties’ van Gerard
Bodifée (Uitg. Pelckmans/Kapellen), Gaston van Camp en Ferry van Vosselen ‘Van
Aapmens tot Titanic’ (Altiora, Averbode), ‘Terra 1. Vanuit je leefruimte’ (De Sikkel)
van D. Coolsaet e.a., ‘De Nieuwe Rederijkerij’ van Bert Decorte (C. de
Vries-Brouwers), ‘Wetenschap nu en morgen’ van Paul de Meester e.a. (Univ. Pers
Leuven), ‘Het waren twee Koningskinderen’ van Norbert de Paepe
(Davidsfonds/Leuven), R. Verhulst e.a. ‘Exponent. Wiskunde voor het eerste jaar
ASO en TSO’ (Standaard Educatieve Uitg.) en Gerard Walschap ‘Verzameld werk.
Deel 2’ (Uitg. Manteau).
- De Corry Lievens Toneelprijs voor jeugdtoneel wordt voor de 8ste maal
uitgeschreven en de prijzenpot omvat 75.000 fr. Tot 15/9 kan men insturen.
Info en reglement aanvragen bij Gerda van Cleemput, Paul van Ostaijenlaan
37, 2050 Antwerpen.

• Brugge
De Provinciale Prijs voor Letterkunde 1990 was bestemd voor de monografie en het
essay. Er werden 14 gepubliceerde en 17 niet-gepubliceerde werken ingediend. De
jury was samengesteld uit Hugo Bousset, Wim Hazeu (NL), Paul Huys, Karel Osstyn
en Roland Soetaert, die volgende uitslag voorstelde: Gepubliceerd werk: - de
Provinciale Prijs ten bedrage van 30.000 fr. en de zilveren ereplaket van de Provincie
worden toegekend aan Bert Vanheste uit Nijmewegen (geboren te Pervijze) voor
zijn essay ‘Want uw vijand wie is dat?’; - een Eerste Premie ten bedrage van 20.000
fr. en de bronzen ereplakket van de Provincie, worden toegekend aan Patrick
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Vandermeersch uit Leuven (geboren te Brugge) voor zijn monografie ‘Passie en
Beschouwing’. Nietgepubliceerd werk: - een Eerste Premie ten bedrage van 15.000
fr. en de bronzen ereplaket van de Provincie worden ex-aequo toegekend aan: Luc
Devoldere uit Erembodegem (geboren te Kortrijk) voor zijn essay ‘Voltooid, mijn
monument’ en Gerard Soete uit Sint-Kruis (geboren te Pittem) voor zijn inzending
‘Monografie van Hugo van der Goes’.

• Brussel
Elisabeth Marain (Nederlandstalig) en René Swennen (Franstalig) sleepten de
Sabamprijzen 1990 in de wacht.

• Gent
Het Comité van de Vlaamse Poëziedagen, dat vanaf 1991 als vaste werkgroep is
ondergebracht bij het Poëziecentrum, organiseert ook dit jaar weer de Basiel de
Craeneprijs. Aan het wedstrijdreglement werden enige wijzigingen aangebracht.
De prijs werd opgetrokken tot 25.000 fr. Alle Vlaamse dichters, jonger dan 40
jaar, die tot vandaag slechts 2 dichtbundels hebben uitgegeven, kunnen 1
gedichtencyclus van max. 3 gedichten (= 3 bij elkaar horende gedichten) inzenden.
Auteurs uit het fonds van het Poëziecentrum kunnen niet deelnemen aan de Basiel
de Craeneprijs. Vanaf 1991 zullen er ook geen premies meer worden uitgereikt indien
de prijs om kwalitatieve redenen niet kan uitgereikt worden. Inlichtingen en een
wedstrijdreglement kan men aanvragen bij het Comité van de Vlaamse Poëziedagen,
p/a Poëziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent, tel. 091/25.22.25.

Houthalen-Helchteren
In 1991 komt het proza aan de beurt in de Mathias Kemp Prijs en hiermee bedoelt
men zowel het verhalend als beschouwend proza, inclusief jeugdliteratuur. Deze
wedstrijd, waarvoor alleen Nederlandse teksten in aanmerking komen, staat open
voor geboren Limburgers en niet-Limburgers die minstens vijf jaar in één van de
beide Limburgen wonen. De prijs wordt gehonoreerd met 3.000 gulden. Info en
reglement aanvragen bij Mevr. N. Droogmans-Hoewaer, Brelaarstraat 36, 3530
Houthalen-Helchteren (B). Uiterste datum voor inzending: 1 augustus 1991.

• Kortessem
Voor de Poëzieprijs P.G. Buckinx 1991 mag iedere deelnemer max. 3 gedichten (elk
gedicht niet langer dan 30 regels) insturen vóór 31/5 (in vijfvoud getypt) op het adres
P.G. Buckinx-Stichting, Kerkplein 11, 3720 Kortessem. De prijs bedraagt 25.000 fr.
(geschonken door de gemeente Kortessem). Inzenden onder schuilnaam. De jury
bestaat uit Prof. em. R.F. Lissens, Mevr. G. van Cauwelaert, de heren P. Lateur, Prof.
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P. Thomas, R. van de Perre, Anton van Wilderode en Flor van Vinckenroye. Info:
011/37.68.09.

• Tongeren
Ook in 1991 wordt de Poëziewedstrijd Stad Tongeren uitgeschreven. Het thema is
‘de dichter’. Gedichten, getypt, in vijfvoud en onder schuilnaam insturen naar
Redactiesecretariaat ‘Plinius’, t.a.v. de heer R. Rochus, Holt 103, 3740 Bilzen en dit
voor 1/6/91. Twee postzegels van 14 fr. bijvoegen. De jury bestaat uit Jeannine
Vanhaeren, Edith Oeyen, Ingrid Lenaers, Maurice Palmen, Hilda Houbrechts. In
totaal zijn dertien prijzen of vermeldingen voorzien: a. De Prijs van de Stad Tongeren
(kunstwerk plus oorkonde) - b. Twee eervolle vermeldingen (boekenpakket plus
oorkonde) - c. Tien geselecteerde werken (oorkonde). De bekroonde gedichten
(winnend gedicht en de twee eervolle vermeldingen) zullen in het tijdschrift ‘Oostland’
worden gepubliceerd. Vraag eerst volledig reglement aan!

B. Beeldende kunsten
• Brugge
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving 1991 is
voorbehouden aan textiel (tapijt, toegepaste textiel, kant, ...) en betreft creaties in
hoofdzaak uitgevoerd met natuurlijke vezels (vlas, papier, linnen, wol...) en/of met
synthetische vezels. Prijzenpot bedraagt 40.000 fr. De prijskamp staat open voor alle
Westvlamingen van geboorte of met tenminste 5 jaar domicilie in de Provincie. Iedere
deelnemer mag maximaal drie werken indienen. Reglement, deelnemingsformulieren
en alle verdere inlichtingen kunnen worden bekomen in het Provinciehuis Boeverbos,
Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (050/40.34.02) of
op het Secretariaat van het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële
Vormgeving, Warrenplein 3, 8310 Brugge. Deelnemingsformulieren dienen vóór 1
mei 1991 teruggestuurd naar het Provinciehuis Boeverbos; inzendingen dienen
binnengebracht op 10 of 11 mei 1991 in Westtoerisme, Kasteel Tillegem te 8200
Brugge.

• Brussel
Kunst in huis-kunstuitleen v.z.w. selecteert nieuwe werken op 17 april 1991. Kunst
in huis-kunstuitleen werkt volgens een systeem waarbij enerzijds werken van
beeldende kunstenaars worden gehuurd en anderzijds ledenabonnementen dit werk
kunnen ontlenen. Doel van het initiatief is o.m. een nieuw publiek te confronteren
met datgene wat representatief is voor de hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen.
Omdat Kunst in huis haar collectie actueel wil houden en ze bovendien wil uitbreiden
worden halfjaarlijkse selecties georganiseerd. De eerstvolgende selectie vindt plaats
op woensdag 17 april 1991.
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Alle Vlaamse kunstenaars wordt gevraagd werk ter selectie aan te bieden. Dit kan
tussen 13 maart en 3 april 1991 op één van de volgende adressen: Westrand,
Kamerijklaan, 1700 Dilbeek, tel. 02/466.55.64 - De Warande, Warandestraat 42,
2300 Turnhout, tel. 014/41.94.94 - CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, tel.:
011/22.99.31 - De Schakel, Schakelweg 8, 8790 Waregem, tel.: 056/60.35.00 Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, tel.: 050/60.03.93 - Centrale,
Gallaitstraat 80, 1210 Brussel, tel.: 02/216.00.80 - Centrale van Openbare
Bibliotheken, Lange Nieuwstraat 105, 2000 Antwerpen, tel.: 03/232.53.12. Wie meer
inlichtingen wenst, neemt contact op met Raf Coenjaerts, Kunst in huis, Gallaitstraat
80, 1210 Brussel, tel.: 02/216.00.80.

Geluveld
Kunstschilder Noël Vandorpe heeft andermaal zijn palmares van bekro-
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ningen uitgebreid met o.m. een Gouden medaille en de Prijs Talens, Spectraal, Gent
en Nieuwpoort; Eerste speciale vermelding voor ‘landschapschilderijen’ op de 41e
Grand Prix International de Peinture de Deauville; Gouden Medaille in ‘La Ronde
des Artistes 1990, Academie Wallonne des Arts’; ‘Médaille de Vermeil’ van de
Académie Européenne des Arts, Parijs; Zilveren medaille van de Académie
Européenne des Arts, comité Grand-Ducal, Wasserbillig; bekroning met het diploma
Coq d'Or van de Académie Wallonne des Arts, Charleroi.

• Gent
De Provinciale prijzen voor 1991 zijn voorbehouden aan Textiel- en weefkunst
(uiterste inzeddatum: 27 en 28 mei 1991), grafische kunsten (tot uiterlijk 2 en 3
september 1991) en fotografie (15 november 1991). Per prijs is 60.000 fr. ter
beschikking gesteld. Info: Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen, Afdeling 91,
Kultuur, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, tel. 091/25.30.01. Deze prijzen staan open voor
personen geboren in Oost-Vlaanderen of die er vijf jaar woonachtig zijn.

• Koksijde
N.a.v. het 6e Stripfestival dat gehouden wordt van 20 t/m 28/7 (Strip Koksijde 1991,
Zeelaan 174, 8670 Koksijde, tel. 058/51 66 80 of 51 88 10) wordt de keramiek
wedstrijd Strip Koksijde '91 georganiseerd met als thema ‘de stripfiguur in keramiek’.
Komen in aanmerking sculpturale keramiek, potdecoratie, murale decoratie,
half-verheven beeldhouwwerk (eventueel driedimensionaal) en keramisch juweel.
Belangrijk is dat het werk een uitbeelding wordt volgens de ziel van de stripfiguur
en als uniek exemplaar aangeboden wordt (geen seriewerk). Maximum 3 werken
waarvan tegen uiterlijk 15/6 drie kleurendia's (of foto's, maar geen polaroids) moeten
gestuurd worden naar Strip Koksijde, samen met naam, adres en curriculum vitae
van de kunstenaar. Er kunnen 60 werken geselecteerd worden. Inschrijvingssom 300
fr.

• Veurne
Op 25 mei e.k. moeten de deelnemers aan de Wedstrijd Plastische Kunsten 1991 van
het Comité ter bevordering van de kunst en ter bescherming van het kunstpatrimonium
(max. 3) werken indienen. De toegelaten disciplines zijn: olieverfen acrylschilderijen
op doek of paneel, airbrushing op doek en paneel en beeldhouwwerk in hout of
metaal. Thema is volledig vrij. Deelnemersbijdrage bedraagt 400 fr. Volledig
reglement en info: Vormingsinstituut, St.-Idesbaldusstraat 2, 8430 Veurne, tel.
058/31.18.90 of 31.35.29.
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C. Muziek
• Brussel
Sabam kende de Trofee Fuga 1990 toe aan enerzijds zangeres Lucienne Van Deyck
(zie ‘Vlaanderen’, nr. 194, mei-juni 1983, blz. 155/156) voor haar verdiensten op
het gebied van de vertolking van Belgische Muziek, en anderzijds aan Max
Vandermaesbrugge, muziekcriticus en inspecteur van het Franstalig muziekonderwijs,
voor zijn inspanningen voor de verspreiding van de Belgische muziek.
- Op de Koningin Elisabethwedstrijd 1991 zal voor de derde maal een werk van
componist Paul-Baudouin Michel als plichtwerk gecreeerd worden. Zijn inzending
‘Persoon per piano’ werd tevens bekroond met de Sabam-prijs.

• Gent
Pianist-componist Claude Coppens, die in 1956 laureaat werd van de Koningin
Elisabethwedstrijd, werd nu bekroond met de Driejaarlijkse Cultuurprijs van de Stad
Gent en dit voor zijn verdiensten als componist.

• Luik/Leuven/Brussel
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Koninklijke Federatie van Belgische
Notarissen vindt van 5 t/m 10/10 een Internationaal Concours voor Kamermuziek
plaats, bestemd voor jonge professionele musici van om het even welke nationaliteit
en georganiseerd i.s.m. het Conservatoire Royal de Liège en het Lemmensinstituut
van Leuven. Het concours is toegankelijk voor het publiek en wordt afgesloten met
een concert in het groot auditorium van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. Op 5 en 6/10: voorselecties in het ‘Conservatoire Royal’, 14, rue Forgeur,
Luik; 8/10: halve finale in het Lemmensinstituut in Leuven; 9/10: finale in het
Lemmensinstituut en 10/10: om 20.30 u. slotconcert. Inschrijvingstermijn (op speciale
formulieren) loopt tot 1 juni 1991. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.500 fr. per groep.
Het repertoire moet integraal samengesteld worden uit muziek uit de periode
1891-1991 en min. 4 werken omvatten die samen ca. 1 uur duren. De prijzen bedragen
200.000 fr., 140.000 fr. en 90.000 fr. Info: Secretariaat Internationaal Concours
Kamermuziek ‘Notamus’, Bergstraat 30-32, 1000 Brussel, tel. 02/50508 11; fax
02/514 14 48.

• Trieste (I)
Tot 31/8 kan men nog deelnemen aan de Internationale Compositiewedstrijd ‘Citta
di Trieste’, waarvoor een symfonisch werk wordt gevraagd. De prijzen bedragen
vijf, twee en een half, anderhalf en één miljoen lire. Info: Palazzo Municipale, Piazza
dell'Unita d'Italia 4, 34121 Trieste, tel. 00-39-40-6751-368312.
R.D.
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Namens het C.V.K.V. en de Redactieraad van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ wensen
we alle bekroonde kunstenaars van harte proficiat!

Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten voor deze rubriek sturen aan het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Om in aanmerking te komen voor publikatie in nr. 236 (mei-juni 1991) moeten
de berichten ons bereiken vóór 15 mei 1991. Met dank voor uw medewerking.

• Antwerpen
Van 12/5 tot en met 1/9 wordt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Leopold de Waelplein, 2000 Antwerpen de tentoonstelling ‘David Teniers de Jonge’
(1610-1690) georganiseerd, n.a.v. de 300ste verjaardag van het overlijden van de
kunstenaar. Dit is meteen de eerste grote overzichtstentoonstelling aan zijn werk
gewijd. De musea uit Leningrad, Londen, Berlijn, Dresden, Amsterdam, Parijs,
Madrid, Wenen en New York, naast belangrijke privé-verzamelaars, staan
meesterwerken in bruikleen af. De toegangsprijs bedraagt 200 BF (met de
gebruikelijke kortingen) en de tentoonstelling is toegankelijk dagelijks van 10 tot 17
u. en op woensdag tot 22. Gesloten op maandag. Een catalogus in Engelse en
Nederlandse versie is beschikbaar. Info: tel. 03/238.78.09.
- In het Museum Plantin-Moretus/Stedelijk Prentenkabinet op de Vrijdagmarkt
22, loopt tot 23 juni de prestigieuze tentoonstelling ‘Rondom Rubens: tekeningen
en prenten uit eigen verzameling’. Dagelijks toegankelijk van 10 tot 17 uur.
Op 30 mei 1640 overleed Pieter Paul Rubens in zijn woning aan de Antwerpse
Wapper. In de loop van 1990 werden, n.a.v. de driehonderdvijftigste verjaring van
zijn sterfdag, in vele steden in Europa en de Verenigde Staten
herdenkingstentoonstellingen en manifestaties op het getouw gezet. Deze grootmeester
van de barok mag dan ook met Giotto, Michelangelo, Velasquez, Goya, Picasso en
andere grootmeesters worden gerekend tot één der hoogtepunten in de
kunstgeschiedenis. Thans is het echter duidelijk dat Rubens een bijzonder omvangrijk
plastisch oeuvre heeft nagelaten waarvan hij geenszins geheel persoonlijk de
uitvoering verzorgde. Om aan de vele bestellingen en opdrachten te voldoen,
organiseerde hij een ‘schildershuys’ of atelier waarin talrijke ‘discipelen’ hun vorming
genoten en werden opgeleid tot volwaardige medewerkers. Sommigen onder hen
ontgroeiden echter snel het zuivere kopieerwerk en ontwikkelden zich tot volwaardige
meesters. Hun werk leunt doorgaans nauw aan bij dat van Rubens. Daarnaast deed
de meester veelal een beroep op begaafde kunstenaars die Rubens' ‘inventie’, door
hemzelf vastgelegd in rake ‘modelli’, gestalte gaven aan groot formaat. Met 46
vakkundig geselecteerde tekeningen en prenten uit eigen verzameling wordt het
tekenkundig en grafisch meesterschap getoond van kunstenaars uit de onmiddellijke
omgeving van Rubens. Vrijwel alle ondergingen ze de invloed van de grote meester.
Slechts van Deodaat del Monte, Jacob Moermans, Justus van Egmont en
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Willem Panneels is met zekerheid bekend dat zij hun opleiding effectief in het atelier
van Rubens genoten. Bijzonder goed ingelicht daarentegen zijn we over de talrijke
kunstenaars op wie hij vaak een beroep deed om bepaalde opdrachten uit te voeren.
Zo verzorgde Jan Breughel I veelal de bloemenpartijen in zijn schilderijen, terwijl
Frans Snyders en Paul de Vos stillevens of dieren schilderden. Jan Wildens realiseerde
dan weer het landschap en Antoon van Dyck was ongetwijfeld de voornaamste
figurenschilder ooit werkzaam in het ‘schildershuys’ van Rubens. Deze samenwerking
uit commerciële noodzaak kwam wellicht het best tot uiting in de opdracht die Rubens
ontving voor de decoraties bij de Blijde Intrede van de Kardinaal-Infant Ferdinand
in Antwerpen in 1635 en de realisatie van een 60-tal mythologische voorstellingen
bestemd voor de Torre de la Parada, het jachtslot van Filips IV, koning van Spanje.
Hiervoor deed hij een beroep op o.m. Jacob Jordaens, Cornelis de Vos, Cornelis
Schut, Jan Boeckhorst, Erasmus Quellinus II en Theodoor van Thulden. Deze
kunstenaars zijn op de tentoonstelling vertegenwoordigd d.m.v. één of meerdere
bladen van hun hand. Verder zijn er fraaie tekeningen te zien van Rubens' vriend
Hendrik van Balen I, en Filips Fruytiers, die de kinderen uit het tweede huwelijk van
de meester portretteerde.
De tentoonstelling toont eveneens een aantal van de beste prenten die vrijwel alle
werden gegraveerd naar inventies van Rubens. Bij het aanschouwen van
reproduktiegrafiek naar Italiaanse meesters, moet Rubens het belang van dit medium
hebben ingezien. Toch was hij niet onverdeeld gelukkig met de wijze waarop pareltjes
van schilderkunstige picturaliteit, zoals de werken van Titaan, werden in prent
gebracht. Hij stelde dan ook alles in het werk om dit euvel te verhelpen. Zijn
bemoeienissen met betrekking tot de grafiek waren dan ook bijzonder verregaand
en veeleisend t.o.v. de vaak jonge graveurs. Deze intense samenwerking heeft er dan
ook voor gezorgd dat het grafisch oeuvre van Christopher Jegher, Lucas Vorsterman
en Paul Pontius thans tot het beste mag worden gerekend van wat de Rubensgrafiek
in het bijzonder en de prentkunst in het algemeen heeft voortgebracht. Toegangsprijs
75 fr. - Info: tel. 03/233.02.94 en 232.24.55.
- Kunstrecensent en dichter Remi de Cnodder meldt dat begin april 1991 volgende
publikaties van zijn hand verschijnen: dichtbundel ‘Hontenisse’ met illustraties van
Frans Van Loock (bij ‘Esprit’, Clinge, Zeeuws-Vlaanderen); kunstmappen ‘Aurora’
vier litho's van Frans van Roosmaelen en vier gedichten van R. de Cnodder (50 ex.,
prijs 8.000 fr.), ‘Evasione’ met vier aquarellen van Maya Wildevuur en opnieuw vier
gedichten van hemzelf (30 ex., prijs 8.250 fr.) en ‘Amabile’ met vier litho's van Karl
Heeremans en vier gedichten van R. de Cnodder (30 ex., prijs 10.000 fr.). Info: R.
de Cnodder, Italiëlei 219, bus 7, 2000 Antwerpen, tel. 03/32.80.62.

• Beerse
Op 22/2/91 werd de v.z.w. Vlaamse Vereniging voor Cultuurdiensten (V.V.C.D.)
opgericht. Deze nieuwe vereniging in het culturele veld stelt zich tot doel de
cultuurdiensten en -ambtenaren van de diverse overheidsbesturen (gemeentebesturen,
provinciebesturen en Vlaamse Gemeenschap) te verenigen in een koepelorganisatie
die zal uitgebouwd worden op provinciaal gestructureerde afdelingen. De Vlaamse
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Vereniging voor Cultuurdiensten (V.V.C.D.) streeft naar een integraal en geïntegreerd
cultuurbeleid, in overleg en in samenwerking met de andere sectoren binnen het
algemeen welzijnsbeleid. Ze pleit dan ook voor de oprichting van een cultuurdienst
in elke Vlaamse gemeente en de opname van de functie cultuurambtenaar in het
personeelskader van de gemeentelijke administratie. De vereniging hoopt haar steentje
te kunnen bijdragen tot een volwaardig cultuurbeleid door het nemen van initiatieven
zoals het inrichten van bijscholings- en vormingsactiviteiten; het uitbouwen van een
documentatie-, een inventarisatie- en een informatiecentrum; het uitgeven van een
tijdschrift; het bieden van kansen tot ontmoeting en uitwisseling van ervaringen; het
begeleiden van beginnende ambtenaren bij de uitbouw van cultuurdiensten en het
opzetten van gezamenlijke (gemeente-overschrijdende) initiatieven. Voor meer
informatie kan U steeds terecht bij: Prov. Antwerpen: Paul Neef, Korenbloemstraat
7 te 2340 Beerse, tel. 014/61.34.63 (pr.) - 014/61.19.71 (8-16 u.); Claire Bolsens, C.
Van Goeystraat 40 te 2070 Zwijndrecht, 03/252.57.77 (pr.) - Prov. Oost- en
West-Vlaanderen: René De Pauw, Molenhoek 17 te 9185 Wachtebeke - Prov. Limburg
en Brabant: Stan Bresseleers, Grote Hoef 2 te 3920 Lommel.

• Brugge
Bij de vzw Archeo-Brugge (Mariastraat 36a, 8000 Brugge; rek. nr. 476-2043381-71)
verschijnt in mei e.k. een opmerkelijk boek i.v.m. de opgravingen in de omgeving
van de Burg in Brugge, waar men imposante muurresten (vanaf de 10e eeuw) van
de voormalige Sint-Donaaskerk en -klooster en de stenen burcht uit de 10e eeuw
heeft ontdekt. Het boek dat in een redactie van Hubert De Witte, de titel ‘De Brugse
Burg. Van grafelijke versterking tot moderne stadskern’ meekreeg, kan verkregen
worden bij voorintekening (tot 30/4) tegen 1.050 BF (daarna 1.250 BF). Het zal ca.
200 zw.-w. en 8 pp. vierkleuren reprodukties bevatten en 224 blz. tellen.

• Brugge (St.-Andries)
In Amphora Finippon (Oudstrijderslaan 14, tel. 050/38.83.42) loopt tot 31/5 de
tentoonstelling ‘Tribale kunst van de Konds’ (Centraal-Indië). Dagelijks (behalve
op maandag) van 10-12 en van 14 tot 18 u. Op zon- en feestdagen van 16-18 u.

• Brussel
De Vlaamse Vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten (Koningsstraat 10, 1000
Brussel) zet van 15/3 t/m 28/4 de tentoonstelling ‘Nieuwe Namen’ op: een tekst- en
fototentoonstelling, alle dagen vrij toegankelijk tussen 10 en 19 u. Het gaat over durf
en branie, verontwaardiging, kwaliteit en kwantiteit, over de onmisbaarheid van de
kritiek en de opdringerigheid van de media, over Geert Van Istendael, Charles Ducal,
Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Kristien Hemmerechts, Dirk Van Babylon,
Stefan Hertmans, Rita Demeester, Patricia De Martelaere, Eric De Kuyper, J.M.H.
Berckmans, Luc Boudens, Willy Van Poucke, Bob Van Laerhoven, Gilbert Grauws,
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Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoy, Herman Portocarero, Pol Hoste, Brigitte Raskin
en Guido Van Heulendonck. Met teksten van Daniël Robberechts, Jos Borré, Leo
de Haes en Marc Reynebeau en foto's van Filip Claus en Patrick de Siegelaere.
- Uit het programma van de lunchvoorstellingen in het Paleis voor Schone Kunsten
noteren we voor de tweede helft van april nog twee voorstellingen: 23/4 (om 12.45
u.): ‘Les Funambules’ door Joseph Collard en J.-L. Danvoye; op 30/4 (om 12.45 u.):
‘De Coburger’ van Mark De Bie, door Jo De Meyere. Tickets tegen 100 fr.
- In het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel loopt van 1/3 tot en met 12/5 de
tentoonstelling ‘1951-1991: een tijdsbeeld’ en dit n.a.v. de 60ste verjaardag van
Koning Boudewijn. Binnen deze periodes komen telkens de volgende thema's aan
bod: de internationale context, de sociale en politieke geschiedenis en de economie,
de wetenschap en de technologie, ontwikkelingen die, aan de hand van voorheen
nooit samengebrachte archiefbeelden van de BRT en de RTBF, doorheen de
tentoonstelling op een videomontage worden getoond. Voor de beeldende kunsten
werd werk samengebracht van 40 Belgische kunstenaars die in deze periode
vernieuwend waren. De vertegenwoordigers, hoofdstromingen en voornaamste
initiatieven op het vlak van de architectuur en de stedebouw, de Vlaamseen Franstalige
literatuur en het theater, de ernstige en populaire muziek, de dans, de mode, worden
alle geïllustreerd door België's meest gerenommeerde fotografen en aan de hand van
objecten, maquettes, klankband, enz. Een overzicht tenslotte van de voornaamste
filmprodukties wordt audiovisueel weergegeven in een aparte zaal, parallel met een
festival van de Belgische film in het Filmmuseum.
Toegangsprijs: 200 fr. met de gewone reducties. Ingang via Ravensteinstraat 23
en Koningstraat 10. Groepen moeten zich vooraf melden op 02/507.84.68.
Rondleidingen voor groepen van max. 15 pers. (scholen: 1050 BF, volwassenen
1200 BF). Er is een begeleidend wetenschappelijk boek uitgegeven in het Nederlands,
Frans en Engels.
- In het Koninklijk Circus loopt op 25, 26, 27, 28, 29 en 30/4 (telkens om 20 u.
en op 28/4 ook om 15 u.) de anti-apartheidsmusical ‘Sarafina’ van dichter-componist
Mbongeni Ngema en saxofonist Hugh Masekela. Sarafina! kende een overrompelend
succes in Johannesburg, New York, Berlijn, Amsterdam, Rome, Tokyo, Parijs en
andere wereldsteden. De musical richt zich tot een bewust publiek, met een jonge
en eigentijdse mentaliteit, tot al wie openstaat voor de wereldproblematiek. Maar
bovenal is Sarafina! een spetterende theatershow, wervelend en meespelend. Tickets:
van 500 tot 1300 BF. Reservaties: Koninklijk Circus: 02/218.20.15 - Paleis voor
Schone Kunsten: 02/507.82.00 - Ticketel: 02/219.10.10.
- In de ASLK-Galerij, Kreupelenstraat 12 in 1000 Brussel loopt van 15/3 tot en
met 2/6 de tentoonstelling ‘Fin de Siècle - Belgische tekeningen, pastels en prenten
van 1885 van 1905’. Dagelijks toegankelijk van 10 tot 18 u. (ook op zon- en
feestdagen). Gratis toegang.
- De Dienst Beeldende Kunst en Musea (tel. 02/510.36.63: Maureen Vervloesem)
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap maakte in een omzendbrief,
ondertekend door de heer W. Juwet, inspecteurgeneraal, de mogelijkheden tot steun
bekend, die via de Administratie Kunst, Bestuur Beeldende Kunst en Musea, ter
beschikking staan van kunstenaars. De Vlaamse Gemeenschap heeft immers op de
begroting een krediet voorzien voor de aankoop van kunstwerken, voor werkbeurzen,
reisbeurzen en toelagen allerhande. Elke kunstenaar kan een aanvraag indienen bij
deze Administratie. Wel wordt er verwacht dat de aanvraag iets vertelt over het
waarom van de vraag, over de omvang van de verwachte steun of tussenkomst, over
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de aard van het werk waarmee de kunstenaar zich wenst te manifesteren. Het spreekt
vanzelf dat vooral bij een eerste aanvraag bijkomende informatie gewenst is en dan
best foto's van degelijke kwaliteit bij het dos-

Vlaanderen. Jaargang 40

116
sier zijn gevoegd. Al deze vragen, foto's en gegevens zullen vervolgens worden
besproken, volgens een strikte procedure, door de leden van de Vlaamse Commissie
voor de Beeldende Kunst, die advies dienen uit te brengen over het aldus
samengestelde dossier. De procedure voorziet dat, in het volgende stadium, dit advies
wordt voorgelegd aan de Gemeenschapsminister van Cultuur die de eindbeslissing
neemt. Een bijzondere mogelijkheid tot ondersteuning en promotie van de beeldende
kunstenaar vormt de organisatie van de lezeingen en de atelierbezoeken. Een toelage
van 4.000 BF per lezing of per atelierbezoek wordt rechtstreeks aan de kunstenaar
verleend die door een organisator werd aangesproken. Belangstellende kunstenaars
kunnen zich bereid verklaren tot het houden van lezingen of tot het openstellen van
hun atelier, door middel van een geschreven bericht dat gestuurd wordt aan de
Administratie Kunst. Als enige voorwaarde wordt gesteld dat de Vlaamse Commissie
van Advies voor de Beeldende Kunst minstens één keer een gunstig advies heeft
uitgebracht over het werk van de kandidaat of dat deze minstens aan een paar positief
geadviseerde tentoonstellingen zou hebben deelgenomen.

• Dalfsen (NL)
Voor de elfde keer wordt van 5 tot en met 10/8 door de Christian Artists
Europe-vereniging een Internationaal Congres voor muziek, dans, toneel en beeldende
kunst georganiseerd. De congresprijs bedraagt f 295 / 5.860 BF per persoon. Info en
inschrijving: Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam.

• Diest
Sinds enige tijd werpt Diest zich op als de bakermat van het Brabantse literaire
gebeuren. Zo is er de maandelijkse ontvangst van een auteur in het Cultuurcentrum
van het Begijnhof: ‘Literatuur op zondag’ (elke eerste zondag van de maand - van
11 u. tot 12 u.).
En dan een primeur: De ‘Eerste Diesterse nacht van de poëzie’ op 22 juni 1991,
eveneens in het Cultuurcentrum van het Begijnhof. Dit is meteen de eerste grote
manifestatie in een uitwisselingsproject met Nederland. Onze Noorderburen zullen
tijdens deze ‘Midzomer-Poëzienacht’ een groep auteurs en musici afvaardigen uit
de omgeving van Harderwijk. Ook een aantal bekende auteurs uit Vlaanderen zijn
inmiddels gecontacteerd, dit alles met medewerking van de Taalunie en het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. De presentatie is in handen van BRT-Radio en TV
medewerker Johan Van Cauwenberghe. Organisatie: Ina Stabergh, Papenbroekstraat
217, 3290 Diest. Info: tel. 013/33.39.94.

• Galmaarden
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In een organisatie van de Kunststichting Perspektief vzw heeft een
groepstentoonstelling plaats in het Provinciaal Trefcentrum Baljuwhuis te Galmaarden
van 6 t.e.m. 21 april 1991. Voor deelname aan deze tentoonstelling werden
geselecteerd: Johan De Fré (Antwerpen), Christiane Meeuwis (Geetbets), Paul De
Vleminck (Rixensart), Jean-Marie Swerts (Neerheylissem), Emiel Uytterhoeven
(Kalmthout), Christian Nicaes (Wezembeek-Oppem) en Ingegert De Smet (Blanden).

• Gent
Aan componist Jan Douliez werd in Goiâna (Brazilië) postume hulde gebracht door
aan een zaal van het kunstinstituut, waaraan hij jarenlang verbonden was, de naam
‘Jean François Douliez’ te geven. Op die manier wil men zijn grote inzet en
verdiensten als musicus en pedagoog huldigen. Prof. Jan Douliez, die in 1987 schielijk
overleed te Brussel in de zaal ‘Jacques Brel’ van Sabam, tijdens een vergadering,
stichtte te Goiânia een Conservatorium, Faculteit der Federale Universiteit, waarvan
hij Directeur werd. Na meer dan 15 jaar in Brazilië te hebben verbleven, kwam hij
- na zijn op ruststelling - terug naar België, waar hij tot aan zijn dood actief deelnam
aan het muzikale leven: als jurylid bij het afnemen van examens aan onze Vlaamse
Conservatoria en Muziekacademies; als voorzitter van de ‘Raad der Wijzen’ bij
Sabam; als redactielid van het tijdschrift ‘Vlaanderen’; als componist van talrijke
vocale en instrumentale werken en als stichter-dirigent van het ‘Gents Symfonisch
Studie-Orkest’ (GESO), dat hij oprichtte in 1981 met de bedoeling aan
muziekstudenten en -liefhebbers de kans te geven in groepsverband te musiceren.
Dit orkest staat nu onder de professionele leiding van L. Soudan en aanvaardt nog
steeds nieuwe leden. (Voor inlichtingen: tel. 091/23.11.36).
- Wie interesse heeft voor Industriële archeologie moet in het Museum voor
Industriële archeologie en textiel de tentoonstelling ‘Industriële archeologie: hoe
eraan te beginnen’ gaan bekijken tussen 6/4 en 31/12 (Oude Vest 20, ingang
Minnemeers, tel. 091-23.59.69). Stap voor stap wordt uitgelegd hoe industrieel
archeologisch onderzoek kan worden verricht in de eigen stad of het eigen dorp.
Vrijwilligers en leerlingen in schoolverband wordt de mogelijkheid geboden om
samen met het Museum op zoek te gaan naar het eigen industrieel verleden. Dit
thema kadert weliswaar in een ruimere opstelling, die een overzicht geeft van de
industriële archeologie in België.
- In het Centrum voor Kunst en Cultuur (St.-Pietersplein 9, tel. 091/22.07.62) vindt
van 31/5 tot en met 28/7 de tentoonstelling ‘Craft Today USA’ plaats: een overzicht
van de artistieke ontwikkelingen in de toegepaste kunsten in de Verenigde Staten in
de jaren tachtig. De getoonde werken behoren tot het beste wat de Verenigde Staten
te bieden heeft in de artistieke verwerking van klei, glas, kunststoffen, hout en metaal.
Paul Smith, Directeur-emeritus van het American Craft Museum te New York, maakt
de selectie. Zijn keuze toont vooral de vitaliteit, de creativiteit en de grote diversiteit
die zo kenmerkend zijn voor de toegepaste kunsten aldaar. Dagelijks (behalve op
maandag) tussen 10 en 17 u.
- In het Museum van Hedendaagse kunst (Citadelpark) loopt van 17/5 tot en met
1/6 de tentoonstelling ‘Time Festival’ met hedendaagse Amerikaanse kunst. Naast
een installatie van Dara Birnbaum zullen video ‘The Kitchen’ en een performance
door Constance de Jong en Tony Oursler te zien zijn. Open: dagelijks (behalve op
maandag) van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 u. Info: tel. 091/21.17.03).
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- In het Museum voor Schone Kunsten (Citadelpark) kan men tussen 1/7 en 31/10
een kijkje gaan nemen in de tentoonstelling ‘Restauratie voor het Museum’, dagelijks
tussen 9 en 12.30 en 13.30 en 17.30 u., behalve op maandag. Recente restauraties
en conserveringsbehandelingen van werken uit de eigen collectie worden aan het
publiek voorgesteld. Naast werk van eigen restaurateurs staan vooral de meest
ingrijpende behandelingen die door het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium werden uitgevoerd in de kijker. Aan de hand van fotografische
opnamen voor, tijdens en na de restauratie, röntgenen infra-roodopnamen wordt een
duidelijk beeld gegeven van de diverse technieken. Daarenboven krijgt het publiek
de kans om probleemgevallen aan een groep deskundigen voor te leggen.
- De bedoeling van de overzichtstentoonstelling ‘Vijfentwintig Jaar Aanwinsten’
van 1/6 tot 25/8 in het Bijlokemuseum (Godshuizenlaan 2, tel. 091/25.11.06, dagelijks
van 9.30-12.30en van 13.30 tot 17.30 u.; gesloten op maandag) is tweeërlei. Enerzijds
wil ze de speciale aandacht vestigen op de kunstwerken die in de verlopen kwart
eeuw verworven werden door het Museum. Anderzijds is deze manifestatie een
inventarisatietentoonstelling die de wetenschappelijke gegevens over de in de laatste
25 jaar verworven werken via een rijk geïllustreerde catalogus eens en voorgoed zal
vastleggen. Tot de voornaamste aanwinsten behoren de zogenaamde ‘Schenking
Grandmoulin’ die bijna alle takken van de kunstnijverheid omvat, drie 16de-eeuwse
prachtige wandtapijten die te Brussel werden geweven in opdracht van François
d'Avroult, abt van de Sint-Pietersabdij, en tal van uitzonderlijke stukken Gents zilveren koperwerk.
- ‘Bundel te buiten’ is een poëziemanifestatie georganiseerd door het Poëziecentrum
en het Noordstarfonds in de Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent
(091/35.37.03) met de dichters Patrick Lateur (Catacomben), Frans Denissen (De
Schuld van Newton), Fernand Florizoone (Een zee van naamloosheid) en Rita Geys
(Een vinger in het oog), terwijl Stefan Hertmans en Roland Jooris voorlezen uit eigen
werk. Marcel van Nieuwenborgh interviewt en Marleen van Remoortere presenteert
en draagt voor. Luk Callens en Luc Van Loo staan in voor de muzikale omlijsting.
Toegangskaarten (bij Fnac en Poëziecentrum) tegen 250 en 200 fr. Enige datum:
20/4 om 20 u. Op 24/4 om 20.30 u. is het blaaskwintet Arcane in de Gele Zaal te
gast. De muzikanten zijn Francis Poskin (fluit), Piet van Bockstal (hobo), Philippe
Saucez (klarinet), Christophe Feron (hoorn), Paul Everaert (fagot), Geert Dhondt
(basklarinet) en Paul Voet (trompet). Op het programma werk van Jolivet, Hindemith,
Barber en Janacek. Kaarten: 200 en 250 fr. (voorverkoop: Fnac).

• Knokke-Heist
Het C.C. ‘Scharpoord’, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist (tel. 050/61.37.61) verleent
van 23/4 tot en met 19/5 onderdak aan de tentoonstelling ‘André Garitte Foundation’,
dagelijks (behalve op maandag) toegankelijk tussen 10 en 10 u. Door André Garitte
werden uit zijn collectie volgende kunstenaars geselecteerd voor deze tentoonstelling:
abstrakte jaren '20: Marcel-Louis Baugniet, Felix de Boeck, Jan Cockx, Cesar
Domela, Emond van Dooren, Marc Eeman, Ernest Engel-Pak, Pierre-Louis Flouquet,
Willy Kessels, Jan Kiemeneij, Jos Leonard, Karel Maes, Jozef Peeters, Jules
Schmalzigaug, Victor Servranckx, Michel Seuphor, Edmond Vandercammen, Hubert
Wolfs. - surrealisme: Paul Colinet, Paul Delvaux, André Deroo, Marc Eemans,
Alexis Keunen, Felix Labisse, Yves Laloy, René Magritte, Marcel Mariën, E.L.T.
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Mesens, Max Servais, Roland Topor en Villas. - figuratie: Martin Baeyens, Ben,
Fred Bervoets, Etienne Elias, Jack Godderis, René Guiette, Paul van Hoeydonck,
Floris Jespers, Paul Joostens, Jacques Lennep, Claude Lyr, Frans Masereel,
Panamarenko, Roger Raveel, Félicien Rops, Rik Slabbinck, Léon Spilliaert, Yvan
Theys, Jan Vanriet, Wout Vercammen. - abstrakte jaren '50: Willy Anthoons, Gaston
Bertrand, André Beullens, Maurice Boel, Bram Bogart, Silvano Bozzolini, Jan
Burssens, Georges Carrey, Geneviève Claisse, John Cluyse-
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naar, Georges Collignon, Amedée Cortier, Gilbert Decock, Jo Delahaut, Paul Franck,
Ray Gilles, René Guiette, Francine Holley, Richard Kayler, Leopold Leclercq, Jean
Leppien, Kurt Lewy, Antoon Marstboom, Vincent van den Meersch, Gaston de Mey,
Jean Milo, Victor Noël, Luc Peire, Leopold Plomteux, Jean Rets, Jan Saverys, Gilbert
Swimberghe, Guy Vandenbranden, Stella Vanderauwera, Jef Verheyen, Ferdinand
Vonck, Fritz Wybaux, Maurice Wyckaert.

• Leuven
Davidsfonds/Uitgeverij en Infodok Leuven/Amsterdam gaan voor hun
jeugdboekenfonds samen onder de naam Davidsfonds/Infodok. De nieuwe Leuvense
uitgeverij zal dan de belangrijkste uitgever van kinder- en jeugdboeken in Vlaanderen
zijn. Door de synergie tussen de cultuurbeweging met haar 115-jarige uitgeeftraditie
en de dynamiek van een onderneming die in de jaren '70 ontstond uit de
jeugdbeweging, wil Davidsfonds/Infodok op de eerste plaats de kwaliteit en de
aanwezigheid van het Vlaamse kinder- en jeugdboek bevorderen. Dank zij zijn vaste
acteurs, het grote aantal kwaliteitstitels en de hoge oplagen, beschikt
Davidsfonds/Infodok bovendien over een ongemeen sterke vertrekpositie met het
oog op de Nederlandse markt. Jos Baeckens, een van de stichters en sinds jaren de
dragende kracht van Infodok, blijft directeur. Norbert D'hulst, secretaris-generaal
van het Davidsfonds, wordt gedelegeerd bestuurder. In de zomer en het najaar zal
Davidsfonds/Infodok werk publiceren van onder meer Marc de Bel, Patrick Bernauw,
Daniël Billiet, Nicole Boumaâza, Etienne Bruneel, Babette Cole, Wim Daems, Luc
Depondt, Claude Dubois, Bettie Elias, Kolet Janssen, Gregie de Maeyer, Sven
Nordqvist, Robert Swindels, Lydia Verbeeck, Karel Verleyen, Detty Verreydt, Liva
Willems... Contactpersonen: Norbert D'hulst, secretaris-generaal Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven (016/22.18.01) en Jos Baeckens, directeur
Infodok, Brabançonnestraat 95A, 3000 Leuven, tel 016/22.87.44.
- De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten verhuist naar de Koning Albertlaan
50, 3000 Leuven en het nieuwe telefoonnummer luidt: 016/22.21.21.
- Het Dertiende Europees Poëziefestival vindt plaats van 22/11 tot en met 1/12
onder het motto ‘Het Europa van de Dichters’ met de bedoeling tussen dichters uit
Oost en West, Noord en Zuid een interne dialoog op te zetten rond de toekomst van
Europa, m.a.w. een fundamentele kritische reflexie over de toekomst van de Europese
cultuur op het einde van de 20ste eeuw. Naast colloquia zijn er debatten, readings
en muzikale opluisteringen voorzien. Info: Blijde Inkomststraat 9, 3000 Leuven, tel.
016/23.53.51.
- In een organisatie van de Kunststichting Perspektief (Mercatorlaan 25, 3150
Haacht, tel. 016/60.33.35) vindt in het P. Van Humbeek-M. Pironmuseum,
Mechelsevest 108, 3000 Leuven, van 28/6 tot en met 28/7 de tentoonstelling
‘Beeldhouwkunst-Grafiek’ plaats. Het is de bedoeling via deze tentoonstelling de
band tussen beide kunstvormen te benadrukken en door het tegenover elkaar stellen
ervan hun beider ‘ruimtedimensie’ te bekrachtigen. Aan deze nationale tentoonstelling
nemen deel: Annie Andriessen (beeldhouwen), Emiel Uytterhoeven (beeldhouwen),
Patrick Crombé (beeldhouwen), Marc Decker (beeldhouwen), Christian Nicaese
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(beeldhouwen), Maurice Haccuria (beeldhouwen-grafiek), Els Vos (grafiek), Katrien
Caymax (grafiek) en Martin R. Baeyens (grafiek).

• Sint-Amands
Van 2/3 tot en met 27/10 biedt de tentoonstelling ‘Emile Verhaeren en James Ensor’
in het Provinciaal Verhaerenmuseum, Kaai 22 in St.-Amands een fascinerende kijk
op twee eminente kunstenaars uit ons land, respectievelijk kunstcriticus en graficus.
Emile Verhaeren heeft als geen ander in onze literatuur het Vlaamse landschap,
van de Kempen tot de Noordzee en vooral dan het indrukwekkende gebied langs de
oevers van zijn geliefde Schelde, bezongen. Zijn werk werd in zowat elke wereldtaal
vertaald en heruitgaven verschijnen nog elk jaar. De dichter werd in 1855 geboren
te Sint-Amands-aan-de-Schelde op enkele passen van de rivier. Het provinciebestuur
van Antwerpen bouwde in dit Kleinbrabantse dorp het provinciaal Verhaerenmuseum
uit. Het gerestaureerde pand - prachtig gelegen aan de bochtige Scheldeoever - straalt
iets bijzonders uit. Kunstschilders zoals Theodoor Van Rysselberghe, Fernand Knopff
en James Ensor behoorden tot de vriendenkring van Emile Verhaeren. De dichter
schreef immers lange tijd recensies van tentoonstellingen alvorens, grote,
gestructureerde monografieën te brengen. Van in de jaren tachtig verdedigde
Verhaeren consequent het oeuvre van Ensor. Diens werk werd toen geweigerd in de
Antwerpse en Brusselse ‘salons’. Een hoofdstuk uit de monografie die Verhaeren
over Ensor schreef, werd vertaald in het Nederlands en in de catalogus van de
tentoonstelling opgenomen. In deze tekst geeft Verhaeren zijn visie op 17 etsen van
Ensor. Het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen gaf deze originele etsen in
bruikleen waardoor ze konden worden opgenomen in de tentoonstelling. In de
kelderruimte zijn een vijftigtal foto's uit het leven van James Ensor te bewonderen.
De foto's werden door het gemeentebestuur van Sint-Amands ontleend bij het
stadsbestuur van Oostende. Ze zijn van de hand van de Oostendse fotograaf Antony
die deze historische foto's voor het nageslacht met veel zorg bewaarde. Het museum
is geopend van 1 maart tot 30 juni en van 16 september tot 27 oktober op zaterdag
en zondag; van 1 juli tot 15 september alle dagen (uitgezonderd maandag en vrijdag);
telkens van 12 tot 19 uur.

• Sint-Niklaas
Om de twee jaar organiseert het stadsbestuur een internationale wedstrijd voor
kleingrafiek. Dit jaar was het thema ‘Eros’. 476 kunstenaars uit 31 landen namen
aan deze befaamde wedstrijd deel. Dat leverde een totaal op van 1128 originele
exlibris-inzendingen, verdeeld over drie disciplines: diepdruk, hoogdruk en vlakdruk,
met onder andere fotografische technieken.
In het kader van de biënnale worden drie tentoonstellingen georganiseerd, telkens
van 24 maart tot 28 april: De tentoonstelling ‘Internationale exlibris-wedstrijd 1991’
loopt in het stadhuis. Het gaat om een selectie van de beste inzendingen voor de
wedstrijd, met in de eerste plaats de werken die bekroond werden. De expositie maakt
duidelijk dat de stad Sint-Niklaas een vooraanstaande plaats heeft verworven in de
exlibris-wereld. De internationale bezetting, de mundiale verspreiding en vooral de
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artistieke en technische sterkte van de ingezonden werken bevestigen het belang van
het Exlibriscentrum. De tentoonstelling ‘Hedendaagse Turkse grafiek’ toont het werk
van twaalf Turkse kunstenaars in het Stedelijk Museum, Zamanstraat 49. De
tentoonstelling toont grafisch werk van Marc Wyckers, Mir Van Nyvelseel en
Claudine De Vogelaere en staat opgesteld in de de Cipierage op de Grote Markt.

• Tielt
N.a.v. de ‘Internationale Dag van de Beiaard’, op 16/06 geeft stadsbeiaardier Jozef
A.M. Van Maele om 16 u een beiaardconcert dat in het teken staat van het Mozartjaar
en waaraan ook een jachthoornensemble zijn medewerking verleent. Na het concert
is er gelegenheid om de Halletoren te bezoeken waar de beiaardier nog demonstraties
zal geven.

• Vlaardingen (NL)
De Stichting Internationale Orgelweek Vlaardingen organiseert van 5 t/m 10 augustus
1991 weer een Internationale Orgelweek rond het 18e-eeuwse Van Peteghem-orgel.
Het programma vermeldt concerten door: Kamiel D'Hooghe, Jean Boyer, Aad
Zoutendijk, Ronny Plovie (tangentenvleugel) en een strijkkwartet; een
interpretatiecursus met als docenten Kamiel D'Hooghe (‘Bach en de Italiaanse stijl’)
en Jean Boyer (‘De Grigny en Roberday’); een lezing door Paul Cré (‘Mozart op de
orgellessenaar’) en een fototentoonstelling. Inlichtingen bij het secretariaat:
Coornhertstraat 26, 3132 GJ Vlaardingen, Holland, tel: 010-434.65.27 of
010-435.61.77.

Tentoonstellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het Redactiesecretariaat
toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het
afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 236 (mei-juni 1991)
vastgesteld op 15/5/91. Als er bij een tentoonstelling een datum vermeld staat die
bij het verschijnen van dit nummer voorbij is, betekent dit dat we het bericht te laat
ontvangen hebben om het nog in het vorige nummer te kunnen opnemen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Ernest Albert (1900-1976)
Schilderijen, Galerie d'Art d'Haudrecy, Rue de la Poterie 1, 7000 Mons/Bergen, van
2 t/m 24/3.
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• Dana Andreev
Tekeningen en prenten, John Galt Book. C.D. Art-Gallery, Guldenberg 1, 2000
Antwerpen, van 22/3 t/m 7/5, di. t/m zon. tussen 10-18 u.

• Roger Anseel
Recent werk, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten ‘De Leie’, Koning
Albertlaan, 3000 Leuven, van 18/1 t/m 7/2.

• Paul Baert
Schilderijen en tekeningen, Lakenhalle, Grote Markt, 2200 Herentals, van 9 t/m 31/3.

• Georg Baselitz
Houtsneden ‘45’, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 2 t/m
30/3.

• Odette Berghmans
Grafiek, Academie Galerij, Mutsaertstraat 29, 2000 Antwerpen, op 22, 25 en 26/2.

• Benard Bosschaert
Recent werk, Kunstcentrum-VTB-VAB-Galerij, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 3 t/m 26/5.

• Willy Bosschem
‘Van toen en nu’ - 1955-1991 -,
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Museum Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 23/3 t/m 12/5, dagelijks
open tussen 10-12 en 14-17 u. Op dinsdag gesloten.

• Christine Branden
‘Jardins secrets’, schilderijen, Cipierage, Grote Markt 45, 9100 St.-Niklaas, van 1
t/m 17/3.

• Elisabeth Broekaert
Foto's, C.C., Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 7/3 t/m 3/4.

• Daniel Buren & Michel Parmentier
‘Voorlopige titel’, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, van
7/6 t/m 20/7.

• Francky Cane
Recent werk, Galerie S. & H. De Buck, Zuidstationsstraat 25-27, 9000 Gent, van
15/3 t/m 7/4.

• Christian Christel
Email op koper (Limoges), Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 13/4
t/m 18/5, open van dinsdag t/m zaterdag van 10.30-13.30 en van 14.30 tot 18 u.

• Wouter Coolens
Recent werk, Centrum Netwerk, De Ridderstraat 28, 9300 Aalst, van 25/1 t/m 1/3.

• Leo Copers & Patrick Corillon
Antichambres I-Affinités Sélectives VIII, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat
10, 1000 Brussel, van 22/2 t/m 24/3.
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• Chris Declercq
Schilderijen, Jan van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 9 t/m 24/3.

• Marc Deltour & Roland Deserrano
Respectievelijk brons en schilderijen en brons, klei, grafiek en juwelen, 't Hof te
Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 22/2 t/m 17/3. Steeds werk van Anto
Diez in permanentie.

• Joël De Rore
Schilderijen, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 2/2 t/m 17/3.

• Lydia Deveen-De Pauw
Schetsen en aquarellen, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van
Neder-over-Heembeek, St.-Nikolaasplein 5, van 22/2 t/m 7/4.

• Jeffrie Devriese & Kris Van der Biest
Respectievelijk bronzenbeelden en kunstborduurwerk, Studio Gaselwest, Rijselsestraat
57, 8500 Kortrijk, van 16/2 t/m 3/3.

• Herman Diels
Schilderijen, aquarellen en tekeningen, Galerij Rivierenhof, Turnhoutsebaan 242,
2100 Deurne, van 15/3 t/m 28/4.

• Eugène Dodeigne, Eugène Leroy & Georges Carrey
P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 19/5 t/m 24/6.

• Eddy Donckers
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Fotografie, C.C. Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 7/2
t/m 5/3.

• Agnes Dupont
Aquarel en zijdetechnieken, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van
16/3 t/m 31/3.

• Günther Förg
Tekeningen, Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent, van 19/1
t/m 31/3.

• Jakob Gasteiger & Frank Voet
Recent werk, Galerie Transit, Tiensevest 39, 3010 Leuven, van 2/2 t/m 3/3.

• Keith Haring
Recent werk, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 2/3 t/m 1/4.

• Gerty Hoewaer
Olieverfschilderijen, aquarellen en pastels, Galerij ANHYP, Dieplaan 1, 3600 Gent,
van 2 t/m 17/3.

• Ottmar Hörl
Sculpturen, Galerie Transit, Tiensevest 39, 3010 Leuven, van 15/3 t/m 28/4, vr., za.
en zo. tussen 14-18 u.

• Nic Jonk
Schilderijen en beelden, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas, van
17/2 t/m 17/3.
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• John Knight & Haim Steinbach
Objecten, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, van 5/4 tot
19/5.

• Louis Le Brun & Felix Labisse
P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 14/4 t/m 13/5.

• André Loriers
Recent werk, C.C. ‘De Bogaard’, Minderbroedersstraat 29, 3800 St.-Truiden, van 2
t/m 10/3.

• Antoon Luyckx
Tekeningen, aquarellen, olieverfschilderijen, beelden, muntstukken en portretten,
Gemeentelijk Kunstcentrum ‘Huis Hellemans’, Strijdersstraat 14, 2520 Edegem, van
16/2 t/m 10/3.

• Fred Maës
Recent werk, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 23 t/m 24/5.

• Hubert Malfait
Recent werk, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 10/2
t/m 10/3.

• Romuald Marecaux
Schilderijen, C.C. Anto Diez, Ryckewaertshof, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene,
van 23/2 t/m 10/3.

• Monique Martens
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Olieverschilderijen en pastels, Dansschool, Rose De Leyn, J. Wautersstraat 109,
8200 Brugge, van 17/2 t/m 31/3.

• Albert Mastenbroek
Recent werk, Forum Gallery, Romestraat 20, 8400 Oostende, van 7/4 t/m 5/6.

• Nick Meiresone
Aquarellen, schilderijen, pastels, etsen en monotype, Vrije Galerij in 't Stamcaféken,
Nieuwstraat, Sint-Niklaas van 16/3 t/m 28/4.

• Johan Messely
Recent werk, Kunstcentrum-VTB-VAB-Galerij, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 19/4 t/m 1/5.

• Mathieu Meyers
Schilderijen, CIAP, Zuilvelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 22/2 t/m 23/3.

• Sabine Monbailliu
Schilderijen, Jan van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 16/2 t/m 3/3.

• Bruce Nauman
Prints 1970-'89, Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent, van 19/1
t/m 31/3.

• Jacques Neve
Schilderijen, Labyrint Gallery, Grote Markt 73, St.-Niklaas, van 1/3 t/m 12/4.

• Jean Nouvel
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Architectuurtentoonstelling, de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, van 19/4
t/m 19/5, open van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u.

• Jef Seynaeve
Recent werk, Galerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
5/4 t/m 24/5.

• Walter Swennen
Tekeningen 1990, Galerij Micheline Szwajcer, Museumstraat 15, 2000 Antwerpen,
van 28/2 t/m 6/4.

• Jos van den Abeele
Schilderijen, Kunstcentrum-VTB-VAB-Galerij, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 22/3 t/m 14/4.

• Jan vanden Driessche
Schilderijen, Galerie Montjoie, Ernest Allardstraat 21 (Zavel), 1000 Brussel, van
13/2 t/m 3/3.

• Cecile Vandoorne
Etsen, Stadhuis Izegem, van 2 t/m 10/3.

• Noël Vandorpe
Olieverfschilderijen, thema: de winter, Creation Corner, Pierre Moorkens, Buro
Market, Maalbeekweg 35, 1930 Zaventem, van 2 t/m 30/3.

• André Van Eeghem
Retrospectieve, Hallezaal Jan Garemyn - benedenverdieping, Brugge, van 1 t/m 15/4.
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• Paul Van Hoeydonck
Huldetentoonstelling, Provinciaal Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000
Antwerpen, van 16/3 t/m 28/4, open tijdens de voorstellingen in de schouwburg.

• Kathleen Van Houtte
Grafisch werk, Art Gallery, Oude Burg 4, 8000 Brugge, van 14/2 t/m 1/4.

• Jos Van Moorhem
Schilderijen en grafiek, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 3 t/m 30/7,
open van dinsdag t/m zaterdag: 10.30-13.30 u. en van 14.30-18.00 u.

• Jozef van Ruyssevelt (1941-1985)
Etsen, aquarellen, gouaches en olieverfschilderijen, Kunstgalerij 't Ven, Kievitstraat
23, 2920 Kalmthout, van 22/2 t/m 10/3.

• Geert van Weyenberg
Recent werk, Huize St.-Jacobus, Provenierstersstraat 11, 9000 Gent (Elisabeth
Begijnhof), van 17/2 t/m 10/3.

• Marcel Veldeman
Recent werk, Oude Pastorij, Dorpsstraat 45, 2950 Kapellen, van 6 t/m 15/4, op
weekdagen tijdens de kantooruren en in weekends van 13.30 tot 18 u.

• Emile Verhaeren en James Ensor
Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Scheldekaai 22, 2890
St.-Amands-aan-de-Schelde, van 2/3 t/m 27/10. Open van 1/3 t/m 30/6 en van 16/9
t/m 30/10 op zater- en zondag; van 1/7 t/m 15/9 alle dagen (behalve maandag en
vrijdag); telkens van 12 tot 19 u.

• Florent Vermeiren
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Recent werk, Forum Gallery, Romestraat 20, 8400 Oostende, van 3/3 t/m 1/4.

• Carla Vervoort
Beelden en tekeningen, Kunst in Huis, Kunstuitleen vzw, Centrale Openbare
Bibliotheken, Lange Nieuwstraat 105, 2000 Antwerpen, van 2 t/m 23/3.

• Thomas Virnich
Sculpturen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 2 t/m 24/2.

• Els Vos
Recente etsen, Bank Brussel Lambert, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 28/1 t/m
14/3.
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• Adrian Wiszniewski
Schilderijen, tekeningen en objecten, Galerie Fortlaan 17, 9000 Gent, van 2/3 t/m
28/4, open ma., wo., do. en vrijdag: 10.30-12.00 u. en 14.00-18.30 u.

• Groepstentoonstelling
- Marc Jennard (werk op papier: in de Witte Kamer), Duncan Wylie (keramiek
- in de Witte Kamer) en José Vermeersch (in de Juwelenkamer), Kunsthuis
Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33, 8501 Heule, van 17/2 t/m 2/3.
- In galerij Simons Art, Thonissenlaan 14, 3500 Hasselt, van 23/2 t/m 23/3,
‘Avenue Art - New York’ met werk van Mike Bidlo, Greer Lankton, Stephen
Lack, Adam Fuss, Louis Renzoni, David Wojnarowicz, Peter Nagy, Richard
Phillips, Carl Ostendorp, John Zinzer, Judy Glantzman, Sur Rodney Sur, Keiko
Bonk, Oswaldo Romberg en Philip Pocock.
- Meubelcreaties van Wouter Cottijn, Jan Godijns, Jan Hoekstra, Gerard Kuypers,
Casimir Reynders en Koen Vandebergh, C.C., Dekenstraat 40, 3550
Heusden-Zolder, van 11/2 t/m 3/3.
- In de toegangshal van het Virga Jesseziekenhuis, schilderijen van Daniëlle De
Doelder, Georges Bex, Marc Vanvoorden, Raymond Frenssen en Willy
Ketelslagers, van 17/1 t/m 5/3.
- Huldetentoonstelling Firmin Van der Poorten 70 jaar onder de titel ‘Het
Innerlijke landschap in de poëzie, muziek en beeldende kunst’ in de feestzaal
van de Generale Bank, Nieuwstraat 20, 9300 Aalst, van 1 t/m 9/3, m.m.v. Luc
Arijs, Gerrit Baten, Etienne Bauwens, Rene Bekaert, Godelieve Cooreman,
Gisele De Backer, Luc De Mot, Karl Heeremans, Martine Loran, Guido
Muylaert, Monique Muylaert, Walter Schelfhout, Marc Schollaert, Roland Snel,
Paul Van den Abeele, Marijke Van der Elst, Vera Van Looy en Marc Wauters.
- Mensenfoto's, werk van Rudi Bogaerts, Carine Demeter, Benoît Lefèvre, Nadine
Tasseel, Thomas Thys, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van 15/2
t/m 31/3.
- Schilderijen, tekeningen, grafiek en ruimtelijk werk, Très Galeria,
Zwevegemstraat 30, 8500 Kortrijk, van 1 t/m 25/3 met werk van Pol Deblauwe,
Roger Anseel, Paul Vandekerckhove, Geert Vanherzeele en Karien
Vandekerkhove.
- Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, 9000 Gent, beelden en tekeningen
van de expressionistische beeldhouwer Wilhelm Lehmbruck in relatie tot George
Minne en Joseph Beuys, van 2/3 t/m 5/5, open van 10 tot 17 u. (behalve op
maandag) en op woensdag van 10 tot 21 u.
- Vijf kunstenaars die een staalkaart bieden van de actuele aristieke scene: René
Heyvaert, Georg Herold, Herbert Brandl, Kurt Kocherscheidt en Erik Frandsen,
Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark, van 15/6t/m 1/9, open van
9-12.30 u. en 13.30-17.30 u., gesloten op maandag.

Vlaanderen. Jaargang 40

- Galerij Micheline Szwajcer, Verlatstraat 14, 2000 Antwerpen, werk van Seamus
Farrell, Filippo di Giovanni en Manfred Jade, van 28/2 t/m 6/4, open van
woensdag tot zaterdag van 14-18 u.
- Nina Haveman, Vincent Spaas en Herman Vanbrabant (schilderijen), C.C.,
Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 8/3 t/m 1/4.
- Cesar (sculpturen), Michael Bastow (pastels), Ger Lataster (schilderijen) en
Victore Pasmore (schilderijen), Stichting Veranneman, Van de Voordeweg 2,
9770 Kruishoutem, van 9/3 t/m 20/4, dagelijks (behalve zo., ma. en feestdagen)
tussen 14-18 u.
- Herman Hertogs (schilderijen), Armand Blondeel (tekeningen), Annemie Lippens
(wandtapijten), Gallery Kerkgate 35, 9700 Oudenaarde-Mater, van 16/3 t/m
29/4, van maandag t/m donderdag tussen 14-19 u.
R.D.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Poezie
• Edith Oeyen & Ugo Verbeke (samenstelling)
Een schaduw tussen twee muren. De kabouterpennetjes, uitg. Kofschip-Kring vzw,
p/a Mevr. Edith Oeyen, Hanebergstraat 75, 3960 Beringen, 1989, met illustr. van
Nicole Put, Sofie Leyssens en Dieter Prössler, 140 × 210 mm, 60 blz., paperback
250 fr./15 gld. - Tien jongeren tussen negen en zestien jaar - dichters in de dop vullen deze bundel in de hun eigen spontane, verfrissende stijl met hun dromen en
vragen. Het werd een pleidooi voor vrede, liefde, een verkwikkende natuur en een
betere toekomst.
G.W.

• Bert Peleman
Nog bloeit in mij de herfst, uitg. De Nederlanden, Jezusstraat 16, 2000 Antwerpen,
1990, 155 × 230 mm, 127 blz., genaaid. - Op 13 april 1990 is Bert Peleman 75 jaar
geworden. Naar aanleiding daarvan verscheen Nog bloeit in mij de herfst, een keuze
van 75 gedichten uit zijn omvangrijk dichtwerk, ingeleid door Marcel Janssens. De
titel duidt goed de polen aan, waarbinnen zijn werk zich beweegt: bloeien en vergaan.
Toen hij in 1938 voorgoed debuteerde met Variante voor harp, werd Peleman
enthousiast begroet als de vitalist die op exuberante wijze en in een sterk plastische
taal Bruegeliaanse taferelen uit het Scheldelandschap van zijn geboortestreek
(Klein-Brabant) wist op te roepen. De dichter is nadien te vaak en te eenzijdig met
die karakteristiek getypeerd. De oorlogsomstandigheden en de daarop volgende
repressie, die hem oog in oog met de dood had gebracht, hebben aan zijn leven en
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aan zijn dichterschap een andere wending gegeven. In een bundel als Bij Zandloper
en Zeis (1948) gaat verstilling en loutering door lijden gepaard met de obsederende
doodsgedachte, maar zijn liefde voor het leven (inclusief zijn liefde voor vrouw en
gezin, land en volk) overwint telkens opnieuw verschrikking en haat. Hoewel zijn
dichterschap met de jaren wint aan versobering en diepgang en de aandacht voor het
metafysische belangrijker wordt dan voor de zichtbare werkelijkheid, blijft Peleman
in wezen een vitalist, die met intense bewogenheid reageert op de capriolen van het
leven. Mooi zijn o.m. de gedichten uit de verinnerlijkte bundel De Woonark,
geïnspireerd door het woonreservaat van de dichter op de Schelde. Aangrijpend en
schrijnend zijn de gedichten uit Van vuur tot ijs, over de ziekte en de dood van de
geliefde vrouw. Uit de onuitgegeven gedichten, gebundeld onder de titel Dobbelen
met de dood, blijkt hoezeer de vitalist de dood als realiteit heeft leren aanvaarden.
Weemoed vormt nu vaker de hoofdtoon in een vers dat ook stiller en vrijer van vorm
geworden is, maar niet minder geankerd blijft in het leven. De kracht van Pelemans
poëzie schuilt immers in haar waarachtigheid. Peleman schrijft belijdenislyriek van
een zuiver gehalte, zonder zich te bekommeren om de literaire mode van de dag.
Enkele van zijn gedichten zijn gemeengoed geworden van ons volk en hebben
ontegensprekelijk ons poëtisch patrimonium verrijkt. Mooier hulde kan aan de jarige
dichter niet gebracht worden. Deze bloemlezing brengt daarvan een sprekend
getuigenis. De keuze uit elke bundel werd voorafgegaan door fragmenten uit de
kritische receptie van toen. Dat verhoogt de documentaire waarde en maakt van deze
uitgave een waardevol bezit.
rvdp

• Lou Heynens
Ri-cricri-C of verbeeldingen die lijken, uitg. in eigen beheer (Postbus 427, 6200 AK
Maastricht), 1990, illustr. in kleuren en zw.-w., 160 × 230 mm, geen paginering,
geniet. - Schilder-dichter Lou Heynens, die niet alleen in Nederland maar ook in het
buitenland al publiceerde, confronteert de lezer in het zonderlinge ‘Ri-Cricri-C’ met
twee aquarellen, vier abstracte verftekeningen en acht gedichten, waarvan één in het
Duits en een ander in het Italiaans. Met Heynens trekken we als zwerver de wereld
in, staan oog in oog met existentiële hinderpalen als eenzaamheid en slechts door
stelten geschraagde stilte; met vraagtekens omtrent liefde en geluk. Alleen ‘blauwe’
vergezichten lokken en wekken de hartstocht weer op. ‘Mein Land is morgen’, aldus
Lou Heynens. Een uiterst merkwaardige publikatie waarin poëzie en beeldende kunst
hand in hand gaan.
R.A.

• Ubbo-Derk Hakholt
In grensgebieden. Gedichten, uitg. Het Prieeltje vzw, Demerstraat 32 bus 7, 3290
Diest, 1990, Poëziereeks 17, Muzesprokkels, 165 × 240 mm, 47 blz. - De
grensgebieden waarin Ubbo-Derk Hakholt vertoeft, zijn die van droom en realiteit,
pessimisme en (vluchtig) optimisme, wellicht primeert bij de bijna 70-jarige auteur
toch al dat tussen leven en dood. Rijmelend gaat hij met zijn lezer op pad, telkens
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weer uitkijkend, vanuit een droomgebied, een twilight-zone, naar een dichtbije
werkelijkheid. Onzekerheid omtrent het menselijk lot zorgt voor pessimistische
geluiden. ‘Minzaam welwillend nemen we afscheid. Elk
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neemt zijn eigen lachwekkendheid mee’. Maar dan lonkt weer een sprankeltje hoop,
verwondering in momenten van heldere taalkunst: ‘Krekelstemmen op
kerkklokgebied’ of ‘Negers in neerhurkhutten’. Met aforistische zinsneden duiken
we de grensgebieden in waar vaak proza en poëzie nauwelijks van elkaar te
onderscheiden zijn. Het cynische fatalisme steekt de kop weer op (‘De dood lacht’...)
om meteen daarop de plaats te ruimen voor wat hoop (‘Sterven kan later wel’...).
Ubbo-Derk Hakholt drukt in deze bundel niet alleen op inhoudelijke manier, maar
ook in zijn taalgebruik een stuk menselijke onzekerheid uit.
R.A.

• Doke Bronkhorst
Vlugschrift Isis. Gedichten van voorbijgaan, uitg. De Vleermuis b.v., Postbus 1155,
6040 KD Roermond, 1990. - De bundel van journaliste Doke Bronkhorst omvat 14
verzen en 3 tekeningen (van P. Bronkhorst). Totaal verschillend van wat men in
wetenschappelijke artikelen en columns mag verwachten, spitst het poëtisch talent
van Doke Bronkhorst zich toe op door taalspel - vooral het stafrijm is veel te opvallend
aanwezig - getekende gemoedstoestanden, vaak geïnspireerd op natuurlijke gegevens:
de seizoenen, dag en nacht, bos en zee,... Bijna impressionistisch overladen klinken
verzen als ‘papaverzaadknoppen vol bollend’ of ‘donkerte in ogen / vol vonken /
bouwen bogen / van verlangen, / die doen zijn’ en ook nog: ‘waar wind de wieren
werrelen doet’. Af en toe wisselen zoetige versjes (‘ik en zij luisteren naar het
fluisteren van de branding’) af met betere vondsten, zoals het gedicht ‘Onder de
klimmende maan’.
R.A.

• P. Amandus Bussels
Gedichten van een oude monnik, uitg. Sinite Parvulos, Abdij, 3590 Achel, 1989, 140
× 220 mm, 64 blz., genaaid 350 fr. - P. Amandus Bussels ‘denkt’ zijn gedichten:
‘gedichten zijn gewoon gedachten’. Hij schrijft geen verhullende, maar verstaanbare
poëzie. Een monnik is aan het woord. Elk gedicht is een schouwen, een meditatie,
een gebed. Een vroom en gelukkig man in dienst van de Zaaier schoffelt en wiedt
zijn veld. Hij vraagt Hem: ‘Gaat Gij mijn akker nu bevruchten?’. De dichter getuigt
herhaaldelijk van zijn levensavond. Hij portretteert zichzelf als ‘Dit stapeltje
ontbinding’ en ‘...mijn pachttijd loopt ten eind’. Veel bloemen in zijn gedichten:
‘Brem in de Advent’, ‘Groet aan een dovenetel’, ‘Haagwinde’, ‘Wilde bloemen’
enz... Elke bloem is een groet van de Schepper. In de winterbrem vindt hij Emmanuel,
God met ons. Over de nederige dovenetel zegt hij: ‘men trapt op jou geheel het jaar...,
Gij, beeld van zoveel marginalen..., O, schattig takje, op mijn cel-raam..., Ga 'k
ongeacht voorbij aan kleinen...?’ Steeds is hij met Gods wezenheid verbonden: ‘Ook
als het duistert... woont Gij in mij: wij blijven WIJ.’. Als de dichter zijn tachtig bereikt
blijft hij hoopvol: ‘Ik strek mij naar de toekomst uit,... met tachtig ga ik nieuw
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beginnen’. Vrome, religieuze poëzie vol hoop van een man die ‘bewust’ op weg is
naar God! De bundel werd keurig uitgegeven.
F.F.

• Wim Mertens
In de schaduw van de eik, uitg. Nioba, Uitgevers, Maarschalk Gérardstraat 6, 2000
Antwerpen, 1989, 141 blz., gebonden. - Wim Mertens debuteert met de
verhalenbundel ‘In de schaduw van de eik’, zijnde vijf los staande verhalen waarin
telkens toch het gemeenschappelijk element van de ouder wordende eik zit. Het
eerste verhaal, ‘Verna’ speelt zich af in de periode van de inquisitie, én het
hoofdpersonage wordt belast met het onderzoeken van de effecten van een paddestoel.
In ‘De vlek’ heeft Mertens het over een geheimzinnige vlek die zich in het Zuiden
van België manifesteert op het gezicht van een gek wordende baron; die kan echter
de vlek zelf niet zien, ook niet in een spiegel, en doet een beroep op de pas ontluikende
fotografie. ‘In de schaduw van de eik’ brengt de geschiedenis van een ouder wordende
man die tenonder gaat in de lusteloosheid van een wankelend huwelijk, en een
opflakkering beleeft in een orgie in de schaduw van de bewuste eik die in elk verhaal
terug komt. ‘Een nieuwe morgen’ vertelt het bloederige verhaal van wat er gebeurt
als de tuin met de eik in andere handen overgaat, en in het slotverhaal ‘De ingreep’
gaat Wim Mertens de futuristische toer op: het groen is uit het gewone landschap
verdwenen en enkel in strikt afgebakende bossen vindt men nog bomen. Wim Mertens
slaagt er in zowat in elk verhaal de spanning tot het einde vol te houden, en dat is al
heel wat. We mogen de verhalen immers onder de noemer ‘fantastisch’ (in de zin
van fantasievol) rangschikken, en bij dergelijke (bewust) onrealistische vertelsels
ligt altijd het gevaar van de onleesbaarheid op de loer. Mertens heeft met zijn
debuutwerk keurig de klippen omzeild en we kunnen alleen maar vermoeden dat hij
nog verder zal rijpen.
S.V.L.

• Jan Kooistra
Een opgeknoopte gnoom en andere verbeeldingen, uitg. Krips Repro, Postbus 1106,
7940 XC Meppel, 1990, geïll. met pentekeningen van Marianne R.C. van Voorn,
210 × 295 mm, 48 blz., geniet. - Reeds bij het eerste vers ‘de maan lijkt op de lantaarn/
van een kosmische fietser/die tegen de wolken in rijdt’ (P.S.) wordt de lezer ingeleid
in de beeldrijke wereld van de Friese dichter Jan Kooistra. De natuur speelt een
biezonder grote rol in elk van deze twintig gedichten. Beelden als ‘de zwammen
lijken op de koelribben/van een immense motor’ (p. 7) of ‘in het diepe groen van de
schemer/lijkt een koppel ganzen op schepen’ (p. 43) verheffen een koele
natuurbeschrijving tot een metafysische denkwereld. De dichter vecht voor de natuur,
klaagt het verderf aan ‘heel anders de blikjes cola/zorgvuldig achtergelaten door
de/trotse ouders alweer op zoek/ naar plaatsen voor verdere nieuwbouw’ (p. 21),
maar brengt wat tot alledaagse slogans zou kunnen uitgroeien op een hoger niveau
‘in het storingsmilieu van onze verbeelding/zijn wij de draak kwijtgeraakt’ (p. 39).
Marianne R.C. van Voorn uit Drenthe illustreerde Jans verbeeldingen met haarfijne
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pentekeningen, die ons in deze fantastische wereld begeleiden en dr. Olga Krijtova
uit Praag vertaalde de bundel in het Tsjechisch.
rmdp

• Jan Kooistra
Fabius von Gugel te Zuidlaren, uitg. Krips Repro, Postbus 1106, 7940 XC Meppel,
1989, geïll. met tekeningen van Bert Andrea, 320 × 255 mm, 60 blz. - Bij het
openslaan van de brede bladzijden van deze bundel voelt men zich geringeloord door
zowel de dichter als zijn illustrator. Zij brengen ons elk op hun manier in een totaal
andere wereld. ‘In hun rituele dans stampten patiënten/als wijlen de perchten
hele/oogsten aan droom uit de grond’, ‘met oude onderdelen van een piano/werden
in een teil zeeslagen/van ongekende hevigheid geleverd’, ‘Zuidlaardermarkt feest
van de vele/ dubbelgangers die uit de stilte van een kamer/in drommen op haar
netvliezen verschijnen’ zijn drie lukraak gelezen verzen, die ons tot voorbeeld kunnen
dienen voor een bundel, die in frele vorm een gecompliceerde denkwereld
tentoonspreidt. De surrealistische potloodtekeningen van Bert Andrea accentueren
nog deze metafysische leefwereld van de Friese dichter Jan Kooistra. Voor wie dieper
wil ingaan op diens poëzie is het essay van Johan van Delden, eveneens uitgegeven
bij Krips/Meppel, onder de titel ‘Schaduwen op graniet’, een aanrader.
rmdp

• René Coomans
Spiegelbeeld. Gedichten, uitg. 't Prieeltje vzw, Demerstraat 32 bus 7, 3290 Diest,
reeks Muzesprokkels nr. 21, 1990, geïllustr. met tekeningen van Daniëlla
Hasenbroekx, 170 × 240 mm, 64 blz., paperback. - René Coomans is met
‘Spiegelbeeld’ aan zijn 5de publikatie toe. De Zichemse dichter schrijft vlot een
60-tal leesbare stukjes poëzie neer. Leg je de bundel dagenlang binnen handbereik,
dan ontdek je telkens weer een nieuwe zin, een treffend woord, een zinderend
stijlmoment. Coomans beklemtoont in zijn poëzie de samenstelling of liever de
‘samen-smelting’ die herinneringen oproept aan impressionistische synesthesie
(dauw-lippen, nevel-mantel, lip-klank, bitter-zoet,...). In een dergelijk gestileerde
omgeving worden segmenten, dimensionaal, perplex, karakteristiek, fondament,...
als minder geslaagde woordkeuze ervaren. Het herhaald teruggrijpen naar bepaalde
woorden roept themavorming op, of heet het beter ‘de rode draad’ als dankbaar
herkenningsteken, het houvast voor de lezer die in de veelheid verloren zou kunnen
lopen? Stil(te), spin(nen), rag(fijn), web, hand(palm), bejaard (verjaard, oud), oog
en tranen zijn onmiskenbaar veelvuldig present. René Coomans zet zijn ideeën neer
in een soort ‘Wat is...?’-poëzie, waarbij telkens weer de(zelfde) vraag ontbreekt.
Misschien vult men best ‘leven’ in en dan luidt een antwoord: ‘Via een gevleugeld
hart dansen / op piano-golven je zalig uitstrekken / en met zingende snaren onder je
arm / de stilte beluisteren / of je spiegelbeeld omhelzen / in een hemel-bed / gelijk
een leeuwerik de zon tegemoet’.
R.A.
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• René Coomans
Met Jezus spelevaren, Bundelreeks 1990 nr. 2, geïllustr. met tekeningen van M.-Louise
Bergers, 150 × 210 mm, z.p. geniet. - René Coomans draagt de bundel op aan
Marie-Claire, een meisje dat op 14-jarige leeftijd aan kanker is overleden. Dit te
vroeg afgebroken leven wordt beeldrijk aan de lezer voorgesteld. Uitgebreide
associatieve reeksen doorploegen de gedichten zelf alsook de gehele bundel, bv. de
groep van ‘doorzichtig, transparant, doorschijnend,...’ of die van ‘lijden, tranen,
huilen, wonde, pijn, verdriet,...’. Die techniek zorgt voor (te veel) herhalingen. Ook
het intensief gebruik van alliteraties valt op, net als de diminutieven in het tweede
deel. Inhoudelijk drijft het geheel op woordgroepen: de eerste gedichten eindigen
steevast op woorden als ‘oplaaiende vlammen, gloeiende zon, glinsterend, stralend
zondagskind, heldere stralenkrans,...’. Naarmate het doodsbesef toeneemt, schakelt
Coomans over naar ‘omsluieren, mistige waas, schemerig, overtrokken licht,...’. Het
poëtische verhaal eindigt met hemelse gezangen vol zaligheid en wierook. Bij
aandachtige lectuur voelt de lezer hoe het beeld van het overleden meisje op het
sterfbed, zoals de dichter het in zich draagt, steeds aangevuld of vervolledigd wordt.
Gevoelvol ronden we af bij het graf: ‘Een lijsternest / waarin / je gevleugelde geest
/ de stem / een wolk verzilvert // die regen dauwt / op de boordsteen / je stenen bed
/ waarboven je schaduw / ingouden lijnen /staat gegrift’.
R.A.
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• Hannie Rouweler
Over een glasplaat. Gedichten, uitg. De Beuk, Prinsengracht 1065, 1017 JG
Amsterdam, 1990, 125 × 195 mm, 37 blz., genaaid 18,50 Ned. Gulden / Langs de
rand, uitgeverij Facet/De Horizon, Antwerpen/Hoorn, 1990, 130 × 200 mm, 32 blz.,
genaaid. - Van de Nederlandse dichteres Hannie Rouweler (1951), die pas in 1988
debuteerde met Regendruppels op het water, verschenen haast gelijktijdig twee
nieuwe bundels: Onder een glasplaat en Langs de rand. Zoals haar vorig werk
bevatten ze overwegend korte gedichten met smalle, rijmloze versregels. Rouweler
vertrekt meestal van de schijnbare alledaagse realiteit: een anekdotisch gegeven, een
gewaarwording, een (natuur)impressie. Met enkele concrete details of penseelstreken
brengt ze een eigen poëtische wereld tot stand. Uit het geheel treedt de spanning aan
het licht tussen droom en werkelijkheid, verleden en heden, verbeelding en woord.
Op dezelfde wijze tekent ze haar relatie met haar onmiddellijke omgeving, mensen
en dingen. Haar etherische wereld leidt nochtans niet tot romantische evasie of
dramatische situaties. De aanwezige vleugjes (taal)humor zorgen voor de nodige
relativering. Het schrijfproces legt ze in ‘Croupier’ vast als volgt: Op oud papier /
schuif ik met woorden / totdat ze voor mij nieuw / en onbewegelijk zijn. // De man
met potlood / staat naast de kantlijn / geduldig te wachten, / harkt mijn woorden
weg. De sobere, trefzekere zegging bevat vooral in de laatste bundel iets van de
oosterse wijsheid van een aforisme. Deze vaak intimistische, op haast fluistertoon
gezegde poëzie, verdient ook bij ons nadere kennismaking.
rvdp

• Cock van Viegen
Overbodige getuige. Gedichten, uitg. De Beuk, Prinsengracht 1065, 1017 JG
Amsterdam, 1990, 125 × 195 mm, 35 blz., 18,50 Ned. Gulden, genaaid. - Cock van
Viegen bekijkt en beschrijft het landschap zonder er handelend in op te treden. De
mens is in de natuur overbodig of destructief, schrijvend laat hij ze onberoerd. De
dichter zet een opvallend zintuiglijk geladen poëzie op papier, vol polariteiten met
inbegrip van impressionistisch ogende synesthesie (drijfnat licht, zij trekken een al
te zware stippellijn onder het takgeruis). Materieel zou je de verzen ook kunnen
betitelen: woorden als asfalt, beton, zand, glas, steen, graniet, metaal, staal,... maken
hun opwachting. Buiten twee fijne haikoes huldigt van Viegen een vrije vorm, die
(soms te) vaak gedragen wordt door associatieve reeksen of door nu eens
ongedwongen en dan weer gezochte stafrijmen. Eigen woordcreativiteit (zoals in
vlamgebaar, doodtijregenwater, ansichtkaartenwonder) en attractieve woordspelingen
(de kippen pikken, loslippig lispelen, een vlinder dwarrelt aan,...) verhogen de
kwaliteit. Enkele minder geslaagde stukjes buiten beschouwing gelaten, leest de
bundel vlot. Enkele opmerkelijke momenten zijn: ‘Als de oostenwind / de takken
heeft uitgedroogd, / komen de vissers thuis / met gebluste ogen / de horizon in hun
netten.’ en ‘Langs de trage draden / van herinnering / glijdt zonlicht blind de vlakte
in, / kerft verval in steen, / drijft de laatste hoop op koelte voor zich uit.’
R.A.
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Beschouwend proza
• Albert van Wiemeersch
Kunstecho 's - Internationaal Jaarboek voor beeldende kunst, uitg. Kunstforum; PB
629, 9000 Gent, 1990, geïllustreerd met kleurenfoto's, 210 × 300 mm, 336 blz.,
ingenaaid 954 fr. - Het alom bekende tijdschrift ‘Kunstecho's’, uitgegeven door A.
van Wiemeersch (Gent & kunstgalerie Schelderode), heeft opgehouden te bestaan
en werd vervangen door een prestigieus Jaarboek voor de beeldende kunst, waarvan
het eerste (1991) december 1990 verscheen. Het werd een boeiend overzicht,
samengesteld door een pleïade medewerkers. Opvallende bijdragen zijn een studie
van Freddy de Vree over Cobra en de cobra-morfoze van de kunst, een overzicht
ook van Cobra ná Cobra, na het einde in 1951 in Luik. Paul Depondt schrijft over
de ‘verpretparking’ van de beeldende kunsten. Naast een panorama van de
voornaamste tentoonstellingen in 1990 en een heel pak nieuws uit de Europese musea,
valt nog op: een artikel van Gustaaf de Landtsheer: een tocht in het labyrinth van de
kunstmarkt en een rijk geïllustreerd overzicht van de nieuwe beeldhouwwerken die
de jongste jaren publiekelijk werden geplaatst in België (tien in Wachtebeke!),
Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het hele boek is fraai gelayout en geïllustreerd
en biedt een diep inzicht in de actuele tendensen van de beeldende kunst. Mocht er
elk jaar zo'n publikatie kunnen verschijnen, dan ware meteen, en vanuit Vlaanderen,
een voortreffelijk naslagwerk ontstaan. Aanbevolen aan al wie op de hoogte wil
blijven van de actuele beeldende kunst.
fb

• Raf Seys
Käthe Kollwitz in Vlaanderen, uitg. in eigen beheer, De Rumberg, Ringlaan 1, 8680
Koekelare, 1990, 6e bijgewerkte druk, geïll. met foto's en schetsen, 150 × 210 mm,
80 blz., genaaid 240 fr. (en gesigneerd 265 + 25 fr. verzendingskosten; prk.
000-0516779-60). - ‘De echte verliezers van de oorlogen zijn steeds de ouders, de
vrouwen, de moeders’. Vanuit deze gedachte die zowel haar eigen leed om haar
gesneuvelde zoon Peter uitdrukt als het verdriet van alle moeders veroorzaakt door
de gruwel van de oorlog, heeft Käthe Kollwitz jarenlang gewerkt aan de
indrukwekkende beeldengroep van ‘Het treurende ouderpaar’. Men vindt het
aangrijpend werk op het Duits soldatenkerkhof van Vladslo. Raf Seys schreef reeds
in 1964 deze monografie die nu aan de zesde druk toe is en tallozen de weg naar
Kollwitz heeft gewezen. Seys volgt in dit boekje het leven van de sociaal bewogen
kunstenares, zoekt naar de bronnen van haar denken en haar kunst en schetst aan de
hand van dagboekfragmenten de moeizame wordingsgeschiedenis van ‘Het treurende
ouderpaar’. De uitgave is overvloedig geïllustreerd en bevat ditmaal o.m. ook een
recent opgedoken foto van Karl en Käthe Kollwitz bij de opstelling van de beelden
in juli 1932 op het Roggeveld te Esen, de oorspronkelijke begraafplaats van hun
zoon. Dit verzorgd uitgegeven werkje is een kleinood waaruit een groot humanisme
spreekt en dat door het diep aanvoelen van wat Kollwitz met haar beeldengroep heeft

Vlaanderen. Jaargang 40

bedoeld, op zijn beurt uitgroeit tot een aanklacht van elke oorlog en tot een meevoelen
met het leed van de machteloze enkeling. Najaar 1991 wordt in de beschermde
brouwerijtoren te Koekelare een Käthe Kollwitz Museum geopend.
p.l.

• Marc Anseeuw
Meesters in het rijk der tonen, uitg. Muzikon vzw, Hoogpoort 64, 9000 Gent, 1989,
geïll. met foto's, 190 × 290 mm, 183 blz., genaaid (te bestellen door overschrijving
van 740 fr., verzending inbegrepen, op nr. 068-2014927-70 t.n.v. Muzikon vzw,
Gent). - Dit boek hangt een fragmentarisch beeld op van wat leeft in het Koninklijk
Muziekconservatorium van Gent. J. Van den Borre wil in de Notenleer vooral vanuit
de levende muziek gaan werken. Notenleer wordt Algemene Muzikale Vorming
waarin nu méér dan vroeger de aandacht gaat naar het Auditieve en het Motorische
(minder het Visuele). Over de koorzang weidt M. Scheck uit en voorziet dat dit vak
op alle muziekacademies zal worden ingevoerd. Hij stelt het totaal onvoorbereid zijn
van de conservatoriumstudent aan de kaak. Hij verwacht van muziekstudenten dat
ze een ‘sonore boodschap’ brengen. Erika Pauwels haalt herinneringen op uit haar
opera-verleden en formuleert enkele beschouwingen over de huidige vereisten van
operazangers. Jef Demedts vergelijkt de theateropleiding uit de jaren vijftig (die nu
als vrij amateuristisch overkomt) met de hedendaagse. Hij is tevreden over het Vlaams
theaterniveau. Het gesprek met Claude Coppens laat ons een man zien die zijn
studenten wenst te vormen vooral als mens en pas nadien als musicus/pianist. Volgens
hem betekent de ideale scholing een harmonische ontwikkeling van cognitieve,
affectieve en motorische componenten. De taak van de leraar interpreteert hij als een
soort bewustwording van zichzelf en de anderen. Uit het relaas van Paul Malfait
blijkt dat hij nogal wat last heeft van plankenkoorts en daartegen middelen aanwendt
die hij zijn leerlingen afraadt. Het ontdekken van de Oude Muziek heeft volgens
Marcel Ketels een elan gegeven aan de echte musicaliteit die door de XIXe eeuw in
een verstarrend voorschriftensysteem was ingebed. Volgens M. Lequeux is
kamermuziek altijd stiefmoederlijk behandeld geweest omdat het geen
toekomstperspectieven bood. De auteur ziet graag een verhoging van het peil en in
kamermuziek zit die mogelijkheid omdat het investeren op lange termijn betekent.
Philip De Roeck analyseert de lerarenopleiding en stelt vast dat ‘de traditionele vorm
van muziekonderricht in hoofdzaak een éénrichtingsverkeer is, waarbij de leerling
passief aanwezig is’. Om dit te remediëren stelt hij aan de leerkrachten voor te
vertrekken van uit de specifieke motivatie en interesses van elke leerling. In de rubriek
‘Avant Garde’ verwijst G.W. Raes naar de sterk ouderwetse ingesteldheid van het
‘instituut’ in de jaren 60. ‘Avant Garde’ is ‘een dynamisch gegeven, een zich
voortdurend met de maatschappij wijzigende kritische kaleidoscoop’. Hij wil de
nadruk leggen op ‘leren denken in klanken’ en verder op het beheersen van
computertechnieken. ‘De Komponist’ L. Goethals verwijst naar de jaren 50 toen de
tweede Weense School nog een compleet gesloten boek was. Het onbegrip in het
‘Instituut’ stuwde hem om als componist de weg van de dodecafonie te gaan
bewandelen. In ‘De Kompositieklas’ verwoordt R. Corijn de concrete werking van
een degelijke groep door onderzoek van de mogelijkheden van het instrument, door
het schrijven van een eigen repertoire en door analyse van partituren. Componisten
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willen graag gehoord worden en daarvoor is het interessant dat zij deelnemen. Johan
Huys schetst in ‘Het Beleid’ de evolutie vanuit de verstarde mentaliteit naar een
flexibele, vanuit de reproduktie naar de produktie. Op een conservatorium moet de
student losgemaakt worden van de instelling. Een conservatorium zou een permanent
en experimenteel discussieforum moeten zijn, waar men streeft naar de
totaalontwikkeling van de student.
G.D.C.
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• Roger Defour
Een handvol stilte. Voor de stille uren, uitg. Lannoo/Tielt, 1990, 125 × 175 mm, 120
blz., genaaid 375 fr. - Stevig uitgegeven boekje met spreuken, zegswijzen, gedichten,
korte teksten gespreid over vijf hoofdstukken, alle handelend over een aspect van de
stilte, nl. stilte is - voor wie de stilte vreemd is - de stilte vertelt - het wonder van de
stilte - lof aan de stilte. De bedoeling van de auteur is bekend: hij heeft teksten
opgezocht en samengebracht die de lezer laten binnendringen in de wereld van de
stilte. De stilte is een element dat steeds meer gebannen wordt uit de samenleving.
Roger Defour verzamelde ze, opdat de lezer het zelf even stil zou maken en zou
nadenken. De teksten zijn afkomstig van bekende en minder bekende auteurs en
personaliteiten, ook anonieme, die elk op hun manier stilte beleven of willen beleefd
zien. Een boekje, voorzien van stevige kaft, waar de sfeer van de stilte uitstraalt en
positief kan inwerken juist vóór het slapengaan om even een bezinning in te bouwen.
uv

• Ward Corsmit
Maria Petyt. Een vroom en vrijmoedig meisje uit Hazebroek, Frans-Vlaanderen,
uitg. Werkgroep De Nederlanden, Poperinge, 1989, 230 × 155 mm, 38 blz., bestellen
bij: J. van Herreweghe, J. van Aelbroecklaan 16, 9219 Gentbrugge. - Een mooi
uitgegeven boekje (opgedragen ‘aan mijn goede vriend André Demedts, pionier van
de hechte vriendschap met alle Vlamingen uit de Zuidelijke Nederlanden onder
Frankrijk’) over leven en werk van de Fransvlaamse mystica Maria Petyt. Het
aantrekkelijke van de plaquette is het overvloedig en efficiënt citeren van de vrome
schrijfster uit de 17de eeuw: Ward Corsmit (1919) laat op die wijze zijn verhaal
a.h.w. vertellen door Maria Petyt zelf. Je leert haar kennen uit haar persoonlijke en
door de tijd gekleurde stijl. De biografische gegevens zijn hier samengebracht, maar
de aandacht van de auteur gaat toch vooral naar ‘de zoektocht naar God’ waarbij ook
op de literaire kwaliteit van de geschriften van Maria Petyt gewezen wordt. Een
uitstekende eerste kennismaking met deze Vlaamse mystica door de auteur van
Hadewijch, de Onze (1958), Hadewijch. Een Diets-Middeleeuws model van creatief
Christendom (1986) en Jan van Ruusbroec. Een stem uit het Zoniënwoud (1987).
Het lijkt me buitengewoon verdienstelijk om deze moeilijk toegankelijke literatuur
voor een ruimer publiek open te breken en te actualiseren.
K.v.D.

• Rik Stallaerts (m.m.v. Bert Hogenkamp)
Rode Glamour. Bioscoop, film en socialistische beweging, nr. 6 van de Bijdragen
Museum van de Vlaamse sociale strijd, uitg. Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen,
Gent, 1989, zw.-w. en kleurenillustr., 290 × 210 mm, 88 blz. - Sinds 1980 heeft het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een zg. Protokol van samenwerking met de
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socialistische (AMSAB, Gent) en katholieke (KADOC, Leuven) documentatiecentra
plus het Daensmuseum (Aalst) om de uitbouw van een Museum van de Vlaamse
sociale strijd te Gent te realiseren. In 1988 werd het protokol uitgebreid tot de liberale
(Gent) en Vlaamsnationale (Antwerpen) centra. Gelijktijdig werden een viertal
projecten opgezet waarvan dit boek behoort tot het eerste, samen met een
tentoonstelling en een videomontage over de betekenis van de film en de bioscoop
voor de socialistische beweging van 1904 af tot heden. Het is een boeiende publikatie
geworden, die een beeld geeft van het functioneren van de volkshuizen-cinema's in
het kader van de arbeidersopvoeding met als bloeitijdperk de jaren 20/30. Daarnaast
is er een filmografie van 43 films, documentaires, reportages en propagandafilms,
die in dienst van het socialistische gedachtengoed gerealiseerd werden. Boeiende
illustratie van architectuur uit het interbellum, affiches (in de bekende naïef-triviale
stijl), stills en werkopnamen van o.m. Misère au Borinage (1933) van Henri Storck.
K.v.D.

• David Steindl-Rast
Het waakzame hart. De kunst van het contemplatieve leven, uitg. Lannoo/Tielt, 1990,
Oase-reeks, 120 × 210 mm, 132 blz., paperback 485 fr. - ‘Het waakzame hart, een
boek dat aanzet tot ‘luisteren’ en ‘kijken’, de sleutelwoorden op de monastieke
zoektocht ‘die ons niet zo vreemd is als wij geneigd zijn te denken’. We bereiken
een leven van onthechting langs aandachtige toewijding: ‘Nooit zijn dingen mooier
dan op het moment waarop wij er liefdevol afstand van doen’ (55). Onthechting
‘bestaat in onszelf ontdoen van onze zelfzucht’ (54). David Steindl-Rast stelt dat de
paradox van het alleen zijn en toch één met allen zijn, aan de wortel ligt van het
celibataire leven (59). Diepgaand snijdt hij de Haikoe aan als spiegel van het hart.
Zijn kern zelf is stilte (90). Als we ons afvragen ‘wat maakt gebeden dan tot gebeden?’
dan is het antwoord: ‘inkeer’ (107). De stelregel luidt: Als je met aandacht bidt, dan
bid je echt (107).
In de samenhorigheids-gemeenschap van het huwelijk blijken de punten van
overeenstemming met het kloosterleven verbazingwekkend groot. Het intense leven
moet uitmonden in dankbaarheid: ‘Daarom is een mens die niet van harte dankbaar
kan zijn, zo 'n beklagenswaardige mislukkeling (112).’ David Steindel Rast leert:
‘Aanwezig te zijn daar waar je bent’. Een boeiend werk dat aanzet om dieper de
paradox te beleven: ‘wanneer ik echt alleen ben, dan ben ik één met alles. De schrijver
leert ons inzien dat piekervaringen de mystieke momenten zijn in ieders leven. Een
boek om herhaaldelijk ter hand te nemen. David Steindl-Rast, Benedictijner monnik,
studeerde kunstgeschiedenis, antropologie, psychologie, filosofie en theologie. Houdt
lezingen op tal van universiteiten over het contemplatieve leven.
F.F.

• Henri Van Daele
Vijf koningen, uitg. Lannoo/Tielt, 1990, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's, 128 blz.,
gebonden 980 fr. - Dit is letterlijk en figuurlijk een royale uitgave met een boeiende
inleiding en een even boeiende begeleidende commentaar bij meer dan 280 foto's
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waarvan heel wat nooit werd gepubliceerd, bovendien vele in kleuren en soms op
volle paginaformaat. Het werk behandelt historisch onze vijf koningen sedert 1830.
Het is geen dorre wetenschappelijke verhandeling of uiteenzetting, maar een
verhelderende evocatie van geaardheid, karakter en vooral menselijke eigenschappen
der leden van ons vorstenhuis, ook hun idealen en ontgoochelingen, hun voornaamste
verwezenlijkingen en verdiensten op politiek, sociaal en cultureel gebied. Vaak wordt
ook hun privéleven voorgesteld in familiale omgang en omgeving. De tekst is nooit
zwaar op de hand en is prettig verdeeld over de pagina's. De originele foto's zijn van
Paul Van Wouwe, de vormgeving van Gregie De Maeyer, historisch advies van Marc
Platel en Gustaaf Janssens.
F.v.V.

• Myriam Greilsammer
Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, Piëmontees
zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden, uitg. Lannoo/Tielt, 1989, geïllustr.,
235 × 155 mm, gebonden 565 fr. - Het boek vertelt de geschiedenis van de
Lombardische broeders Porquin die in het begin van de zestiende eeuw in de
Nederlanden ontschepen waar ze proberen op korte termijn rijk te worden. De jongste
van de broers noteerde zijn belevenissen met de bedoeling dat zijn kinderen die
historie zouden kennen. In feite hield hij zich eigenlijk bezig met woeker, iets wat
door de Kerk verboden was. Daarom is zijn geschreven verhaal doorspekt met
godsdienstige raadgevingen. Kan hij misschien zo zijn vroomheid bewijzen? Aan
de hand van dit werk krijgen we meteen een beeld van de traag evoluerende
middeleeuwse maatschappij. Naast de tekstuitgave, bezorgt de auteur ons een
overzicht van het ontstaan van het oorspronkelijke boek, dat meteen een van de
oudste drukken is, en plaatste ze het in een historisch context. We maken uiteraard
eveneens kennis met de familie Porquin. Kortom een boeiend historisch verhaal.
JLM

• Jooris van Hulle
Ik schrijf zoals ik schrijf, uitg. Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
1990, 205 × 130 mm, 264 blz. genaaid, 595 fr. - Jooris van Hulle heeft zich tijdens
de laatste jaren opgeworpen als een gedegen en waardevol criticus. Zijn kronieken
van het Vlaamse proza in Boekengids en zijn recensies in Standaard der Letteren
getuigen van inzicht en goede smaak en ook van de eerlijkheid die noodzakelijk is
om de integriteit van een criticus te waarborgen. Liever dan een selectie te bundelen
uit het voorhanden zijnde materiaal, heeft hij de voorkeur gegeven aan een boek met
een duidelijke ordening, dat tegelijk ook als wegwijzer kan fungeren doorheen de
doolhof van de meer dan vijfhonderd prozawerken die in het afgelopen decennium
verschenen zijn. Ik schrijf zoals ik schrijf biedt immers een overzicht van het ‘Vlaams
proza 1980-1989’, maar dan wel zo dat het, na een verkennende inleiding, een negental
trends uittekent in evenveel korte hoofdstukken. De belangrijkste lijken wel te zijn:
het ontwerp van een historisch ik, de historiserende en historische roman, het woord
als toevluchtsoord en, wat hij noemt, het ‘cooliganisme’ of cynisme van de jongste
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generatie. De trends worden geïllustreerd met de voorstelling van en fragmenten uit
zeventien romans, die de theoretische beschouwingen moeten bevestigen en tegelijk
aanzetten tot verdere lectuur. Onder de ‘uitverkorenen’ bevinden zich uiteraard
‘gevestigde’ waarden als Claus, Michiels, de Wispelaere, maar evenzeer jongere
auteurs die in het behandelde decennium definitief hun naam vestigden (o.a. Van
Paemel, Pleysier) of debuteerden (o.a. Bouts, Hemmerechts). De literatuur opsplitsen
in vakjes en een selectie maken uit een overaanbod, is altijd voor discussie vatbaar,
maar het lag niet in de bedoeling van Van Hulle een grondige en uitgediepte brok
literaire geschiedschrijving te brengen. Marcel Janssens typeert in een ‘ter inleiding’
zijn boek als ‘een leer- en leesboek’. Dat is het ook geworden en als dusdanig zal
het aan alle geïnteresseerden en vooral in het onderwijs heelwat dienst bewijzen.
rvdp

• Jooris van Hulle
Gaston Durnez, uitg. Vereniging Westvlaamse Schrijvers, Weidestraat 11, 8820
Torhout, reeks ‘Monografieën van Westvlaamse Schrijvers’, 1990, geïllustr. met
foto's, 220 × 150 mm, genaaid 350 fr. - Het is geen gemakkelijke opgave om de
veelzijdige persoonlijkheid en de zo verscheiden activiteiten van Gaston
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Durnez binnen de grenzen van een beperkte monografie te omschrijven. Op de lange
lijst van publikaties bevinden zich verhalen, cursiefjes, maatschappijkritische werken,
poëzie, reportageboeken, interviews, schrijversportretten, bloemlezingen. Toch is
Van Hulle erin geslaagd een coherent beeld vast te leggen. Na een terreinverkennend
‘bericht aan de lezer’ en een biografische schets, behandelt hij het werk van Durnez
in drie hoofdstukken: het proza, de poëzie, beschouwende literatuur. Hij vraagt onder
meer terecht aandacht voor de wat onderschatte novelle ‘Kermis’ en wijst er op hoe
Durnez het genre van de nonsenspoëzie in Vlaanderen geïntroduceerd heeft. Ook
elders toont Van Hulle zich goed gedocumenteerd en weet hij telkens - uiteraard in
kort bestek - op een vlotte en onderhoudende wijze de essentie aan te duiden. Een
uitvoerige bibliografie besluit dit boekje, dat als kennismaking aanbeveling verdient
en zeer bruikbaar is. Aan de materiële afwerking heeft de VWS meer nog dan
voorheen de nodige zorg besteed.
rvdp
• Oostvlaamse literaire monografieën, deel IX, uitg. Provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, 1989, geïllustr. met foto's, 160 × 240
mm, 196 blz., genaaid. - Oost-Vlaanderen geeft zijn literaire monografieën uit, niet
in losse afleveringen, zoals in West-Vlaanderen de VWS al sinds 1966 doet, maar
in de vorm van een jaarboek. Sinds 1977 verschenen er 8 delen. Deel IX (1989)
omvat zes monografieën, telkens met een biografie, een beknopte bloemlezing, een
bibliografie en enkele bladzijden foto's. Daniël van Ryssel schrijft over Julien Van
Gansbeke (1936), auteur van poëziebundels, bloemlezingen, ook tekenaar, schilder
en goed bekend als redacteur van het ts. Yang en de gelijknamige poëziereeks. Door
het vele werk voor anderen is zijn eigen artistieke inzet, vooral dan zijn poëzie (6
bundels tussen 1966 en 1982) wat onder de korenmaat gebleven. Wie ermee via dit
essay kennis maakt, wordt beloond. De bundel ‘Avondliederen’ is zijn beste werk.
Aleidis Dierick boort diep naar wezen en zin in poëzie en proza van José de Poortere
(1935). Haar werkstuk lijkt mij het degelijkste van het hele boek. Aan de hand van
veel verklarende citaten onderzoekt zij hoe de poëzie uit noodzaak en uit
openbaringsdrift ontstond en ‘kwetsbaar achter glas / in ieder woord voor u / te kijk
ging staan’. Hans Melen (1914-1988) zijn werk wordt beschreven door Marcel
Brauns. Dat deze classicus en musicus zowel de aloude beschavingswaarden als de
kleur- en klankrijkdom in zijn poëzie tot volle eenheid wist te brengen, wordt in dit
opstel, wel wat zwaar op de hand, maar duidelijk bewezen. Jos Murez (1927), auteur
van gedichtenbundels, een tiental romans, verhalen, vele kunstmonografieën, tevens
ook cultureel journalist (o.a. in Vooruit) wordt behandeld door Paul Van Aken. Deze
bundel eindigt met de voorstelling van twee kleurige figuren. Leo Drieghe
(1921-1973), dichter en uitgever van poëzie, kunstpromotor in Wetteren (galerie
‘Hedendaags’ en de fameuze poëziemarkten van 1968 en 1971) wordt beschreven
door Lode de Visscher, die het allemaal zelf van dichtbij meegemaakt heeft.
Paul-Gustave van Hecke (1887-1967), socialist, hoofdredacteur van Vooruit (1938)
én van Le Peuple (1945), dichter, toneelauteur, gangmaker van de Tweede School
van Latem, filmpromotor, couturier en bewust decadente dandy wordt met tal van
boeiende detailleringen door Bart de Volder voorgesteld. Met deze zes studies is het
aantal Oostvlaamse monografieën opgelopen tot 52. Eind 1990 verschijnt deel X,
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over Aleidis Dierick, Rik Lanckrock, Omar Robinon, Willy Roggeman, Lode de
Visscher en het ts. Arsenaal.
fb

• Julien Vermeulen
De centraalafrikaanse woordkunst en de Nederlandse Afrika-literatuur, uitg. R.U.
Gent, Seminarie voor Afrikaanse Cultuurgeschiedenis, Rozier 44, 9000 Gent, reeks:
Africana Gandensia nr. 5, 1989, 154 × 225 mm, 310 blz., genaaid 750 fr. (all-in). Afrikanoloog Julien Vermeulen herwerkte zijn uit drie volumes bestaande proefschrift
over De Centraalafrikaanse woordkunst en de Nederlandse Afrikaliteratuur
(1880-1990) tot een bijzonder leesbaar en informatief boek. Tot het beste uit de
Nederlandse Afrikaliteratuur behoren de romans en verhalen die na de
onafhankelijkheid van Kongo verschenen. Vermeulen concentreert zijn onderzoek
dan ook in hoge mate op de literatuur van de laatste dertig jaar. Aan de basis van de
indeling in twee grote hoofdstukken ligt het onderscheid dat in de mondelinge
woordkunst van alle Afrikaanse volkeren wordt gemaakt tussen narratieve
(niet-ritmisch gebonden) en niet-narratieve (ritmisch gebonden) vormen. Binnen de
eerste vorm verkent Vermeulen eerst algemeen, later aan de hand van een case-study
(De 32ste bruid van J.M. Elsing) de inwerking van mythen, historische sagen, dierenen mensenverhalen op onze Afrika-literatuur. In het deel over de ritmisch-gebonden
vormen van woordkunst worden dan achtereenvolgens de lyrische uitingen behandeld
(klaaglied, bruids- en liefdeslied, begeleidend lied), de retorische vormen (toespraak
en palaver, gebeden, bezweringen) en ten slotte de formulaire expressie-vormen
(groet, lofspreuk, spreekwoord en het woord zelf). Vermeulen verruimt zijn onderzoek
van de romanliteratuur door in een slothoofdstuk ook de missieschetsen en de
reisverhalen (kort) te belichten. Het boek, dat de authenticiteit van de Afrikaanse
woordkunst bewijst, biedt daarnaast een originele analyse van het oeuvre van
Afrika-schrijvers van bij ons: Elsing, Bergeyck, Tireliren, Geeraerts, Ver Boven en
nog vele anderen.
J.v.H.

Literair proza
• Edith Oeyen - Ugo Verbeke
De toverbloemboom. De Brievenbus en andere kinderverhalen, uitg. Kofschipkring
vzw, p/a Mevr. E. Oeyen, Hanebergstraat 75, 3580 Beringen, 1990, Leopold
Vermeirenreeks nr. 4, geïllustr. met tekeningen van Dieter Prössler, 140 × 203 mm,
79 blz., paperback 300 fr. - Edith Oeyen en Ugo Verbeke brengen bij de
Kofschip-Kring een verhalenbundeltje voor kinderen op de markt. De geschriften
van Oeyen vallen daarbij slechts zwakjes uit: ‘De Toverbloemboom’ bevat tal van
te moeilijke zinnen, de woordkeuze laat te wensen over (‘Haar klamme handen
zochten iets tastbaars’,...), er wordt met leestekens geknoeid en daarbovenop duiken
er drukfouten op (‘Eerste dacht ze nog...’, ‘hij werd wat rustige...’, ‘het stememtje’,...).
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Af en toe wil het titelverhaal didactisch zijn, maar met ‘van denken krijg je hoofdpijn’
lijkt de anti-moraal op komst. Ook ‘Jessie en Abraham’ (of is het Jessy?) boeit niet
en het onnodige slot zal zeker door kinderen niet geapprecieerd worden. Ugo Verbeke
levert betere stukken. ‘De brievenbus van mijnheer Goederman’ oogt aangenaam,
al moet de lezer eerst aan een wat moeilijke zinsbouw wennen. ‘Kabouter Pikkelbeen’
is prima kinderlectuur. Alleen aan de inleiding schort er iets. Met ‘Wietje, de kanarie’
zitten we dan weer op het kwalitatief mindere pad. Woorden als kritisch, impulsief,
illusies... horen wellicht nog niet in het kinderlexicon thuis.
R.A.

• Rosa Montero
Als een vorstin zal ik je behandelen, uitg. Wereldbibliotheek/Amsterdam, verspreid
door uitg. Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen, 1990, vertaling uit het
Spaans van Emmy Kwant, 130 × 210 mm, 224 blz., genaaid 585 fr. - El Desiré, een
nachtclub in een gore achterbuurt van Madrid, is het makabere schouwtoneel van
schijn en verval. In een milieu ‘zonder kust om naartoe te varen, zonder haven van
vertrek, voor altijd gevangen in zijn valse horizon’ trachten de bolero-zangeres Bella
en de hoer Vanessa tussen misdadige pooiers en mislopen burocraten te overleven.
De uiterlijke teloorgang is een onheilspellende weerspiegeling van een innerlijk
instortende wereld. Ze gaan stuk voor stuk ten onder in een apocalyptisch hellevuur
dat hun toekomst verkwanselt. Elk smacht naar hartstocht, ‘want zonder hartstocht
is er geen richting, geen einddoel, heerst er alleen chaos en middelmatigheid’. Alleen
wordt ieder personage in zijn streven gefnuikt en moet zich tevreden stellen met
ridicule relieken die herinneren aan vluchtige ontmoetingen. Rosa Montero pakt het
onderwerp in een crue naturalistische stijl aan: ze gluurt brutaal binnen in de wereld
van aftakeling en zet het besef van onmacht zonder scrupules te kijk: de absurditeit
van het bestaan, het verpletterende gevoel van eenzaamheid, de vernietigende angst
voor de dood. Ze voert mysterieuze types voor het voetlicht en legt dan onbeschaamd
hun broze gevoelsleven bloot. De amoureuze ervaringen van de naïeve Antonia met
de loensende Damian lopen als een rode draad door het schokkende verhaal. Zij is
de zus van de parfumkenner en mislukte rokkenjager Antonio, maar ook de vriendin
van de bolero-zangeres (Isa)Bella, die met moeite kan weerstaan aan de liefde van
de oude Poco. Het net sluit zich steeds nauwer rond alle betrokkenen en het drama
spat uiteindelijk moorddadig uiteen, wanneer Antonio met een huwelijksaanzoek
aan Vanessa alle emoties losweekt: wraak, jaloezie, afgewezen liefde,... voeren tot
moord en zelfmoord.
R.A.

• A.B. De Cooman
De Indringer. Novelle, uitg. Dilbeekse Cahiers, 1990, Spanjeberg 8, 1710 Dilbeek,
1990, 140 × 220 mm, 60 blz., paperback. - In deze novelle wordt de ik-figuur
geconfronteerd met werkloosheid, waardoor de zin van zijn maatschappelijk bestaan
volledig in vraag wordt gesteld. Hij besluit een beroep te doen op de hoogste instantie
van het land en na een eerste mislukte poging, raakt hij via een geleid bezoek in het
koninklijk paleis. Hier kan hij ontsnappen uit de groep bezoekers en gaat door de
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bovenverdieping dwalen op zoek naar de koning. Hij belandt in de koninklijke suite
en verstopt zich onder het bed. Dan verdroomt het verhaal naar een ontmoeting met
zijne Majesteit die hem tot ridder lauwert. Tenslotte keert hij, na een ondervraging
door de politiecommissaris en een psychiater, tot zijn pijnlijk-eenzame realiteit terug.
Struktureel is deze novelle vrij klassiek opgebouwd in een kringcompositie:
realiteit-droom-realiteit, waarbij de droomrealiteit met een lichte ironische tint
omweven wordt.
G.D.C.

• Jos Vandeloo
De Engelse les, uitg. Manteau, Isa-
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bellalei 76, 2018 Antwerpen, 19904, 115 × 180 mm, 213 blz., paperback 250 fr. Dit boek is reeds aan zijn vierde herdruk toe na in 1980 te zijn verschenen. Philippe,
zoon van een kleine zakenvoerder, moet van zijn vader Engelse les volgen, om zich
te vervolmaken voor de zaak. De relatie tussen hen beiden is niet zo relevant, zowel
in familiaal verband als in het bedrijf. Philippe komt terecht bij Hélène Duparcq,
weduwe en een generatie ouder. Na een aantal lessen ontstaat een meer dan gewone
band tussen lerares en leerling. De liefdesverhouding kent een bruisend verloop en
eindgt erg abrupt. Jos Vandeloo toont zich in deze als een onvervalste verteller die
van een gewoon gegeven een boeiend verhaal kan opzetten. Ongetwijfeld zijn er
veel herkenbare feiten in verwerkt. Hoe dan ook, deze paperback leest zeer vlot, is
ongecompliceerd en is licht verteerbaar. De auteur hanteert een adequaat taalgebruik.
Voor lezers met een minder goed zicht is het aanwenden van een grotere gedrukte
letter bijzonder positief.
u.v.

• Ward Ruyslinck
De Heksenkring, uitg. Manteau, 2016 Antwerpen, 199011, 115 × 180 mm, 248 blz.,
paperback 250 fr. - Ward Ruyslinck is een veelzijdig en veel gelezen auteur. Niet te
verwonderen dat ‘De Heksenkring’ dan ook de aandacht krijgt die het verdient. Mede
door de sociale ondertoon, het maatschappijkritisch oog en de levensvisie die
Ruyslinck eigen is. Hij legt dus ook op deze items de nadruk in ‘De Heksenkring’
waarvan de inhoud zich afspeelt in het Zuidamerikaanse Buenos Aires. Vanuit de
optiek van de auteur gezien, is het dus niet verwonderlijk dat hij een boek schrijft
over de sociale problematiek in Zuid-Amerika, meer bepaald in Argentinië. Centrale
figuur is padre Gustavo die als priester zijn werk verricht in de sloppenwijken van
de hoofdstad. Hij wordt er geconfronteerd met armoede, tegenwerking en intimidatie
en vecht ertegen met al wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Ward Ruyslinck weet
de lezer te boeien door de feiten op een rijtje te zetten en ze te ontleden tot op het
bot, te ontrafelen tot de laatste vezel. De auteur weet waarover hij schrijft omdat hij
de problemen kent. Hij hanteert eveneens een taalgebruik dat voor de doorsnee lezer
relevant is en voor wie de intrige boeiend wordt. Hij laat hem binnentreden in de
wereld die ogenschijnlijk de onze is, maar ook weer niet. Het boek, met zeer
herkenbare personages, leest zeer vlot omwille van de gedrevenheid van de auteur
en de verwerking van de feiten. Spijtig dat de uitgever de voorkeur gaf aan een wat
kleinere gedrukte letter. Al bij al een pocket die het meer dan behoorlijk moet doen
omdat de interesse van de lezer van bij de eerste pagina's snel gewekt wordt. En de
belangstelling blijft tot bij het einde.
u.v.

• Plinius Minor
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Lofrede op keizer Trajanus. Panegyricus, uitg. Ambo/Baarn, verspreid door Uitg.
Westland, Th. van Cauwenberglei 101, 2120 Schoten, 1990, reeks Ambo/Klassiek,
145 × 220 mm, 118 blz., gebonden 690 fr. - De lofrede aan het adres van keizer
Trajanus die de beroemde Romeinse briefschrijver Plinius Minor uitsprak bij de
aanvang van zijn consulaat in 100 n.Chr., is een schitterende momentopname uit de
Romeinse geschiedenis. Ondanks de vleiende taal, de retorische woordenvloed en
het gebrek aan objectiviteit, eigen aan het genre van de laudatio, is deze panegyriek
typerend voor de mentaliteitsverandering onder Romeinse burgers en senatoren. De
republikeinse vrijheidsdroom is veraf maar in de figuur van keizer Trajanus, die alle
maatschappelijke deugden belichaamt, lijken het vrijheidsgevoel en het in wezen
vrijheidsbeperkend principaat toch even verzoenbaar. Deze eerste vertaling van
Plinius' Panegyricus is een goed tegenwicht voor het pessimistisch beeld dat zijn
vriend Tacitus van het imperium schetst.
p.l.

• Gerard Walschap
Verzameld werk, deel 3, uitg. Manteau, 2016 Antwerpen, 1990, 125 × 195 mm, 1.011
blz., gebonden 1.995 fr. - Dit derde deel van het oeuvre van Gerard Walschap is een
zeer verzorgde uitgave en situeert zich in de periode tussen 1942 en 1948. Michel
Dupuis geeft op een twintigtal bladzijden een tamelijk uitvoerige inleiding waarin
hij aandacht besteedt aan het werk van de Vlaamse auteur. Een ontleding van feiten,
een beoordeling van de personages en een beschouwing van de werken in dit derde
deel gegroepeerd. In de ‘Kroniek van Gerard Walschap 1942-1948’ schetst Emiel
Willekens de voornaamste feiten, de publikatiedata van zijn boeken, novellen en
essays. Chronologisch en heel overzichtelijk.
In deze verzameling, gespreid over een duizendtal pagina's werden volgende
werken opgenomen: Denise (1940), De Consul (1943), Tor (1943), Geurig door
aspirine (1944), De goede smokkelaar (1945), Ons geluk (1946), De pacificatiepartij
(1946), Beeld van de humanist (1947), Voor geestelijke vrijheid (1948) en Zwart en
wit (1948). In dit overzicht werd de chronologische volgorde gerespecteerd evenwel
zonder de toneelwerken en jeugdverhalen van Walschap. De schrijver gaf destijds
nog zijn fiat tot de uitgave van zijn verzameld werk. Dit derde deel oogt eveneens
zeer mooi en mag op de boekenplank van de bibliofiel zeker niet ontbreken.
u.v.

• Jos Vandeloo
De beklimming van de Mont Ventoux. Roman, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018
Antwerpen, 19902, gmp 293, 125 × 200 mm, 212 blz., paperback 495 fr. - De
wielersport is en blijft een zeer attractieve sport voor talrijke mensen. Behoren de
echt grote dagen tot het verleden, het wielrennen blijft populair. In contradictie tot
de belangstelling staat de literatuur die erover verschijnt. Jos Vandeloo ging deze
confrontatie aan en situeerde zijn ‘De beklimming van de Mont Ventoux’ in het
wielermilieu. Hij situeerde zijn roman wel in Frans-Vlaanderen en ging daarmee
eventuele vergelijkingen met Vlaamse wielermiddens uit de weg. Zijn hoofdpersonage
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heet Georges Blieck, behorend tot een grote boerenfamilie. Vandeloo ontrafelt de
sterk uiteenlopende karakters van de Blieks en schetst Georges als een buitenbeentje
omdat hij weet te ontsnappen aan het landleven wat meteen een stimulans betekent
voor de anderen, allen heel aparte types. In zevenentwintig betrekkelijk korte
hoofdstukken wikkelt de auteur deze roman af die verrassende elementen inhoudt,
soms iets te doorzichtig lijkt en een niet voor de hand liggend slot in petto houdt.
Het boek leest zeer vlot zodat het bij een groot publiek zeker in trek is, trouwens de
Mont Ventoux op zich blijft de massa aanspreken.
u.v.

• Jef Geeraerts
Reizen met Jef Geeraerts, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 19893, 115
× 190 mm, 206 blz., paperback 195 fr. - Reizen met Jef Geeraerts bundelt enkele
reisverslagen die de auteur in de jaren zeventig geschreven heeft. Deze bundel is
thans aan zijn derde druk toe en biedt vier totaal verschillende benaderingen van
totaal verschillende gebieden. In een eerste verslag bezoekt Geeraerts het land van
Che Guevara en Fidel Castro en zoekt geboeid naar de positieve resultaten van de
jonge revolutie. Op zijn tocht doorheen Cuba is hij echter niet blind voor de mogelijke
gevaren van een totalitaire staat en als geboren individualist verwerpt hij alles wat
zweemt naar groepsdruk of massacultuur. Deze gevoelens komen nog sterker tot
uiting in zijn commentaar op zijn reis doorheen de Sovjet-Unie. Als ‘overtuigd
kommunist’ (p. 106) steekt hij toch zijn gevoelens van ongenoegen niet onder stoelen
of banken voor de vele ongemakken waarmee hij tijdens zijn reis af te rekenen heeft.
Af en toe gaat hij wat dieper in op de achtergronden van de revolutie of op het
cultureel profiel van de Sovjetmaatschappij. Terugblikkend op Vlaanderen zet hij
zich soms af tegen de Roomse structuren of tegen de burgerlijke doorsnee-mentaliteit.
In zijn notities over Lapland en ‘Te voet naar Mount Everest’ wordt een stijlregister
gehanteerd dat we van Geeraerts reeds kennen, ‘Het Grote Moment, de grote
ontroering, de Grote Schittering’ geven ervaringen weer die het ik typeren op zijn
zoektocht naar de grenzen van het haalbare. Maar terzelfdertijd blijft het
hoofdpersonage afrekenen met de fnuikende beperkingen van zijn eigen lichaam en
van de barre omgeving. Nu het Cuba-geflirt van een hele reeks Vlaamse en
Nederlandse letterkundigen definitief voorbij is en op het moment dat het Oostblok
opengetrokken wordt voor iedereen uit het Westen, zijn de eerste verslagen enigszins
achterhaald; in dit perspectief blijft zijn emotioneel Everest-avontuur nog het sterkst
overeind.
jv

• Jef Geeraerts
Sanpaku, uitg. Manteau/Antwerpen, 1990, gmp 369, 163 blz., paperback - Sanpaku:
een vioolbouwer bedriegt een klant en houdt diens zeldzame viool achter terwijl hij
hem een goedkoper stuk teruggeeft. De Japanse geliefde van de eigenaar ontsteekt
in een vlaag van woede en dwingt hem met haar ‘sanpaku’, met haar ‘dodende ogen’
tot zelfmoord. Vanuit dit gegeven volgen we de verdere zwerftocht van de cello
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doorheen de tweede wereldoorlog tot in de jaren vijftig. Het muziekinstrument wordt
eigendom van een Joods cellist uit Antwerpen die vergast wordt in een
concentratiekamp; vervolgens van de kampoverste die het doorgeeft aan zijn neef.
De Japanse vrouw weet deze cellist te verminken door haar scherpkwetsende blik
en koopt de cello terug, waarna ze de opvolger van de vioolbouwer ook doodt. Het
einde van deze roman voelde ik aan als een soort anti-climax die me sterk onbevredigd
liet. Ook de doorgevoerde beschrijvingen (vnl. i.v.m. muziek) remmen het verhaal
nodeloos af. Knap vond ik de sterke sfeercreatie die gepaard gaat met de beschrijving
van steden, historische ruimtes en milieus; de analyse van de emoties tot op hun
biologische grondlaag; de knappe, sobere, afgemeten schrijftrant en de grondige
documentatie die aan dergelijk project vooraf lijkt te gaan.
jv

• Pierre Mertens
Begoochelingen, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1989, 125 × 200
mm, 503 blz., paperback. - Deze succesvolle roman van Pierre Mertens - hij kreeg
in 1987 de gegeerde Médicis-prijs en in 1988 de Ruban de la Francophonie - werd
in 1989 keurig vanuit het Frans vertaald door Ernst van Altena. In 7 scènes wordt
teruggeblikt op het leven van Gottfrieb Benn, gediplomeerd arts en in zijn vrije uren
dichter en aanhanger van de expressionistische Duitse school uit de eerste helft van
deze eeuw. Mertens be-
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schrijft de opleiding van dokter Benn, de uitbouw van zijn praktijk, zijn ontluikend
dichterschap, het oppervlakkig, ondoordacht en kortstondig engagement in het
Naziregime, de knagende twijfels over de diepe waarde van zijn poëtische
bedrijvigheid, het ‘verraad’ aan het regime, de langzame tocht naar inzicht en
loutering, zijn mislukking als echtgenoot en vader, de uiteindelijke waardering als
dichter. Het is duidelijk: de inhoud van het boek is afwisselend maar blijft toch steeds
duidelijk gestructureerd. Mertens beheerst zijn vak. Nochtans is dit boek geen simpele
biografie. De auteur heeft er een psychobiografie van gemaakt. Eén methode waarbij
leven en werk van een bepaalde (historische) figuur nauw met elkaar in verband
worden gebracht en de schrijver zich eerder tracht in te leven in de gevoelswereld
van het personage dat hij voorstelt dan wel zich laat muilbanden door dorre data en
toevallige feiten. Zo een procédé verlaagt niet noodzakelijk de historische echtheid
van de tekst maar verhoogt zeker zijn literair elan. Dit is het geval in ‘Begoochelingen’
van Pierre Mertens. De vloeiende stijl en de rijke woordenschat (ook in de vertaling),
gekoppeld aan de goed gestoffeerde inhoud, maken van de lectuur van dit boek een
boeiende ervaring.
F.T.

• Patricia Lasoen
De geur van rood. Romance, uitg. Houtekiet/Antwerpen/Baarn, Vrijheidstraat 33,
2000 Antwerpen, 1990, 130 × 210 mm, 97 blz., paperback 450 fr. - Dit prozadebuut
van de dichteres Patricia Lasoen draagt als ondertitel: ‘romance’. Die omschrijving
is wel enigszins misleidend, want De geur van rood is allerminst een ‘romantisch’
boek, ofschoon het in feite in grote lijnen een terugblik op haar verleden bevat. De
structuur is verzorgd. Tussen een sfeerscheppende proloog en een kort epilooggedicht
laat de schrijfster een aantal op het eerste gezicht los van elkaar staande hoofdstukjes
volgen, afwisselend in de zij- en de ik-vorm, die uiteindelijk het mozaïek van haar
verleden samenleggen. Uit het geheel spreekt een bestendige aanwezigheid van
vergankelijkheid, ziekte en dood. Het klimaat in het ruime ouderlijke huis, een
onderdeel van de polikliniek waar haar vader als dokter werkzaam was, is daar niet
vreemd aan. Ook de onderlinge relaties binnen het gezin (aan de drank verslaafde
ouders) en later het op de klippen gelopen eigen huwelijk, laten een bittere smaak
na. ‘Als wij ooit naar het paradijs terugkeren / laten er dan geen herinneringen meer
zijn’, zegt ze in de epiloog. Over heel het boek hangt de herfstige sfeer van verval
en dood, die ook zo typisch is voor de poëzie van Lasoen. In dit opzicht verheldert
het haar dichterschap, hoewel ze met Een geur van rood ook bewezen heeft, dat ze
als prozaschrijfster haar weg zou kunnen vinden.
rvdp

• Godfried Bomans
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De Avonturen van Tante Pollewop en De Avonturen van Pa Pinkelman, uitg.
Amber/Amsterdam, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018
Antwerpen, 1990, geïll. door Carol Voges, 150 × 215 mm, respectievelijk 100 en
165 blz. - Op 12 november 1945 verschenen Pa Pinkelman en zijn echtgenote Tante
Pollewop voor het eerst in De Volkskrant. Het publiceren van deze verhalen, daags
na het beëindigen van W.O. II, was niet zo vanzelfsprekend. Het waren heel ernstige
tijden en reactie op het ‘oneerbiedige’ geschrijf van Bomans bleven niet uit.
Gaandeweg verkreeg de strip, getekend door de toen 20-jarige Carol Voges, voet
aan de grond. Na een jaar had Pa Pinkelman de status van nationale roem bereikt.
Hoe de strip tot stand kwam, lezen we in het voorwoord van Henk van Gelder. Elke
aflevering, samen vormen ze een sluitend verhaal, bestaat uit drie ongecompliceerde
tekeningen met daarbij de sublieme teksten van Godfried Bomans. Door de talrijke
lichtzinnige grapjes en een flinke scheut ironie, verkregen Pinkelman en Pollewop
de sympathie van velen. Na de krant verschenen de verhaaltjes in boekvorm (Pa
Pinkelman in 1952, Tante Pollewop in 1948) waarin de tekst de plaatjes overheerste.
In de huidige uitgaven werd het evenwicht hersteld en krijgen we de oorspronkelijke
strip te zien. De figuren uit het boek zijn vage schimmen uit de geschiedenis
geworden, de gebeurtenissen wat uit de tijd. Alleen het werk van Bomans blijft in
het geheugen gegrift. Beide verhalen zijn bijzonder leuk en aangenaam om lezen.
Ze houden de herinnering levendig aan een man die de eenvoudige-dingen-des-levens
tot hoogstaande literatuur kon verheffen.
D.V.d.B.

• Jorge Amado
Tocaia Grande (Kroniek van een zondige stad), uitg. Van Holkema & Warendorf,
Houten, verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 220
× 140 mm, 352 blz., gebonden 595 fr. - Het wordt gezegd dat men Zuidamerikaanse
auteurs niet moet leren vertellen. Sinds enkele decennia dragen zij immers - vaak
zeer terecht - de reputatie met zich mee de absolute meesters van de vertelkunst te
zijn. Hun unieke mengeling van boeiende anekdotiek met krachtige fantasie hebben
hen een aparte plaats bezorgd in de literatuur. Jorge Amado behoort ongetwijfeld tot
die talentrijke groep van schrijvers. Vanuit een auctorieel standpunt schildert hij ons
in een zeer meeslepende stijl het ontstaan en de groei van een kleine nederzetting tot
een grote georganiseerde gemeenschap. Wij lezen de kroniek over het leven van
blanken en zwarten, mestiezen en mulatten, gringo's en arabieren in een reeks
gebeurtenissen en anekdotes. Wij volgen de persoonlijke evolutie en de individuele
levensloop van de figuren uit het boek. Enkele individuen duiken op regelmatige
tijdstippen in het verhaal op en sommige zijn haast steeds aanwezig. Zij vormen
a.h.w. de kapstokken waaraan de auteur de structuur van zijn boek ophangt en
waardoor het woud van personages een goed afgebakend, aangenaam wandelbos
blijft. De thema's zijn primitief en primair tegelijk: erotiek en overleving, religie en
bijgeloof (macumba), geweld en heerszucht, het is allemaal in het boek verweven.
Het boek doet me soms denken aan een goede western, dan weer vind ik er de epische
kracht en visie in terug die bij ons Houtekiet zo tot een symbool maakt. Zo is bijv.
de scene waarin de oude Coroca onvoorbereid de rol van vroedvrouw aanvaardt en
zo het eerste kind in de nederzetting ter wereld helpt komen van een ontroerende
zuiverheid en schitterend verteld. Voor zover men zich op een vertaling kan baseren,
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blijkt de stijl van Amado levendig en pittoresk, exuberant en suggestief: hij toont
ons daardoor mensen van vlees en bloed in een indrukwekkend decor beheerst door
de machtige elementen van de natuur. Persoonlijk vind ik het wel spijtig dat de
vertaler de Franse (vertaalde) versie van dit boek gebruikte voor zijn vertaling. M.i.
maakt men steeds best een vertaling uit de originele taal waarin het boek geschreven
is. Ik begrijp niet goed de politiek van de uitgeverij. Een kleine smet op deze zeer
mooie roman.
F.T.

• Buchi Emecheta
De zegeningen van het moederschap, uitg. Het Wereldvenster/Novib, verspreid door
Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 19906, paperback 200 fr. De Nigeriaanse schrijfster Buchi Emecheta, die reeds enige jaren in Londen woont,
is een van de weinige Afrikaanse letterkundigen die in Europa werkelijk goede
marktcijfers haalt. Haar werk wordt literair én sociologisch ook sterk gewaardeerd.
Wat bepaalt haar succes? Een groot deel van haar oeuvre (De zegeningen van het
moederschap incluis) is bijzonder autobiografisch en verraadt in vele kleine details
de levensechtheid van haar romans. Haar stijl is helder, met korte en dynamische
zinnen: een dynamiek eigen aan de westerse kroniekschrijver maar opgefrist met een
brede waaier afrikanismen. Ook de kennis van de antropologische achtergrond en
van de sociale context van haar volk in Nigeria en van de immigranten in Engeland
levert veel authentieke bladzijden proza op. Een licht tikje sensualiteit kleurt het
narratief beloop van haar romans bij. Extraliteraire factoren bepalen heel zeker ook
haar succes: ze promoot haar werk in Engeland en op het vasteland met de
vastberadenheid van een vastgoedmakelaar. Het feit echter dat haar boeken zo vlot
lezen roept echter enige argwaan op: meer dan eens heb je als lezer het gevoel dat
dit werk geschreven is voor de westerse markt. Verknipt en bijgesnoeid omdat de
Europese lezer zich héél gemakkelijk zou kunnen inleven.
jv

Varia
• Luc Leytens
Jaarverslag seizoen 1986-87 van de Federatie Jeugd en Muziek, uitg. Verhaegen,
Borgerhout/Antwerpen, 1988, 210 × 270 mm, 129 blz., genaaid. - Uit het jaarverslag
van Jeugd en Muziek Vlaanderen tijdens het seizoen 86-87 blijkt dat 44 afdelingen
in Vlaanderen actief concerten organiseren, met een ledenaantal van 57.655. Het
aantal concertactiviteiten beloopt 1.751. Per gemeente staan de concerten beschreven.
In de rubriek ‘Jeugdensembles’ krijgt men een overzicht van Symfonische en Vokale
groepen met opsomming van de werken die in één seizoen werden ingestudeerd.
Hierbij valt wel op dat het repertorium vrij klassiek gehouden wordt met ook toch
belangstelling voor moderne klassieken (Britten, Poulenc, Ravel, Elgar, Vieuxtemps,
Copland, Bartok) en enkele Vlaamse modernen als E. Gistelinck en Fr. Van Laer.
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Het kaderblad van J. en M. heeft een oplage tussen 750 en 1.000 exemplaren per
nummer, en 18 afdelingen verzorgen een plaatselijk ledenblad. Verder staan 149
Belgische componisten vermeld van wie werk werd uitgevoerd in dit seizoen. Het
geheel sluit af met de begroting 1988.
G.D.C.

• Greet Plomteux & Rita Steyaert
(m.m.v. Linda Wylleman)
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Stad Antwerpen 3nc, uitg. Brepols,
Baron Frans du Fourstraat 8, 2300 Turnhout, i.s.m. Min. van de Vlaamse
Gemeenschap, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, 1989, 220 × 153 mm,
geïllustreerd, 688 blz., gebonden 1.995 fr. - Het bouwkundig erfgoed van de Stad
Antwerpen wordt in 4 delen geïnventariseerd: 1: behandelt de middeleeuwse stadskern
(1976); 2: de 16de-eeuwse uitbreiding binnen de Spaanse wallen (1979); 3: het deel
dat nu verschenen is, de 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding. Het afsluitende deel
4, waaraan thans gewerkt wordt, zal het havengebied
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en de fusiegemeenten behandelen. De opzet om de Inventaris van het cultuurbezit
in België. 1. Architectuur te publiceren, kwam op gang in 1975 en het ziet ernaar uit
dat in iets meer dan een kwarteeuw het hele project zal afgewerkt zijn. Het is een
wetenschappelijk werk van een voortreffelijk niveau dat ook (zelfs) uit Nederland
de grootste lof krijgt. Het is een basisinstrument voor het beleid en evenzeer een
kostbaar medium om een breed publiek te interesseren voor het architectonische
patrimonium. In zijn toespraak op de persvoorstelling van het boek, zei
Inspecteur-generaal E. Goedleven o.m.: ‘Wat ons betreft, hebben we sinds 1975
gepoogd alle chronologische begrenzingen op te heffen en af te stappen van de
sacrosancte honderd jaar afstand die tot voor kort in de klassieke cultuurhistorie
nodig bleken om enig kunst- en cultuurbezit te kunnen evalueren. Het zoeken naar
de elementen met documentaire waarde en peilen naar de historisch significatieve
componenten, brengen ons echter ver weg van de zg. louter esthetische appreciaties
omtrent het al dan niet mooi of fraai vinden van de bestudeerde objecten en ensembles
die eerder dienen gesitueerd in hun ruime socio-economische en cultuurhistorische
context. Sjofele arbeidershuizen, protserige villa's, avant-garde-architectuur,
Beaux-Arts-interpretaties vertegenwoordigen zovele verschijnselen die vragen om
uitleg en betere inschatting.’ De spreker deelde bij deze gelegenheid ook mee dat er
voor 1993, het jaar van Antwerpen Cultuurstad, een overzichtelijke populariserende
architectuurgids zal worden gedistileerd uit het verzamelde materiaal, zodat
Antwerpen à la carte beter zal kunnen worden bekeken. Verschijningsdatum: tegen
de Boekenbeurs van 1992.
K.v.D.

• Carl De Keyzer
U.S.S.R. 1989 C.C.C.P., uitg. Focus/Amsterdam, 1989, 300 × 300 mm, 75 zw.-w.
foto's (in triotone, incl. spotvernis), ca. 180 blz. - Een schitterend fotoboek over het
dagelijkse leven in de Sovjet-Unie. In een tijdspanne van één jaar (augustus 1988
tot augustus 1989) bezocht de Gentse fotograaf Carl De Keyzer twaalf maal de SU.
Ook in het licht van de politieke actualiteit (terwijl ik dit schrijf wordt op de radio
in Moskou de grootste massabetoging sinds de oktober-revolutie gemeld) krijgt dit
beeldverhaal historische betekenis. Bij het doornemen van het fotoboek (fraai, royaal
formaat met een zestal panoramische foto's op leporellopagina's) valt natuurlijk de
uitzonderlijke kwaliteit van de fotografie op, - fotojournalistiek van een zeldzaam
gehalte. Het gaat uitsluitend om foto's van mensen in het stadsbeeld, soms ook in
interieurs (geen landschappen), die telkens iets vertellen over een situatie of een
kenschetsende mentaliteit. Je krijgt nooit foto's alleen maar voor het mooie plaatje.
De foto's zijn in de rechthoek als totaalbeeld steeds boeiend en goed opgebouwd, ze
geven een context aan, - daarin is dan een verhelderde zone (er is geflitst binnen
minder of meer lange sluitertijden) die de aandacht vestigt op een anekdotisch detail,
zodat er iets als zorgvuldige lectuur van de foto wordt op gang gebracht die inderdaad
altijd lonend is. Foto's waarin allerlei aan de hand is. Er is weinig fotojournalistiek
die zo universeel is in die zin dat ze het documentaire verbindt met het anekdotische
en, vooral, met het algemeen menselijke. Het hele werk van Carl De Keyzer getuigt
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niet alleen van een intellectuele benadering van het onderwerp maar ook van een
grote knapheid in het creatieve aanwenden van het fotografische instrumentarium
(optiek, formaten, scherpte/onscherpte, kadrering). Foto's die stuk voor stuk een
verrassing zijn, onconventioneel en uitermate efficiënt vormgegeven. De mooiste
zijn de (vele) foto's met gezichten van mensen, emotioneel, enthousiast, opgewonden,
verliefd en verwonderd. The family of man.
K.v.D.

• Paul van den Abbeele
Foto's, uitg. De Standaard VUM, Groot-Bijgaarden, 1988, 225 × 225 mm, 150 blz.
- Een 70-tal journalistieke portretten van mensen uit (vooral dan) het Vlaamse
culturele leven van De Standaard-fotograaf Paul van den Abeele (1929). Telkens je
het boek ter hand neemt word je getroffen door de grote levendigheid, de authenticiteit
van deze liveportretten (mensen die kijken naar een fotograaf die met zijn
aanwezigheid uitnodigt tot gewoon jezelfzijn), - en, natuurlijk ook, door de
ontroerende herinneringswaarde van deze documents humains. Het valt me nu op
dat zeer velen die in deze galerij nog als jongelui voorkomen, overleden zijn. Ik denk
aan de foto van Hugues Pernath en Paul Snoek die nadenkend tegenover elkaar staan,
Jotie 't Hooft, maar er zijn ook Jef Van Hoof, Filip de Pillecijn, Gerard Walschap,
Louis-Paul Boon, Albert Westerlinck... Dit is fotojournalistiek van grote klasse. Filip
Tas in de inleiding: ‘Ik heb nimmer een foto van hem gezien die geen kwaliteiten
bezat, maar ik durf hem dat niet radicaal in zijn gezicht te zeggen.’ Guido van Hoof
in een ‘Proloog’: ‘De mens als geestelijk landschap - er zijn er die voor veel minder
met een Staatsprijs werden bedacht.’
K.v.D.

• Willem Aerts, Roeland De Ceulaer, Linda Van Langendonck (red.)
Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen,
uitg. Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, 1989, 220 × 155
mm, 220 blz., 585 fr. - Dit is het tweede deel in een reeks van drie. Het eerste is
gewijd aan het arrondissement Turnhout, het derde zal het arrondissement Antwerpen
behandelen. Deze inventaris geeft een uitstekend beeld van wat de provincie
Antwerpen aan artistiek en landschappelijk patrimonium bezit. Er zijn niet alleen
historische gebouwen gesignaleerd maar ook bomen en dreven, straatmeubilair,
forten, hoeven en molens. De verklarende woordenlijst zal stellig goede diensten
bewijzen. Graag wijs ik er op dat de kwaliteit van deze illustratieve fotografie (Jacques
Sonck) voortreffelijk is, evenals die van de druk, - wat het boek ook bijzonder prettig
(niet alleen informatief waardevol) maakt bij het gebruik.
K.v.D.

• Laurent Roosens & Luc Salu
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History of Photography. A bibliography of books, Mansell/London/New York, 1989,
280 × 220 mm, 448 blz. - Een opmerkelijke publikatie die het resultaat is van
vijfentwintig jaar bibliografisch opzoekingswerk van L. Roosens, dr.sc., op het gebied
van de geschiedenis van de fotografie. Voor deze uitgave deed hij een beroep op de
medewerking van Luc Salu, lic. hist., bibliothecaris van het Provinciale Museum
voor Fotografie / Antwerpen. Deze bibliografie is een voortreffelijk werkinstrument
geworden voor kunsthistorici en niet voor hen alleen. Er zijn 11.209 ingangen onder
ca. 3.000 alfabetisch gerangschikte onderwerpstrefwoorden, van ongeveer Advertising
Photography tot Zoopraxinoscope. Publikaties uit 12 talen werden weerhouden,
waarbij van 1839 (jaar van de uitvining van de fotografie) tot 1914 volledigheid werd
nagestreefd, terwijl voor de periode 1915-1989 selectief moest worden tewerk gegaan.
Dit is een genre van boekwerk dat allicht, in zijn universaliteit, alleen in een veeltalig
land als België tot stand kon komen zonder evenwel in het Nederlandse taalgebied
daarvoor een uitgeverij te kunnen vinden. Nu is het zo dat het via het gespecialiseerde
Engels-Amerikaanse huis alle belangrijke universiteitsbibliotheken van de hele wereld
bereikt. Een indrukwekkend werkstuk dat zijn uitstraling verdient.
K.v.D.

• A. Fauconnier & P. Roose
Het historisch orgel in Vlaanderen, Deel IVa, Provincie West-Vlaanderen,
arrondissementen Brugge/Oostende, uitg. Monumenten & Landschappen,
Belliardstraat 18, 1040 Brussel, 1986, geïll. met zw.-w.-foto's, 220 × 225 mm, 685
blz., geplakt. - In opdracht van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg,
besprak Ghislain Potvlieghe in 1974 het ‘Historisch Orgel in Vlaanderen/deel I’
(Provincie Oost-Vl.) Twee Oostvlaamse organologen, Antoon Fauconnier en Patrick
Roose verzorgden andere delen in de reeks, o.m. de arrondissementen Halle-Vilvoorde,
Leuven, Antwerpen. In deel IV A bespreken zij 133 pijporgels uit de arrond. Brugge
en Oostende naar auteur, bouwjaar, dispositie, pijpwerk, windladen, klaviatuur en
orgelkast. Heel wat archivalische en bibliografische gegevens, naast tekeningen en
125 zwart-wit foto's, stofferen deze lijvige catalogus. Pijnlijk stelt men vast dat heel
wat orgels, waarvan 53 als historisch waardevol zijn vermeld (en slechts 27 wettelijk
beschermd), vaak slecht onderhouden zijn.
J.A.

• Kultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen 1988
Uitg. Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, 1989, geïll.,
235 × 205 mm, 195 blz., genaaid 360 fr. - Dit is de 42ste uitgave van het ‘Kultureel
Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen’. Het boek bevat een overzicht van een
jaar culturele activiteit binnen de provincie. Dit gebeurt in dertien hoofdstukken o.m.
over taal- en letterkunde, bibliotheekwezen, toneel, muziek, geschiedenis, plastische
kunsten, fotografie en film... Indrukwekkend. Wie in 1988 een werk heeft gepubliceerd
of een prijs heeft gewonnen, mag veronderstellen dat hij hier zijn naam zal
terugvinden. Wat een weelde! Het is een prachtuitgave, voorzien van een uitgebreid
illustratiemateriaal op benijdenswaardig papier. Té mooi bijna.
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R.G.

• Toon Vanlaere
Geef kleur aan elke dag, uitg. Lannoo/Tielt, 1990, 215 × 227 mm, 72
(ongepagineerde) blz., geïll. met kleurenfoto's, met een voorwoord van Phil Bosmans,
gebonden 495 fr. - Voor wie dit boek oppervlakkig inkijkt, zal het eerder lijken te
bestaan uit ‘praatjes bij plaatjes’. Een fotoboek uit de vele die er thans verschijnen,
mooi om zien, maar zonder veel inhoud. Onderhavig boek biedt meer. De meeste
teksten - soms maar een paar zinnen lang - verdienen een aandachtige lectuur en dan
openen ze een zeer verscheiden innerlijke wereld, waarin bewustlevende mensen
zich zullen terugvinden. Ze brengen woorden die opbeuren, troosten, berusting
brengen,... gelukkig maken... woorden die geschreven werden rond thema's als
geboorte, liefde, dood, verdriet... woorden als deze: ‘Levensoptimisme krijgen we
niet, we moeten ons dat optimisme eigen maken door te midden van alle grijsheid
in kleur te leren zien, door te midden van alle anonimiteit een kleur te durven zijn...’
Of nog: ‘Nestwarmte is geen romantiek. Nestwarmte is op deze koude planeet een
thuis hebben, waar je op elk moment kunt
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binnenvallen...’ De ‘plaatjes’ zijn meestal natuur- en landschapsfoto's van
uitzonderlijke kwaliteit, gerealiseerd door diverse fotografen (Jan Decreton, Aurele
De Fauw, Frans Defauw, Annette Mortier, Noël Mortier, Luc Pappens, Jean Daniel
Sudres en Eric Vermeulen), alle in kleur. Dit alles maakt van dit fotoboek een ideaal
geschenkboek en we sluiten ons graag aan bij Phil Bosmans die in de inleiding
schreef: ‘De grijze dagen moet je zelf kleuren. Dit boek zal je daarbij helpen. Het
moge je dagen en heel je leven vullen met warme kleuren.’
R.D.

• Beatrix Baillieul & Anne Duhameeuw
Een stad in opbouw. Gent voor 1540, uitg. Lannoo/Tielt, 1989, illustr. in zw.-w. en
kleuren, 290 × 250 mm, 335 blz., gebonden 2.500 fr. - Boeken over de stad Gent
vallen blijkbaar in de smaak. De laatste maanden verschenen bij twee gekende
Vlaamse uitgeverijen evenveel luxe boeken over de Arteveldestad. Lannoo
presenteerde zijn uitgave onder de titel: ‘Een stad in opbouw. Gent voor 1540.’ Dit
betekent eigenlijk dat we binnenkort een vervolg op dit volumineuze werk mogen
verwachten: Gent na 1540! Vooral twee auteurs stonden voor dit boek in: Beatrix
Baillieul en Anne Duhameeuw. Ze kregen medewerking van Marc Boone, René De
Herdt, Frieda Van Tyghem. De eindredactie berustte in handen van Geert Van Doorne.
Dit boek behandelt de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Gent op een traditioneel
chronologische manier: de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode, de vroege
middeleeuwen, de hoge middeleeuwen en de late middeleeuwen. Het is duidelijk dat
de nadruk ligt op de architectuur. Het geheel werd op een rijke manier geïllustreerd.
Sommige foto's werden niet steeds juist afgebeeld. Dit wordt goed gemaakt door de
kwaliteit van de druk en de uitgave.
JLM

• Julien van Remoortere
Wandelen door de Hoge Venen, uitgeverij Lannoo/Tielt, Lannoo's dicht-bij-huisgidsen,
1990, geïll. met 26 bewegwijzerde plattegronden, 115 × 215 mm, 128 blz., paperback
398 fr. - De Hoge Venen zijn en blijven een wandelparadijs bij uitstek, onafgezien
van het seizoen. Van Remoortere ontleedde er in opdracht van de uitgeverij de
mogelijkheden tot recreatief wandelen. Het situeerde 25 bewegwijzerde paden in
afstand gelegen tussen 6 en 11 km, een paar tussen 12 en 15 km. Elke wandeling
bevat enkele algemene gegevens, parkeermogelijkheden, beginpunt, gevolgd door
de wandeling zelf waarin alle mogelijke achtergrondinformatie werd opgenomen.
Een uitvergrote plattegrond met in het rood de tocht aangeduid vervolledigt de trip.
De brochure bevat ook een situering van het natuurreservaat, adviezen voor wie er
gaat wandelen en een hoofdstuk over skiën. Per wandeling wordt een stereotiep
patroon aangehouden dat telkens een viertal bladzijden beslaat. Een handige en
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overzichtelijke uitgave die als onmisbaar zal ervaren worden voor een nadere
kennismaking met de Hoge Venen.
uv

• François Hermans
Wenen, uitg. ANWB/Den Haag, verdeeld in België door Uitgeverij Lannoo/Tielt,
ANWB-Reisgidsen, 1990, geïll. met kleurenfoto's en ingekleurde plattegronden, 128
blz., paperback 325 fr. - Deze zeer verzorgde uitgave is in verschillende delen
opgesplitst, nl. Wenen in enkele plattegronden; op licht blauwe pagina's een korte
historische schets over de Oostenrijkse hoofdstad; op gele bladzijden allerlei
praktische informatie, o.a. formaliteiten, openbaar vervoer, overnachtingen,
restaurants, uitgangsleven, cultureel overzicht, enz. In een donker blauw gekleurde
katern vindt u drie uitgestippelde wandelingen door Wenen en de voornaamste te
bezoeken steden en centra tot 100 km buiten Wenen. Deze mooi geïllustreerde gids
is zeer handig te gebruiken. Relevant is ook het afdrukken op de achterflap van de
metrolijnen. Deze Weense gids is zeer makkelijk weg te bergen en is een steevaste
aanrader voor wie Wenen wil aandoen en daarom wil beschikken over meer
informatie.
uv

• Fernand Bonneure e.a.
Lexicon van Westvlaamse Schrijvers, deel 6, uitg. Vereniging van Westvlaamse
Schrijvers (VWS), Weidestraat 11, 8100 Torhout, 155 × 220 mm, 120 blz., genaaid
350 fr. - Onderhavig boek is het zesde en (voorlopig) laatste deel van het Lexicon
van Westvlaamse Schrijvers, samengesteld door een vijfkoppige redactie, bestaande
uit Fernand Bonneure (voorzitter VWS), Raf Seys, Jan van der Hoeven, Jan Schepens
en Marcel Vanslembrouck (redactiesecretaris) en gepubliceerd door de bloeiende
Vereniging van Westvlaamse Schrijvers vzw, met de steun van de Provincie
West-Vlaanderen. Die zes delen (eerste deel verscheen in 1984) vormen een heus
naslagwerk dat ongeveer 3.600 trefwoorden telt. Schrijvers uit West-, Frans- en
Zeeuws-Vlaanderen, die minstens één gedrukt boek publiceerden, werden opgenomen.
Bij iedere auteur worden vermeld: geboorteplaats en -datum, sterfplaats en -datum,
korte levensschets, schrijversactiviteiten, onderscheidingen, bibliografie en literatuur.
Per deel zijn de auteurs alfabetisch gerangschikt en achterin deel 6 vindt men een
namenindex op de zes delen. Ieder deel bevat een boeiend inleidend artikel. Zo vinden
we in deel 1: ‘Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Een historisch overzicht ten
geleide’ (Raf Seys); deel 2: ‘Rederijkerskamers in West-Vlaanderen’ (Valere Arickx);
deel 3: ‘Westvlaamse literaire tijdschriften 1805 - 1940’ (André Demedts); deel 4
en 5: ‘Literaire en semi-literaire tijdschriften in West-Vlaanderen na 1940’ (Renaat
Ramon). Met deze reeks van zes werd een monumentaal werk afgeleverd, waaraan
- voor de studie en de geschiedenis van de literatuur in West-Vlaanderen - niet meer
kan voorbijgegaan worden. Het redactieteam verdient dan ook alle lof. Vermelden
we ten slotte nog dat alle delen (voorlopig) nog beschikbaar zijn: delen 1 tot en met
4 kosten telkens 250 fr.; delen 5 en 6 telkens 350 fr. (verzending incluis). Voor
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bestelling de passende som overmaken op rek. nr. 712-1201000-29, t.n.v. VWS,
8100 Torhout.
R.D.

• Hans Hoogendoorn
Hongarije, uitg. ANWB/Den Haag, verspreid door Uitg. Lannoo/Tielt, 1990, geïll.
met tekeningen, kaarten en plattegronden, 105 × 210 mm, 432 blz., genaaid 565 fr.
- Een complete Hongarijegids, tot dit jaar bijgewerkt. Het uitvoerige hoofdstuk ‘Land,
Volk en Cultuur’ (17-88) vormt een vlot leesbare en boeiende cultuurgeschiedenis
van het Middeneuropese land. Daarop volgt de streek- en plaatsbeschrijving van
Transdanubië, van Boedapest en de Donauknie, van het Hoogland en van de
Laagvlakte. Weinig illustraties (streekkaarten en stadsplattegronden), maar, buiten
wat een gids moet bevatten, krijgt men hier een hele reeks aanvullende, algemene
artikels: flora en fauna, Hongaren of Magyaren, alle staatshoofden, ethnische
minderheden, de (moeilijke) taal, de Stefaanskroon, de joden van Pest enz. Kunst is
in dit land met volle teugen te genieten: de Matthiastemplom en het Museum voor
Schone Kunsten (o.a. Bruegel, Hals, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Teniers, Manet,
Gauguin, Toulouse Lautrec) alleen in Boedapest naast nog tien andere musea en zo
verder per stad, soms per dorp beschreven. Uitzonderlijk uitvoerige documentatie.
Zeer handzaam uitgegeven. Aanbevolen.
fb

• Provincie West-Vlaanderen. Jaarboek 1990
Het is een goede en lovenswaardige gewoonte geworden dat de Provincie
West-Vlaanderen jaarlijks een jaarboek publiceert, waarin het rijke en sierlijke leven
van de Zeeprovincie in woord en beeld te kijk staat en voor het nageslacht bewaard
wordt. Als we daarbij nog zeggen dat het Jaarboek 1990 opnieuw royaal geïllustreerd
is met foto's (zw.-w. én kleur), tekeningen en grafieken, dan hebben we al een paar
interessante aspecten van het boek onderstreept. Het werk telt 13 hoofdstukken,
telkens gewijd aan een onderdeel van de activiteiten, waarmee het Provinciaal Bestuur
zich inlaat, zoals daar zijn: milieu, land- en tuinbouw, zeevisserij, politieke aspecten
(samenstelling provinciale instellingen) en administratie, openbare werken en
infrastructuur, toerisme, economie, cultureel patrimonium, welzijnszorg, onderwijs
en naschoolse vorming, enz. Opvallend is verder de klare lay-out, waarin het geheel
gevat werd. Een erg informatief boek, aanbevolen aan wie het reilen en zeilen van
West-Vlaanderen wil volgen.
R.D.

Muziekpartituren
• Jozef A.M. van Maele
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3 Menuetten voor piano. Opus 23, Uitgeverij Euprint-Muziekuitgeverij bvba,
Hertogstraat 110, 3001 Heverlee, 1990 (2e oplage), 206 × 296 mm, 12 blz., geniet
250 fr. - De partituur met 3 menuetten, die Jozef A.M. van Maele, stadsbeiaardier
van Tielt en organist aan de O.-L.-Vrouwekerk te Tielt, ons aanbiedt, is een voorbeeld
van klassieke vormgeving en fraaie melodische lijn. Duidelijk geschreven vanuit een
pedagogische bekommernis voor de jonge pianist getuigen deze menuetten van een
helder muzikaal doorzicht en verschaffen ze de uitvoerder ook het genot zelf mooie
muziek te kunnen creëren. De melodische lijn van Menuet 1 in sol-groot, modulerend
naar si-klein en sol-klein in het trio, vertoont het zangerige karakter van een pastorale
melodie, terwijl het Menuet 2 een eerder melancholisch palet vertoont door zijn
volgehouden do-klein-toonaard. Ook Menuet 3 is in kleine tertstoonaard
gecomponeerd (re-klein: solklein) waardoor het een weemoedig tintje verkrijgt.
G.D.C.

Periodieken
• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. Redactiesecretariaat: H. Muus, postbus
129, 3500 AC Utrecht. Jaarabonnement: 1.100 fr. Jrg. 7, nr. 3, mei-juni 1990: J.
Janssen vertelt hoe de generatie zestigers, gegroepeerd rond de bladen Gard Sivik
en De Nieuwe Stijl zich op haar beurt afzette tegen de experimentele Vijftigers, om
werkelijke vernieuwing te brengen. B. Sierman onderzoekt de rol van de kermis in
de 18e eeuw, omdat heel wat auteurs door dit jaarlijkse gebeuren, dat een invloed
had op het dagelijks leven, werden geïnspireerd. In ‘“Avontue-
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re” en het spel met de taal’ toont M. Scholz aan hoe in een prozaroman als Frederick
van Jenuen (1531) ook actuele problemen werden behandeld, in dit geval de positie
van vrouwen en de risico's van het koopmanschap. P. Franssen interviewt de
hoogleraar literatuursociologie Hugo Verdaasdonk, n.a.v. diens essay De vluchtigheid
van literatuur. ‘Literaire kwaliteit is het resultaat van gedrag’, is de conclusie. Van
A.J. Hanou volgt de tekst van een lezing ‘Enkele kanttekeningen bij de studie van
de Verlichting’, gehouden op het colloquium ‘De culturele revolutie van de late
achttiende eeuw’. Er is nog de uitgebreide rubriek Literatuur Nieuws, een literaire
agenda, signalement en recensies, waarvan de uitvoerigste handelen over de lijvige
Achterberg-biografie van Wim Hazeu en een al even uitvoerige studie over de
poëticale opvattingen van Simon Vestdijk van Harry Bekkering. - Jrg. 7, nr. 4,
juli-augustus 1990: T. D'haen toont aan hoe A. Roland Holst bij herhaling
schatplichtig is geweest aan de Ierse dichter W.B. Yeats. De invloed van Yeats op
zijn werk werd totdusver te weinig onderzocht. L. Jongen en C. Schotel gaan, aan
de hand van het middeleeuwse Leven van Liedewij, de maagd van Schiedam, na hoe
deze heilige de lasten van haar lijdensweg droeg uit liefde tot God, ‘om de hemelse
lusten deelachtig te worden’. Zij wijzen er tevens op hoe deze ‘vita’ een van de
weinige ‘oorspronkelijke’ middelnederlandse heiligenlevens is. In Cursief vraagt T.
Anbeek zich af of L.P. Boon wel degelijk een ‘links’, d.w.z. sociaal-gericht schrijver
was, omdat er nergens in zijn werk een geloof te vinden is in een betere maatschappij.
P. Post wijdt beschouwingen aan de roman Tooneelspelers (1876) van J.J. Cremer,
die in de tijd van zijn verschijnen bijdroeg tot de (her)waardering van het toneel als
‘hefboom van de beschaving’. M. Barend-van Haeften schept in een overzichtsartikel
wat orde in het systeem van de veelvuldige zeventiende-eeuwse reisteksten. Zij doet
dit aan de hand van de historische ontstaanssituatie.
P. Franssen heeft een gesprek met Johan P. Snapper, hoogleraar in Berkeley (V.S.),
n.a.v. zijn boek De spiegel der verlossing in het werk van Gerard Reve, over thema's
en motieven in het vroege werk van deze auteur, ten opzichte van wie hij een
ambivalente houding bezit. Verder de vertrouwde rubrieken. Onder de vaak uitvoerige
recensies handelt er een over het werk van de Leuvense hoogleraar Jan Goossens:
‘De gecastreerde neus. Taboes en hun nawerking in de geschiedenis van Reinaert’,
‘een boeiende monografie’, zo wordt er gezegd, ‘waarin het aan vermakelijkheid
zeker niet schort’.
rvdp

• VWS-Cahiers
Tweemaandelijks tijdschrift van de vzw Vereniging van Westvlaamse schrijvers.
Red. Albert Einsteinlaan 8, 8500 Kortrijk. Abonnement 400 fr. - 25e jg. nr. 3, mei-juni
1990: Roger-A. Blondeau (oBeveren-IJzer 18/09/1919). Samensteller: Elie E. Balduck
met ‘Geschiedenis en Wetenschap’. - 25e jg. nr. 4, juli-aug. 1990: Godgaf
(Dieudonné) Dalle (oSt.-Joris-Nieuwpoort 19/7/'20). Samensteller: Jan Van Acker
met ‘Er roert iets bachten de Kupe’. Gewoontegetrouw komen na het hoofdartikel
enkele fragmenten uit de werken van de besproken letterkundigen. Telkens afgesloten
met een bibliografie.
AvD
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• Arte Grafika
Driemaandelijks tijdschrift voor de grafische en aanverwante kunstvormen. Red.
Beekmeers 9, 9636 Nederzwalm. Abonnement 890 fr. Jg. 2, nr. 3: Binnenkort wordt
Roger Raveel 70 jaar. Dit nummer wijdt aan hem dan ook een eerste artikel van de
hand van Raveel-kenner Octave Scheire. Het belicht hoofdzakelijk Raveels ‘Nieuwe
Visie’. Verdere artikels zijn ‘Presentatie, conservatie en restauratie van grafiek, deel
1’ door Guy De Witte. ‘Ergin Inan, graficus en schilder’ door Roel Slabbinck. ‘Jean
Larcher, Franse kalligraaf’ een gemijmer rond een tentoonstelling. Een Franse bijdrage
over het zo goed als onbekend Centre de la Gravure et de l'image imprimée te La
Louvière. Het nummer besluit met aandacht voor een grafiekveiling, de bedenkelijke
grafische smaak van de Posterijen, grafische tentoonstellingen in binnen- en buitenland
en boekbesprekingen.
AvD

• Eigen Aard
Dit driemaandelijks tijdschrift van de A. Preudhomme stichting v.z.w. geeft bij de
verjaardag van het overlijden van Emiel Hullebroeck een aan de componist gewijd
nummer uit waarin kort zijn levensloop en zijn muzikale activiteiten worden geschetst.
G.D.C.

• Tijdschrift voor Filosofie
Driemaandelijks, uitg. door het Hoger Instituut voor wijsbegeerte (K.U. Leuven),
redactiesecretaris J. Maeyaert, Kardinaal Mercierplein 2, 3000 Leuven, 2.250 fr.
(rek. 431-0380461-94). 52ste jrg., nr. 1, maart 1990: Het TvF dat in 1989 zijn tiende
lustrum vierde is in die vijftig jaren uitgegroeid tot een prestigieus wetenschappelijk
orgaan dat tot ver buiten onze grenzen een grote weerklank kent in kringen van
filosofen. De Registers 1964-1988 die een overzicht geven van o.m. alle bijdragen,
auteurs, behandelde onderwerpen, boekbesprekingen, is een indrukwekkend getuigenis
van de produktiviteit van het tijdschrift. Dat het tijdschrift ook voor niet-vakmensen
regelmatig interessante bijdragen levert bewijst o.m. het eerste nummer van de jongste
jaargang. Voor wie zich met literatuur inlaat, is de bijdrage van Burms over Fictie,
zelfbedrog, contemplatie interessant. J. Vanbergen behandelt Nieuwe tendensen in
de kunsthistorische interpretatie en pleit voor een nieuwe benadering in het zoeken
naar de betekenis van het kunstwerk: nog al te vaak blijft de iconologische methode
van Panofsky bepalend. M. Kuiper handelt in Dialectiek van het estheticisme over
de benadering van geschiedenis bij Hayden White en Michel Foucault. Kunstenaars
en critici kunnen zich herbronnen in deze en andere bijdragen van een tijdschrift dat
elke evolutie en tendens in het hedendaags denken op de voet volgt.
p.l.
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• Adem
Driemaandelijks tijdschrift voor muziekcultuur, uitg. Het Madrigaal, Herestraat 53,
3000 Leuven, Jrg. 1990/1: Na een ‘In memoriam Monseigneur Vijverman’ stelt J.
Bruurs de repertoriumpakketten van het Madrigaal voor, werkinstrumenten op cassette
voor de Paastijd, Kersttijd, Communie- en Uitvaartliturgie. In de rubriek
‘Orgelprogramma's op onze radio’ trekt J. Anaf een vergelijking tussen BRT 3/RTBF
3 en NED. 4. Met bescheiden middelen slaagt J. Swinnen er in aan zijn 5-tal
vooropgestelde verwachtingen te beantwoorden. V. Nees gaat in zijn opstel ‘Het
professionele koor’ uit van het antagonisme dat bestond tussen amateursen
professionele koren. Deze laatste zijn groepen die koorzang als ‘volwaardig bezoldigd
beroep’ beoefenen. Over het radiokoor wordt gezegd dat het een heel specifiek
repertorium zingt van folk tot avant-gardemuziek. J. Schrooten bespreekt gregoriaanse
muziek, anglikaanse liturgie en reformatorische motetten. In ‘C. Franck, l'organiste’
gaat J. Verdin in op de muzikale mogelijkheden van het harmonium en bespreekt de
bundels ‘L'Organiste 1 + 2’. In de rubriek Muziekpedagogie onderzoekt L.
Vereetbrugghen de relatie muziek, school en radio. J. Haspeslagh pleit voor een
didactische aanpak van filmmuziek. In zijn betoog ‘Horen om beluisterd te worden’
formuleert M. Erkens enkele praktische aanwijzingen voor een uitvoerder om een
degelijke klank-reproductie te bereiken.
G.D.C.

• 't Kofschip
Tweemaandelijks tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, uitg. Kofschipkring
vzw, Secretariaat: Ugo Verbeke, E. Laermansstraat 10, 2020 Antwerpen,
jaarabonnement 650 fr. - Jg. 18 (1990), nr. 2 bevat in de afdeling poëzie divers werk
van veertig dichters (o.m. een gedicht van Ugo Verbeke opgedragen aan Anton van
Wilderode). Korte verhalen zijn van de hand van R. Venema, E. Timmermans en F.
Vertommen. De sectie beeldende kunsten schenkt aandacht aan Ivo Bakelants en
Gela Crabbe. Essayistische bijdragen zijn er o.m. over werk van A. Berkhof, P.H.
Dubois en G. Trakl. - Jg. 18 (1990), nr. 3: nieuwe verzen van ruim twintig dichters
uit de Kofschip-Kring en korte verhalen van P. Rotsaert, S. Backer en R. ten Berge.
Kunstglazenier M. Nevens en schilder A. Mortier krijgen aandacht in de rubriek
beeldende kunsten. In ‘Essay’ wordt o.m. werk van L. Mariën en E. Oeyen belicht.
Twee gevarieerde nummers die een goed forum vormen voor tal van kunstenaars
uit diverse disciplines.
p.l.

Zoekertjes
• Abel Matthys, Res. Auteuil, Poolse Winglaan 24, 9051 Gent wenst te verkopen
alle nummers vanaf 1953 tot nu, uitgenomen de jaargang 1954: nr. 1; 1955: nr.
5; 1956: nr. 2; de nummers 108. 109. 153, 156, 177.
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• Rita Duverger, Koningin Fabiolalaan 56 bus Y, tel. (091) 20 54 25 zoekt
volgende nummers van West-Vlaanderen/Vlaanderen: Jg. 1952: 1, 2, 3, 4, 5,
6; Jg. 1953: 2, 3, 4, 5, 6; Jg. 1972: 125, 127. Biedt in ruil of te koop: Jg. 1954:
3; Jg. 1962: 65; Jg. 1965: 82; Jg. 1966: 88; Jg. 1979: 171; Jg. 1983: 192.
• Het Stedelijk Museum ‘Stellingwerff-Waerdenhof’, Maastrichterstraat 85, 3000
Hasselt (tel. 011/24.10.70) wenst aan te kopen: ‘Vlaanderen’: nr. 222 (jrg. 37,
nr. 4, sept.-okt. '88) - nr. 225 (jrg. 38, nr. 2, maart-april '89) - nr. 226 (jrg. 38,
nr. 4, sept.-okt. '89).
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[nummer 236]
Europalia 91 Portugal: een introductie
Jacques De Staercke
Commissaris-Generaal Europalia 91 Portugal
Op 25 april 1974 werd in Portugal de democratie hersteld, wat het einde betekende
van een langdurig isolement. Een hervonden dynamisme manifesteerde zich op breed
maatschappelijk vlak. Kenmerkend daarvoor was de aanvraag om toe te treden tot
de Europese Gemeenschap, een toetreding die op 1 januari 1986 een feit was.
Kort daarna vonden de eerste informele contacten plaats tussen het
Staatssecretariaat voor Cultuur van Portugal en de Stichting Europalia International.
Die contacten leidden tot een Portugal-manifestatie tijdens Europalia 1989 Japan:
een tentoonstelling over de Namban, de door Portugal beïnvloede Japanse kunst uit
de 16de en 17de eeuw. Toen viel de beslissing Europalia 91 integraal aan Portugal
te wijden.
Gedurende twee jaar reeds werken Portugese kunstenaars uit alle disciplines en
specialisten van de Portugese cultuur uit binnen- en buitenland aan de voorbereiding
van wat de grootste internationale culturele manifestatie met Portugal als thema zal
worden. België zal een beetje Portugal zijn tijdens de maanden september, oktober,
november en december 1991.
Het Festival biedt een overzicht dat zich uitstrekt vanaf de middeleeuwen tot
vandaag, waarin traditiegetrouw de beeldende kunsten prominent aanwezig zijn. Alle
kunststromingen komen aan bod: romaanse kunst, gotiek, renaissance, classicisme,
uiteraard de barok, de moderne en hedendaagse stromingen. Het spreekt vanzelf dat
dit cultuurhistorisch overzicht samengaat met een blik op de politieke en
socioeconomische ontwikkelingen.
Het koninkrijk Portugal ontstond in de late middeleeuwen en werd geleidelijk aan
een maritieme ‘supermacht’. Economische en in mindere mate religieuze motieven
lagen aan de basis van de Portugese ontdekkingen via de Oostelijke route (o.m.
Benin, Mozambique, Goa, Nagasaki,...) en de Westelijke route (Brazilië).
Uitermate belangrijk voor de Portugese handel waren de zogenaamde factorijen,
handelscompagnies waar vooral goederen maar ook - zoals bijvoorbeeld in Antwerpen
- kunst werd verhandeld. Op die manier verhuisden nogal wat Vlaamse Primitieven
naar Portugal. Na de periode van de factorijen, tijdens de zeventiende eeuw, werd
de Vlaamse invloed op Portugal opnieuw groot. Kenmerkend voor deze tijd was een
uitgesproken maniërisme.
Hoogtepunt in de Portugese kunstgeschiedenis en meteen climax van het Festival
is de barok. Thema's als de azulejos, barokjuwelen, Braziliaanse barok,
wetenschappelijke instrumenten van de 18de en 19de eeuw worden extra belicht en
vervolledigen tegelijkertijd het beeld van de culturele triomf tijdens de 18de eeuw.
In de 19de en 20ste eeuw vond Portugal weinig aansluiting bij de internationale
kunstontwikkeling. Het impressionisme kwam er bijvoorbeeld niet echt van de grond.
De jonge kunstenaars probeerden dit cultureel isolement evenwel te doorbreken: zij
richtten zich vooral naar het vernieuwende Parijse voorbeeld en gingen er zich
bovendien in vrij groten getale vestigen. Vieira da Silva en Amadeo de Souza Cardoso
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golden als de belangrijksten onder hen. Amadeo en anderen zoals Eduardo Viana en
de dichter Fernando Pessoa verenigden zich in Lissabon (1915) in het avantgardistisch
tijdschrift ‘Orpheu’. Deze kunstenaars onderhielden ook contacten met het echtpaar
Delaunay.
Na een nieuw isolement volgde een kortstondig futuristisch avontuur (ca. 1917),
waarna alles weer stilviel. Dada en surrealisme manifesteerden zich pas ná de tweede
wereldoorlog. Vanaf de jaren 60 duiken de nieuwe figuratie, pop-art, minimal art,
land art en conceptuele kunst op, gevolgd door performances en video tijdens de
jaren 70.
In 1983 creëert de Stichting Gulbenkian in Lissabon het Centrum voor Moderne
Kunst en ontstaat in Porto in 1987 het Museum Serralves (voor moderne en
hedendaagse kunst). Hierdoor wordt de hegemonie van de galerieën in het
kunstwereldje enigszins doorbroken.
Wij hebben getracht een aantal fasen van deze recente evolutie te schetsen aan de
hand van overzichtstentoonstellingen van Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918);
Fernando Pessoa (1888-1935); Vieira da Silva (1908); Eduardo Viana (1881-1967);
‘Triptico’ - een drieluik van hedendaagse beeldende kunsten, literatuur en muziek;
‘Referentiepunten’ over architectuur in Portugal vandaag; fotografie en ten slotte
‘Experiments’ met installaties en videokunst (mode en design worden in de marge
van het festival belicht).
De Portugese muziek hebben wij onderverdeeld in: historische klassieke muziek,
met aandacht voor de polyfonie tijdens
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de renaissance en voor de barok - religieus en profaan; hedendaagse muziek met
composities van o.a. Constança Capdeville, Emanuel Nunes en Jorge Peixinho; de
‘populaire’ muziek met een overzicht van de etnische muziek uit de verschillende
Portugese regio's; folk; een belangrijk luik over de Portugese twaalfsnarige gitaar
met o.a. Carlos Paredes; de vermaarde fado, ontstaan in de 19de-eeuwse bistrots van
Lissabon; jazz en pop brengen de meer actuele populaire muziek. Ten slotte zal een
tiental solisten recitals geven.
Bij de Portugese filmproduktie vallen twee bloeitijden op: de periode vanaf 1924
met o.a. Manoel de Oliveira, waaraan in 1931 een einde komt door de politieke
censuur, en een tweede, door de ‘nouvelle vague’ geïnspireerde bloeiperiode tijdens
de jaren 60. Sinds de jaren 70 probeert het Portugees centrum voor de Film de
produktie te stimuleren, maar de Amerikaanse overheersing laat daarvoor niet genoeg
ruimte. Blikvangers tijdens het Festival zijn ‘A Divina Comedia’ van Manoel de
Oliveira, een selectief overzicht van zowel de stille als de geluidsfilm en de
hedendaagse cinema van o.m. Paulo Rocha en Joaquim Pinto.
De Portugese literatuur wordt geschetst o.m. aan de hand van talrijke publikaties
waaronder een ‘Anthologie van de hedendaagse poëzie (1960-1990)’. Een Portugese
boekhandel in de hall van het Paleis voor Schone Kunsten brengt Portugese literatuur
in oorspronkelijke taal en in vertaling samen. En traditiegetrouw wordt een hedendaags
auteur gelauwerd door de toekenning van de Europalia Literatuurprijs van de Europese
Gemeenschap.
Het theaterprogramma omvat produkties gaande van klassiek tot hedendaags
theater en biedt o.m. de ‘Komedie van Rubena’ van Gil Vicente (16de eeuw), ook
wel één van de stichters van het Portugees theater genoemd, de theater-opera ‘Amor
de Perdiçao’ naar Camilo Castelo Branco (18de eeuw), twee werken van Fernando
Pessoa, waaronder de monoloog ‘Ode aan de Zee’ en ten slotte - gebaseerd op de
vertellingen van Miguel Torga (1940) - opvoeringen van ‘Bichos’ (Beesten). Eveneens
traditiegetrouw zijn er de uitwisselingen tussen jongeren uit Portugese en Belgische
gezinnen enerzijds en die tussen Belgische en Portugese koren anderzijds. Speciaal
voor Europalia evoceren jongeren het huwelijk van Filips de Goede van Boergondië
met Isabella van Portugal in 1429 in Brugge, het huwelijksaanzoek dat plaatsvond
in Sintra inbegrepen. Een afvaardiging van ongeveer 400 Portugese artiesten afkomstig
uit alle streken van Portugal, de Azoren en Madeira, animeert de Brusselse
Breughelwijk en huldigt op zijn manier het Europaliafeest.
Voorts zijn er nog rondetafelgesprekken, historische en wetenschappelijke
colloquia, klassieke dans met het Gulbenkian Balletgezelschap en hedendaagse dans
voorgesteld in het kader van de reeks ‘Os Novos Portugueses’.
Het Portugal-Festival staat in het teken van de ontdekkingen, de ontdekkingen die
de Portugezen hebben gedaan maar ook - en dat is onze grootste wens - de ontdekking
van Portugal en zijn schatten aan kunst en cultuur door het Belgische en Europese
publiek.
De geschiedenis van Portugal in reuzenschreden 178 v. Chr. - 410 n.
Chr.
Het land wordt door de Romeinen bezet en heet Lusitanië.
410-711
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In het noordwesten vallen de Sueven en Vandalen het land binnen en
stichten er hun koninkrijk Portu-Cale met Braga als hoofdstad. De Alanen
vestigen zich in het zuiden en kort daarop worden ze verdreven door de
Visigoten die er hun koninkrijk stichten met als hoofdstad Toledo.
711-1140
De Moren uit Noord-Afrika worden tijdens een burgeroorlog i.v.m. de
troonsopvolging te hulp geroepen en bezetten praktisch het gehele Iberische
schiereiland. Nadat ook nog de Noormannen het land binnenvallen, breekt
voor de Portugezen een verwarde oorlogsperiode van ca. 300 jaar aan.
In 1139 verslaat Alfonso VI de Moren bij Viseu en wordt door zijn soldaten
tot koning uitgeroepen in 1140: het officiële geboortejaar van Portugal.
1140-1383
De nieuwe staat biedt moedig weerstand aan de steeds weer aanvallende
Moren die pas in 1249 definitief overwonnen worden. Ook de Spanjaarden
die het land opeisen, worden in 1383 voor goed verslagen.
1383-1580
Onder het koningschap van João dat 58 jaar duurt, wordt Portugal een
succesrijke koloniale mogendheid, wat meteen het tijdperk van de ‘grote
ontdekkingen’ betekent. Portugal kent een nooit meer herhaalde opbloei,
zowel economisch als politiek. De rijkdom die het land binnenstroomt,
blijft echter in handen van een kleine minderheid en strekt niet tot
lotsverbetering van de gewone man.
1580-1640
Wanneer in 1580 de Spaanse Felipe II koning van Portugal wordt, komt
het land geleidelijk onder Spaanse invloed. Pas wanneer op 1 december
1640 (nog steeds Portugals nationale feestdag) de hertog van Bragança de
Spanjaarden kan verslaan, krijgt het land zijn zelfbestuur terug en wordt
de hertog koning onder de naam van João IV.
1640-1910
De invloed van Engeland over het land wordt door allerlei verdragen steeds
maar groter en wanneer de Napoleontische troepen mede met de steun van
Spanje Portugal binnenrukken, helpen de Engelsen o.l.v. de Duke of
Wellington de Fransen uit het land te verjagen (1819). Het Portugese
koninklijk hof was naar Brazilië gevlucht en Portugal wordt in feite een
Engelse kolonie.
1910-1926
Door de slechte financiële toestand in het land komt het koningshuis steeds
meer onder druk te staan en wanneer ook het leger in opstand komt, wordt
de val van de monarchie een feit: op 5 oktober 1910 wordt de republiek
uitgeroepen. Geen enkele van de 44 regeringen blijkt echter sterk genoeg
om het land duurzaam te regeren.
1926-1974
In 1926 ondemeemt generaal Gomez da Costa een succesrijke staatsgreep.
Om een einde te stellen aan de financiële chaos, waarin het land verkeert,
benoemt Gomez generaal Antonio de Oliveira Salazar tot minister van
financiën met uitgebreide volmachten. Dit heeft o.m. voor gevolg dat
Salazar de feitelijke leider van het land wordt en in 1932 slaagt hij erin
het ambt van minister-president te bekleden. Onder zijn bewind wordt
Portugal een dictatoriale standenstaat (met o.m. een machtige Geheime
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Politie) en sluit zich af van de buitenwereld. Portugal blijft neutraal in
W.O. II. De economie gaat er echter steeds verder op achteruit en
duizenden Portugezen emigreren naar Brazilië, Frankrijk en Duitsland.
Net zoals de andere Europese landen krijgt Portugal in de jaren zestig af
te rekenen met onlusten in zijn koloniale gebieden, op zoek naar
onafhankelijkheid. Er groeit in het binnenland steeds meer oppositie tegen
de dictatuur en Salazar, intussen ongeneeslijk ziek geworden, treedt af in
1974. Zijn opvolger Marcelo Caetano wordt door een militaire staatsgreep,
o.l.v. generaal Antonio Ribeira de Spinola, aan de dijk gezet.
1974-heden
Na die revolutie - Anjerrevolutie genoemd, omdat de burgers aan de
rebellerende soldaten ‘rode anjers’ uitdeelden - wordt een regering gevormd
waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, o.m. de communisten en de
socialisten. Dit betekent echter nog niet politieke rust: tussen 1976 en 1987
treden niet minder dan tien verschillende regeringen aan. In 1986 wordt
de socialist Mario Soares president.
Intussen is Portugal sedert 1986 lid van de Europese Gemeenschap
geworden.
R.D.
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Architectuur in het Portugal van vandaag
Marc Dubois
In het najaar presenteert de Brusselse Fondation pour l'Architecture in het kader van
Europalia een overzicht van de hedendaagse Portugese architectuur. Naast de centrale
figuur, de internationaal gerenommeerde architect Alvaro Siza Vieira, krijgt men
realisaties te zien van de belangrijkste architecten van het ogenblik. De Portugese
samenstellers leggen tevens een verband tussen de huidige produktie en voorbeelden
uit het verleden: door het aangeven van de voedingsbodem plaatst men de hedendaagse
Portugese architectuur in een ruimer historisch perspectief.
Dit artikel situeert vrij algemeen de Portugese architectuur en het ontstaan van de
‘School van Porto’ in het bijzonder. In de catalogus van de tentoonstelling benaderen
Paulo Varela Gomes, Manuel Mendes en Paulo Pereira veel uitvoeriger de diverse
aspecten van de Portugese architectuurscène en zijn de meeste realisaties uit dit
artikel uitgebreid gedocumenteerd.

Verbouwing van het klooster Santa Marinha te Guimaraes (Fernando Tavora, 1972-1985).

Door zijn geografische ligging bevindt Portugal zich aan de periferie van Europa.
Dit gegeven, samen met de politieke situatie tot aan de Anjerrevolutie in 1974, plaatste
het land in een relatief isolement. Ook voor de architectuur is dit het geval geweest:
niemand had tot voor kort enige interesse voor de ontwikkelingen die zich voordeden
bij de Portugese architecten.
Eén van de directe gevolgen van de revolutie was de oprichting in 1974 van de
SAAL (Serviço de Apoio Ambulatorio Local), een volledig nieuw
volkshuisvestingsbeleid van de overheid1. Via een directe samenwerking met de
bevolking en onafhankelijk van het bestuursapparaat startte men bouwprojecten om
de grote woningnood te bestrijden. De meeste SAAL projecten waren in en rond de
stad Porto gelegen. De architecten die zich vóór 1974 erg afzijdig hielden van het
regime, kregen plotseling de kans aan deze projecten te werken. De operatie, waarbij
men de moeizame weg naar
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Marktgebouw te Braga (Eduardo Souto de Moura, 1980).

bewonersparticipatie koos, heeft echter op verschillende vlakken gefaald: vooral de
politieke en bestuurlijke impasse na de revolutie leidde al in 1976 tot de vroegtijdige
stopzetting van het project. Veel SAAL projecten bleven tekeningen, andere, die
reeds waren gestart, werden nooit verder afgewerkt.
Een ander, niet onbelangrijk gevolg van de revolutie was de ontreddering binnen
de bouwproduktie. Na 1974 trokken veel bekwame ambachtslieden naar het
buitenland. Aangezien men het bouwvak via de praktijk doorgeeft en nauwelijks via
het onderwijs, ontstond een groot vacuüm in de bouwpraktijk dat de Portugese
architecten nog steeds ervaren als een ernstig kwalitatief verlies.
Het inbrengen van nieuwe woningen in een stedelijke omgeving met een directe
participatie van de locale bewoners heeft niettemin aanstekelijk gewerkt. In het kader
van de groots opgezette IBA manifestatie (Internationale Bau Austellung) te Berlijn
inviteert men Alvaro Siza in 1979 voor een invuloperatie in de sterk verpauperde
wijk Kreuzberg. De keuze van Siza gebeurt juist omwille van zijn reputatie als expert
van participatieprocessen tijdens de SAAL periode. Door zijn werk in Berlijn ontstaat
niet enkel een grote internationale belangstelling voor zijn vroeger oeuvre maar ook
voor de gehele Portugese architectuur.
In 1981 introduceert Alexander Tzonis het begrip ‘kritisch regionalisme’, een term
die de architectuurcriticus Kenneth Frampton in het begin van de jaren tachtig een
centrale plaats geeft binnen de internationale vakdiscussie. Er ontstaat plots een grote
belangstelling voor regionale centra zoals het Zwitsers kanton Ticino, Barcelona en
Porto. Het zijn regio's met een boeiende architectuurontwikkeling; de kracht ervan
is bepaald door een beperkt isolement. Een fundamenteel gegeven binnen een
hedendaagse regionale cultuur is dat men zijn eigen identiteit weet te behouden en
op een kritische wijze internationale invloeden kan introduceren. Het is dan ook

begrijpelijk dat men de ontwikkelingen in bovenvermelde regio's vrij vlug als ‘school’
gaat etiketteren. Zo spreekt men van een ‘School van Porto’, een omschrijving die
echter nooit een correcte weergave is geweest van de zoveel complexere realiteit.
Een verklaring voor de levendige ontwikkeling in Porto is immers niet terug te
brengen tot de revolutie en het SAAL experiment. Vooral de langdurige periode
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waarin Porto zich betrekkelijk onafhankelijk ontwikkelt als tegenpool van het
machtscentrum Lissabon is een fundamenteel gegeven met vérstrekkende gevolgen.
Wanneer men spreekt over de ‘School van Porto’ denkt men

Administratief complex te Lissabon (Tomás Taveira).
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Aanbouw aan een oude woning te Fonte Fria (Carrilho da Graça).

Woonwijk te Chelas (Lissabon).
Architecten Gonçalo Byrne & Antonio Reis Cabrita (1972/1974).

Portugees Paviljoen EXPO '92 Sevilla.
Architecten Manuel Graça Dias & Egas José Vieira.

in de eerste plaats aan een groepering van architecten die op de voorgrond willen
treden via een manifest of dogmatische stellingname. Hiervan is er in Porto echter
geen sprake.
De meeste auteurs wijzen op de belangrijke rol van het architectuuronderwijs. ‘De
School van Porto’ moet men dan ook letterlijk nemen. Vanaf 1950, onder het
directeurschap van architect Carlos Ramos, is het architectuurinstituut aldaar geen
geïsoleerd eiland meer. Ramos maakt van de school een belangrijk platform voor de
vorming, het debat en de verspreiding van de architectuur, een instituut met een
directe relatie met de sociale en culturele werkelijkheid van de stad. Het onderwijs
in Porto kan men als ‘klassiek’ omschrijven, waarbij een directe relatie en overdracht
tussen leraar en leerling centraal blijft staan. De onderlinge verbondenheid tussen
de architecten is in grote mate bepaald door de gekozen onderwijsbenadering. Binnen
de equipe van docenten legt vooral architect Fernando Tavora vanaf de jaren vijftig
de basis van een nieuwe ontwerpgedachte. Met zijn benadering beïnvloedt hij
verschillende generaties ontwerpers. Zijn meest begaafde leerling is architect Alvaro
Siza.
Tavora's benadering heeft affiniteiten met deze van de Finse architect Alvar Aalto.
Architectuur wordt niet gezien als een lineair proces van analyse tot synthese maar
als een continu proces. Ook in zijn realisaties weet Tavora deze benadering te
visualiseren. Manuel Mendes vat een aantal kenmerken van het werk van Tavora en
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andere architecten in Porto als volgt samen: een integrerende interpretatie van de
waarden van de spontane architectuur, het begrijpen van het milieu en de stad, een
menselijke dimensie van de ruimte, de zorgzaamheid bij de uitvoering van het project,
een interpretatie van de geschiedenis, een herziening van de traditie van het moderne
en het ontwikkelen van een eigen poëtica. Ongetwijfeld is het oeuvre van Alvaro
Siza de mooiste kristallisatie hiervan. Alhoewel Tavora de centrale figuur is binnen
de ‘School van Porto’ geniet zijn oeuvre nauwelijks enige bekendheid in het
buitenland. Een van zijn grootste en boeiendste projecten is de restauratie van en de
aanbouw aan het indrukwekkend kloostercomplex Santa Marinha te Guimaraes
(1972-1985). De wijze waarop Tavora dit klooster transformeerde tot pousada (hotel
van de Portugese overheid) getuigt van een subtiele interpretatie van de site en het
historisch erfgoed.
Architect Alcino Soutinho is een generatiegenoot en vriend van Siza. Zijn
belangrijkste realisatie is het stadhuis van Matosinhos (1980-87), een voorstad van
Porto. Alhoewel het gebouw een sterke monumentaliteit bezit, gebeurt de inpassing
in de site op een correcte wijze. Een van de meest talentvolle leerlingen van Alvaro
Siza is de jonge architect Eduardo Souto de Moura. Zijn eerste werk, waarmee hij
ook de aandacht trok van de internationale vakpers, is een overdekt marktplein te
Braga (1980). Een lange, eenvoudige structuur brengt enige orde en richting in het
chaotische karakter van de site. Met minimalistische middelen geeft hij het gebouw
een grote zeggingskracht, dit zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit. Het
minimalisme kenmerkt ook zijn recente projecten en realisaties. Het cultureel centrum
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S.E.C. in Porto, ingeplant in een tuin met een neo-klassieke woning, is hiervan het
allermooiste voorbeeld. Om de tuin zo groot mogelijk te houden plaatste Souto de
Moura het centrum tegen de tuinmuur. Ook door zijn architectonische eenvoud
verdwijnt het gebouw als het ware in de tuin. Uit zijn werk straalt een grote
bewondering voor het oeuvre van architect Mies van der Rohe. Met een subtiele
verfijning in elk detail weet hij een poëtische kracht op te roepen. Deze uiterste
beheersing van het detail en van het materiaalgebruik treft men ook aan in zijn
woningen. Het fragiele van glas en bepleistering confronteert hij met grote, ruwe
blokken natuursteen. De fundamentele act van het bouwen, het op elkaar plaatsen
van bouwblokken, wordt in spanning gebracht met een technologische aanwending
van nieuwe materialen. De grens tussen natuur en cultuur is hier op een elementaire
manier geconcretiseerd.
Naast Siza en de drie bovenvermelde ontwerpers zijn er andere architecten te
vermelden die voornamelijk werkzaam zijn in en rond Porto: Pedro Ramalho,
Adelberto Dias, Alves Costa, Antonio Corte-Real en het atelier Gigante-Melo-Real2.
Wanneer men in Lissabon spreekt over moderne architectuur verwijst men steeds
naar het gigantisch kantoor- en winkelcomplex Amomeiras (1980-1986) ontworpen
door architect Tomas Taveira. Dit complex met zijn nadrukkelijke aanwezigheid in
de sky-line van de stad is een platvloerse postmodernistische interpretatie van de
kantoortorens van de Amerikaanse architect Michael Graves.
Alhoewel de meest interessante ontwikkeling zich voordoet rond Porto, zijn er
een aantal architecten uit Lissabon die met hun werken zeker belangstelling verdienen.
Een van de eerste alternatieven voor de uniforme, willekeurig ingeplante sociale
appartementsblokken was een complex in Chelas, een voorwijk van Lissabon. Het
ontwerp van de architecten Gonçalo Byrne en Antonio Reis Cabrita uit 1972/1974
is sterk geïnspireerd, zowel qua stedebouwkundige optie als qua architectonische
vormgeving, op de wijk Gallaratese te Milaan van Aldo Rossi. In het Chelas complex
zijn de bouwblokken georiënteerd rond een centraal plein met de nodige
nutsvoorzieningen. Anno 1991 is het geheel zwaar aangetast door vandalisme. Niet
zozeer de architectuur is hiervoor verantwoordelijk als wel de geïsoleerde inplanting
aan de periferie van de stad. Dit stadsdeel wordt bewoond door mensen die leven
aan de rand van de samenleving.
Byrne streeft in zijn ontwerpen naar een zo lineair mogelijke inplanting in het
landschap. Zijn benadering is sterk bepaald door het werk van de Italiaanse architect
Gregotti, maar anderzijds wordt hij bijvoorbeeld gefascineerd door de impact van
de monumentale aquaducten in het Portugese landschap. Voorbeelden hiervan zijn
het sportcomplex te Braga (1977-1990) en het SAAL wooncomplex te Setubal
(1975-1983). Minder drastisch benadert hij het landschap bij zijn woningontwerpen.
Woning Ferreira te Alcanena (1984-1985), geselecteerd voor de expositie in Brussel,
toont hoe Byrne het landschap opneemt als vertrekpunt van zijn gehele concept. Een
architect die zich de laatste jaren sterk profileert met een aantal boeiende
verwezenlijkingen is architect Carrilho da Graça uit Lissabon. In het recent in gebruik
genomen openluchtzwembad te Campo Major en het gezondheidscentrum te
Portalegre weet hij op een overtuigende wijze zijn gebouw in te planten in het
landschap. Hij benut de aanwezige potentiële kwaliteiten van de site om zijn
gebouwen te concipiëren.
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In Lissabon zijn er maar weinig nieuwe, interessante realisaties. Een verbouwing
met ruimtelijke kwaliteiten is het Bélem-Club Musée van architect Manuel Graça
Dias (1989-1990), een expopaviljoen uit 1939 dat de functie kreeg van een exclusief
clubhuis. Dezelfde architect, samen met Egas José Vieira, is auteur van het Portugees
Paviljoen op de wereldtentoonstelling in het Spaanse Sevilla '92.
Tenslotte valt nog de recente kleine verbouwing van het Curry Cabral Ziekenhuis
te Lissabon van architect José Paulo dos Santos te vermelden. De wijze waarop
nieuwbouw geconfronteerd wordt met een reeds bestaand oud gebouw is bescheiden,
niet spectaculair.
Sinds 1974 is er veel veranderd op de Portugese architectuurscène. Geleidelijk is het
bewustzijn gegroeid dat bouwen een belangrijk onderdeel is van een meer algemene
cultuur. Voordien was de rol van de architect in de samenleving eerder marginaal;
de totale produktie was in handen van zelf ontwerpende aannemers, tekenaars en
zelfbouwers. De architecten eisen nu hun plaats op binnen de maatschappij:
ontwerpers van een interessant patrimonium van morgen. Dat men de grote opdracht
voor de wederopbouw van de afgebrande Chiadowijk te Lissabon aan architect Siza
gaf is een voorbeeld van deze toch betekenisvolle evolutie.

Eindnoten:
1 Een uitvoerige analyse van het SAAL project verscheen in het themanummer School van Porto
van het Nederlands architectuurtijdschrift Wonen/TABK (nr. 22/23 - 1983). Het nummer bevat
eveneens een historische schets van de ontwikkeling van de School met de belangrijkste
architecten.
2 P.A. Croset, A. Costa, M. Mendes, N. Portas, Architectures à Porto, Luik, 1990. Deze publikatie
geeft een goed overzicht van de ‘School van Porto’.
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Noord en Zuid: internationalisme, regionalisme en de betekenis van
Alvaro Siza
Luc Verpoest

Alvaro Siza

Een erg opmerkelijk verschijnsel in de recente ontwikkeling van architectuur en
stedebouw in Europa is het samengaan van een internationalisering van de
architectuurpraktijk en een regionalisering van de architectuurtaal. De realisatie van
een politieke en economische gemeenschap in Europa versterkte de behoefte aan
erkenning van historisch gegroeide verschillen in culturele identiteit. Dit stimuleert
de belangstelling voor wat zich buiten de eigen culturele context ontwikkelt, ook op
het vlak van de architectuur. De belangstelling in het Noorden van Europa, en meer
bepaald in België en Nederland, voor de ontwikkelingen in het Zuiden is hierbij heel
opvallend. In het ook in België door architecten veel gelezen Nederlandse
architectuurtijdschrift Wonen-TABK (nadien ARCHIS) verschenen sinds het begin
van de jaren tachtig themanummers over recente ontwikkelingen in architectuur en
stedebouw in Barcelona, Venetië, Siena, Rome en Firenze, en over de architecten
Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Joan Busquets en de Portugees Alvaro Siza Vieira1. In
1983 besteedde Wonen-TABK2 uitvoerig aandacht aan Alvaro Siza en architectuur
en stadsvernieuwing in Portugal. In Amsterdam wijdde de Stichting Wonen een
tentoonstelling aan het werk van Alvaro Siza. Nadien werd deze tentoonstelling ook
door de Stichting Architectuurmuseum te Gent gepresenteerd.
Architecten die hun opvattingen over architectuur en stedebouw ontwikkelden in
een specifieke culturele en maatschappelijke context - en zo een belangrijke rol
speelden in de ontwikkeling van een locale, regionale culturele identiteit - droegen
hun boodschap uit buiten hun vertrouwde omgeving. Ze werden als gastdocenten
uitgenodigd aan architectuurscholen en kregen buitenlandse opdrachten. De Italiaanse
architecten Giorgio Grassi en Alessandro Mendini bouwen in Groningen. Bernardo
Secchi, die vooral bekendheid verwierf met zijn stedebouwkundig plan voor Siena,
werd laureaat van de stedebouwkundige wedstrijd Hoog-Kortrijk en kreeg een
opdracht voor de verdere uitwerking van het project. Hij is tijdens het academiejaar
1990-1991 tevens gasthoogleraar en ‘Artist in Residence’ aan de Katholieke
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Universiteit te Leuven. De Spaanse architect Manuel de Solà-Morales kreeg in het
verlengde van de wedstrijd Antwerpen Stad aan de Stroom de opdracht zijn project
voor het Eilandje verder uit te werken. De Italiaanse architect Aldo Rossi werd
uitgenodigd om deel te nemen aan de meervoudige opdracht voor het Sea Trade
Center in Zeebrugge. Momenteel ontwerpt en bouwt Rossi voor Miami, Tokio,
Londen, Berlijn, Istanbul en New York, maar ook voor Den Haag en Maastricht.
Alvaro Siza bouwde in 1980-1984 in de negentiende-eeuwse Kreuzberg-wijk in
Berlijn, met een overwegend Turkse bevolking, een hoekpand met 46 sociale
woningen3. In 1984 werd Siza gevraagd een bijdrage te leveren aan de
stadsvernieuwing in de Schilderswijk te Den Haag. Inmiddels realiseerde hij 106
sociale woningen (een ontwerp uit 1987, in samenwerking met de
Architectengemeenschap van den Broek en Bakema) en een dubbelwoning boven
een ondergrondse parkeergarage in dezelfde wijk (een ontwerp uit hetzelfde jaar, in
samenwerking met de Architectengroep Mecanoo)4. In 1985 werd aan Alvaro Siza
de eerste Europese Architectuurprijs van de Europese Commissie toegekend voor
een bankgebouw in Vila do Conde (1978-1986)5. De prijs wordt om de twee jaar
toegekend aan een realisatie in een van de Europese lidstaten ‘waarvan het
vernieuwend karakter kan dienen als oriëntatie of zelfs manifest’. In het rapport van
de jury, bestaande uit Hans Hollein, Vittorio Gregotti, François Burkhardt, Ignasi
Solà-Morales en Ricardo Bofill, en onder voorzitterschap van Kenneth Frampton,
beklemtoonde deze laatste het belang van de ‘marginale en regionale’ ontwikkelingen
binnen de Europese architectuur6.
De opmerking over de marginaliteit en de regionaliteit in verband met het werk
van Alvaro Siza kan slechts begrepen worden in de context van het huidige debat
over regionalisme in de architectuur. Het is een oude discussie die echter ‘een nieuwe
wending heeft gekregen dank zij de introductie van de term kritisch regionalisme
door Alexander Tzonis en Liane Lefaivre (...). Tzonis en Lefaivre noemen een
regionalistisch streven kritisch wanneer het de idealen van het bijzondere, het
plaatselijke, het humane en het anti-autoritaire mobiliseert tegen een overheersende
universele cultuur (...) die zich (...) voordoet als de technocratische welvaartstaat
(...)’7. Kenneth

Vlaanderen. Jaargang 40

136
Frampton heeft deze notie van het kritisch regionalisme opgenomen in zijn boek
Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis, meer bepaald in het laatste
hoofdstuk over het ‘Kritisch regionalisme: moderne architectuur en culturele
identiteit’8. Frampton bespreekt er werk uit heel diverse Europese regio's (en van
buiten Europa), o.a. van Jorn Utzon (Denemarken), Oriol Bohigas en J.A. Coderch
(Spanje/Catalonië), Gino Valle, Vittorio Gregotti en Carlo Scarpa (Italië), Aurelio
Galfetti, Dolf Schnebli, Mario Botta en Luigi Snozzi (Zwitserland/ Ticino), Dimitris
en Susan Antonakakis, Dimitris Pikionis en Aris Konstantinidis (Griekenland), en
van Alvaro Siza in Porto en omgeving. Over Siza schrijft Frampton: ‘Hij fundeerde
zijn gebouwen op de gedaante van de specifieke topografie en op de fijne textuur
van de locatie. Daarom zijn Siza's werken directe antwoorden op stad, land en zee
van het gebied rond Porto. Andere belangrijke factoren zijn zijn respect voor de
materialen van de omgeving, voor het vakmanschap en voor de subtiliteiten van het
plaatselijk licht; zonder dat hij zo sentimenteel wordt dat hij de rationele vorm en
moderne techniek zou willen uitbannen’. Meer in het algemeen stelt Hans van Dijk
in verband met de zgn. ‘School van Porto’ dat ‘de intensivering van het ontwerpdebat
en de cumulatie van ervaringen op lokaal niveau (en hij verwijst verder naar Ticino
en Barcelona, LV) de afgelopen decennia al eerder heeft bewezen een goede
voedingsbodem te kunnen vormen voor architectuur van wereldklasse’. En wat de
relevantie betreft voor Nederland, en voor de rest van Europa buiten Portugal, van
de plaatselijke architectuur in een Portugese provinciestad, concludeert Van Dijk dat
deze ‘op het eerste gezicht weinig relevant lijkt voor het Nederlandse

architectuurpubliek. Van belang is echter dat de School van Porto een voorbeeld is
van een regionalistisch antwoord op de grote strijdvragen van het huidige
architectuurdebat. Zo'n voorbeeld helpt ons ook de eigen houding opnieuw te bezien
ten opzichte van dilemma's als modernisme versus postmodernisme, de waarde van
universele principes versus de rijkdom aan ervaringen die worden verzameld en
doorgegeven binnen een overzichtelijke groep, het opgaan in een wereldcultuur
versus het bewaren van een plaatselijke identiteit’9. Kenneth Frampton identificeerde
een aantal ‘gemeenschappelijke karaktertrekken of liever gezegd houdingen’ van
het kritisch regionalisme ‘die niet altijd hoeven aanwezig te zijn’. Enkele zijn erg
verhelderend voor het werk van Alvaro Siza, en in het bijzonder voor zijn realisaties
in Den Haag: ‘Het kritisch regionalisme dient te worden begrepen als een marginale
praktijk die kritisch staat tegenover de modernisering, maar niettemin de
emancipatoire en progressieve aspecten van de erfenis van de moderne architectuur
niet wenst prijs te geven (...). Het kritisch regionalisme gedijt het best in die culturele
tussenruimten die op een of andere manier in staat zijn te ontsnappen aan de
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optimaliseringsdrang van de universele civilisatie. Het optreden ervan wijst erop dat
de algemeen aanvaarde idee van een dominant cultureel centrum dat omgeven zou
zijn door afhankelijke en overheerste satellieten uiteindelijk te kort schiet om de
hedendaagse toestand van de moderne architectuur te beoordelen (...). Gesteld kan
worden dat het kritisch regionalisme regionaal is voor zover het onveranderlijk de
nadruk legt op bepaalde situatiegebonden factoren, die zich uitstrekken van de
topografie (...) tot het gevarieerde spel van het plaatselijke licht in en door constructie
(...). Het kritisch regionalisme is geen sentimentele nabootsing van de inheemse
architectuur; het zal soms geherinterpreteerde inheemse elementen als losse episodes
in het geheel invoegen. Het zal bovendien zo nu en dan dergelijke elementen ontlenen
aan vreemde bronnen. Het zal er, met andere woorden, naar streven een eigentijdse,
plaatsgebonden

Alvaro Siza, woningen in de Schilderswijk, Den Haag (1986-1988).
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Alvaro Siza, woningen in de Schilderswijk, Den Haag (1986-1988).

cultuur te ontwikkelen zonder al te hermetisch te worden (...). In dat opzicht neigt
het naar de paradoxale schepping van een regionaal verankerde “wereldcultuur”
(...)’10. Samenvattend stelt Hans van Dijk dat ‘regionalistische architecten een speciale
band hebben met de kleine gemeenschap die zij dienen. Frampton schermt het kritisch
regionalisme af van de nostalgische terugkeer naar een verloren gegane, hermetische
zuiverheid van de vernacular. Hij accepteert dat plaatselijke culturen worden aangetast
door de wereldwijde consumptiecultuur en acht het een essentiële bestaansvoorwaarde
voor een hedendaagse regionale cultuur dat ze uitheemse invloeden in zich kan
opnemen en desondanks in staat is een plaatselijke traditie voort te brengen’11.
Met een dergelijke houding, zoals deze van Siza, lijkt de confrontatie met een
andere cultuur probleemloos, worden de oplossingen als het ware vanzelfsprekend.
Het woonblok in Kreuzberg behoort, door het eenduidig beklemtonen van het idee
van een hoekgebouw, helemaal tot de wijk, en het is tegelijkertijd een eerbetoon aan
de Berlijnse modernistische meesters Hans Scharoun en Erich Mendelsohn. De
baksteenarchitectuur van de woonblokken in de Haagse Schilderswijk verwijzen
naar het vroeg-modernistische werk van Michiel de Klerk en J.J.P. Oud. De
dubbelwoning in dezelfde wijk is een boeiende verwerking van twee tegengestelde
architectuurtalen: de traditionele Nederlandse baksteenarchitectuur en de neoplastische
ontwerpen van Gerrit Rietveld11.
Alvaro Siza stelde in een interview met Dorien Boasson12 dat ‘de interessantste
architectuur ontstaat waar culturen zich intensief mengen (...). Dat is een algemeen
aspect van de architectuur, dat ik heel belangrijk vind voor de creativiteit bij een
afzonderlijk werk: de vermenging, de reactie op iets wat vreemd lijkt’. En op de
vraag ‘Voelt u zich internationaal?’, antwoordde hij: ‘Ach, ik ben niet zo bang voor
de gevaren van internationalisme als iets dat je van je wortels wegrukt. Ik houd ervan,
dat die vermenging van culturen zichtbaar wordt. Ik denk dat de kennis van andere
dingen, andere landen, andere culturen of het hebben van werk elders de wortels van
een cultuur kunnen verlevendigen. Het staat het vasthouden aan de wortels van je
eigen cultuur niet in de weg. Het is een heel belangrijk conditionerend proces’.13

Eindnoten:
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1 Voor een biografie en een volledige lijst van de ontwerpen en realisaties en van publicaties van
en over Alvaro Siza Viera (Matosinhos, 1933), zie: Alvaro Siza: Figures and Configurations,
Buildings and Projects 1986-1988, New York, 1988 (alleen een aantal recente werken worden
gedocumenteerd en beschreven). Zie ook: José Paulo dos Santos (ed.), The Architecture of
Alvaro Siza, Milaan, 1987 (met een inleiding van Kenneth Frampton).
2 Zie: Wonen-TABK, (1983), nr. 9 (themanummer: Alvaro Siza: architectuur en stadsvernieuwing
in Portugal), met artikels van Dorien Boasson (‘De moeilijke weg van de architectuur’) en van
Hans van Dijk (‘De kwetsbare transformaties van Siza’) en een interview van Dorien Boasson
met Alvaro Siza (‘De interessantste architectuur ontstaat waar culturen zich intensief mengen’).
In hetzelfde jaar verscheen nog een tweede themanummer van Wonen-TABK (nr. 22-23) over
architectuur en stadsvernieuwing in Portugal, met nadruk op ‘De School van Porto’.
3 Zie: Ruud Brouwers, ‘Siza maakt tongen los in Berlijn’, in: Wonen-TABK, (1984), nr. 22, blz.
4-5. Zie ook: Alvaro Siza, 1988, blz. 22-39.
4 Zie: Hans van Dijk, ‘Het wegontwerpen van conflictsituaties: Siza's projecten in de Haagse
Schilderswijk’, in: ARCHIS, (1987), blz. 42-47. Zie ook: Rob de Graaf, ‘Siza draagt bij aan
vernieuwing van Haagse Schilderswijk’, in: Wonen-TABK, (1984), nr. 15, blz. 3; Alvaro Siza,
1988, blz. 58-71.
5 Zie: Wonen-TABK, (1983), blz. 58-71.
6 Zie: Hans van Dijk, ‘Siza krijgt eerste Europese Architectuurprijs’, in: ARCHIS, (1989), nr. 1,
blz. 4.
7 Hans van Dijk, ‘Kritisch regionalisme en de School van Porto’, in: Wonen-TABK, (1983), nr.
22-23, blz. 11. Tzonis en Lefaivre gebruikten de term ‘kritisch regionalisme’ voor het eerst in
een artikel uit 1981 over het werk van de Griekse architecten Dimitri en Susan Antonakakis.
Zie: Alexander Tzonis, Liane Lefaivre, ‘Het raster en het pad’, in: Wonen-TABK, (1981), nr.
20-21, blz. 31-42.
8 Het betreft hier de Nederlandse vertaling van Modern architecture. A critical history Londen,
1985. Het is een herziene en o.a. met het hoofdstuk over het kritisch regionalisme uitgebreide
druk van de oorspronkelijke editie van 1980. Frampton schrijft in een voorwoord bij deze tweede
druk dat het kritisch regionalisme ‘evenals de andere “-ismen” die ik bij de behandeling van
de recente ontwikkelingen heb gehanteerd, (...) eerder een kritische kategorie (is) dan een
duidelijk omschreven artistieke beweging in de zin van avantgarde. Door erover te schrijven
hoop ik de aandacht te vestigen op het feit dat er al veertig jaar of langer een regionaal
gemoduleerde, maar kritische en “revisionistische” vorm van moderne architectuur bestaat’
(Frampton, 1988, blz. 10).
9 Van Dijk, 1983, blz. 11.
10 Kenneth Frampton, Moderne architectuur, een kritische geschiedenis, Nijmegen, 1988, blz.
400-401.
11 Van Dijk, 1983, blz. 11.
11 Van Dijk, 1983, blz. 11.
12 Zie: Alvaro Siza, 1988, blz. 34 en 64.
13 Dorien Boasson, ‘“De interessantste architectuur ontstaat waar culturen zich intensief mengen”
(interview met Alvaro Siza)’, in: Wonen-TABK, (1983), nr. 9, blz. 24-29 (citaten: blz. 29).
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Manoel de Oliveira's Os canibaïs
Willem Hesling
Enkele jaren geleden werd de Prix L'Age d'Or 1988 toegekend aan de film Os canibaïs
van cineast Manoel de Oliveira. Als lid van de jury herinner ik mij nog goed hoe
weinig moeite we tijdens de beraadslaging eigenlijk hadden om de prijs toe te kennen.
Met enige verbazing moesten we namelijk vaststellen dat temidden van het aanbod
van de tientallen films die we de afgelopen weken bekeken hadden de film van de
toen al tachtigjarige Manoel de Oliveira veruit de meest ‘jonge’, de meest
‘subversieve’ en de meest ‘prikkelende’ was geweest. Gezien de doelstellingen van
de Prix L'Age d'Or - niet voor niets is Luis Bunuels tweede film bij het instellen van
de prijs als model gekozen - een logische en volstrekt verantwoorde keuze. Hoeveel
moeite we indertijd ook hadden om onder woorden te brengen met wat voor een film
we nu precies te maken hadden, één ding was zeker: een film zoals deze hadden we
nog nooit gezien. Een film die het midden hield

Os Canibaïs, 1988 (De andere film).

tussen een klassieke opera-verfilming, een ‘opéra-bouffe’ en een ‘gothic horror story’
à la Frankenstein en Dracula. En ook nu, enkele jaren later, terwijl ik de artikelen en
persknipsels doorneem die in de loop der tijd over Os canibaïs verschenen zijn, stel
ik vast dat de meeste critici zich met een mengsel van bewondering en verbazing
afvragen wat voor een film de Oliveira nu eigenlijk gemaakt heeft.
Wie enigszins vertrouwd is met het oeuvre van de Oliveira zal zich er niet echt
over verbazen dat de Portugese cineast met Os canibaïs voor de zoveelste keer in
zijn carrière erin slaagde zich te onttrekken aan alle conventies en zijn publiek critici zowel als bioscoopbezoekers - een film voor te schotelen waar het de tanden
op stuk kon bijten. De Oliveira is immers één van die uitzonderlijke cineasten die
met iedere nieuwe film de cinema als het ware opnieuw wenst te definiëren. Wellicht
is het ook daardoor dat zijn filmcarrière opvalt door
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een uitzonderlijk fragmentarisch en discontinu karakter. Niet alleen vanwege de
temporele hiaten in die carrière - er is sprake van verschillende periodes van meerdere
jaren waarin de Oliveira geen films zou maken -, maar ook vanwege het uiteenlopende
karakter van zijn films. Dat verbrokkelde heeft echter niet alleen iets te maken met
de wispelturigheid van de Oliveira als filmmaker, maar zeker ook met het klimaat
van de Portugese filmindustrie, of liever gezegd: het ontbreken daarvan.
Portugal is een land met erg weinig filmtraditie, zeker in vergelijking met andere
Europese landen als Frankrijk, Engeland, Italië en ook Spanje. Natuurlijk heeft zich
in de loop der jaren een reeks van bekende Portugese cineasten gemanifesteerd - o.a.
João Botelho, José Alvaro Morais, João César Monteiro, António-Pedro Vasconcelos,
Fonseco e Costa, Antonio de Macedo, Joaquim Pinto, João Mario Grilo, Pedro Costa
- maar ondanks deze namen blijft de Portugese film in een lamentabele situatie
verkeren en eigenlijk is dat nooit anders geweest. Er is weliswaar een door de overheid
gesubsidieerd filmfonds, maar dat is zo zwak - en naar sommigen beweren ook zo
bureaucratisch - dat alleen films gemaakt in co-produktie met andere landen van de
grond kunnen komen. De belangrijkste overheidsinitiatieven om de Portugese film
te ondersteunen bestonden uit de oprichting van de Stichting Calouste Gulbenkian,
het Centro Português de Cinema en de filmwetgevingen van 1971 en 1973 waarin
de financiering en de organisatie van de Portugese filmindustrie werden geregeld.
Met name de Oliveira, met zijn naar Portugese begrippen dure kostuumfilms, is
van deze zwakke financiële situatie dikwijls de dupe geweest. Al zijn recente films
zijn dan ook noodgedwongen mede met inbreng van niet-Portugees geld tot stand
gekomen. Zo is Os canibaïs bijvoorbeeld geproduceerd door Paulo Branco - die
zowel in Parijs als Lissabon zijn kantoren heeft - in samenwerking met het Franse
televisiestation La Sept, een hele reeks van co-financiers uit Rome, Genève en
Frankfurt alsmede de Portugese film en televisie.
Typisch voor de problemen van de Portugese filmindustrie is ook dat lang niet
alle films van eigen bodem op de Portugese bioscoopschermen vertoond worden.
Van de 108 Portugese speelfims die tussen 1975 en 1987 in Portugal werden
geproduceerd, werden er uiteindelijk maar 58 gedistribueerd. De reden hiervoor is
dat er nauwelijks sprake is van een commerciële traditie in de Portugese cinema.
Bijna alle films die in Portugal gemaakt worden, komen uiteindelijk in het arthouse
circuit terecht, terwijl op de schermen van de commerciële bioscopen voor ongeveer
70% Amerikaanse films geprojecteerd worden.
De cinema is eigenlijk nooit een erg belangrijke vorm van entertainment geweest
in Portugal. In de jaren dertig tot zestig probeerde het Salazar-regiem in een poging
om het Portugese volk via ongecompliceerde amusementsfilms aan zich te binden
de Portugese cinema min of meer te modelleren naar het voorbeeld van de Duitse
UFA-studios. Een typerende maatregel voor die periode was dat buitenlandse films
niet gedubd mochten worden. Gezien de ongeletterdheid van een groot deel van de
Portugese bevolking had het ondertitelen van al die buitenlandse films een desastreus
effect. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de helft van de in totaal vierhonderd
cinemazalen die Portugal rijk is, gelegen waren in en rond Lissabon, waar zich de
geletterde klasse bevond. Na een hevige, maar korte opleving van het bioscoopbezoek
in de jaren van de revolutie (1975-1976), toen het publiek voor het eerst
ongecensureerde films kon bekijken, is het daarna alleen maar bergafwaarts gegaan:
van 42 miljoen bezoekers in 1976 naar 18 miljoen bezoekers in 1986. Gezien dit
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weinig florissante filmklimaat is het dus niet zo verwonderlijk dat de carrière van de
Oliveira met horten en stoten verlopen is. We lopen even in het kort langs de
belangrijkste wapenfeiten.

Biografie
Manoel de Oliveira werd 10 december 1908 geboren in Oporto, als zoon van een
textielfabrikant. Tussen 1920 en 1927 was hij atleet en autocoureur, waarbij hij
verschillende prijzen in de wacht wist te slepen. In 1929 regisseerde hij zijn eerste
korte film, maar het zou uiteindelijk nog tot 1941 duren voordat hij een eerste
speelfim, Aniki-Bóbó, zou realiseren. Dan volgt een groot hiaat: tussen 1943 en 1956
slaagde hij er niet meer in om films te maken. In plaats daarvan wijdde hij zijn energie
en aandacht aan de agricultuur. Dit bleef hij ook doen toen hij vanaf 1956 opnieuw
een aantal korte films en documentaires begon te maken. Zijn tweede langspeelfim,
O passado e o presente, kwam dan uiteindelijk pas in 1971 tot stand. Het is vanaf
dat moment dat de Oliveira's carrière als speelfimregisseur een wat regelmatiger
karakter begint te krijgen, zij het dat de totale output - een tiental lange speelfims tot
op dit moment - aan de lage kant blijft.
Een volledig overzicht van het werk van de Oliveira tot nu toe komt er als volgt uit
te zien:

Als producent, regisseur, scenarioschrijver en editor:
1931

Douro, faina fluvial

1939

Miramar praia das rosas
Ja se fabricam automovels em Portugal

1940

Famalicão

1942

Aniki-Bóbó (enkel regie en scenario)

1956

O pintor e a cidade (ook camera)

Als regisseur en scenarioschrijver:
1959

O pão (ook camera en montage)

1960

O coracão

1963

Acto da primavera (ook produktie,
camera en montage) A caça (ook camera
en montage)

Als regisseur:
1965

Aspinturas de meu irmão Júlio (ook
produktie, camera en montage)

1972

O passado e o presente (ook produktie
en montage)

1975

Benilde ou a Virgem Mãe (ook montage)
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1978

Amor de perdição
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1981

Francisca

1982

Memórias e confissões (ook scenario en
montage)

1983

Lisboa Cultural

1984

Nice... A propos de Vigo

1985

Le soulier de satin (ook scenario en
montage)

1985

Simposio international de esculptura

1986

Mon cas (ook scenario en montage)

1987

A bandeira nacional

1988

Os canibaïs (ook scenario en montage)

1990

No, or the vain glory of command (ook
scenario en montage)

Het begin van de carrière van de Oliveira bestond voornamelijk uit een reeks van
documentaires waarin duidelijk fictionele momenten aanwezig waren. Reeds hier
wordt duidelijk dat de Oliveira zijn films niet enkel wilde zien als een reflectie van
de werkelijkheid, maar als een autonome realiteit. Het was een periode waarin de
Oliveira met zijn werk nauw aansloot bij de traditie van het na-oorlogse Italiaanse
Neorealisme. De tweede fase begint in 1972 en laat nog duidelijker zien dat de
Oliveira's belangstelling toch vooral naar de fictionele cinema uitging. Centraal in
deze fase staan vier films, van O passado e o presente tot Francisca, ook bekend als
de ‘Tetralogie van de gefrustreerde geliefden’. Zwaar beïnvloed door de 19de-eeuwse
literatuur en theater getuigen deze films van een esthetische verfijning die zijns
gelijke niet heeft binnen de Europese cinema.
Juist wanneer iedereen ervan overtuigd was dat de Oliveira met deze stijl zijn
artistiek evenwicht definitief gevonden had, verrast hij echter met een totaal
onverwachte Os canibaïs. Met name met die laatste film heeft de Oliveira zich een
plaats verworven naast de grote revolutionaire, subversieve filmers uit de
internationale cinema: Robert Bresson, Luis Bunuel, Carl Th. Dreyer, Jean-Marie
Straub en Paolo Pasolini. Het zijn namen die je voortdurend aantreft in de essays
over de Oliveira, namen die ook door hemzelf regelmatig aangehaald worden - vooral
Buñuel en Dreyer beschouwt hij als zijn grote voorbeelden. Deze vergelijking wordt
doorgaans gemotiveerd door het feit dat de Oliveira zich - net zoals deze cineasten
- nooit erg druk heeft gemaakt over dominante esthetische en thematische conventies,
maar voortdurend geprobeerd heeft het medium film iedere keer met een schone lei
te benaderen, iedere keer opnieuw weer radicaal in vraag te stellen. Dat is meteen
ook de reden waarom hij voor de meeste filmcritici en -historici zo ongrijpbaar is en
zo moeilijk thuis te brengen.
Vanzelfsprekend betekent dit niet dat de cinema van de Oliveira geen eigen
karakteristieken bevat. Integendeel. Dwars door alle drang naar authenticiteit en
revolte heen blijven zijn films volledig herkenbaar. Wellicht meest typerend is dat
de Oliveira altijd heeft gezocht naar het bevragen van de relatie tussen schijn en
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werkelijkheid, tussen wat er aan de oppervlakte zichtbaar is en wat er onder de
oppervlakte verborgen blijft. Film lijkt voor hem het middel bij uitstek te zijn om
deze werkelijkheidsdualiteit open te breken. Al even typerend voor de Oliveira komt
het medium zelf dat hij gebruikt om deze problematiek te exploreren ook ter discussie
te staan. De Oliveira maakt films die hun eigen kunstmatigheid voortdurend bevragen
en ter discussie stellen en zichzelf daardoor verheffen tot een werkelijkheid die verder
en dieper reikt dan de alledaagse werkelijkheid. De Oliveira's conceptie van het
medium film is daarbij zo ruim dat die onlosmakelijk verbonden is met andere vormen
van visuele, verbale en muzikale representatie. Vandaar ook de nadrukkelijke
aanwezigheid in zijn films van de literatuur, de schilderkunst, het theater en de opera.
In het vervolg van dit artikel willen we deze karakteristieken aan de hand van één
film van de Oliveira, nl. Os canibaïs, aan een nadere analyse onderwerpen.

Os Canibaïs
Het verhaal
De protagonisten van het verhaal arriveren in luxueuze limousines bij de entree van
een paleis. Gekleed in aristocratische kledij uit de negentiende eeuw begeven zij zich
onder het applaus van het publiek dat achter dranghekken toekijkt naar binnen. Dan
treedt een verteller, begeleid door een violist, naar voren en deelt ons al zingend mee
dat we een waar gebeurd verhaal gaan zien.
Marguerita, de geliefde van de bijzonder jaloerse Dom João, is zelf hevig verliefd
op een ander: de mysterieuze Burggraaf d'Aveleda. Deze waarschuwt Marguerita
echter dat hij een verschrikkelijk geheim meedraagt, dat haar er eigenlijk van zou
moeten weerhouden met hem te trouwen. Zij stoort zich echter niet aan zijn
waarschuwingen en uiteindelijk stemt de Graaf in met een huwelijk. Buiten zijn
zinnen van jaloezie

Os Canibaïs, 1988 (De andere film).
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Os Canibaïs, 1988 (De andere film).

zweert Dom João beide geliefden te zullen vermoorden. Voordat het echter zover
kan komen, moet Marguerita tijdens de huwelijksnacht vol afschuw vaststellen dat
haar echtgenoot eigenlijk niet meer is dan een mechanische pop, samengesteld uit
kunstledematen. Terwijl de Burggraaf voor de ogen van Marguerita in stukken
uiteenvalt, stort deze zich vol afschuw van het balkon van de echtelijke slaapkamer.
Datgene wat van de Graaf is overgebleven valt in de vlammen van de haard. De
volgende ochtend nuttigen de vader en de twee broers van de bruid, onwetend van
wat zich de avond daarvoor heeft afgespeeld, het lijk van de Graaf. Wanneer ze enige
tijd later het relaas van de stervende Dom João bij het lijk van Marguerita aanhoren,
beseffen zij de ware aard van hun ‘ontbijt’. aanvankelijk willen ook zij zelfmoord
plegen totdat zij zich realiseren dat de Graaf eigenaar is van een reusachtig fortuin
waarvan zij nu de rechtmatige erfgenamen zijn geworden. Het is op dat moment dat
zij plotsklaps veranderen in beesten die zich op elkaar storten. Terwijl ook het
personeel een merkwaardige metamorfose ondergaat, herrijzen Dom João en
Marguerita uit de dood en eindigt alles met een wilde rondedans rond de hofvijver.

‘C'est normal que nous soyons proches Buñuel et moi; nos pays le sont’
Uit bovenstaande beschrijving wordt duidelijk dat we te maken hebben met een
bepaald onalledaags verhaal. Daarbij komt dan nog eens dat alle dialogen in de film
niet gesproken, maar gezongen worden. Het verhaal zelf is een adaptatie van een
19de-eeuws Portugees verhaal, van de hand van Alvaro de Carvalhal, een op jonge
leeftijd gestorven Portugees auteur, wiens werk voor het grootste deel postuum rond
1890 werd gepubliceerd. Zowel het ongebruikelijke karakter van het verhaal, de
gezongen dialogen alsmede de Oliveira's ‘trage’ stijl van filmen maken van Os
canibaïs een provocerende film, die de verwachtingen van het publiek op de proef
stelt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de populariteit van deze film van de
Oliveira zich beperkt tot een relatief kleine kring van bewonderaars. Klassiek is
intussen het verhaal hoe tijdens de voorstelling van de film op het Festival van Cannes
1988 vele toeschouwers voortijdig het Auditorium Lumière verlieten en op die manier
het scharniermoment - i.e. de onthulling van het verschrikkelijke mysterie van de
Graaf - misten, i.e. het moment waarop de film definitief omslaat in een surrealistisch
pandemonium. Het is alsof de Oliveira met de ongebruikelijke structuur van zijn
film het publiek wilde confronteren met hun schamele verwachtingshorizon, die hen
dwingt van iedere film een snelle inlossing te verwachten of over iedere film een
snel en gemakkelijk oordeel te willen vellen: ‘Je n'aime pas un public amorphe. Si
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les gens viennent au cinéma, c'est qu'ils sont déjà attentifs, intelligents, disponibles...
Alors qu'ils me suivent! Le cinéma doit rester mystérieux, magique’.
De Oliveira maakt films van de lange duur, niet alleen in de letterlijke zin - zijn
Le soulier de satin duurt maar liefst 460 minuten -, maar ook qua ‘beleving’. Os
canibaïs is qua absolute duur een tamelijk korte film - 90 minuten - die echter door
de structuur die de Oliveira er aan gegeven heeft bijzonder traag en langzaam ‘werkt’.

‘Il faut que dans un film il y ait une énigme. La vie en est une’
De Oliveira situeert de historische context van zijn verhaal rond 1820, de tijd van
Paganini. Deze wordt ook als muzikale begeleider van de verteller ten tonele gevoerd.
Het verhaal van de verteller - die in het oorspronkelijke verhaal niet voorkomt - is,
volledig in de stijl van het genre, gevonden als een anoniem manuscript: ‘Een verhaal
van blauw bloed en aristocratie, van geheimen, liefde en jaloezie, van het soort waar
je altijd over leest. Wie mijn verhaal wil horen, moet op pelgrimstocht door de hogere
kringen, waar wordt gezongen in plaats van gesproken’. Os canibaïs beschrijft
vervolgens, zoals in Edgar Allen Poe's The fall of the House of Usher, de geschiedenis
van een decadente bourgeois-familie en de neergang daarvan.
Tegen deze achtergrond speelt zich het bekende de Oliveirathema van de ‘amour
fou’ af. De Oliveira zelf heeft in meerdere interviews te kennen gegeven dat hij het
thema van de gefrustreerde liefde en de desastreuze passies als een constante in zijn
werk beschouwt. Niets kan de hevig verliefde Marguerita afhouden van een rampzalig
huwelijk met Aveleda. De Oliveira plaatst echter een kritische noot bij Marguerita's
gepassioneerdheid: terwijl zij in haar liefde voor Aveleda hem zelfs zijn ergste
misdaden wil vergeven, blokkeert ze wanneer ze geconfronteerd wordt met zijn
lichamelijke handicap. Aveleda voldoet als lichaam niet aan Marguerita's romantische
verwachtingen. Het mysterie van de Graaf, wellicht mede de oorzaak van haar
fascinatie voor hem, blijkt haar ten slotte volledig te overweldigen. De Oli-
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veira zelf heeft in dit verband ooit het volgende opgemerkt: ‘De la vie des gens, nous
ne savons rien. Nous connaissons seulement les apparences des êtres. Chacun donne
quelques signes. Mais derrière, c'est le diable qui se sert de chaque chose, l'argent
par exemple, pour nous tenter. L'homme est une énigme. Il a une solution noble tant
qu'elle reste cachée. Dès que l'énigme est révélée, elle terrorise tout le monde.
Marguerite ne peut accepter cette situation. Don Juan ne supporte pas de ne pas être
aimé. Ce sont dès lors des personnages à la merci du diable. Ils ne brillent ni par
l'intelligence ni par la tolérance’.

‘La vie n'existe pas, mais seulement ce qui reste de son théâtre’
Alhoewel het verhaal zich in de 19de eeuw situeert, maken meteen aan het begin
van de film een aantal anachronismen duidelijk dat niet alles is wat het lijkt: de gasten
voor de soiree arriveren in limousines bij het paleis - het gaat hier om het Koninklijk
Paleis van Ajuda -, overal staan elektrische lichten, terwijl het toekijkende publiek
zich achter hekken verdringt. Een dergelijk begin buiten de schouwburg - de creatie
van een kunstmatig kader waarbinnen het verhaal zich aanstonds zal gaan afspelen
- is een inleidende beweging die ook in andere films van de Oliveira geregeld
terugkomt (vgl. Le soulier de satin). De artificialiteit van Os canibaïs manifesteert
zich echter ook op andere vlakken: de gezongen dialogen, de continue onderbrekingen
van de verteller, de verrassende wendingen in het verhaal en de surrealistische effecten
aan het slot met de metamorfoses van de personages en de heropstanding uit de dood
van Marguerita en Dom João. Dergelijke artificiële signalen lijken meerdere functies
te vervullen. Enerzijds attenderen ze de kijker erop dat hij er niet op mag rekenen
dat de film zal verlopen volgens het verwachtingspatroon dat gekoppeld is aan de
conventies die door de film in gang worden gezet. Daarbij hebben ze tevens de functie
om juist die conventies zelf in vraag te stellen. Anderzijds is er een meer ‘thematische’
functie: door de artificialiteit van het decor en de wereld die we gaan betreden
onmiddellijk prijs te geven, lijkt de Oliveira te willen aangeven dat de luxe en
elegantie van dit decor, kortom het belang van deze wereld bedrieglijk is. Immers
we zijn - zoals later zal blijken - met het betreden van deze mondaine, geciviliseerde
wereld uiteindelijk in een arena beland waar de meest primitieve instincten en driften
- liefde, moordzucht, voyeurisme, geldzucht en uiteindelijk zelfs kannibalisme hoogtij vieren. Kannibalisme - in de westerse samenleving één van de meest precaire
taboes - wordt door de Oliveira gebruikt als ultieme metafoor voor de vraatzucht van
de burgerklasse. Vanzelfsprekend is het thema ‘kannibalisme’ in de cinema ouder
dan de film van de Oliveira. In uiteenlopende films zoals Liliana Cavani's I cannibali
(1969), Peter Bartels Eating Raoul (1982), Gary Shermans Death Line (1972), Michael
Curtiz' Doctor X (1932), Wes Cravens The hills have eyes (1977), Jorge Grau's Living
dead at the Manchester Morgue (1974), Joaquim Pedro de Andrades Macunaima
(1969), Ren Cardonas Survive! (1976), George Romero's Night of the living dead
(1969), Claude Faraldo's Themroc (1972), Jean-Luc Godards Le weekend (1968) en
Peter Greenaway's The cook, the thief, his wife and her lover (1989) wordt dit thema
expliciet behandeld.
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Laag voor laag wordt in Os canibaïs het vernis van elegante codes en culturele
conventies weggeschrapt om uiteindelijk het ware gezicht van de ‘beschaving’ te
tonen. Voor de Oliveira lijken hevige passies zoals liefde, voyeurisme en geldzucht
uiteindelijk allemaal evenzovele vormen van kannibalisme. In dat opzicht bezondigen
niet alleen de vader en de broers, maar alle hoofdpersonages zich in overdrachtelijke
zin aan kannibalistisch gedrag.

Opera
Zoals gezegd is Os canibaïs een film die nauw aanleunt bij de opera. Ook in vroegere
films van de Oliveira heeft de muziek altijd een belangrijke rol gespeeld. In Os
canibaïs is de muzikale score van de hand van João Paes, die gedurende zeven jaar
de leiding had over de opera van Lissabon (Teatro Nacional de São Carlos) en die
samen met Joly Braga Santos compositie studeerde aan de Universiteit van Lissabon.
Niet alleen wordt in Os canibaïs gezongen in plaats van gesproken, maar ook het
verhaal vertoont de typische karakteristieken van een opera-verhaal. Zo zijn in het
verhaal van Os canibaïs duidelijk de thema's van een aantal grote opera's te herkennen.
Allereerst is er natuurlijk het Don Giovanni-thema met de figuur van Dom João zelf.
Echter in plaats dat het Don Juan is die zijn liefdesslachtoffers maakt, wordt hij zelf
slachtoffer. In zijn poging Marguerita's liefde te veroveren raakt hij zodanig
gefrustreerd, dat hij uiteindelijk net als

Os Canibaïs, 1988 (De andere film).
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Marguerita zelfmoord zal plegen. De twee voor elkaar voorbestemde geliefden vinden
elkaar uiteindelijk pas in de dood. Het thema van de wanhopige, tot mislukken
gedoemde liefde is natuurlijk typisch voor de opera en vinden we onder meer terug
in beroemde Verdi-opera's als La traviata en Il trovatore. Offenbach's Hoffmanns
Erzählungen herkennen we natuurlijk niet alleen vanwege het thema van de
onmogelijke liefde, maar meer specifiek ook via het thema van de mechanische pop
Olympia waar Hoffmann verliefd op wordt.
Toch is de film zeker geen opera-adaptatie te noemen, al was het maar omdat de
Oliveira naar het einde van de film toe voor een aantal cruciale wendingen zorgt.
Zoals de Burggraaf uiteindelijk iets totaal anders is dan men - in ieder geval
Marguerita - verwacht, zo is ook de film uiteindelijk iets totaal anders dan men zou
verwachten. Begonnen volgens de conventies van een klassieke operaverfilming,
druppelen steeds meer signalen door die dit tegenspreken. Langzaam maar zeker
verglijdt de film van een romantische La traviata à la Zefirelli naar een absurdistische
satire in de stijl van een Buñuel op zijn allerbest. Het einde van de film steekt de
draak met de vaak onwaarachtige ‘coups de théâtre’ waar de romantische opera zo
graag mee eindigt, om ze als het ware in hun eigen specialiteit te overtreffen.

Filmische intertekstualiteit
De Oliveira is een cineast die in zijn films voortdurend verwijst naar alle mogelijke
teksten. Zoals we gezien hebben speelt het universum van de opera-teksten een
belangrijke rol in het geval van Os canibaïs. Laten we echter niet vergeten dat Os
canibaïs een film is en als zodanig ook een hele reeks van filmische intertekstuele
verwijzingen bevat.
Om te beginnen bevat de film een aantal thema's die, zo niet specifiek filmisch,
toch in de loop der tijden bij uitstek door de cinema zijn opgepakt. Graaf Aveleda is
in zijn mechanische samengesteldheid de concretisering van de 19de-eeuwse obsessie
voor de herschepping van leven, zoals indertijd zo mooi omlijnd in het
Frankenstein-verhaal van Mary Shelley. Tegelijkertijd herkennen we in hem de
18de-eeuwse fascinatie voor de machine en de automaat. Is het toevallig dat in
Fellini's Casanova precies ook dit aspect van zijn Don Juan werd geaccentueerd?
Wanneer de vader en de broers van Marguerita zich aan het ontbijt vol overgave
op Graaf Aveleda storten, staan zij in hun onbewuste act van kannibalisme dicht bij
die andere mythische filmfiguur, Graaf Dracula, de vampier. Is het de Oliveira's
speelsheid dat juist ook Aveleda zelfs gekleed gaat als Dracula en dat Luis Miguel
Cintra, de acteur die hem uitbeeldt, een meer dan oppervlakkige gelijkenis vertoont
met Christopher Lee, de man die in de jaren vijftig in talloze Britse Hammer-films
de rol van Dracula zou spelen? En wanneer dan aan het eind van de film iedereen,
personeel incluis, een metamorfose ondergaat, is het dan toevallig dat iedereen
plotseling over de vampier-karakteristiek bij uitstek, de puntige hoektanden, blijkt
te beschikken? Wanneer we het hebben over filmische intertekstualiteit mogen we
natuurlijk ook niet de gezongen films van Jacques Demy vergeten als inspiratiebron
en in ieder geval als prototype van het genre. Maar de film waaraan Os canibaïs me
nog het meest doet denken is Jean Renoir's La règle du jeu, die onverbiddellijke en
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tegelijkertijd ook diep-tragische satire op de decadentie van de burgerklasse aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ook die film werd aanvankelijk nauwelijks
door het publiek en de kritiek begrepen en geaccepteerd, om pas later herkend te
worden als één van de meest belangrijke films van de jaren dertig. Ik zou er geen
bezwaar tegen hebben wanneer ook Os canibaïs later nog eens zo'n eer te beurt zou
vallen.

Credits
Os canibaïs
1988
Produktie: Paolo Branco (Filmargem, Gemini Films) in samenwerking met AB
Cinema, Light Night, Pandora Films, Calouste Gulbenkian, Centro Português
de Cinema, La Sept en de Portugese Radio & Televisie.
Regie: Manoel de Oliveira
Scenario: Manoel de Oliveira naar een verhaal van Alvaro Carvalhal
Muziek en libretto: João Paes
Camera: Mario Barroso
Montage: Manoel de Oliveira & Sabine Franel
Art direction: Luis Montero
Kostuums: Jasmin de Matos
Geluid: Joacquim Pinto
Regie-assistentie: Jaime Silva
Stemmen: Vaz de Carvalho, Filomena Amaro, Carlos Guilherme
Vertolking: Luis Miguel Cintra (Burggraaf d'Aveleda), Leonor Silveira
(Marguerita), Diogo Doria (Dom João), Pedro T. Da Silva, Rogerio Samora,
Rogerio Vieira, Antonio Loja Neves
Lengte: 90 minuten
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Galerie
Triptico. Portugese beeldende kunstenaars in het Museum van
Hedendaagse Kunst te Gent
De manifestatie Triptico, die de komende herfst wordt opgezet in het Museum van
Hedendaagse Kunst te Gent, zal uit drie delen bestaan: literatuur, muziek en beeldende
kunst. In deze ‘galerie’ komt een selectie uit het laatste luik aan bod, enkele werken
slechts uit de verzameling schilderijen, sculpturen en installaties waarmee het Museum
een overzicht wil brengen van de jongste ontwikkelingen in Portugal. Er wordt vooral
werk getoond van de generatie die in de jaren '80 actief was: Albuquerque Mendes,
Michael Biberstein, Gerardo Burmester, Miguel Branco, Rosa Carvalho, Pedro
Casqueiro, Rui Chafes, José Pedro Croft, Gaétan, Alvaro Lapa, Pedro Portugal, Pedro
Proença, Paula Rego, Pedro Cabrita Reis, Joaquim Rodrigo, Rui Sanches en Juliào
Sarmento.

José Pedro Croft, ‘Zonder titel’, 1990. Geschilderd brons, 35 × 57 × 64 cm. Coll. Luso-American
Development Foundation.
(Foto Laura Castro Caldas/Paulo Cintra).

Rui Chafes, ‘Depois de para sempre - IV’, 1988. Geschilderd smeedijzer, 83 × 23, 5 × 89 cm. Coll.
Juliao Sarmento, Sintra.
(Foto Laura Castro Caldasl Paulo Cintra).
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Pedro Casqueiro, ‘Zonder titel’, 1989. Olieverf op doek, 174 × 159 cm. Coll. MODULO, Centro
Difusor de Arte, Lissabon/Oporto.
(Foto MODULO).

Paula Rego, ‘Carmen’, 1983. Acrylverf op papier op doek, 240 × 203 cm. Coll. Galeria 111, Lissabon.
(Foto Laura Castro Caldas/Paulo Cintra).

Joaquim Rodrigo, ‘Sevilha-Cartaia’, 1969. Acrylverf op karton, 97 × 146 cm. Coll. Ministerie van
Cultuur, Lissabon.
(Foto Ministerie van Cultuur).
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Julião Sarmento, ‘Emma (5)’, 1990-1991. Verschillende media op doek, 190 × 220 cm. Coll. Galerie
Montenay, Parijs.
(Foto José Manuel Costa Alves).
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Kennismaking met enkele hedendaagse schrijvers uit Portugal
Irène Koenders
Anders dan bij de omringende landen het geval is, heeft het in ons taalgebied vele
jaren geduurd alvorens de Portugese literatuur enige algemenere bekendheid zou
verwerven. De naam van Fernando Pessoa vormt hierop een uitzondering, en men
kan er zich op verheugen, dat er van de omvangrijke nalatenschap van Pessoa nog
maar amper een sluier werd opgelicht. Het laatste werk van Pessoa dat hier in vertaling
verscheen, Het boek der rusteloosheid, (vert. H. Lemmens, A.P. A'dam '90) bleef,
zoals zoveel titels van Pessoa, onvoltooid. ‘Het boek der rusteloosheid’ is het dagboek
van Bernardo Soares, een hulpboekhouder in Lissabon, en bevat een groot aantal
fragmenten, aantekeningen, overpeinzingen en mijmerende beschouwingen van
‘Bernardo Soares, mijn semi-heteroniem, die telkens verschijnt als ik moe of slaperig
ben, zodat ik me tijdelijk minder laat leiden door verstandelijke overwegingen en
remmingen...’
In deze bijdrage heb ik geen enkele andere pretentie dan voor de geïnteresseerde
lezer enkele hedendaagse auteurs in beeld te brengen, zonder diepgaand in te willen
gaan op hun plaats en betekenis binnen de verschillende literaire stromingen. Ik heb
hiervoor een keuze gemaakt uit de vertaalde literatuur die ons ter beschikking staat,
waarbij toch de aanmerking gemaakt dient te worden, dat Portugal een belangrijke
traditie kent in het lyrische genre en dat de hedendaagse Portugese dichtkunst een
interessante ontwikkeling doormaakt.
In 1974, het jaar van de Anjerrevolutie, heeft Portugal zowat een halve eeuw
censuur achter de rug en deze periode heeft zeker zijn sporen nagelaten. Toch zal uit
dit artikel blijken, dat deze tijd van onderdrukking niet per definitie de oorzaak is
geweest van een a-creatieve periode binnen de literatuur of van een eenzijdige literaire
verbeelding. Wel markeert de datum van deze revolutie het voorzichtige begin van
een nieuwe literaire periode, waarin volop geëxperimenteerd en

Omslagontwerp: Nico Richter.
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gepubliceerd zal worden. Vanaf het eind van de jaren zeventig tot op heden neemt
de literaire produktie alleen maar toe, ook vertalingen van Portugese literatuur, met
name van proza, nemen een enorme vlucht. In Frankrijk alleen al werden de laatste
jaren een zestigtal titels vertaald. Mede dank zij Europalia '91 zal ook bij ons een
grotere bekendheid gegeven kunnen worden aan dit praktisch nog onontgonnen
literatuurgebied.
Zo verscheen dit jaar de roman van J. Saramago (1926), Memoriaal van het
klooster (vert. H. Lemmens, A.P. A'dam). Dit epos of sprookje - zoals de auteur het
zelf noemt - vertelt het ontstaan van het indrukwekkende, 18de-eeuwse klooster van
Mafra, dat koning Dom João V (1689-1750) liet bouwen uit dank voor de lang
verbeide troonopvolger. De bevolking moet hierbij bovenmenselijke inspanningen
leveren, en het gezwoeg bereikt een hoogepunt bij het slepen van een kolossaal stuk
marmer, dat uiterst behoedzaam vervoerd dient te worden en waarbij verschillende
arbeiders op gruwelijke wijze omkomen. Tegen deze historische achtergrond, de
megalomane bouw van het gigantische klooster en de bekrompen wereld van D. João
V en zijn hofhouding, ontwikkelt zich de liefdesgeschiedenis van Blimunda, die over
magische krachten beschikt, en Balthasar, ook wel Zeven-Zonnen genaamd. Het
verliefde paar raakt in de ban van de fantasieën van pater Bartolomeu Lourenço, die
ervan droomt een ‘passarola’ uit te vinden, een tuig dat het best te vergelijken valt
met een heel bijzondere luchtballon, die op kan stijgen met behulp van menselijke
ethers die Blimunda moet verzamelen. De voortdurend aanwezige stem van de auteur
is nu eens belerend, dan weer ironisch vertellend. Saramago heeft een uitgebreid
oeuvre op zijn naam staan. Hij debuteerde als dichter, schreef verder essays,
toneelstukken en nog enkele belangrijke romans, waaronder Levantado do chão.
Saramago laat hier
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LUÍS MIGUEL
Boven Outeiros, midden in de ziel van de bergen, dook de wereld plotseling
in een vochtige mist, die met een blauwe rook in de door de wind gevormde
rollen opsteeg. De zon verdween voor de rest van de dag. We konden er
met onze blik nauwelijks afscheid van nemen, we zagen hem voor het
laatste in de verte, op de plaats waar de zee ophield en de hemel opsteeg
in die wolkenschijven, die stilstonden als de eeuwigheid. Aan de hemel
van de Azoren waren, zijn er altijd bruine wolken en steenkleurige wolken
en tussen die twee kronkelen rookkringels en grote met regen beladen
luchtmassa's. Zo heb ik trouwens alles geleerd over de mist, de hagel en
de schaduwen van het weer. Ik heb de koude, ruwe wind meegemaakt,
zijn bijtende vochtigheid als het zuur van de roest. Nu nog kan ik het niet
anders zeggen, want niemand heeft me het wereldmechaniek verklaard.
Maar het is me altijd voorgekomen dat de wind het Eiland van noord naar
zuid overstak en de wolken en de zee zelf van de ene naar de andere kant
meenam. De wind smaakte zilt, wondde onze neusvleugels en deed onze
lippen barsten en de kou was zo bijtend dat hij onze botten met vocht
vulde. Alles heel anders dan in het vroegere lijden in de bergen, die hel
van de snow en de heel droge lucht die me de eerste tijd in Toronto van
pijn deed huilen. Mijn aankomst in de strenge Canadese winters, voordat
ik naar Vancouver verhuisde, waar het weer mild is en de stad tegen het
eeuwige ijs van de Rocky Mountains beschut ligt, kwam op het ergste
moment van mijn leven als emigrant. In Toronto huilde ik vanwege mijn
botten die van de koude barstten en ik zei dat ik met bevroren bloed zou
doodgaan. Ik was als een hondje dat zijn baas in een vreemd land kwijt is
geraakt, van job naar job gejaagd en steeds zwaardere klussen aannemend.
Als ik net aan de Company gewend was en aan het ritme van die mensen
die rondom mij Engels spraken en kommen koffie dronken om uit de dood
van Toronto bij te komen, kwam er altijd een man die wij ‘boss’ noemden,
erg serieus en met een medelijdende stem en hij sprak de woorden die de
emigranten het snelst leerden en die ze nooit meer konden vergeten:
- I'm sorry Lewis... lay off, lay off, Lewis!
Fragment uit:
GELUKKIGE MENSEN MET TRANEN
auteur: João de Melo
vert. H. Bos
uitg. ‘de Prom’ Baarn '91
aan de hand van een familiekroniek de jongste geschiedenis van de Alentejo zien.
O ano da morte de Ricardo Reis, vertelt het verhaal van Ricardo Reis, (een van
Pessoa's heteroniemen), die vanuit zijn ballingschap in Brazilië, waar Pessoa hem
zélf naartoe had gestuurd, naar Lissabon terugkeert. Met Memoriaal van het klooster
verkreeg Saramago zijn grote internationale bekendheid. De ontroerende figuur van
de vrouwelijke hoofdpersoon heeft de Italiaanse musicus Azio Corge geïnspireerd
tot het componeren van een opera die vorig jaar onder de naam ‘Blimunda’ in het
Scala van Milaan in première ging.
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J. Cardoso Pires (1925) is een andere, reeds veel vertaalde Portugese auteur. Zijn
eerste verhalen dateren uit 1949. Daarna volgt een rijk oeuvre, variërend van korte
verhalen, romans, essays, toneelstukken tot een fabel, Dinossauro Exelentíssimo,
een cynische parodie op de figuur van Salazar. Het eerste boek van Cardoso Pires
dat in het Nederlands werd vertaald, draagt de titel: Ballade van het Hondenstrand
(vert. C. Barel, de Prom, Baarn '90). Het boek verscheen in Portugal in 1982 en kende
een overdonderend succes, wat bij het lezen van het werk onmiddellijk te begrijpen
valt. Ballade van het Hondenstrand draagt namelijk als ondertitel ‘Verhandeling
over een misdaad’, en beschrijft de speurtocht naar de toedracht van de moord op
een majoor uit het Portugese leger. ‘Misdaad’ verwijst hier niet alleen naar de feitelijke
moord, maar ook naar de Lusitaanse tragedie van de jaren vijftig en zestig, naar de
jaren van het Salazarisme in Portugal, jaren van censuur, onderdrukking en angst.
Hoofdpersoon is brigadechef Elias Santana, die samen met zijn hagedis Lizardo in
een klein appartementje in Lissabon woont, uitzicht op de Taag. Was hij aanvankelijk
een wat stiekeme gluurder, naarmate het verhaal vordert, wordt Elias steeds
vrijpostiger. De overdreven aandacht voor Mena, de minnares van de vermoorde
major, de details die hij tijdens zijn ondervragingen eruit neemt om steeds opnieuw
aan haar voor te leggen en de sadistische fantasieën van Elias laten een toename van
zijn voyeuristisch gedrag zien. Ballade van het Hondenstrand is zorgvuldig
opgebouwd uit fragmenten heden en verleden, droom en werkelijkheid, fictie en
non-fictie, die naadloos in elkaar overlopen en door de auteur steeds worden
becommentarieerd. Deze meta-narratieve reflecties, die nu eens optreden via de stem
van een hoertje op straat, de man in de bar of via de stem van Elias zelf, vormen een
heel wezenlijk onderdeel van zijn schrijfstijl. De polyfonie van stemmen nodigt uit
tot hardop lezen, wat de tekst nog indringender laat overkomen. Zijn laatste roman,
Alexandre Alfa, intussen bij Gallimard verschenen, speelt zich af in Lissabon, enkele
jaren vóór, tijdens en ná de Anjerrevolutie.
Sleutelfiguur is Alexandra, die in de reclamewereld werkt en contacten onderhoudt
met een kring van modieuze kunstenaars en intellectuelen. Er is geen centraal verhaal,
opnieuw gaat de auteur fragmentarisch te werk, waarbij ook het engagement, de
satirische ondertoon en surrealistische trekken duidelijk herkenbaar zijn. Hoe cynisch
hij de mensen ook portretteert, hij slaagt er altijd in om van zijn romanfiguren iets
ontroerends mee te delen, waardoor ze menselijker, herkenbaarder worden.
Almeida Faria (1943) is afkomstig uit het zuiden van Portugal, de Alentejo. Als
schrijver- resident verbleef hij in de V.S. en Duitsland, waar hij in contact kwam met
o.a. Peter Handke,
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Gombrowicz, Mertens. Hij publiceerde zijn eerste roman toen hij nog geen twintig
jaar oud was, Rumor Branco. Dit werk heeft een heel eigen, gedurfde schrijfstijl en
kent een volledig andere structuur dan men tot nu toe gewend was geweest. Deze
avantgardistische schrijftrant zette hij verder in A Paixão, (1965) verschenen onder
de titel Passie (vert. Piet Janssen, de Prom, Baarn '91). Het verhaal speelt zich af op
Goede Vrijdag, 's morgens, 's middags en 's avonds, en beschrijft de belevenissen
van een grootgrondbezittersfamilie en haar bedienden in het katholieke zuiden van
Portugal. Passie ontrolt zich als één lange litanie, waarbij het ritme en de klank van
de woorden zeer belangrijk zijn. Het werk is rijk aan symbolen, zit vol alliteratie en
woordspelingen. Passie vormt het eerste deel van de Lusitaanse tetralogie, die de
periode van een twintigtal jaren overspant. Reeds in Passie, maar meer nog in het
vervolg van de romancyclus, zijn de vrouwen de sterkere figuren. Tussen deze
vrouwen en de mannelijke personages in zijn werken lijkt de afstand soms
onoverbrugbaar. De andere titels van deze tetralogie luiden: Cortes (Sneden of
snijvlakken), Lusitânia, en Cavaleiro Andante (Dolende Ridder). Dit laatste werk
verscheen in 1983. Deze roman kent 60 hoofdstukken (vorige romans elk 50), en
bevat brieven, dromen en gedichten van dezelfde hoofdpersonen. De stijl is minder
esthetiserend dan in de vorige werken, en reminicenties aan belangrijke literaire en
historische figuren, als Camões en Pessoa, vormen hier stilistische hoogtepunten.
Zijn laatste roman dateert van vorig jaar, O Conquistador (De Veroveraar), een werk
waarvan de hoofdpersoon op dezelfde dag geboren werd als koning Dom Sebastião,
in Portugal een belangrijke historische en mythische figuur. De jonge idealistische
koning Dom Sebastião (1554-1578) is tijdens een veldslag bij Alcâçer-Quibir in
Noord-Afrika verdwenen. Men heeft nooit meer iets van hem vernomen en jarenlang
heeft het volk op zijn terugkomst gewacht. ‘Laten we nog maar even wachten,
misschien daagt hij nog op uit de nevelen boven het strand, en zal alles toch nog
goedkomen...’ (Dit zo typische ‘we zullen nog maar even wachten’, is een belangrijke
karaktertrek van het Portugese volk. Men noemt dit wel ‘het Sebastianisme’.) De
conquistador van Almeida Faria draagt dezelfde naam als deze jonge koning en raakt
bovendien in allerlei amoureuze geschiedenissen verwikkeld, wat van de oude Dom
Sebastião niet gezegd kan worden. Kortom, heiligschennis en heftige polemiek in
de wereld der recensenten; dit ironische werkje werd Faria niet in dank afgenomen.
Miguel Torga (1907), dichter, toneelschrijver, en een rasverteller. Zijn verhalen
spelen zich grotendeels af in Trás-os-Montes, een moeilijk toegankelijke streek in
het noorden van het land, waar het dagelijkse leven hard en sober is. Torga heeft ook
jarenlang een dagboek bijgehouden, een uniek document in de Portugese literatuur.
De Verhalen uit de Bergen (vert. Arie Pos, de Prom, Baarn '91) geven de troosteloze
levensomstandigheden van de mensen uit het bergland weer. Een ander werk van
Torga is Bichos (1940), Beesten, een bundel dierenverhalen, humoristisch, speels en
ontroerend, waarvan onlangs een theaterbewerking werd gemaakt. De Spaanse
schrijver en filosoof, Miguel de Unanumo, is voor Torga een belangrijk voorbeeld
geweest. ‘Het is de geest van de taal die de werkelijke betekenis aan mijn boeken
geeft.’ Een van de gevolgen van het einde van de censuur was de mogelijkheid om
vrijuit te schrijven wat men dacht, om zich heen zag en beleefde. Ruwe taal,
schuttingwoorden, erotische scènes, alles was mogelijk en werd uitgeprobeerd. A.
Lobo Antunes met Os Cus de Judas, (‘De Judaskus’, vert. H. Lemmens, Amber '91)
was een van de eersten die met realiteitszin en moed de koloniale oorlog in Angola
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beschreef, waaraan hij als psychiater heeft deelgenomen. Andere auteurs die er niet
voor teruggedeinsd hebben om Portugals koloniale verleden onder de aandacht te
brengen, zijn João de Melo, met een grootse antologie Os anos da guerra en Lídia
Jorge met A Costa dos Murmúrios De kust van het gemurmel (Vert. M. de Kort en
E. de Vries, Arena, '91).
Lidia Jorge (1946) debuteerde in 1982 met O Dia dos Prodigios (De dag der
wonderen Vert. J. Koenders, de Prom, Baarn '91), waarin ze het leven in Vilaminhos,
een dorpje in de Algarve, beschrijft. Het boek baarde veel opzien, niet
50
De boom nog tot slot; hij rijst omhoog op het erf van het huis, als een
tempel, een paleis; hij groeit; zijn takken gaan de hoogte in, alle kanten
op; eenmaal groot, zakken ze onder hun gewicht geleidelijk wat naar
beneden; hij staat in bloei; er komen bladeren aan die glinsteren als zijde,
zuiver en teer, een wirwar van ragfijne stralen; ze krijgen nerven, die stevig
worden, hard en zwaar; ze brengen vruchten voort, zaden, sappen, smaken,
geuren, kleuren, verzadiging; de bloesem gaat open, dicht, wordt oud en
flets; hij valt af, verwaait, rot weg; de bladeren vallen; de boom blijft; hij
bestaat voort jaren en jaren, seizoenen, eeuwen; weer staat hij in knop,
draagt bloesem, brengt vruchten en zaden voort, vruchtbaarheid; steeds
opnieuw; en in de boomstam verschijnen diepe groeven waarin de
aardgeesten zich verbergen, en tovenaars, zieners, profeten, eeuwigheid;
zijn levenssap wordt afgetapt, zijn hars, en zijn schors wordt afgetrokken,
de leeftijd der sterken; de boom blijft; ze snijden bloesemtakken af, zetten
ze in pronkvazen volgens de aloude regelen der kunst; de vruchten worden
verzameld, en tenslotte, vermolmt de oude boom; de stam splijt, de bladeren
vallen, in de lucht blijven alleen de takken over; de ontblote takken worden
afgeslagen, de wind rukt de wortels los en dan valt de boom.
Laatste hoofdstuk van PASSIE
auteur: Almeida Faria
vert. P. Janssen
uitg. ‘de Prom’ Baarn '91
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alleen door de hermetische schrijfwijze. De rijke symboliek in naamgeving en
gebeurtenissen en de verborgen erotiek die zich vooral tussen de vrouwen afspeelt,
vormen een indringend beeld van het verstikkende dorpsleven in het uiterste zuiden
van Portugal, op slechts enkele kilometers landinwaarts. Een verwijzing naar het
Sebastianisme is bij dit verhaal zeker op zijn plaats. Zelf vergelijkt de auteur het
boek met Wachten op Godot van J.L. Godard.
Ik zou deze bescheiden introductie willen besluiten met het boek van João de
Melo (1946), Gente feliz com lágrimas (Gelukkige mensen met tranen, vert. H. Bos,
de Prom, Baarn '91), het verhaal van een boerenfamilie op de Azoren. Centraal in
het werk staan afscheid, emigratie, het zoeken naar een beter bestaan: het lot dat
bijna alle families op deze archipel beschoren is. Vanuit wisselend perspectief wordt
de opvoeding door de autoritaire, gierige vader en een medeplichtige moeder
beschreven. Op betrekkelijk jonge leeftijd onttrekt één van de kinderen zich aan het
vaderlijk gezag en verlaat het gezin door naar een seminarie op het continent
(Portugal) te gaan. Er ontstaat een vervreemding tussen hem en zijn broers en zusters
die als gastarbeiders naar Canada en Amerika zijn geëmigreerd. In Gelukkige mensen
met tranen is de zee overal aanwezig, ook de regen en de mist, die in flarden over
de eilanden hangt. Het verhaal roept een soort herkenning op, die grijzige kleur van
de lucht en het water, die zwartbonte koeien tegen het diepe groen van de weilanden...
Misschien heeft het wel te maken met een stukje van onze eigen geschiedenis: werden
de Azoren tot laat in de achttiende eeuw niet de ‘Vlaemsche Eylanden’, de ‘Ilhas
Flamengas’ genoemd?
Vergilio Ferreira, winnaar van de Europalia-Literatuurprijs

Vergilio Ferreira is afkomstig uit de Serra d'Estrela, een bergachtig gebied
in het noorden van Portugal, waar hij in 1916 werd geboren. Hij volgde
een klassieke opleiding aan het seminarie, en studeerde klassieke filologie
aan de universiteit van Coimbra, waar hij in 1940 een assistentschap aan
de Letterenfaculteit krijgt aangeboden. Later zal hij lesgeven in Faro,
Évora en Lissabon. Hij heeft altijd zeer veel gereisd, zowel binnen Europa
als daarbuiten.
Zoals bij veel van zijn kritische generatiegenoten en medeopposanten van
het dictatoriale bewind van Salazar het geval is, worden ook Ferreira's
eerste werken gekenmerkt door een sterk neo-realistische inslag.
Vanaf 1949, het jaar waarin zijn roman Mudança (‘Verandering’)
verschijnt, ontwikkelt hij echter een heel eigen schrijfstijl. Als verteller
met een sterke filosofische interesse, - nogal ongebruikelijk in de traditie
van de Portugese romanliteratuur- zal Ferreira een persoonlijk oeuvre
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opbouwen, dat sterk verbonden is met zijn eigen, subjectieve
ervaringswereld. Zijn literaire modellen kunnen worden teruggevonden
bij Portugese schrijvers als Eça de Queiroz en Raul Brandão. De invloed
van buitenlandse schrijvers als André Malraux en Kafka, evenals de invloed
van Franse filosofen als Sartre, Merleau-Ponty of Foucoult is ook duidelijk
herkenbaar. Bovendien beperkt zijn kennis van het werk van belangrijke
Duitse filosofen als Kant, Hegel, Heidegger en Jaspers zich niet alleen tot
een grondige kennis van louter filosofische werken, maar breidt zich uit
tot een algemenere kennis van de Duitse cultuur, muziekgeschiedenis en
klassieke literatuur. Toch is de invloed van de Franse existentialisten het
duidelijkst aanwezig. In 1962 publiceert hij een essay met de titel ‘Da
Fenomelogia a Sartre’, het jaar daarop een publikatie over André Malraux.
In 1953 publiceert hij de roman Manhã Submersa, (in 1990 verschenen
bij La Différance onder de titel ‘Matin Perdu’ en bekroond met de
Prix-Femina), waarin hij zijn belevenissen en indrukken weergeeft van
zijn verblijf op het seminarie.
Toch is dit werk niet echt representatief te noemen voor zijn gehele oeuvre.
Vergilio Ferreira wendt zich in de daaropvolgende jaren namelijk steeds
duidelijker af van de neo-realistische verteltrant. Hij krijgt hiervoor
behoorlijk wat kritiek te incasseren, maar zet zijn eigen stijl door: de stijl
van een ‘in gedachten verzonken verteller’.
In 1965 publiceert hij de roman Aparição, (‘Verschijning), het verhaal
van een jonge onderwijzer, Alberto Soares, die benoemd wordt in Evora,
hoofdstad van de Alentejo, waar hij kennis maakt met de drie dochters
van dokter Moura, een van de notabelen van de stad. Via deze drie
vrouwenfiguren probeert Alberto zijn ‘boodschap’ over te brengen, die
zich slechts laat begrijpen uit hun vele gesprekken, uit het ‘leven, het
bestaan’ zelf.
Zijn sterk symbolische romans uit de jaren zeventig kennen nog weinig
handeling en de verbrokkeling van de zinsbouw spiegelt in zeker zin het
‘in vraag stellen’ en de - door de Anjerrevolutie bewerkstelligde verstoring van de gevestigde waarden en normen. De twee laatste romans,
Até ao Fim (waarmee hij de belangrijkste Portugese boekenprijs won) en
Em Nome da Terra reveleren een zoektocht naat hetgeen ‘verder’, ‘achter’
de lichamelijke dood te vinden is. Er gaat van dit laatste werk een
bijzondere, dwingende kracht uit. De lange monologen met een dierbare
overledene behoren tot de indringendste Portugese teksten over ‘amar’,
houden van, liefhebben.
In 1980 begint Ferreira met de publikatie van zijn dagboek Conta-Corrente,
(‘Rekening-courant’), waarin hij niet alleen zijn eigen leven beschrijft,
maar ook bekende persoonlijkheden uit de politiek en uit het culturele
leven portretteert.
Vergilio Ferreira is een schrijver die altijd nauwgezet en zorgvuldig op
zoek is naar de juiste vorm om zich uit te drukken en die er niet voor
terugdeinst met verschillende schrijfstijlen te experimenteren. Zijn
zinsbouw kan strak zijn, logisch van opbouw of fragmentarisch, zijn
taalgebruik volks, estetisch, lyrisch of poëtisch.
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Portugese Poëzie
Lisboa
Digo:
‘Lisboa’
Quando atravesso - vinda do sul - o rio
E a cidade a que chego abre-se como
se do seu nome nascesse
Abre-se e ergue-se em sua extensão nocturna
Em seu longo luzir de azul e rio
Em seu corpo amontoado de colinas Vejo-a melhor porque a digo
Tudo se mostra melhor porque digo
Tudo mostra melhor o seu estar e a sua
carência
Porque digo
Lisboa com seu nome de ser e de não-ser
Com seus meandros de espanto insónia e lata
E seu secreto rebrilhar de coisa de teatro
Seu conivente sorrir de intriga e máscara
Enquanto o largo mar a Ocidente se dilata
Lisboa oscilando como uma grande barca
Lisboa cruelmente construída ao longo
da sua própria ausência
Digo o nome da cidade
- Digo para ver
Sophia de Mello Breyner Andresen
uit Navegações, Ed. Imprensa Nacional - Casa da Moeda 1983

Sophia de Mello Breyner Andresen werd geboren in Oporto (1919) en studeerde
klassieke filologie aan de universiteit van Lissabon. Reeds in haar eerste gedichten
(1944) vinden we de poëtische wereld vol zuiverheid en schoonheid, waarin de
geschilderde beelden een heel eigen samenhang en kracht vertonen en toch altijd
herkenbaar blijven.
Naast haar omvangrijk poëtisch oeuvre, heeft Sophia de

As ilhas
I
Navegámos para Oriente A longa costa
Era de um verde espesso e sonolento
Um verde imóvel sob o nenhum vento
Até à branca praia cor de rosas
Tocada pelas águas transparentes
Então surgiram as ilhas luminosas
De um azul tão puro e tão violento
Que excedia o fulgor do firmamento
Navegado por garças milagrosas
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E extinguiram-se em nós memória e tempo
Sophia de Mello Breyner Andresen
uit ‘Navegações’. Ed. Imprensa Nacional-Casa da Moeda 1982

Lissabon
Ik zeg
‘Lissabon’
Wanneer ik - komend van het zuiden - de rivier oversteek
En de stad waar ik aankom zich opent als was zij uit haar
eigen naam geboren
Zich opent en opricht in haar nachtelijke uitgestrektheid
In haar lange fonkelen van blauw en rivier
In haar lichaam van opeengestapelde heuvels Ik zie haar beter omdat ik zeg
Alles toont zich beter omdat ik zeg
Alles toont beter zijn bestaan en zijn noden
Want ik zeg
Lissabon met haar naam van zijn en niet-zijn
Met haar meanders van verbazing slapeloosheid en krotten
En haar verborgen luister van iets van theater
Haar medeplichtig glimlachen van intrige en masker
Terwijl de wijde zee naar het Westen zich spreidt
Lissabon wreed gebouwd tijdens haar eigen afwezigheid
Ik zeg de naam van de stad
- Ik zeg om te zien
Vertaling I. Koenders, uit Zeereizen, Leuvense Schrijversaktie, Leuven 1991

MelloBreyner Andresen enkele bundels met korte verhalen en een zestal kinderboeken
geschreven.
Zoals ze zelf eens zei: ‘Het wonder van de dingen die de mijne waren, zoals een
zeker huis, een zekere tuin, een donkere nacht, de zon, de zee’; vleugels die openen dichtvouwen... steeds terugkerende beelden waarin men de stilte kan beluisteren.

De eilanden
I
Wij voeren naar het Oosten
De lange kust
Was van een dik slaapdronken groen
Een roerloos groen onder een afwezige wind
Tot aan het witte strand kleur van rozen
Beroerd door transparante wateren
Toen verschenen de lichtende eilanden
Van een blauw zo puur en zo gewelddadig
Dat het de schitter overtrof van het firmament
Bevaren door wonderlijke reigers
En in ons doofden herinnering en tijd
Vertaling I. Koenders, uit Zeereizen Leuvense Schrijversactie. Oct. 1991
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Lembrança de A. Morin
De bruços sobre o lavatório, abro a tomeira, tapo o ralo, fico alguns
momentos a ver correr a esperança, que vai enchendo aos poucos a bacia.
Depois fecho a torneira e. retirando a tampa, vejo-a escoar-se em gorgolejos
que cada vez sāo mais humanos e mais fundos. É a respiraçāo do ralo, que
só então dou conta de que está dentro de mim, por uma dessas distorções
a que é costume eu ser atreito e que me impede ainda de me ver no próprio
espelho, que, apesar de se encontrar à minha frente, não consigo deslocar
do avesso dos meus olhos.
Os meus sentidos rangem, solidários com os canos, eles que eu gostaria
de poder assimilar ao mar, a um céu azul, desanuviado, e que jamais me
dão do espirito visões onde não se encastoem nuvens e rebentem
tempestades.
Repito a operação. Mergulho às vezes as mãos na minha esperança, mas
retiro-as ao cabo de algum tempo, antes que se transformem em raízes.
Destapo uma vez mais o ralo. Assim corre a amizade - penso, olhando o
redemoinho -, assim correm os afectos, que, depois de encherem a bacia
onde a custo nos lavamos sem os fazermos transbordar, se escoam sem
regresso em direcção ao caos.
Luís Miguel Nava
uit O Céu sob as Entranhas, Ed. Limiar / 46
Luís Miguel Nava werd geboren te Viseu (1958). Hij studeerde Romaanse filologie
aan de universiteit van Lissabon, werd later lector aan de universiteit van Oxford.
Momenteel is hij werkzaam als vertaler bij de Raad van Europa te Brussel. Naast
zijn gedichten publiceerde hij essays, o.a. over het oeuvre van de dichter Eugénio
de Andrade. Hij schreef een

Estacas
Os meus ossos estão espetados no deserto, não há um só no meu corpo
que Ihe escape.
Cravados todos eles na areia do deserto, uns a seguir aos outros, alinhados.
Seria absurdo falar-se de esqueleto.
A pele foi entretanto soterrada, há quem já tenha caminhado em cima dela.
Quem diria? A pele, outrora hasteada, uma bandeira, quase uma coroa.
O vento apoderou-se-me das vértebras. O próprio sol que entre elas brilha
é descamado, um sol deserto, onde o deserto penetrou.
Talvez pudéssemos lavá-lo, este deserto, quem sabe? ou amarrá-lo,
amordaçá-lo. A pele garante o espaço, o resto logo se veria.
Luís Miguel Nava
uit O Céu sob as Entranhas, Ed. Limiar / 46
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Herinnering aan A. Morin
Voorover gebogen over de wasbak, open ik de kraan, doe de stop erin, en
blijf een ogenblik kijken naar het stromen van de hoop, die beetje bij beetje
de bak vult. Daarna sluit ik de kraan en, terwijl ik de stop eruit trek, zie
ik de hoop wegstromen in steeds menselijker en dieper borrelingen. Het
is de ademhaling van het afvoergat, waarvan ik me dan pas realiseer dat
het zich in mij bevindt, door een van deze distorsies waar ik gewoonlijk
toe neig en die mij bovendien verhindert om mijzelf te zien in de spiegel,
die ik, hoewel hij zich tegenover mij bevindt, van de achterzijde van mijn
ogen niet kan verplaatsen.
Mijn zinnen knarsen, solidair met de buizen, hen die ik zou willen kunnen
assimileren met de zee, met een blauwe hemel, wolkeloos, en die mij nooit
van mijn geest visioenen geven waarin wolken niet verzonken raken noch
stormen losbarsten. Ik herhaal de operatie. Ik dompel zo nu en dan mijn
handen in mijn hoop, maar trek ze na een tijdje terug, voordat ze zich tot
wortels omvormen. Ik trek nog een keer de stop eruit. Zo stroomt de
vriendschap weg - denk ik, kijkend naar de draaikolk -, zo stromen de
genegenheden weg, die na de bak gevuld te hebben waarin wij ons
moeizaam wassen zonder hen te laten overlopen, zich onherroepelijk
terugtrekken in de richting van de chaos.
Vertaling I. Koenders, uit De Europese Lente, Leuvense Schrijversaktie,
Leuven 1990
uitgebreide inleiding over de hedendaagse Portugese dichtkunst in de antologie van
het werk van vijftien hedendaagse Portugese dichters, waarvan Nava zelf de redactie
verzorgd heeft. Het is een zeer omvangrijke bundel geworden, die zowel in het
Portugees als in het Frans (in een vertaling van Marie Claire Vromans) zal verschijnen.

Staken
Mijn botten staan vastgestoken in de woestijn, geen enkele in mijn lichaam
die eraan ontsnapt.
Allemaal vastgespijkerd in het woestijnzand, de een na de ander, in 't gelid.
Het zou absurd zijn van skelet te spreken.
Mijn huid werd intussen begraven, iemand heeft er al overheen gelopen.
Wie zal het zeggen? Mijn huid, vroeger vlaggestok, een vlag, bijna een
kroon.
De wind heeft zich meester gemaakt van mijn wervels. De zon zelf die
tussen hen schijnt is vleesloos, een verlaten zon, waar de woestijn
binnendrong.
Misschien zouden we hem kunnen wassen, deze woestijn, wie weet? of
hem vastmaken, hem knevelen. Mijn huid garandeert de ruimte, de rest
zien we later wel.
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Vertaling I. Koenders, uit De Europese Lente, Leuvense Schrijversaktie,
Leuven 1990
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Outro rio
Um rio extravasou-me da memória, a que o mantinham preso as forças do
passado. Nas suas margens, o meu corpo divide-se entre a História e a
atmosfera, tomando assim o peso à realidade que através de todos os meus
poros se procura incorporar na marcha dos sentidos. Alguma coisa nela
toma por transporte a luz, outra as metáforas que cuidadosamente vou
tentando encaminhar para um terreno mais seguro. Um pão aguarda entre
os escombros que a solidão venha devorá-lo. Sei que existe algures um
espelho onde a imagem do meu rosto incorpora a eternidade, mas os olhos
de que por enquanto vou dispondo não me permitem vislumbrá-lo. Parece
trepidar a toda a minha volta um mecanismo de que a História fosse o
combustível. Da memória abro veredas para as partes do meu corpo mais
expostas à devastação das águas.
Luís Miguel Nava
uit O Céu sob as Entranhas, Ed. Limiar / 46

Andere rivier
Een rivier stroomde over uit mijn herinnering, waaraan de krachten van
het verleden haar gekluisterd hielden. Op haar oevers verdeelt mijn lichaam
zich tussen de Geschiedenis en de atmosfeer, zo van de realiteit het gewicht
vaststellend dat dwars door al mijn poriën probeert in de gang der zintuigen
opgenomen te worden. Iets hierin neemt het licht als transport, iets anders
de metaforen die ik zorgvuldig naar een zekerder terrein probeer te
verzenden. Een brood wacht tussen het puin tot de eenzaamheid het komt
verslinden. Ik weet dat ergens een spiegel bestaat waar het beeld van mijn
gezicht de eeuwigheid opneemt, maar de ogen waar ik nu over beschik
laten mij niet toe er een glimp van op te vangen. Overal om mij heen schijnt
een mechanisme te trillen waarvan de geschiedenis de brandstof zou zijn.
Uit mijn herinnering open ik wegen naar de delen van mijn lichaam die
het meest aan de verwoesting van het water zijn blootgesteld.
Vertaling I. Koenders, uit De Europese Lente, Leuvense Schrijversaktie,
Leuven 1990
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The origin of ‘dance’species
Actuele dans te New York, Parijs, Londen, Brussel, Montréal,
Barcelona, Ljubljana en...
Lissabon
Bruno Verbergt
Niet alleen vanuit historisch, maar ook vanuit praktisch oogpunt zou het voor de
dans- of theater-programmator handig zijn een antwoord te kunnen vinden op de
vraag: wat precies bepaalt de oorsprong van een artistieke stroming?
Veel theoretisch onderzoek is mij hierover niet bekend. Toch tekenen zich hier en
daar, op verwachte of onverwachte plaatsen, omstandigheden af die bevorderend
lijken te werken op het ontluiken en ontwikkelen van een bepaalde artistieke stroming.
Met betrekking tot de hedendaagse dans zijn er aldus ware uitspattingen geweest
in New York (het postmodernisme van Cunningham e.a.), Frankrijk - waar naast
Parijs toch sterke impulsen kwamen uit Grenoble (Gallotta) of Angers (Centre
National de Danse Contemporaine) - Vlaanderen (Brussel, maar ook Antwerpen en
Gent) en in mindere mate Montréal en Barcelona. Amsterdam en Londen kenden
opflakkeringen maar hebben nooit echte generaties ontwikkeld.
Met een kern van een tiental actieve jonge choreografen maakt nu ook Lissabon
een aanzienlijke kans om aan het lijstje te worden toegevoegd. Nochtans zijn de
mogelijkheidsvoorwaarden, die zo kenmerkend zijn voor de andere steden, er op het
eerste zicht niet voorhanden.
We overlopen eerst die voorwaarden die elders tot ‘dansexplosies’ hebben geleid.
Een vluchtige analyse toont het belang van een viertal categorieën. Ten eerste is er
de vereiste van een rijke culturele en/of danstraditie, meestal gekoppeld aan een
goede scholingscapaciteit. Dit element hangt nauw samen met de tweede bevinding:
metropolen nemen duidelijk

Paulo Ribeiro, ‘Modo de Utilização’ (1990).

het voortouw als broedplaats voor nieuwe dansgeneraties, meer dan andere steden
of streken dat (kunnen) doen. Ten derde speelt de positie van de taal in de
desbetreffende gemeenschap vaak een niet onbelangrijke rol. Ten slotte is hedendaagse
dans misschien meer dan welke andere kunstvorm een uiting van en over vrijheid
en/of democratie.
New York, Parijs, Londen en Amsterdam zijn de metropolen. Er heerst een rijk
cultureel (stads)leven, er is traditie maar toch kan alles er. Ook wanneer choreografen
zich buiten het stadsgewoel vestigen, is er steeds een band (geweest) met de stad.
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Een voorbeeld: Maria Munoz en Pep Ramis, twee jonge Spaanse choreografen die
in 1989 op het Leuvense Klapstukfestival pers en publiek verrasten met hun debuut,
komen oorspronkelijk respectievelijk uit Valencia en Mallorca, vestigen zich dan te
Barcelona en werken nu in de uitlopers van de Pyreneeën, in een studio nabij het
provinciestadje Girona, een honderdtal kilometers ten noorden van Barcelona; toch
behouden ze hun officieel adres en appartement te Barcelona, waar ze elk weekend
naar terugkeren. Brussel was met Mudra een schitterende opleidingsplek, een functie
die het sinds het verdwijnen van die school opnieuw moet laten aan de traditionele
aantrekkingspolen (New York, Londen, Amsterdam) en aan een aantal belangrijke
geïsoleerde centra (Angers te Frankrijk, Essen in Duitsland,...).
Een ietwat aparte ‘conditie’ is diegene die ik gemakkelijkheidshalve die van de
taaleigenheid noem. Er valt niet naast te kijken dat gemeenschappen die zich sterk
bewust zijn van hun taal - doordat ze tot een taalminderheid behoren, doordat hun
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taal onderdrukt werd of wordt,... - sterke impulsen hebben gegeven aan de
hedendaagse dans, de niettalige podiumkunsten-expressie bij uitstek. De ‘Vlaamse
Golf’ uit de jaren tachtig bijvoorbeeld (Anne Teresa De Keersmaeker, Wim
Vandekeybus en Alain Platel op dansvlak en Jan Fabre en Jan Lauwers op ruimer
‘bewegingstheater’-vlak) toont een kracht (of koppigheid) die hen wordt
toegeschreven als typisch Vlaams en die waarschijnlijk gegroeid is uit een stuk
taalbewustzijn en uit een geschiedenis van onderdrukking en ‘uw plan trekken’. Dat
streken als Catalonië (met als kern Barcelona), Quebec (Montréal) en Slovenië
(Ljubljana) opvallen binnen de hedendaagse dansscène, zou wel eens veel daarmee
te maken kunnen hebben. Misschien is het dan ook niet toevallig dat twee tenoren
uit de hedendaagse Franse dans, Joseph Nadj en Angelin Preljocaj, afkomstig zijn
uit respectievelijk het Hongaarse gedeelte van Joegoslavië en Albanië.
Taalonderdrukking verwijst naar vrijheidsdrang. Ook dat valt op: hoe hedendaagse
dans leeft waar er een sterk besef is van vrijheid. Dat is er enerzijds in jonge
democratieën zoals de Spaanse (en Portugese!), anderzijds in kernen of landen die
vrijheid hoog in hun vaandel dragen. New York (waar alles is en kan, in het land van
de ‘freedomfighters’) bijvoorbeeld, maar ook Frankrijk (liberté staat in het schild
vóór égalité en fraternité). In landen waar die vrijheid of vrijheidslust niet zo sterk
aanwezig is, is er haast geen ontwikkeling van hedendaagse dans. Zo telt Duitsland
bijvoorbeeld slechts een tiental hedendaagse dansgezelschappen, tegenover meer
dan honderd gesubsidieerde gezelschappen in het ongeveer even grote

Paulo Ribeiro, ‘Modo de Utilização’ (1990).

en rijke Frankrijk. Deze stelling kan ook omgekeerd gestaafd worden: als er
interessante dans is in zulke regio's, dan drukt die vaak juist de onmogelijkheid van
het vrije lichaam uit - Pina Bausch, Tadeusz Kantor en de Japanse Butoh zijn niet
toevallig werkzaam in het grijze na-oorlogse Wuppertal, het Oostblok-Polen of het
monotone, rigoureuze Japan.
Het zal dan ook niemand verbazen dat vooruitziende dansprogrammatoren uitkijken
naar centra die zich, volgens dit stramien, tot danscentra zouden kunnen ontwikkelen.
Budapest - met een sterke (volks)danstraditie - Leningrad of Riga staan dan bovenaan
op het prospectielijstje. Dat Lissabon nu als volgende stad aanklopt om in de wereld
van de hedendaagse dans mee te tellen, is op het eerste gezicht verwonderlijk.
Schijnbaar is er geen ‘taalminderheids-probleem’. Degelijke dansopleidingen zijn
er evenmin. Noch kende de stad een rijke danstraditie: geen Balanchine, geen Nurejev,
geen Béjart noch Cunningham. Ook geen Sardana, geen Flamenco noch Hongaarse
volksdans. Wel is er vrijheid, na de dictatuur van Salazar, is Lissabon een -
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schitterende - grootstad, heeft het een ‘degelijk’ klassiek en modern ballet (Gulbenkian
Ballet) en bestaat er een professionele, zij het niet erg hoogstaande dansopleiding
aan het muziekconservatorium. Maar meer nog dan dat allemaal is er de hartewens
van veel Portugezen (en alvast van hun politici) om deel uit te maken van Europa.
En in hun bloed zit een zeer oud reisvirus, dat erop uit is om nieuwigheden te
ontdekken, aan te leren en naar eigen dunk te gebruiken.
Meer dan de helft van de nieuwe generatie Portugese choreo-
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Francisco Camacho, ‘Solo’ (repetitiefoto, 1991).

grafen heeft in New York gewoond. Ze volgden er lessen in de Cunninghamstudio's
en elders; sommigen gingen zelfs zo sterk deel uitmaken van de ‘downtown dance
community’ dat ze er hun kleinere, eerste stukken presenteerden, in de loft van hun
Amerikaanse vrienden. Andere Portugezen woonden een tijdje in Parijs of Brussel.
Ook hebben ze na hun studies bijna allemaal bij het Gulbenkian Ballet of bij de
Companha de dança de Lisboa gedanst. Die strakke - maar goed betalende! - structuur
hebben ze nu bijna allemaal geruild voor onafhankelijkheid in een Lissabon dat daar
eigenlijk nog niet klaar voor is.
Wat echter de belangrijkste factor is geweest voor de bres die er in het culturele
leven van hen en van heel wat meer Lissabonners is geslagen, is het artistiek-politiek
inzicht en doorzettingsvermogen van één persoon: de in 1989 overleden Maria
Madelena de Azeredo Perdigão. Werkzaam voor de immens machtige en rijke
Calouste Gulbenkian Foundation (men zegt dat diens cultuurbudget dat van het
Portugese ministerie van cultuur ruim overschrijdt), richtte ze in 1984, binnen het
Centro de Arte Moderne, ACARTE op. Het letterwoord staat voor ‘Departement
voor artistieke creatie en kunst-educatie’. De intentieverklaring verraadde dat iets
groots op til was. Het grote, administratief zware Gulbenkian wou met ACARTE
ook wel ‘een nieuw en meer verlicht publiek bereiken voor de galerijen en collectie
van het museum voor moderne kunst’, maar zei in de eerste plaats ACARTE op te
richten om ‘een publiek voor (hedendaagse) kunst te ontwikkelen, om artistieke
creatie te stimuleren en om aan opvoeding te doen door kunst’. Nog sterker is
paragraaf één van het ‘hoe’?: ‘Met behulp van een cultureel beleid gebaseerd op
kwaliteitscriteria die de noodzaak om risico's te lopen en fouten te maken niet onnodig
acht, er zelfs om vraagt. Het is een internationaal beleid zoals past voor een land
open voor de wereld, niet bevooroordeeld door steriele nationalistische concepten,
maar zich toch terdege bewust van de Portugese waarden. (...)’
In 1986 richtte ACARTE zich voor het eerst naar de professionele en internationale
dans- en theaterwereld. Dit gebeurde bijzonder origineel: mevrouw Perdigão richtte
een schrijven naar verschillende dans- en theaterorganisatoren in Europa die actief
waren in het circuit van het nieuwere theater. Ze schreef aansluiting te willen zoeken
bij Europa en vroeg om advies en ideeën voor de organisatie van een festival. Twee
snellere festivaldirecteurs namen meteen het vliegtuig naar Lissabon. George
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Brugmans van het Utrechtse Springdance en (de intussen overleden) Roberto Cimetta
van In Teatro te Polverigi, hét Italiaanse zomerfestival van de Europese
theater-avantgarde, overtuigden mevrouw Perdigão ervan om samen met hen jaarlijks
het internationale festival ‘Encontres Acarte - novo teatro/dança da Europa’ op te
zetten. Het nieuwe festival sloeg in Portugal wellicht even hard in als de eerste
Kaaitheaterfestivals te Brussel. Het stelde zich tot doel - opnieuw - om de Portugese
cultuur dichter bij de Europese te brengen (en ook omgekeerd!) en deed dit door de
top van de Europese hedendaagse theater- en dansscène naar Lissabon te vragen en
ook door actief te co-produceren. Ottone, Ottone bijvoorbeeld, de grote
Monteverdi-choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker, werd mee opgezet door
dit festival. Het festival werd omkaderd door lezingen en workshops.
Aldus kreeg een jong publiek de kans om in ijltempo in te haken op de hedendaagse
podiumkunsten uit Europa en zagen zij tussen 1987 en 1990 Bausch, Kantor, Gallotta,
De Keersmaeker, Fabre, Vandekeybus, Needcompany, Duroure, Nadj, Oei, La fura
dels Baus, enz. Een jonge generatie Portugese dansers werd, samen met pers en
publiek, wakker geschud en begon zelf, schuchter maar met kiemen van
vastberadenheid, het podium op te eisen. Mevrouw Perdigão van haar kant werkte
rustig haar plan verder uit. Kampend met een slepende ziekte bleef ze op haar plaats
in Acarte: ze zette naast de Encontres Acarte nog een jaarlijks weerkerende reeks op
met uitsluitend Portugese choreografen. Daar liet ze de oudere nieuwe-choreografen,
zoals de Gulbenkian Ballet choreografe Olga Roriz, werk tonen, maar ze plaatste
daarnaast ook de zeer jonge garde. Eén van haar laatste daden was een uitnodi-
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ging te richten aan de Informal European Theatre Meeting, een bijeenkomst van een
driehonderd professionelen uit de hedendaagse podiumkunsten, om in 1991 te
Lissabon te vergaderen. Met een perfect gevoel voor timing, want intussen waren
een achttal jonge choreografen klaar om hun eigen werk aan de internationale scène
te tonen.
Blijft de vraag of deze jonge Portugese dans een eigenheid heeft die hen
onderscheidt van de rest. Het is te vroeg om daarop te antwoorden. Hier en daar zie
je nog invloeden van buitenlandse choreografen. Vooral de Vlaamse Wim
Vandekeybus heeft er zijn sporen achtergelaten. Het sterkste element van deze dans
is echter zijn eerlijkheid, zijn authenticiteit, zijn koppigheid. Je ziet zoekende jonge
kunstenaars aan het werk. Zij nemen risico's. Soms is hun werk goed en af (maar je
vraagt je af of ze meer in hun mars hebben), soms tonen ze een draak van een
voorstelling (maar je ziet hoeveel meer ze vermogen). Een De Keersmaeker of
Gallotta is er nog niet opgestaan, maar een interessante dansgemeenschap bestaat te
Lissabon wel, zoveel is duidelijk.
Het mooie verhaal eindigt snel. Na de dood van mevrouw Perdigão wil Acarte het
voortaan zelf doen. Co-produkties worden teruggeschroefd, de administratie krijgt
de bovenhand. Met angst en verdriet wacht men op het programma van het volgende
Rencontres Acarte festival; het gonst van geruchten als zou de klok teruggedraaid
worden naar moderne dans à la Carolyn Carlson. De jonge scène kan nauwelijks nog
rekenen op steun of ondersteuning van Acarte. Even leek alles opgelost te worden
door een vooruitstrevende minister van cultuur (die zich zowat situeerde tussen
Dewael en Lang), maar die werd snel aan de dijk gezet en de opvolger heeft weinig
oog voor dit soort werk. Er is echter nog veel te doen: er is geen adequate
infrastructuur voor hedendaagse dans buiten Acarte; er is geen geld voor produkties
(en ook geen ondervangend sociaal zekerheidssysteem waardoor de kunstenaars nog
relatief goedkoop zouden kunnen werken); eigenlijk is er ook geen publiek dat deze
jonge eigen dans naar waarde kan schatten. Nieuwe voorstellingen komen uit, kunnen
dan met moeite enkele keren vertoond worden te Lissabon, soms nog eens één enkele
keer te Coimbra of Porto en dat is het dan.
In die zin komt een initiatief als Europalia 91 Portugal net op tijd. Wat niemand
anders meer kon of wou, deden de verantwoordelijken van Europalia-Portugal nu:
geld ter beschikking stellen aan jonge choreografen. Zij realiseerden vier produkties
en injecteerden heel wat geld in de organisatie van de Bienal Universitario da Coimbra
1990, een festival dat zo goed als alle Portugese hedendaagse dans op het programma
had. Of zij zullen kunnen instaan voor het verschaffen van een stabiele basis, is
betwijfelbaar. Maar ook op middenlange termijn zal de jonge dansscène waarschijnlijk
kunnen rekenen op dergelijke eenmalige initiatieven: in 1992 is er ‘Portugal 600’,
een manifestatie die met behulp van culturele uitwisseling de 600 jaar oude alliantie
tussen Groot-Brittannië en Portugal wil vieren. In 1994 wordt Lissabon culturele
hoofdstad van Europa.
Daarmee is Lissabon dan ook bezig om dezelfde weg op te gaan als Barcelona.
Daar zijn nu reeds T-shirts met opschriften als I LOVE BARCELONA of
BARCELONA, MES QUE MAI (Barcelona, meer dan ooit) schering en inslag. De
kracht van deze Catalaanse metropool wordt nu zorgvuldig technocratisch beheerd
door politici, in functie van geld en macht. Dat staat ver van de Portugese
oorsprongsgronden en -motieven, zowel van de choreografen Aldarra Bizarro,
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Francisco Camacho, João Fideiro, Vera Mantero, Rui Nunes, Joana Providencia,
Paulo Ribeiro en Madelena Victorino, als van mevrouw Perdigão. In Lissabon zag
ik nog geen T-shirts met zelfverheerlijkingsslogans. Hoelang nog?

Vera Mantero, ‘Uma rosa de Musculos’ (1989) - een solo voor Nijinski.
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De kunst van het efemere: Portugees-Vlaamse feestarchitectuur in
de zestiende eeuw
Krista De Jonge
Vlaanderen en Portugal hebben elkaar in de loop van de zestiende eeuw en in het
begin van de zeventiende eeuw meermaals ontmoet op het feestterrein. Dat contact
heeft zowel in de Portugese als in de Vlaamse beeldwereld sporen nagelaten, zij het
efemere: aan het zo snel verdwenen feestdecor, context en omkadering van het feest,
kan nu nog enkel langs omwegen worden herinnerd. Tweemaal vond de ontmoeting
te Brussel plaats, in 1531 en 1565, data die nog steeds in het Portugese geheugen
zijn verankerd. In 1581 en in 1619 daarentegen onthaalde Lissabon de Spaanse
soeverein - eerst Filips II, vervolgens Filips III - met een Blijde Intrede naar Vlaams
model. Dit artikel beoogt enkel een korte rondleiding te zijn in deze wereld van het
feest.

Lissabon, 1619. Triomfbogen op het Terreiro do Paço en botenstoet op de Taag. (J.B. LAVANHA,
Viagem, Lissabon, 1622.)

Mascarenhas' feest
In de loop van de maand december 1531 had Dom Pedro Mascarenhas, ambassadeur
van Portugal aan het keizerlijk hof te Brussel, het bericht ontvangen dat koning João
III een erfgenaam was geboren, prins Emmanuel. Dit zette hem ertoe aan keizer
Karel V en diens zuster Maria van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden, uit
te nodigen op een groot feest in zijn woning op de Grote Zavel te Brussel. De pracht
en de rijkdom van dit feest (12-14 december 1531) kreeg een weerklank in gans
Europa - zo bewaart de Portugese literatuur er een herinnering aan in het door Lúcio
André de Resende gedichte Genethliacon. Zoals zo vaak gebeurde in die tijd werden
de Venetianen het snelst op de hoogte gebracht: nauwelijks enige dagen later werd
een Portugese brief met een uitgebreide beschrijving van de feestelijkheden in de
Venetiaanse Senaat voorgelezen. De toon van deze schriftelijke echo's was er niet
altijd een van bewondering: zo bekloeg de pauselijke nuntius Aleandro zich over Gil
Vicentes satire Jubileu de Amor, waarin de Kerk op een weinig vleiende manier ten
tonele werd gevoerd.
Mascarenhas had de omgeving van zijn huis in een feestdecor veranderd: de straat
die naar het keizerlijk paleis op de Coudenberg leidde, werd afgezoomd met brandende
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pektonnen, soortgelijk vuurwerk werd op de toren van de Zavelkerk aangebracht,
het Zavelplein zelf - de toenmalige Peerdemerct - werd opgeruimd en vlak gemaakt
en in het midden werd een
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groot vreugdevuur aangestoken en een meiboom opgezet - ‘zoals bij dergelijke feesten
gebruikelijk is [in Vlaanderen]’, weet de Venetiaanse verslaggever te berichten.
Enkel het architectuurdecor verwijst naar het imaginaire: twee triomfbogen a l'antiquo,
versierd met het Portugese wapen, werden aan het begin van de straat die de
Coudenberg met de Zavel verbond en aan de uitmonding ervan, vlak voor het huis
van de ambassadeur, geplaatst. Op het programma stonden paardenen hondenrennen,
artilleriesalvo's (waarbij heel wat ruiten sneuvelden), tornooien (‘Moren’ vs. ‘Turken’),
alles omlijst door klokgelui en bazuingeschal. Vooral de zwaarddansen - een typisch
Portugees onderdeel van het aan een koning voorbestemde onthaal - lokten bijval
uit. Het daarop volgende festijn had een Boergondische omvang, maar enkele bizarre

Antwerpen, 1594. Triomfboog van de Portugese natie (achterzijde). (J. BOCHIUS, Descriptio publicae
gratulationis... in adventu... Ernesti Archiducis Austriae..., Antwerpen, 1595.)

schotels weerspiegelden de meer exotische facetten van het Portugese wereldrijk,
zoals de pasteien versierd met levende papegaaien. Om iedereen een plaats te kunnen
bieden was Mascarenhas gedwongen geweest de scheidingsmuur met het aanpalende
huis te doorbreken, zodat hij een grotere ruimte verkreeg; ook de inrichting wandtapijten, keizerlijk baldakijn, buffetten met kostbaar vaatwerk - was volledig
nieuw, naar de gebruiken van die tijd. Op het bancheto volgden muziek en dansen,
uitgevoerd door gemaskerde Italiaanse en Spaanse edelen; als hoogtepunt werd
Cupido op een triomfwagen ingehaald. Na het dessert - de desserttafel werd steeds
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opgesteld in een andere ruimte, want het dessert werd staande gegeten - begeleidden
de zwaarddansers de keizer weer naar de Coudenberg. Tot zover de eerste dag; de
tweede dag verliep

Antwerpen, 1594. Triomfboog van de Portugese natie (voorzijde). (J. BOCHIUS, Descriptio publicae
gratulationis... in adventu... Ernesti Archiducis Austriae..., Antwerpen, 1595.)
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De eerste rinoceros die te zien was in Europa, door Albrecht Dürer in 1515 vereeuwigd.

volgens hetzelfde programma, zij het in mineur, met vuurwerk, grappenmakerijen
en zwaarddansen; de derde dag werden de pauselijke gezant, de nuntius, de vreemde
ambassadeurs en andere aan het hof verblijvende hoge heren uitgenodigd. Het Jubileu
de Amor, ‘geheel over het verliefd worden’, beviel het publiek - de nuntius
uitgezonderd - ten zeerste, vooral de Spaanse hovelingen. Net zoals de eerste dag
verdwenen talloze kostbare voorwerpen, vooral kristallen glazen, Portugees aardewerk
en zilver...
In het stramien van dit feest herkennen we zowel Boergondische als Portugese
elementen. Portugees zijn in de eerste plaats de zwaarddansers die de eregast onthalen
en weer naar huis begeleiden: dit wordt reeds in Portugese bronnen uit de veertiende
eeuw vermeld. Portugal en Vlaanderen hadden op dit vlak echter ook vele elementen
gemeen, zoals de nachtelijke verlichting van straten en gevels en - sinds het einde
van de vijftiende eeuw - de ‘triomfbogen’ die het feest in een imaginaire wereld
situeren. Vermelden we ten slotte nog dat onder de vele Portugezen op het feest zich
ook Damião de Góis, humanist en correspondent van Erasmus, bevond: hem kwam
de eer toe als kamerheer de keizer te bedienen bij het banket.

Een huwelijk
Het huwelijk van Alexander Farnese, zoon van Margaretha van Parma, met Maria
van Portugal in 1565 was een staatszaak en werd als dusdanig kort nadien het
voorwerp van een gespecialiseerde publikatie, of - zoals de auteur ze betitelde - een
bijzondere vertelling. Francesco de' Marchi's Narratione particolare... delle gran
feste, e trionfifatti in Portogallo, et in Fiandra, nello sposalitio del... Prencipe di
Parma..., verschenen te Bologna in 1566, geeft het relaas van alle feestelijkheden
die met deze bruiloft gepaard gingen, zowel in Lissabon als in Brussel, en omspant
aldus een brede waaier van facetten die het hofleven uit die tijd illustreren. In Lissabon
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verbaasde de Vlaamse natie de omstaanders met de ‘vrolijkheid, schoonheid en
rijkdom’ van haar feestpaviljoen op de Terreiro do Paço, het grote plein voor de
koninklijke residentie: voor deze gelegenheid hadden zij een houten paleis
opgetrokken, rijkelijk versierd met wandtapijten in goud, zilver- en zijdedraad, waarin
‘naar Vlaamse gewoonte’ een prachtig banket plaatsvond met muziekbegeleiding.
Ook voorheen was de Vlaamse natie nadrukkelijk aanwezig geweest bij de koninklijke
Entradas (intredes) in Lissabon en de festas do mar (maritieme feesten). Bij het
huwelijk van erfprins João met prinses Joana in 1552 namen zij met een schitterend
versierde boot deel aan de stoet op de Taag: deze boot had de vorm van een olifant
en droeg in het midden het keizerlijk devies (twee zuilen - de zuilen van Hercules met het devies ‘PLUS ULTRA’); twee in zeewezens verklede mannen (Tritonen)
droegen de keizerlijke adelaar. Een soortgelijke, exotisch gekleurde beeldentaal was
trouwens in 1549 al opgedoken in de versieringen voor de Blijde Intrede van Karel
V en Filips II in Antwerpen.
Keren we terug naar Lissabon, 1565: de publieke feestelijheden begonnen met
een stierengevecht, gevolgd door verscheidene paardenspelen met alla moresca
geklede ruiters, waarin het vooral op behendigheid aankwam. Het gevolg dat met
een vloot was aangekomen om de bruid af te halen kreeg in een rijk banket spijzen
en dranken uit alle hoeken van het Portugese rijk voorgezet, waaronder ook water
uit de Ganges en de Indus... Een beter voorbeeld van het exotisme dat de Portugese
beschaving van het midden van de zestiende eeuw kenmerkte, kan men zich
nauwelijks indenken.
Het onthaal dat de stad Brussel de bruiloftsstoet enige weken later bood bleek
daarentegen stevig verankerd in de traditie van de Boergondische Nederlanden. Zoals
gewoonlijk trok de bruid bij valavond de stad binnen, gezeten in een Italiaanse, rijk
vergulde pronkkoets, begeleid door de pages van de bruidegom en door de
vertegenwoordigers van de boogschuttersgilden, die brandende toortsen droegen.
De hele stad was verlicht, overal weerklonk muziek, een grote menigte verdrong
zich in de straten en op de Grote Markt. ‘Het was alsof een koning de stad binnentrok’,
zegt de' Marchi, met dit verschil dat koninklijke eretekens zoals een baldakijn,
triomfbogen en artilleriesalvo's natuurlijk ontbraken.
De feestelijkheden op het Coudenbergpaleis waren van een dusdanige pracht ‘dat
zij bij het volk de herinnering aan de luister, pracht en grootsheid hebben opgewekt,
die de oude hertogen van Boergondië gewoonlijk ten toon spreidden bij dergelijke
huwelijken en gelijkaardige magnifieke gelegenheden (magnificenze)’. (Men denke
hierbij bijvoorbeeld aan de in 1468 in het Prinsenhof te Brugge gevierde bruiloft van
Karel de Stoute en Margaretha van York, zoals Olivier de la Marche ze in zijn
Mémoires beschreven heeft.) Op het staats-
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iebanket (18 november 1565) - dat luidens de' Marchi's relaas zeker het predikaat
‘Boergondisch’ verdiende - verbaasde de bruid de omstaanders met haar schitterende
juwelen. In de' Marchi's commentaar weerklinkt ontzag voor de Portugese rijkdom,
resultaat van de handel met Oost-Indië. Naar Brabantse gewoonte was de toegang
tot het banket vrij voor alle heren, burgers en ambachtslui die het spektakel wilden
zien: onder hen waren ook verscheidene grote juweliers uit Antwerpen - dat immers
toen al bekend was voor zijn slijpers, volgens de' Marchi - die speciaal gekomen
waren om de juwelen van het gezelschap te bekijken. De desserttafel met lekkernijen
uit Spanje, Portugal, Afrika, Genua, Napels, Venetië, Indië deed niet onder voor wat
men voorheen in Lissabon had gezien. In het door de stad Antwerpen geschonken
gedeelte weerspiegelde zich de kosmopoliete weelde van de belangrijkste handelsstad
van het Noorden: het bestond uit een uit de fijnste suiker gemaakt feestdecor, dat
aan de keizerlijke afkomst van de landvoogdes herinnerde (twee grote dubbelhoofdige
keizerlijke adelaars met het motto PLUS ULTRA en twaalf meer dan levensgrote
beelden die de heldendaden van Hercules voorstelden). Een hele reeks taferelen ook in suiker, gekleurd en verguld - stelde het wedervaren van de bruiloftsstoet op
de reis van Lissabon naar Brussel voor. ‘Brussel’ alleen al mat zes el in de lengte en
3 el in de hoogte. ‘Men hoeft zich niet te verwonderen’, schrijft de' Marchi, ‘dat men
zo'n vernuftige dingen in Antwerpen maakt, omdat zich in deze stad, dankzij het
drukke verkeer dat zij heeft met alle provincies, uitstekende meesters in alle kunsten
bevinden...’
Het toernooi op de Grote Markt (4 december 1565) knoopte bij de traditie aan,
maar kreeg een eigentijdse aankleding. Zo streed één van de groepen onder het thema
OMNIA VINCIT AMOR, uitgebeeld op een pronkwagen met triomfboog: Venus,
vergezeld door Amor, voert de andere goden (Aarde, Lucht en Water) gevangen met
zich mee. Een andere ploeg verscheen met een hemelwagen met erop de Zon en de
Maan, nog een andere streed onder het teken van de dolfijn. De toernooien die in de
daarop volgende weken in de Warande plaatsvonden, mankeerden evenwel deze
theatrale dimensie. Op elk toernooi volgde een banket: zo volgde het ene feest op
het andere, van 11 november 1565 tot 14 januari 1566.
De' Marchi onderstreept tot slot nog eens dat Margaretha van Parma de grootsheid
van haar voorvaderen, de hertogen van Boergondië, wou evenaren, ‘daar dezen qua
prachtlievendheid in hun tijd de meest vooraanstaande prinsen van de wereld waren’.
‘Bovendien’, zegt hij, ‘ligt het in de volksaard de prinsen graag te vieren zonder
kosten noch moeite te sparen.’ Bij elk groot feest ontstond een volkstoeloop: zo had
de' Marchi eens 120.000 personen bij elkaar gezien. Als voorbeelden haalt hij het
Landjuweel te Antwerpen aan (1561), waarvan de weelderige mise-en-scène hem is
bijgebleven - elke rederijkerskamer voerde een pronkwagen met zich mee met daarop
een triomfboog en een tableau vivant - en de Brusselse Ommegang van 1566, op
dezelfde manier aangekleed, zij het ‘minder kostelijk’. De aankleding van deze
feesten - vooral deze van het Landjuweel - weerspiegelde echter die van een Blijde
Intrede. Precies op dit vlak hebben de Nederlanden een beslissende invloed
uitgeoefend op Portugal.

‘Blijde Intredes’ in Lissabon, 1581 en 1619
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De verovering door Spanje in 1580 luidde een nieuwe periode in voor Portugal: het
land maakte voortaan deel uit - zij het op een vrij zelfstandige manier - van het
Spaanse wereldrijk. Het Portugese wapenschild kreeg een ereplaats in het centrum
van het wapen van Filips II. De eerste onderkoning was de (toenmalige) kardinaal
en aartshertog Albrecht van Habsburg, die later de Infante Isabella zou huwen en
samen met haar de Nederlanden zou regeren. Het onthaal dat Lissabon aan Filips II
en Albrecht bood op 29 juni 1581 verschilde op een essentieel punt van wat tevoren
gangbaar was geweest, alhoewel de rituele overhandiging van de sleutels van de stad
en de gevolgde route - de bootstoet op de Taag, de ontscheping voor het koninklijk
paleis, de tocht door de stad naar de kathedraal en weer terug naar het paleis overeenstemden met wat traditioneel gebruikelijk was. Voor de eerste keer kwamen
nu in de symboliek van het feestdecor de politieke verzuchtingen van de stad Lissabon
aan bod, een pleidooi voor de erkenning van de stedelijke privileges. Voorheen
hadden de Portugese entradas meer met de koninklijke huwelijkspolitiek te maken
gehad dan met de ambities van de stedelijke burgerij.
Doorheen de Middeleeuwen en de Renaissance had de intrede van een koning of
heerser in een Europese stad eerder het karakter gehad van een toevallige ontmoeting,
gevierd - en betaald - door de burgers, die in ruil hiervoor enkele gunsten verkregen.
In de Nederlanden was deze feestelijke ontmoeting echter gaandeweg
geïnstitutionaliseerd, had zij een wettelijk gewicht gekregen: de blijde inkomst was
eigenlijk de eed die de nieuwe heerser ertoe verbond bepaalde stedelijke rechten en
privilegies te respecteren. De enscenering van deze eed in een publieke ceremonie
nam in de zestiende eeuw een zeer weelderige vorm aan: zo hoorde de Blijde Inkomst
van Karel V en Filips II in Antwerpen in 1549 tot de hoogtepunten van wat op dat
vlak mogelijk was, met een schitterend decor van triomfbogen - betaald door de stad
en door de naties van vreemde kooplieden - en een erudiet programma, bedacht door
stadssecretaris Cornelis Grapheus en tesamen met de feestarchitectuur gepubliceerd
in verschillende talen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist de Vlaamse natie in Lissabon in 1581
verantwoordelijk was voor dat gedeelte van het feestdecor dat het sterkst verwees
naar een Blijde Intrede naar Vlaams model: zoals blijkt uit de beschrijvingen - de
ons bekende publikaties zijn jammer genoeg niet geïllustreerd - bouwden zij op de
Terreiro do Paço een hoge triomfboog met drie doorgangen, geflankeerd door
obelisken en versierd met beelden en reliëfs die qua thematiek verwezen naar de
vrijheden van het volk en de deugden van de goede heerser, precies zoals in de
Nederlanden gebruikelijk was.
De intocht van Filips III in Lissabon in 1619 had zonder meer het (politieke)
karakter van een Blijde Intrede. De stad in-
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vesteerde grote sommen in deze ontvangst, in de hoop dat ‘deze oude en beroemde
stad’ de hoofdstad van het keizerrijk zou worden, ‘vermits zij het hart en het
ruggemerg van alle staten [van het Spaanse wereldrijk] is’ en tevens in de hoop dat
de aloude Portugese privileges - waarop de Spanjaarden voortdurend inbreuk pleegden
- opnieuw bevestigd zouden worden. De beeldversiering van de door de ambachtslui
van Lissabon opgerichte triomfbogen had een niet te miskennen kritische ondertoon,
dit in tegenstelling tot het decor waarvoor de vreemde naties hadden betaald. In
sommige allegorieën kwam de hoop op onafhankelijkheid duidelijk naar voren. Voor
de eerste keer werd een Portugese entrada ook het onderwerp van een groot aantal
gespecialiseerde publikaties naar Vlaams voorbeeld: de rijkst geïllustreerde
beschrijving is J.B. Lavanha's Viagem, verschenen in 1622 met etsen van Hans
Schorkens naar tekeningen van Domingos Vieira Serrão.
Heel wat allegorische figuren en taferelen in het feestdecor verwezen rechtstreeks
naar Vlaamse voorbeelden, vooral naar de Blijde Inkomsten in Gent en Antwerpen
in 1549 en naar de Blijde Inkomst van aartshertog Ernest van Habsburg in Antwerpen
in 1594, gepubliceerd door Johannes Bochius. Toch bestond er niet enkel
éénrichtingsverkeer van Vlaanderen

Lissabon, Torre de Belém.

naar Portugal op dit vlak. Zoals blijkt uit het verhaal van de rinoceros - een van de
befaamdste episodes uit de geschiedenis van de Portugese diplomatie - kon men
immers ook in de Vlaamse beeldentaal Portugese echo's vinden.
Ter gelegenheid van de Antwerpse Blijde Inkomst van 1594 hadden de Portugese
kooplieden een prachtige triomfboog opgericht, waarvan de bekroning - qua
iconografie - een illustratie was van Portugals heerschappij over de wereldzeeën:
aan de ene zijde ondersteunden Tritonen het Portugese wapenschild, aan de andere
zijde zwaaide Neptunus met de hemelsfeer, sinds de Manuelijnse periode (begin
zestiende eeuw) het voornaamste koninklijke symbool. Op het bovengedeelte van
de erepoort bevonden zich aan de ene zijde voorts de personificaties van de grote
stromen in het Portugese domein: Ganges, Tagus, Hydaspes, Rio de la Plata. Aan de
andere zijde verschenen allegorische figuren, ontworpen door Maarten de Vos, die
de voornaamste domeinen in het Portugese wereldrijk uitbeeldden: Mauretania,
gezeten op een leeuw, Ethiopië, gezeten op een olifant, Brazilië, gezeten op een
gordeldier en ten slotte Indië, gezeten op een neushoorn. Het continent Azië werd
ook vaak op een kameel afgebeeld: de neushoorn was echter specifiek Portugees van

Vlaanderen. Jaargang 40

oorsprong. De eerste rinoceros die in Europa te zien was - door Dürer vereeuwigd werd immers door koning Manuel aan paus Leo X geschonken, tesamen met een
olifant en een jachtluipaard, gezeten op een Perzisch rijpaard. Zoals Damião de Góis
in zijn kroniek verhaalt, was dit een vast gegeven van de koninklijke intredes in
Lissabon: Dom Manuel ‘was de eerste christelijke koning in Europa die olifanten
uit Indië deed komen, waarvan hij er tesamen vijf bezat, vier mannetjes en een
vrouwtje’; deze gingen hem onder trompetgeschal vooraf wanneer hij door de stad
reed, gevolgd door een Perzische jager die een jachtluipaard droeg, ‘gezonden door
de koning van Ormuz’. De Indische neushoorn - ganga ou rinocerota -

Torre de Belém. Het neushoornprofiel steekt af tegen een hedendaagse horizon (rechts).
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kwam de eer toe, de koninklijke stoet te openen. Exotisch getint theater, met de
Portugese koning - navigator, heer van de handel met Ethiopië, Indië, Arabië, Perzië,
Brazilië - als voornaamste protagonist: bijna een eeuw later koestert het niet langer
onafhankelijke Portugal dit beeld nog in de efemere feestarchitectuur van de
Nederlanden, in de stad Antwerpen die zelf onlosmakelijk verbonden is met de
handelsstad Lissabon. Vandaag nog bewaart Portugal zelf een herinnering aan de
fameuze rinoceros in de Torre de Belém, de Manuelijnse versterkte toren in de Taag:
we herkennen zijn karakteristieke profiel aan de voet van een van de hoektorentjes
van het aanpalende platform...
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wij huldigen / wij gedenken
Letterkundige
José de Ceulaer 70

Foto: Koen De Vriese

We kennen José De Ceulaer (oLier, 4 januari 1921) sedert ruim een halve eeuw
en we mochten hem heel die tijd als een vriend beschouwen. In Leuven stond hij
bekend als een echte Lierse geestigaard zonder vitriool. De ‘Zoete Waters’ van
Heverlee liggen ver achter de rug. José heeft zijn leven in dienst gesteld van Felix
Timmermans. Zijn licentiedissertatie handelde reeds over de Fé. Wat heeft hij intussen
reeds over Timmermans gepubliceerd! Van en over de Fé weet hij nagenoeg alles.
In de loop van de jaren zestig zei pater Emiel Janssen mij terloops: ‘Zeg aan uw
vriend José De Ceulaer dat hij Timmermans niet mag loslaten om te voorkomen dat
die grote man zou wegdeemsteren.’ De vrees van P. Janssen is ongegrond gebleken.
Het aantal publikaties dat José De Ceulaer aan Felix Timmermans heeft gewijd grenst
weldra aan het ontelbare. Het is een onbegonnen zaak in dit beknopt artikel alles te
citeren. Zijn eerste bijdrage over F. Timmermans verscheen reeds in 1941. In
boekvorm schreef José De Ceulaer o.m. ‘De mens in het werk van Felix
Timmermans’, P.N. Van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1957. - ‘Gedachten van
F.T.’, Desclée de Brouwer, Brugge, 1958. - ‘Felix Timmermans’ in de reeks
Ontmoetingen, Desclée de Brouwer, Brugge, 1959 (beleefde verscheidene
herdrukken). In 1967 publiceerde J. De Ceulaer ‘En toch. Spiegelbeeld van Felix
Timmermans’, Van In, Lier. En in 1972 verscheen ‘Kroniek van Felix Timmermans’,
Uitg. Orion/Desclée de Brouwer, Brugge, 205 blz. En ga zo maar door. Voor hem
geldt blijkbaar de leuze: geen dag zonder Timmermans. José De Ceulaer is de
onvermoeibare voorzitter van het bloeiende Felix Timmermansgenootschap. Zijn
activiteit kent geen grenzen. Hij is met zijn vaardige pen ook bedrijvig als
toneelrecensent onder de naam WIBO. Wat zouden we hem beter kunnen wensen
dan nog vele jaren van literaire werkzaamheid? De avond is nog lang niet nabij
(Beukenlaan 26, 2560 Kessel).
Roger Geerts

Ridder in de Orde van 't Manneke uit de Mane Raf Deltour
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Het gezin waarin Raf Deltour op 11.12.1926 werd geboren, verhuisde van dorp naar
stad, van Gullegem naar Brugge. Daar volgde Raf zijn lager onderwijs en doorliep
er de Grieks-Latijnse humaniora aan het St.-Lodewijkscollege. Zijn retorica-leraar
was de hoogontwikkelde en Vlaamsgezinde staaldraad Z.E.H. Robrecht Stock. Na
de studies vervulde Raf zijn legerdienst om daarna gedurende vier jaar secretaris te
worden van het Vrij Technisch Instituut aan de Leenstraat te Roeselare. Hij paalde
aan de KSA-school van kanunnik Karel Dubois.
Intussen huwt hij met de flinke Maria (katholiek) Roelandt (Vlaams), die de moeder
wordt van vijf kinderen, waarvan vier gehuwd zijn en hun ouders dertien kleinkinderen
hebben geschonken. Op 1 september 1955 begint zijn glansrijke loopbaan bij de
Bank van Roeselare; hij wordt er procuratiehouder in 1957, afdelingsoverste in 1965,
adjunct-secretaris in 1971 en hoofd-procuratiehouder in 1979. Tijdens voormeld
verloop ontdekt de geniale en veeleisende bankier Jozef Camerlynck de technische
en menselijke gaven van de bediende, zodat een vertrouwensrelatie tussen beiden
ontstaat. Zoveel sociale en culturele verenigingen doen een beroep op de vrijgevigheid
van de bank, die sponsor en mecenas wordt. Raf Deltour wordt verzocht een eigen
dienst (studie- en documentatiedienst, kort STUDOC) onder de rechtstreekse leiding
van de heer Jozef Camerlynck op te richten. Voor honderden sociale en culturele
organisaties van West-Vlaanderen was Raf Deltour de ambassadeur van de bank,
niet enkel op geldelijk gebied maar ook op het gebied van de voorlichting, van de
vormgeving, van de begeleiding zodat de naam van Raf Deltour gemeengoed werd.
Binnen de bank verzorgde Raf het Attentiefonds: aandacht verlenen aan het personeel
en jaarlijks een feest organiseren; bovendien zorg dragen voor de driemaandelijkse
uitgave van een personeelsblad onder de titel ‘Personeel- en bankflitsen’. Twintig
jaar, van 1968 tot 1988, bekleedde Raf Deltour de functie van hoofdredacteur van
het tijdschrift en die van public relations van de bank. In dit informatieblad schreef
Raf Deltour pittige, rake, weldoordachte, knappe gelegenheidsstukjes. Drieëntwintig
ervan werden in 1980 gebundeld in een beperkte uitgave gedrukt ten huize Breughel
te Roeselare. Intussen werd Raf lid van het Dagelijks Bestuur van het C.V.K.V. en
maakt hij aldus tevens deel uit van de Kernredactie van het tijdschrift ‘Vlaanderen’.
Eind 1988 is Raf Deltour met pensioen gegaan. Maar hetzelfde jaar werd hij de
algemene voorzitter van de prestigieuze
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Marnixring Vlaanderen; men eerde zijn organisatietalent en menselijke gaven ter
dege. Thans is zijn derde leeftijd begonnen: zijn aandacht en werkkracht zijn ongerept,
zijn dienstbaarheid, ietwat rustiger voortaan, blijft ongeschonden. (Korenbloemstraat
5, 8800 Roeselare)
Michiel Vandekerckhove

Kunstschilder
Jerome Gistelynck 65

Reeds van in zijn jeugd is er een grote liefde voor het schilderen. Na zijn studies in
de vak- en beroepsschool en de Hogere Schildersschool Steurbaut te Gent werd
sierschilder zijn beroep. Er bleef dus maar weinig tijd over om naar buiten toe te
treden als aquarelen landschapschilder. Maar toch wist hij met succes een tweede
plaats te behalen in de provinciale schilderswedstrijd van de Stad Lokeren in 1966.
In de jaren zeventig kwam er meer tijd vrij om met verf en penseel creatief bezig te
zijn. Getuige daarvan zijn de groepstentoonstellingen waaraan hij meedoet, alsook
enkele geslaagde individuele tentoonstellingen waarin zijn eigen stijl werkelijk naar
boven komt. Hij brengt het traditioneel landschap uit zijn onmiddellijke omgeving
zoals: hofsteden, wilgen, ofwel ging hij even pauzeren aan een kanaal, aan onze
havens of aan de kust, waar hij sfeervol de vissersboten vastlegde op doek. Het
coloriet en de bladvulling in zijn werken mogen we bestempelen als een eigen produkt
dat nergens werd gekopieerd. Het is immers een kunst waarbij de mens zich betrokken
kan voelen omdat de schilder er naar streeft er iets van zichzelf in te leggen. Zelfs
bij het bekijken van zijn sneeuwlandschappen blijft de warme impressie merkbaar
aanwezig. Begin de jaren tachtig ontplooit hij onder impuls van zijn kunstvrienden:
Romain Goeters, Raoul Pharasijn, Robert Arens en Anton Wittoeck. Hij wordt lid
van tal van kunstenaarsbewegingen o.a. Artes Nederland, D. Van Loonstichting,
C.V.K.V.-Vlaanderen en de Anton Wittoeck's Vriendenkring. Deze laatste richtten
verschillende evenementen in om de kunstenaar toe te laten zijn werk naar het grote
publiek te brengen en met succes. Gestimuleerd als hij is, komt er een prachtige reeks
werken aan bod die alhoewel ze nostalgisch aandoen zijn grote capaciteiten nog meer
in de verf zetten. In moderne kleurencombinaties en zeer massief verwerkt hij de
folklore in een eigentijdse bewerking. We kijken dan ook met belangstelling uit naar
de volgende tentoonstelling, die georganiseerd wordt door de Anton Wittoeck's
Vriendenkring op 13, 14 en 15 december 1991 in het cultureel centrum te Lokeren.
Drie onderwerpen zullen er aan bod komen: Landschappen, Marines en Folklore.
De vrienden van de kunstenaar wensen de jarige nog vele jaren kunstgenot toe.
(Zamanstraat 20B, 9160 Lokeren).
Anton Wittoeck
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Daan Inghelram 85

Zilverharig, rustig en trouw verschijnt Daan Inghelram op het Blankenbergse stadhuis
voor de jaarlijkse uitreiking van de Kofschip-prijzen. Sinds jaren is hij de vaste
afgevaardigde van de stad Blankenberge in de jury voor de toekenning van de
poëzieprijs, die de naam draagt van Jeanne van de Putte.
Geboren op 23 juli 1905 in Middelkerke zal het na zijn studies aan de
Rijksnormaalschool te Gent nog een tijdje duren voor hij in Blankenberge belandt,
waar hij sinds 1956 aan de Rijksnormaalschool les gaf. Daan Inghelram heeft een
tiental romans op zijn naam staan en ook heel wat jeugdboeken, alle geschreven
tussen 1943 en 1961. Met het jeugdboek ‘Om U treur ik, Jonathan’ (Desclée De
Brouwer, 1953) werd hij bekroond met de vijfjaarlijkse interprovinciale prijs voor
het jeugdboek. Zijn roman ‘De Boskanter’ (Davidsfonds, 1947) werd bekroond met
de Em. Vlieberghprijs. Zijn roman ‘De Zwerver’ (De Clauwaert, 1955) vertaalde
Hermanowski in het Duits. Doch vooral één roman maakte van hem een gewaardeerd
auteur. Iedereen las ‘Angelique’ (Contact, 1948). Het boek kende een tweede druk
in de Vlaamse pocketreeks van Heideland (1964). Jaak Verstappen omschreef het
aldus in zijn V.W.S. Cahiers nr 10: een meesterwerkje waarin de dromer bewijst een
nauw contact te onderhouden met de realiteit en doordrongen te zijn van alle
menselijke zieleroerselen. P.H. schreef erover als volgt: ‘een der zuiverste scheppingen
uit het Vlaamse proza dezer zakelijke eeuw, waarin de vrouwen het weliswaar verleerd
hebben van liefdesverdriet dood te gaan’. Zoals Hubert Van Herreweghen samenvat:
‘Hij schept een wereld van volstrekte droom in volstrekte realiteit; realiteit doordat
de figuren leven, doordat wij het landschap en de mensen zien en herkennen; droom
doordat alle gestalten en panorama's ten slotte verwaasd zijn door iets onwerkelijks
en vreemd, een nevelbank tussen hem en ons’. Terecht noemde Blankenberge zijn
tweejaarlijkse prozaprijs naar deze man. Daan Inghelram is een fijne man. Uitgevers,
maak hem nog eens echt gelukkig en herdruk een derde maal ‘Angelique’ vóór hij
van ons heengaat!
Raoul Maria de Puydt
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Poëtisch Bericht
Samensteller: Fernand Florizoone
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 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.

Leningrad
I (winterpaleis)
Een eindeloze rij van zuilen
houdt het gebouw symmetrisch vast
en breidt zich uit in ramen, tuilen
van glas, zodat geen wand ontstaat
en toch als muur verrast. Verwaten
wachters op de groene daken zien
en bespieden wat geschiedt: lanen
pleinen meervoudige paleizen waartussen de Neva als om doortocht vraagt
terwijl de kleine stippen die zich
mensen wanen bewegen omheen de rand
van koude en vertraagd naar binnen leidt.
II (ermitage)
De vloed van warmte dwarst weldadig
een stroom bezoekers die in tegenstroom
van zaal tot zaal weer andere zalen
betreden in de kleur geworden droom
van schilderijen. Geen tsaren meer
geen hovelingen slaafs gedogen
wat eenvormig hen de troon gebood.
De geest aanschouwt met vrije ogen
de doeken van de meesters vele
ontelbaar, geschreven in een taal
die schoonheid meet, regeert, veredelt
en leven laat met vorstelijke praal.
Rudolf van de Perre
Omdat de vader het kind is,
de moeder de moeder,
de zoon in de sloot vist
en een vader wil.
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Omdat de vader wil zeilen
en een boerderij zoekt,
de dochter vlucht
langs het water naar muziek
voorbij de broer,
omdat de tonen in haar buik
zo dringend zijn.
Eugénie de Munck

nomaden
omdat het steeds weer anders is
wij wisten dat, had het geen zin ons
te verzetten, dus keerden wij terug
naar plaatsen die wij nog niet kenden,
verlieten die voordat ons iets weerhouden
zou, zoiets als bomen die nooit verder
komen dan de grond waarin ze staan,
en wij veranderden, verzamelden de
ruimte om ons heen in andere decors
deelden weer in en uit, schoven
de dagen vol, en in het weggaan
waren wij hoe langer hoe meer thuis
Kees Hermis
Ik heb mijn ouders
op mijn rug gedragen
vader, moeder, allebei
afzonderlijk en samen.
Hun hete beet
blijft in mijn nek geslagen
als was ik aambeeld,
zij de droeve paarden.
Ook de geliefde
heb ik wijd omarmd
met warmte en hitte
zonder wedervragen.
Nu is het Kerst
ik lig totaal verlaten
in mijn verlaten ik
en snak naar adem.
Ria Scarphout

Vlaanderen. Jaargang 40

Jan Van Den Driessche, N.A.R. of van het fantasme om de maan neer te halen.
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Mei 89
5-A
de taks
op je autosleutels
met interest inruilen
een opkikker
waarbij de ruimte
langs je garagepoort
opeens
lachrimpels vertoont
René Coomans

Jan Van Den Driessche, De Kelk van het Weten.

Soms God
Soms God
kan ik diep met je
in de ruimte gaan
en vragen:
waarom je zo vermoeien
om de mens,
waarom wilt gij bestaan
wie zijn je vader en moeder?
Dan zie ik stenen
huizen helder staan
hun ramen vol gordijnen,
een bloem in de wind,
een mus in de plataan.
En nog verzwijgt gij
hoe dit door lichter
vuur is aangedaan.
Gery Florizoone
uit ‘Nagelaten gedichten’
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Winterstille dag (haiku)
zonovergoten
lokt de wit bevroren plas een kind valt in licht
schaatsend jongetje beentje over, verblijf je
in mijn gedachten
Lia Barbiers

Voorteken
Te rood de laatste inval
licht,
het onheil spellend
op de avondwand.
Leesbaar nu de rand,
een dood voor later,
de brand in wolken,
morgen al
wind en regen
voorwaarde verdriet.
Gery Florizoone
uit ‘Nagelaten gedichten’

De wind
Vul de ruimte om me heen.
Gesel mijn eenzaamheid.
Breng mij met je kracht
de macht van de geesten,
de rust van de doden
en de gunst van de goden.
Wind, boot van het heelal,
vaar mij naar de zwijgende duisternis der ruimte,
naar je haven
in het diepste zwart.
Verban mijn blindheid
en geef mij meer dan mijn ogen.
Laat mij, beeld en schim der schepping,
door de melkweg heen
de puinhoop van mijn alledaagsheid zien.
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Etienne De Ridder

Het huis
Zeker niet kunnen slapen, door
de haag om de woorden, het meetlint
dat het huis omlijnde en de storm
buiten hield, stilte onhoorbaar maakte.
Zeker last van de stem
in het huis dat afscheid nam en terugkwam.
Het hart rapporteert het aksepteren,
kloppend en tegelijk bang voor herhaling
omdat woorden nooit slapen,
geen kamers hebben en alles
tot essentie willen brengen,
herhalen en laten verdwijnen,
herhalen
Eugénie de Munck
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’: ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

De christelijke kunstenaar als cultuurdrager en cultuuroverdrager in een
nieuwe maatschappij, op zoek naar evenwicht en geestelijk reveil
Naar aanleiding van de persvoorstelling van het nr. 234 van ons tijdschrift dat handelt
over ‘Europa’ werd de heer Leo Tindemans, Europarlementslid, bereid gevonden
een referaat te houden, waarvan de inhoud zo indringend is, dat we graag de tekst
integraal voor u afdrukken. Deze persvoorstelling vond plaats op 8 februari 1991
in het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs in Brussel.
Uiteraard ziet een politicus zich wel eens verplicht over zaken te spreken waarin hij
eigenlijk niet bijzonder beslagen is. Ik zelf zoek in die relatieve onwetendheid of,
als u dat liever is, onschuld, vaak een verontschuldiging (stel u voor...) om te kunnen
uitwijken naar een meer vertrouwd onderwerp. In beginsel doe ik dit zelfs altijd,
wanneer het over kunst gaat. Mijn eerbied voor alles wat daarmee te maken heeft,
groeit nog met de jaren, want, naar mijn overtuiging wordt het begrip kunst, en breder,
cultuur - maar nu zeg ik toch al iets - zo misbruikt, ja vervalst, dat een politicus op
dat gebied juist heden ten dage geen apodictische uitspraken zou mogen doen. In dit
opzicht, maar ook nog in andere, ben ik een groot bewonderaar van ‘de Seven
Manieren van Swigen’. Doch anderzijds vind ik, juist vandaag, de uitnodiging van
het tijdschrift Vlaanderen om, ter gelegenheid van de presentatie van een nummer
gewijd aan de Europese gedachte, enkele woorden te besteden aan het thema: ‘de
christelijke kunstenaar als cultuurdrager en cultuuroverdrager in een nieuwe
maatschappij op zoek naar evenwicht en geestelijk reveil’. Eerlijk gezegd, die
uitnodiging verraste me, terwijl ik anderzijds schrok van zo'n titel. Mijn wantrouwige
natuur deed me, bij het lezen van het woord ‘evenwicht’ aan een pas geziene affiche
denken en dus, oordeelde ik, was het aangewezen dat ik daar niet zou op alluderen.
Ik weet trouwens uit studie en ervaring hoe moeilijk evenwicht te bereiken, doch
vooral, te bewaren is. Tot in de economische wetenschap toe heeft men dat
ondervonden.
Reveil was en is me als begrip uiterst dierbaar. Derhalve neem ik het nooit in de
mond, hoewel sommige papiergeuzen mij, terwille van mijn vermeende trouw en
sympathie, ermede wilden stenigen. Dus toch? Vraagteken. Mijn moed in beide
handen nemen en de kunstenaar te lijf gaan? Ik putte kracht in een uitspraak van de
grote Chesterton. Ik kon ze weliswaar niet meer dadelijk in haar oorspronkelijke
vorm citeren, en de tijd ontbrak me om wat opzoekingen te doen. Maar ze kwam er
op neer - en dat telde - dat een normale mens zonder twijfel ook een veelzijdig wezen
is. Hij kan immers tegelijkertijd een eerste klas boekhouder en een tweede klas
koorzanger zijn; een derde klas biljarter en een vierde klas theeproever; een vijfde
klas wandelaar, een zesde klas dichter, en een zevende klas pijproker, hoewel dit
laatste kennelijk met de dag moeilijker wordt. Dus toch maar: de christelijke
kunstenaar. Over de kunstenaar kan ik kort zijn. Het talent is aangeboren. Men kan
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het cultiveren, oriënteren, ontwikkelen, verkwisten, smoren. Edoch, kort en krachtig:
zonder talent, geen kunstenaar. Een christelijk kunstenaar? Ik doe zeer bewust afstand
van iedere poging tot inmenging in de verdrietige polemiek van de theologen. Veel
liever neem ik achter het banier ‘christen en christelijk’ mede op, al wie in zijn of
haar gevecht met tijd en eeuwigheid, met goed en kwaad, met leven en dood, opkomst
en sortie, het visioen van het Evangelie niet wil opgeven. Al wie, uit ervaring, intuïtie,
of bezinning, zoals ook nog uit opvoeding of trouw, in het heimwee naar het Paradijs
gerijpt is, wetende dat aan de ingang ervan een kruis staat. Een kunstenaar - maar
dat weet u maar al te goed - onderscheidt zich van andere mensen door zijn bijzondere,
reagerende, kwetsbare ontvankelijkheid of gevoeligheid voor aspecten van mensen,
seizoenen en dingen, die niet op dezelfde manier door minder begenadigde wezens,
worden gepercipieerd. Méér nog: die niet door minder begaafden op even pregnante
wijze kunnen worden weergegeven.
De kunstenaar kan bijgevolg geen originele en indrukmakende vormgever zijn,
indien hij of zij niet drager is van deze originaliteit. Hij heeft deze kracht tot gestalte
geven niet indien de overtuiging niet in hem leeft dat zulke vorm, juist deze, ook de
beste is om een idee, een gevoel, een verontwaardiging, een aanklacht, een noodkreet,
een droom, te vertolken. Geen boodschap vindt een welsprekend dienaar, indien er
niet wordt in geloofd. Aldus verraadt de kunstenaar zichzelf, en geeft openlijk te
kennen drager te zijn van waarden, van klanken, van idealen, van fata morgana's,
van vormgevende

Europarlementslid Leo Tindemans belicht de rol van de christelijke kunstenaar als cultuurdrager en
cultuuroverdrager (Foto: Adiel Van Daele)
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kracht, die hij dan toch altijd probeert te verdedigen als elementen voor een andere,
waarschijnlijk, neen zeker, ook betere wereld. Door zijn werk, zijn voorstelling, door
de wereld die hij schept, door de droom die hij oproept, draagt hij inderdaad die
nieuw gevonden vormen, de waarden die zij weerspiegelen, de stijl die er uit spreekt,
kortom de persoonlijk gecreëerde cultuurelementen, over. Hij bepaalt mede het
uitzicht van het tijdvak waarin hij leeft, bij zijn volk, vaak ook over de grenzen heen.
Nieuwe generaties zullen bij hem te rade gaan, zich aan hem optrekken, bij hem
innoverende inspiratie vinden.
U kent de zeer oude vraag: is de kunstenaar in de maatschappij opgenomen - moet
hij dit zijn - of, integendeel, dient men hem te beschouwen als een outlaw, een buiten
de wet levende, in zekere zin dus: een paria of een untouchable. In ieder geval leeft
de kunstenaar in de maatschappij. Beter dan wie ook ziet hij klaar in de wreedheden,
de onrechtvaardigheid, de schijnheiligheid, kortom, de onvolmaaktheden ervan. Hij
zal zich gedwongen voelen er de tekorten van aan te klagen, er de hoop van uit te
spreken, het verlies van eigenschappen ervan te betreuren, de onderdrukking ervan
in het licht te stellen. La Condition Humaine obsedeert hem. Paradise Lost blijft een
eeuwige wonde. La Peste vervult hem met vragen waarop evenwel geen antwoord
komt. De kunstenaar lijdt, meer dan anderen, onder de haat, de afgunst, de spanning,
de tegenstelling. En ofwel zal hij die maatschappij bestrijden door haar weer te geven
langs de filter van zijn eigen kwetsuren: The last Enemy, An American Tragedy, Le
Grand Cirque, Kaputt, Moeder, waarom leven wij? Ofwel zal hij zijn groot verlangen
naar waarachtige vrede en de vrijheid van Godskinderen, méér begrip en méér
menselijkheid, gestalte geven in een of ander Utopia, een Leven van Dokter Zjivago,
of een fresco van leven en dood, waarin de lof van het eenvoudige leven soms in
schril contrast staat met de schokkende gebeurtenissen waarop de zoekende mens
niet veel vat schijnt te hebben in periodes van Oorlog en Vrede, of van de Teleurgang
van de Waterhoek, of wanneer men vraagt For whom the Bell tolls.
De christelijke kunstenaar zal een wereld schetsen, gepijnigd door de
tekortkomingen, de ontgoochelingen, het cynisme van zovelen, met in zich steeds
het heimwee naar een betere wereld en mensen die mee opgaan in dat ideaal. Ook
hij kan het masker van de wereld afrukken en een onthutsende werkelijkheid laten
zien. Zijn visie zal dan weer nieuwe kunstenaars uitdagen om droom en werkelijkheid
te confronteren zonder tot wanhoop te komen. Want bij hem blijft toch nog altijd,
niettegenstaande zoveel ellende, een sprankel hoop, een ultieme inspanning om de
liefde te redden, een vasthouden aan de aspiratie die een geloof niet loslaat. Weliswaar
zal de kunstenaar zelf de nieuwe maatschappij niet bouwen. Wat de concrete,
architectonische en materiële aspecten ervan betreft, zal hij die overlaten aan degenen
die beweren dat zij daarvan het geheim in pacht hebben. Maar zijn stem, zijn geschrift,
zijn beelden, zijn kleuren, zijn klanken, zullen dwingende richtlijnen bevatten voor
de eisen waaraan een harmonische, stijlvolle, menselijke, humane, gevoelige, wellicht
ook bonte samenleving moet beantwoorden.
Bismarck, hoewel IJzeren Kanselier genaamd, was van oordeel dat de staatsman
méér zou moeten luisteren naar de stem van de kunstenaar. Dit kan en mag evenwel
niet zijn om hem in te lijven, bruikbaar te maken voor andere doeleinden dan de
kunst. In deze tijd van massaproduktie op velerlei gebied zou men de kunstenaar
vaak maar al te graag stereotyperen tot wisselende attractie voor een talk-show. Dit
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zou wel de grootste nederlaag betekenen voor de scheppende kracht, niet alleen
artistiek, maar ook maatschappij bepalend, van de kunstenaar. Hij moet er veel voor
over hebben om zijn recht een outlaw te zijn, te bewaren. In die zin - en niet in een
ijdel spel van wervende, sloganachtige duiding - moeten wij ervoor zorg dragen dat
deze maatschappij (voor zover dit nog kan) haar evenwichtzoekende krachten niet
totaal in de kou laat staan. Ik weet hoe banaal dit klinkt op een ogenblik dat de wereld
eens te meer geteisterd wordt door de vreselijke vraag van oorlog of vrede. Geen
waarachtig evenwicht zonder duidelijke kennis en waardering van de essentiële
elementen die onmisbaar blijken te zijn om een bewoonbare wereld uit te bouwen
en in stand te houden.
L'enfer, c'est les autres? Wat is nodig om een menswaardig leven te kunnen leiden?
Om een samenleving te kennen die de menselijke persoon fundamenteel eerbiedigt?
Die de samenleving uit een louter mechanische sfeer haalt, waarin mensen als een
ietwat hogere dierensoort worden bekeken, waarvoor men reservaten moet creëren
die hen toelaten een tijdlang te stoeien, te schreeuwen, te dartelen, te vechten, en af
en toe te treuren wegens de onvoldaanheid die zulk bestaan veroorzaakt. Bonjour
Tristesse. Wat met de marquis de Sade?
De leegheid van veel wat in deze wereld probeert te overheersen, is groter dan
ooit. Het is echter volstrekt verboden daarover te spreken. Het aantal zelfmoorden
bij jonge mensen stijgt. Wie bekommert er zich om? Het onderwerp is taboe. Het
aantal secten en zonderlinge gedragingen neemt toe; het verschijnsel wijst op een
groeiende geestelijke stuurloosheid. Onverklaarbaar? Eigenlijk niet. Geen
menswaardigheid zonder bezinning over de ware roeping van de mens. De ontaarding
leidt allerwegen tot cynisme, tot onmenselijkheid. De drang om voor de mens een
aan zijn diepste verlangen beantwoordend bestaan te vinden, is duidelijk merkbaar.
Achter Les Mots blijkt weinig zinvols te steken. Geen verlossende openbaring, wel
het einde van een modeverschijnsel. Wij hebben méér nodig om het Verloren Paradijs
terug te vinden of Adam uit Ballingschap te halen. Reveil? Ik ben bang van woorden
die weer snel slogan kunnen worden. Maar dat méér nodig is om de mens niet tot
een bundeltje klieren te degraderen, werd ondertussen toch wel overduidelijk. Ofwel
leiden we een bestaan dat overdonderd wordt door de commerciële massa-technische
middelen, gedragen door een oppervlakkig cynisme, ofwel hebben we de moed dieper
te peilen en tegen alle onbegrip en hoongelach van de nieuwe onverdraagzame
profeten in, onze stellingen te poneren, vertrouwend op het woord: ‘Ik zal u hoop en
toekomst geven’. Wij brengen de mens tot het bewustzijn van z'n waarachtige
betekenis: hij moet opnieuw zijn waarde kennen, ook zijn opdracht en zijn
verantwoordelijkheid. Zulk Reveil wordt van levensnoodzakelijk belang.
Christelijke kunstenaars bezitten de gevoeligheid en de waardeschaal om aan deze
noodzaak een prangende gestalte te geven. Met ook daaraan hun talent te wijden
zullen zij artistiek langer leven dan vele nieuwlichters die ons nu pijnlijk willen
betuttelen. Wat ik bij deze gelegenheid, en op uw uitnodiging, wilde onder woorden
brengen beschouw ik als een elliptische aanloop tot een grondiger overweging. Voor
u deed ik dit gaarne, hoe onvolmaakt het ook nog moge zijn. Ja, de mensen hebben
hun gebreken wat niet belet dat we toch altijd naar The Heart of the Matter moeten
gaan.
Leo Tindemans
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In en om de kunst
Tegen een zuil geleund...
De zuil is een thema dat door de hele cultuurgeschiedenis heen met talloze varianten
vrijwel alle landen en stijlen doorkruist. De zuil is niet enkel een functioneel begrip
en een artistiek concept, maar ook een historisch en sociaal gegeven en, voor wie
verbeelding heeft - deze onmisbare bron van de kunst en, ja, ook van de wetenschap
- een poëtisch en levend symbool. Antieke getuige of welsprekende ruïne, kristelijke
lezenaar in Oosterse of Westerse kerken, met op de kapitelen, een figuratief zowel
als een abstract gelaat. Er is de gotische zuilpijl die naar omhoog ijlt of de statische
cesuur van de Renaissance-colonnade, de zich wringende, oratorische barokzuil, de
speelse koketterende rococozuil, de hoogmoedige, in heimwee naar het verleden
verstarde negentiende-eeuwse zuil, de moderne zuil die voorwendsel wordt tot
verzuiling en ontzuiling...
Niet alleen kan men, van uit de zuil op zichzelf beschouwd, niet zelden het
architectonisch geheel waartoe ze behoort hersamenstellen en zelfs begrijpen, men
kan ook de omgeving waardoor ze bepaald is of die zij zelf bepaalt zien herleven.
Rond de zuil waart een geest, ze heeft een geschiedenis, kleine of grote, die vooral
te lezen is op haar kapiteel. Ontelbaar zijn de aspecten waarin, van uit de zuil, de
bouwende en (of) houwende kunstenaar aan zijn gedachte en zijn verbeelding een
concreet bestaan wist te geven.
Voor hun gebouwen, en in 't bijzonder voor hun machtige zuilen, gebruikten de oude
Egyptenaren duurzame materialen die tegen zandstormen, windhozen, zon en regen
bestand waren, graniet, porfier, dioriet (vulkaanrots) waarin ze ook hun decormotieven
hieuwen, evenwel gestileerd. De zuil wordt meestal als een ronde muur behandeld,
waarop schrift en beeld in overvloed voorkomen. Om de top van hun zuilen

Corintisch kapiteel (Rome, Museo Nazionale).

te bekronen kozen de Egyptenaren vooral phytomorfe types naar de planten die ze
in hun valleien plukten, palmbladen die zich waaiervormig over het kapiteel spreiden

Vlaanderen. Jaargang 40

(‘Ptolemese’ zuilen); papyrusvormige kapitelen die, nu eens als bottende knop
voorkomen, dan eens wijd open zijn, waren vooral in Laag-Egypte gebruikelijk. Een
andere ontleende vorm bootst de blauwe of witte lotusbloemen na, met gespreide of
gesloten kelk, de laatste geeft dan een kapiteel in de vorm van een klok.
De beste ijkmaat voor de Griekse bouwkunst, de sacrale zowel als de profane, van
de tempels zoals van de rechtsgebouwen, is de zuil. Zij bepaalt de afmetingen, de
structuur, de betekenis van het gebouw. Bij de tempel verdeelt zij de toegankelijke
en de gewijde ruimte. De kolom van de Griekse tempel is een deel van een organisme
waarin zij, samen met het intercolomnium, de massa en de ruimte harmonisch verdeelt,
zoals de muziek het doet met de klank en de stilte. Zij is, ook zij, een muzikaal
instrument, maar dan in de zin van Claudels ‘L'oeil écoute’. Terecht betitelde Paul
Valéry een van zijn mooiste gedichten Le cantique des colonnes.
Er is aan de zuil iets dat aan de mythe van Antaios herinnert: zoals hij, hunkert de
zuil naar hoger maar zohaast zij, zoals de zoon van Gaia, het contact met de aarde
mist, verliest ze haar evenwicht, haar kracht, haar bestaansreden. Gaat de aarde aan
het beven, dan valt ze niet zelden stuk. Zo zien we de brokstukken liggen op de
bodem van Lindos of Selinunte. Poëtisch en organisch symbool: pijler en
mensengestalte kunnen zich vaak vereenzelvigen. De slanke vrouw die een korf
vruchten op het hoofd droeg terwijl ze de trap naar Anacapri opsteeg, deed me
onwillekeurig denken aan een kariatide en haar kapiteel. Vóór men aan de zuil een
menselijke verschijning gaf, vrouwelijke in de kariatide, mannelijke in de telamon
of atlant, kon men het kapiteel (< caput) als het gelaat van de zuilgestalte definiëren.
Een dichter vergeleek de volutes van de ionische kapiteel met de vrouwelijke
haarlokken en zag in de schachtgleuven de plooien van haar kleed. De ionische zuil
was een gefigeerde vrouwengestalte, de ruwere dorische die van een man. Op dezelfde
manier werd de corintische zuil en haar sierrijk kapiteel met een opgesmukte hoveling
vergeleken.
Het type van de klassieke dorische zuil uit het thuisland kunnen we aflezen op het
Parthenon (447-438 v.C.). De schacht leunt onmiddellijk op de tempelbasis en eindigt
aan de bovenkant met een afgeschuinde ring onder een rechthoekige dekplaat. Iktinus
en Kallikrates hebben de structuur tot in de fijnste details afgewogen. Ze bogen de
zuilen licht naar binnen om de indruk weg te werken dat ze naar de hoogte toe
uiteengingen. Bij de hoekzuilen verhoogden ze lichtjes de diameter omdat ze, wegens
de sterkere bestraling door de zon, dunner hadden kunnen lijken, daar ze zich niet
op het portiek aftekenden tegen de cella, maar meer tegen de buitenlucht. Ten slotte,
omdat een volmaakt cylindrische kolom halverwege haar hoogte ingesnoerd lijkt,
gaven ze haar op een derde van die hoogte een lichte zwelling. Het zijn optische
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Capo Colonna (Calabrië). De overblijvende zuil van de tempel voor Hera Lacinia.

correcties en mathematische berekeningen die trouwens allerlei spelingen toelaten.
Ze zijn opgenomen in het visioen dat alle technische problemen tegelijk onderstelt
en vergeet. Het Parthenon is een gedicht, elke zuil is als een vers, maar dan telkens
het ‘eerste vers (wordt) door de goden geschonken’ waarvan Paul Valéry gewaagt.
De wieg van de dorische zuil stond in de Peloponesus. Maar vele van de mooiste
en best bewaarde types zijn in Groot-Griekenland d.i. Zuid-Italië te vinden, vooral
in Sicilië. Gezeten op de treden van Agrigente's tempel, zijn ‘della Concordia’, kan
men een drievoudig symbool opnemen: onder de boog in de cella uitgekapt om van
de heidense tempel een christelijke kerk te maken, ziet men, al over de vallei, de
afzichtelijke flatgebouwen van de ‘moderne’ stad. De tijdsboog - ook
beschavingsboog? - spant zich over ruim vierentwintig eeuwen.
Sicilië had niet het blanke marmer van het moederland, ook niet het zwarte basalt
van Egypte en men gebruikte dan maar de grijze tufsteen van de streek. Geen slanke
Ionische zuilen hier, enkel de strenge Ionische zuil.
Op een rotsklip van een verlaten strand aan de Ionische Kust van Calabrië rijst,
verweerd door het zout van de zee en de tand van de tijd, de enige zuil die overeind
blijft van de achtenveertig die de tempel van Hera Lacinia (5e eeuw v.C.) omgordden,
de grootste in Groot-Griekenland, nog vóór het Parthenon opgericht. Haar aftakeling
is een symbool, tegenover de bestendigheid van de omgevende natuur, van de
vergankelijkheid van het mensenwerk. De hele godenschaar van de antieke cultuur
is verzwonden maar tegen de rotswand klotst de zee voort in ‘tijdeloze’ deining en
schrijft telkens weer op de golven de handtekening van de eeuwige Macht die alle
goden heeft weggespoeld. De Romeinen roofden uit de tempel al heel wat mee, later
ook bisschop Lucifero (1510-21) die hem spolieerde om bouwmateriaal voor Crotone's
domkerk te winnen.
De Akropolis, nu gelukkig gevrijwaard tegen overgierende vliegtuigen en het gift
van het autoverkeer, biedt sprekende types van de drie soorten zuilen.
De puurste ionische tempel is die gewijd aan Athene Nike (430-420 v.C.), ook
een werk van Kallikrates. De ionische zuil is slanker, de dekplaat fijner, de abacus
heeft de vorm van een blad dat zich aan de randen omrolt met als bindteken een
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aantal ovalen, wat men de eierlijst noemt. De basis is even verzorgd als het kapiteel,
meestal bestaat ze uit een voetplaat, een hollijst en een buiklijst (torus).
Zoals de atlanten een vorm van dorische (half)zuil zijn, zo vormen de kariatiden
een variante van de ionische. De meisjes in tunica (kores) van het Erechteion dragen
blijkbaar moeiteloos het gewicht en staren met hun eeuwige blik onberoerd over de
moderne stad. Niet zij zijn verouderd, wij zijn het. Jammer van de stalen buizen die
nu tussen de beelden het gebouw moeten ondersteunen.
Puur corintisch is het Olympeion, de grootste tempel van de Oudheid, eeuwen vóór
de christelijke tijdrekening begonnen en pas in 129 n.C. voltooid. Er is een mooie
geschiedenis (of legende) verbonden aan het ontstaan van het corintisch kapiteel,
overgeleverd door Vitruvius. De bronsbewerker Kallimachus uit Corinthe zag op
het graf van een jong meisje een korf vol acanthusbladeren. Deze aanblik inspireerde
hem tot een nieuwe vorm van kapiteel die voor het eerst in zijn geboortestad verscheen
en pas jaren later in Athene werd overgenomen. Het is in hoofdzaak een korf met
een dubbele reeks boven elkaar geschikte acanthusbladeren. De acanthus (berenklauw)
is een middellandse stekelige plant met ingesneden omkrullende bladeren. De
vegetatieve motieven suggereren a.h.w. de voedende krachten die de zuilstam als
een organisch element laten uitschijnen. Uit de acanthusbladen bloeien vier voluten
open die zich om de hoeken van de dekplaat rollen. Tussenin zijn twee kleinere
schroefrollen gehecht. Op de dekplaat waarvan de randen ingebogen zijn, prijkt in
het midden van elke zijde een roos.
Terecht mag men in de zuil het sprekendste symbool zien voor de Griekse cultuur.
Zeker hebben verschillende vroegere beschavingen, niet het minst de Egyptische,
aan deze modulus prestige verleend, maar de Griekse zuil vertegenwoordigt een
nooit meer bereikt hoogtepunt tegelijk van functionele en esthetische waarde. Wat
daarna komt is navolging. In talloze varianten heeft ze over meer dan drieduizend
jaar tot op de drempel van onze tijd een architectonische betekenis en bruikbaarheid
behouden. De mediterende dorische, de glimlachende ionische, de bloeiende
corinthische, alle voldoen de blik en stralen een harmonie uit zonder pathos of
theatraliteit. De Griekse zuil is ook de getuige geworden van de onverbiddelijke tijd,
zowel door de pijnlijke leegten van de afwezige of verminkte nummers in een
colonnade als door het gebroken ritme van de overeind gebleven zuilen.

Alleenstaande zuilen
In het bestek van deze bijdrage moeten we ons beperken tot enkele types van
alleenstaande zuilen, of die waaraan in een
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colonnade of in hun omgeving een bijzondere vorm wordt gegeven. In of rond de
Griekse tempels waren ook zuilen aanwezig die geen functionele rol hadden maar
hulde brachten aan personen, of symbolen droegen. Een van de merkwaardigste stond
in de ronde tholos van Delphi, een cirkelvormig gebouw omsnoerd langs buiten door
twintig dorische zuilen en binnen door tien ionische. Deze zuil uit pentelisch marmer,
die zich nu in het museum bevindt, is bekroond door een verrukkelijk kapiteel: rond
een korf van acanthusbladeren wentelen drie ‘kores’, drie dansende meisjes met
fladderend kleed en dichte haartooi. Ze zijn zelf zuil geworden. Bovenop stond een
bronzen tripodium met votieve betekenis. De Romeinse architectuur heeft de Griekse
zuilenorden overgenomen, met eigen varianten. Daarnaast bedacht ze de composiete
orde, een combinatie van de corinthische en de ionische. Verder gebruikte zij ook
de toscaanse orde, een vereenvoudigde dorische zuil.
De Etrusken hebben de dorische en de ionische orden overgenomen maar dan op
een summiere wijze en met geen andere betekenis dan het stutten van hun
grafgewelven. In een van de tomben van Cerveteri (Latium) is nog een proto-ionisch
of eolisch kapiteel te zien zoals het ook op Lesbos of in Smyrna voorkwam. Het
herleidt zich tot twee rolstukken met een kroon boven ruw uitgewerkte hangende
bladeren.
De beroemdste onder de alleenstaande zuilen is die welke keizer Trajanus in Rome
liet oprichten ter herinnering aan de expedities in 's rijks meest oostelijke provincie,
Dacië, het huidige Roemenië. De zuil (113 v.C.) behoort, zowel historisch als artistiek,
tot een van de belangrijkste getuigenissen van de Romeinse cultuur. De architect is
mogelijks Apollodorus van Damascus, een Oosterse Griek die ook de indrukwekkende
brug over de Donau aanlegde. De meer dan dertig meter hoge zuil bestaat uit achttien
enorme, opeengestapelde blokken van Parisch marmer met bijna vier meter dikte.
Binnen is er een wenteltrap van 185 treden rond een as van 90 cm doormeter. Bovenop
prijkte het met goud belegde beeld van de keizer overwinnaar... tot in 1587. Toen
werd het vervangen door het beeld van de apostel Petrus. Op de 200 m lange fries
die in spiraal rond de zuil cirkelt zijn de episoden van de Dacische oorlog(en)
uitgehouwen. De ruim tweeduizend vijfhonderd samengedrukte figuren en de episoden
hebben niet de duidelijkheid en het kunstige van het Griekse bas-reliëf. De uitbeelding
is meer documentair dan huldigend en getuigt hoe de Romeinen hoegenaamd niet
imperialistisch tegenover hun vijanden optraden. Liever dan geweldscènes toont men
hier bijv. de manier waarop de Donau wordt overgestoken. Men heeft deze
gehistorieerde fries ietwat oneerbiedig met een stripverhaal vergeleken. Liever denken
we aan een soort opengerold ‘volumen’, een leerrijk kijkboek. Hopelijk zal de zuil,
die nu in de steigers staat, aan de restauratie gewonnen hebben.
Een andere beeldende hulde, ditmaal ter ere van keizer Nero wordt gebracht op
de zogenaamde zuil van Nero (in Mainz, Duitsland), nu in het Romeins-Germaans
museum van de stad. De van de basis tot aan de top aan alle kanten met historische
taferelen bedekte kolom, is een echt gallo-romeins pantheon. Op het dubbel basement
en de door ringen verdeelde schacht is een heel leger god(inn)en voorgesteld, van
Hercules tot Diana, van Epona tot Bacchus. Boven op het corinthisch kapiteel prijkt
het bronzen beeld van Jupiter.
De wandelaar die op Venetië's Piazzetta staat, naar de laguna gekeerd, ziet twee vrije
zuilen tegen het water geprofileerd. Het zijn monolieten uit Oosters graniet, met
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bijzondere kapitelen, herkomstig uit Constantinopel (Istamboel). De ene,
gerestaureerd, draagt de bronzen leeuw van San Marco, de andere het beeld van de
H. Theodorus, eerste schutheilige van Venetië. Ze zijn bekend minder om hun
artistieke betekenis dan om de prestatie van een zekere Stracatonio. Men kreeg de
zuilen maar niet recht: de man in kwestie gaf de raad de touwen te bevochtigen, wat
het oprichten mogelijk maakte. Als beloning mocht hij een speelkraam tussen beide
kolommen openen.
In de keldering van de Clunisiaanse priorij van Souvigny staat een achthoekige
kolom (12e e.) die als kalender fungeert waarop de werkzaamheden van de maanden
en de zodiaktekens, benevens fantastische dieren voorgesteld zijn. Een andere
alleenstaande zuil waarop de fantasie zich heeft botgevierd staat in de kerk van
St-Christol, uitgehouwen in een hoek: ze is bedekt met wijngaardranken; boven, als
kapiteel, hangen druiventrossen. Op de sokkel hijst een vos zich met open muil
begerig maar tevergeefs naar de sappige vruchten. Het Louvre-museum bezit een
bijzonder vreemde zuil afkomstig uit de abdij van Coulombs (c. 1150). Ze is
samengesteld uit vier kolommetjes in spiraalvorm. Tussen de gleuven schuiven kleine
figuren, waaronder een sirene. Op het kapiteel zijn de drie koningen uitgebeeld met
de engel die hun een andere weg wijst. Bovenaan ziet men een hele reeks huizen
terwijl de abacus met voluten is gesierd.

Zwettl (Oostenrijk). Cisterzienserabdij, middenpijler van de Kapittelzaal.
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Straatsburg. Kathedraal. De ‘Engelenpijler’.

Als een soort tegenhanger van de heidense zuilen voor Trajanus en Nero staat in
de domkerk van Hildesheim de drieënhalve meter hoge ‘Christussäule’. Op de
helicoïdaal lopende reliëfbanden zijn taferelen uit het leven Christi voorgesteld. Een
van de zuilen in de crypte van de Dom in Freising staat bekend als de ‘Bestiensäule’
(1205). Op de schacht weren gewapende ridders de monsters en de draken af die de
mens belagen. Het is de steengeworden zin uit het Pater Noster: ‘Sed libera nos a
malo’.
Een van de mooiste ‘eenzame’ pijlers bevindt zich in het midden van de zuidelijke
dwarsbeuk in de Kathedraal van Straatsburg, de zgn. ‘Pilier des Anges’ (1236-40).
Iconografisch doelt hij op het Laatste Gericht, maar hij heeft ook een architectonische
functie en vangt de ribben van het gewelf op.
Het is een bundelpijler met drie boven elkaar gelegen zones: tussen de dunne
zuiltjes staan onderaan de vier evangelisten met, als voetstuk, hun respectieve
symbolen. Boven hun niskap staan vier engelen die de verzameling uit de Apocalypse
blazen: ‘en hij zal zijn engelen sturen met helle bazuinen’. Bovenop troont Christus
omgeven door drie engelen die de instrumenten van de Passie houden. Men weet
niet eens wie de maker is van deze prachtige zuil.
Men kan hier ook wijzen op een soort ‘halfvrije zuilen’. Sommige middeleeuwse
crypten, bijv. in Otranto en Trani (Apulië) zijn een waar bos van zuilen waarbij elke
zuil een eigen vorm en een eigen kapiteel heeft, uit een verschillende materie bestaat,
en uit een verschillende tijd stamt, zodat ze afzonderlijke entiteiten uitmaken. In
sommige colonnaden of zuilencomplexen is er soms een zuil die door haar decoratieve
pracht de functionele rol overstijgt en zich van haar geburen onderscheidt. Aldus in
het mortuarium van? et domkapittel in Eichstätt (een verwaarloosd prachtstadje), de
zgn. ‘Schöne Säule’, type van spiraalzuil met, tussen de gleuven, bloemenkransen.
In de kapittelzalen van sommige cisterzienzerabdijen wordt het hele gewelf
gedragen door één stoere, alleenstaande middenpijler zoals te zien is in Sénanque
(Provence) of in Zwettl (Oostenrijk).
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In vele middeleeuwse portalen zijn de beelden zodanig tegen of in de zuilen
ingewerkt dat de twee samen zich als een enkel beeldend architectonisch element
voordoen, zoals in de kathedraal van Chartres.
Een bijzonder geval is, in Santiago de Compostela, de middenpijler van het portaal
de la Gloria (1183). Sint Jakob zit op een marmeren zuil die de boom van Jesse
uitbeeldt. De vijf deuken in de schacht zijn veroorzaakt door de handen van ontelbare
pelgrims die uit godsvrucht de vingeren op de zuil drukken. Het kapiteel stelt de
Drieëenheid voor.
We belanden in de 15e eeuw met de beroemde, bloemrijke ‘prentice pilar’ in de
Rosslyn Chapel, deel van het kasteel Rosslyn (Schotland). Een leerjongen (apprentice)
zou tijdens de afwezigheid van zijn meester de pijler hebben voltooid. Die was zo
afgunstig op het prachtig werk van zijn leerling dat hij hem met het ‘misbruikte’
werktuig doodde. Het is een gleufzuil met een slingerkrans in de gleuven en een
kapiteel met afgeschuinde hoeken.
In Chemnitz (Oost-Duitsland) is een drie meter hoge houten zgn. ‘Geselingszuil’
te zien door Hans Witten, een zeer realistisch laat-gotisch werk (c. 1515): een mens
torst een groep figuren tussen twee doornenkronen gevat.

Van de Barok tot heden
De Barok vermenigvuldigt het gebruik van de zuil. Bij tientallen telt men er op de
gevels en van allerlei type, bijv. op de gevels en in het interieur van de kerk Ss. Luca
e Martina (1640) in Rome. Vaak wordt een zuilenorde doorgetrokken over twee
verdiepingen op de hele lengte van de gevel. Die zgn. kolossale orde is vanaf de
Laat-Renaissance meer en meer in voege. In de Barok gaat de zuil meer en meer om
zichzelf draaien, kronkelen als een slang: het is de schroefzuil, het type dat het
baldakijn van de St.-Pietersbasiliek in Rome torst. In de helicoïdale gleuf zijn
bloemenkransen aangebracht. Voorbeelden van bij ons zijn te zien o.m. in Averbode
en Grimbergen.
De Rococo, vooral de Duitse, heeft op de zuilkapitelen de meest speelse fantasieën
uitgevoerd en niet zelden, zoals in het dorpskerkje van Steinhausen, de bloemen en
de diertjes van de omgevende velden in het heiligdom binnengehaald.
Achttiende-eeuwse classicisme: afglans van het klassieke. De colonnade en de kolom
geven er vaak slechts een matte weerspiegeling van, de levensadem is eruit. Het idee
is er nog wel en de zuil schijnt te zeggen: ‘zie hoe goed ik de antieke voorbeelden
begrepen en bewonderd heb’. Niet zonder aanmatiging. Men hoeft niet ver te zoeken.
De harmonie van het Brusselse Koningsplein wordt onderbroken door de allerminst
harmonieuze gevel van de kerk St.-Jakob op Coudenberg. Het voetstuk van de zuilen
is te klein en ook hun onderlinge
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Confrontatie. Tempel in Delos. Daarnaast maquette van de nieuwe kerk in Royan (G. Gillet). (Foto
Duprat)

afstand, de fries is tegelijk te hoog en te kort. Dan wordt, ietwat later, een dissonante
toren toegevoegd die storend en zinloos de antieke copie overkapt.
De historiserende negentiende eeuw vindt moeizaam een eigen stijl. Op haar
indrukmakende gebouwen poogt ze meestal antieke moduli te copiëren. Er blijft een
weemoed naar de vormharmonie van Griekenland dat vele dichters hebben verwoord,
Goethe in ‘Iphigenie auf Tauris’, Schiller in ‘Die Götter Griechenlands’ (‘Eure
Tempel lachten gleich Paläste’), Hölderlin in zijn ‘Patmosgedicht’. Overal wordt de
zuil als de maatstreep van een koele, plechtige, onexpressieve plastische partituur.
Niet alleen mist ze het licht van het oude klassieke voorbeeld maar ook de harmonie
die, dáár organisch bloeiend, hier opgemaakt aandoet. Wat een geluk dat Schinkel
zijn idee niet kon uitvoeren een koninklijke residentie tussen het Parthenon en het
Erechteion te schuiven. Ondertussen stortte zijn Nikolaïkirche (Berlijn) onder de
bommen ineen. Heel wat gebouwen in München, vooral officiële, tonen een
neo-klassieke gevel met een zuilenrij. Er zingt nog iets van Winckelmanns motto
tussen de ionische zuilen van Klenze's glyptotheek maar zijn ‘Propyläen’ doen
onharmonisch in de geledingen aan. De Grieken zouden ook nooit de vergissing
hebben begaan die op Münchens Nationaltheater (1812-18) werd gepleegd: achter
de attica een tweede attica plaatsen deels verborgen door de eerste. Geslaagder in
zijn verhoudingen is het zuilenfront van Londens British Museum (1823-42).
Net als Rusland neemt Amerika gretig de zuil(enorden) over om indruk te maken,
getuigen het Bolschoï-theater of het Capitool, de ‘lelijke reus’, in Washington (1792).
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Naar onze eeuw toe heeft Antonio Gaudi (1852-1926) bijzonder oorspronkelijke
oplossingen gevonden. Bij hem heeft de zuil iets organisch, iets van de natuur, hij
zou er een kunstmatig oerwoud mee scheppen. In Palau Guell lijken de hyperbolische
pijlers met hun concentrische kapitelen op paddestoelen. Hij concipieert parabolische
bogen, structuren met kolommen die schuingeplaatst zijn; men krijgt de indruk dat
ze het gewelf niet kunnen schragen en dat dit laatste op instorten staat.
Onze tijd heeft de maatgevende en -houdende zuil vrijwel uitgeschakeld. Of dan zet
men die zuil om het even waar om het even hoe, om iets te vullen of om niets. De
afzonderlijke kolom zoals ze in een bepaald massage-salon in Duitsland staat, heeft
geen doel, geen zin, ze draagt niets, ze staat er, dat is alles. Soms kan ze dienen om,
buiten alle functies, een contrast te onderlijnen of een verborgen band aan te duiden.
Er is toch iets dat de moderne kerk van Royan door Guillaume Gillet verbindt, over
de eeuwen, met de tempel van Delos. In Persepolis (Perzië, nu Iran), staan de
gekneusde zuilen van de Apadana, de koninklijke audiëntiezaal (5e eeuw v.C.)
dichtbij de hoge schoorstenen van de olieraffinaderijen van Abadan die hun
schadelijke zoniet giftige produkten uitspuwen, terwijl hun rook een ander soort
wolken tegen de hemel aftekent.
J. van Ackere
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Marcq-en-Baroeul. vlaamse wandtapijten
In de zestiende eeuw bedekte men de muren van kastelen met wandtapijten. Zij
dienden als versiering en terzelfdertijd moesten zij in de mate van het mogelijke de
koude buiten houden. In kerken functioneerden zij tevens als scheidingswand tussen
koor en zijbeuken.
In de zeventiende eeuw maakten gobelins een wezenlijk bestanddeel uit van het
interieur van grote gebouwen. Voor de thematiek ging men te rade bij bijbel,
mythologie en legenden.
Dat Vlaanderen reeds in de zestiende eeuw bij het vervaardigen van de tapijten
een vooraanstaande plaats bekleedde bewees de tentoonstelling ‘Tapisseries
XVIe-XVIIe siècles. Mythes, Légendes et Bible’ in Marcq-en-Baroeul
(Noord-Frankrijk). Begin zeventiende eeuw weken vele Vlaamse tapijtwevers,
omwille van godsdiensttroebelen naar Frankrijk uit. Zij legden er de basis voor de
koninklijke ‘manufactures’ in Parijs en belangrijke weverijen in de ateliers van de
Marche (Aubusson en Felletin). De tentoonstelling was een lofwaardig initiatief van
de ‘Fondation Septentrion’. Ze liep van 16 februari tot 12 mei 1991. Ik bezocht de
expositie met een bijzondere aandacht voor de bijbelse thematiek.
Het oudste tapijt komt uit Bourges waar de kathedraal aan St.-Etienne gewijd is.
In feite is het van Doornikse makelij. Het stelt de steniging van Stefanus voor en
dateert van 1500. ‘Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen
legden hun mantels neer aan de voeten van een jonge man, die Saulus heette. Terwijl
zij Stefanus stenigden, bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.” Toen viel hij op
zijn knieën en riep met luide stem: “Heer, reken hun deze zonde niet aan”. Na deze
woorden ontsliep hij.’ (Hand. 7,58-60).
Het tentoongestelde is een fragment van een groter geheel dat het leven van Saint
Ursin voorstelt. Deze heilige, eerste Bisschop van Bourges in de derde eeuw, zou
volgens de legende één van de 72 leerlingen van Christus geweest zijn en samen met
Paulus getuige van de steniging van Stefanus.
Dit wandtapijt (zie afbeelding 1) werd geschonken aan de Collegiale kerk van
Saint Ursin te Bourges door Guillaume du Breuil, kanunnik van genoemde kerk. Je
ziet de heilige Ursin, patroon van le Berry, geknield vooraan links. Met een

‘De steniging van de H. Stefanus’, tapijt uit Doornik, 1500, 1,85 × 1,90 m (Bourges, musées de la
ville).
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‘Mozes en Aaron voor de Farao’, tapijt uit Aubusson, begin 17de eeuw, 2,90 × 3,75 m
(Aubusson, musée départemental de la tapisserie).

lepel vangt hij het bloed op van de stervende Stefanus. Rondom het tafereel zien wij
een architectonische omlijsting, waarop het wapenschild van de schenker is afgebeeld.
Het opschrift luidt: ‘Comment Saint Ursin fut présent quand on lapida / Saint Etienne
et rammasa le sang, lequel il aporta / à Bourges.’
Andere gobelins van de tentoonstelling kwamen uit Vlaanderen en Brussel. Er
waren zes exemplaren uit de kathedraal van Angers, vervaardigd in de zestiende en
het begin van de zeventiende eeuw en waarop andermaal bijbelse taferelen afgebeeld
staan: - het verhaal van Abraham, Hagar en Ismaël (Gen. 21) - Jakobs droom (Gen.
28), gemaakt naar een gravure van Maarten de Vos (Antwerpen 1585). - Verzoening
van Esaü en Jakob (Gen. 33). Tot deze rijke collectie behoort evenzeer een wandtapijt
met het verhaal van David en Goliath (1 Sam. 17) en twee stukken geïnspireerd op
het boek van Tobias.
Een wandtapijt uit Abusson (17de eeuw) toont het bezoek van Mozes en Aaron
aan de Farao (zie afbeelding 2) ‘Mozes en Aaron gingen naar Farao en deden wat
Jahwe hun had opgedragen. Aaron liet voor de ogen van Farao en van al zijn
hovelingen zijn staf vallen en het werd een slang. Maar Farao riep op zijn beurt de
wijzen en tovenaars erbij, en ook zij, de magiërs van Egypte, deden met hun
toverkunsten hetzelfde. Zij lieten allen hun staf vallen en het werden slangen. Maar
de staf van Aaron verslond die van hen’ (Ex. 7,10-12).
De scene illustreert deze bijbelse passage (Mozes en Aaron links op de afbeelding).
Het tafereel krijgt iets heel theatraals, kenmerkend voor de zeventiende eeuw. Aaron
en de tovenaar nemen de hemel tot getuige van hun wonderkracht. Aarons slang
verslindt deze van de tovenaar. De Farao is gekleed in antieke wapenrusting, en
gekroond als westerse koning. De troonzaal is als het ware opgenomen in een
natuurkader.
De Franse gemeente d'Anglards de Salers stuurde uit haar collectie drie
zestiende-eeuwse tapijten uit de ateliers van de Marche, (toen een provincie ten
noordwesten van het Centraal Massief). Ze stellen zwanen, slangen, eenhoornen,
griffioenen voor. Deze werken zijn al een voorproefje van een volgende
tentoonstelling (15/6-15/9) in het kasteel de la Trémolière in deze gemeente.
Mark Delrue
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om te kunnen
gepubliceerd worden in nr. 237 (sept./okt. 1991) moeten de berichten ons
bereiken voor 15 augustus 1991.
Met dank voor uw medewerking

A. Muziek
• Gent
De Grote Cultuurprijs van de Provincie Oost-Vlaanderen (tweejaarlijks) werd in
1991 toegekend aan Philippe Herreweghe, pianist, koorleider en dirigent (La Chapelle
Royale de Paris). Hij is tevens specialist op het vlak van de oude vocale muziek. De
prijs bedraagt 150.000 fr. Philippe Herreweghe is in Gent geboren (2/5/47) maar
woont thans in Parijs.

• Hulste-Harelbeke
Tot 31/12 kunnen Belgische componisten (tot 40 jaar) inschrijven voor de
Tweejaarlijkse Componisten wedstrijd voor Kamermuziek georganiseerd door de
Muziekhuisconcerten, waaraan een prijzenpot van 100.000, 35.000, 30.000 frank
verbonden is. De Prijs van de BAP van Sabam bedraagt 25.000 fr. Gevraagd wordt
een werk tussen 8 en 24 minuten. Info: Muizelhuisconcerten, Muizelhuisstraat 50,
8531 Hulste-Harelbeke;
tel. 056/66 94 33.

B. Letterkunde
• Antwerpen
Voor 1991 is de Provinciale Prijs voor letterkunde voorbehouden voor een
monografie, essay of een verzenbundel, gerealiseerd in 1988, 1989 en 1990. De prijs
bedraagt 75.000 fr. en staat open voor Nederlandstalige letterkundigen van Belgische
nationaliteit die in de provincie Antwerpen geboren zijn of er wonen. Inzendingen
zijn niet noodzakelijk. Info: Provinciale Cultuurdienst, Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen. Tel. 03/237 28 00 (tussen 10 en 16 uur).
- De Provinciale Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde 1991 wordt toegekend
voor het gezamelijk oeuvre dat betrekking heeft op de geschiedenis en de volkskunde
van de provincie Antwerpen. Info op hetzelfde adres.
- De Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 1991 bekroont een
jeugdboek en een kinderboek telkens met 150.000 fr. Alle Vlaamse letterkundigen
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van Belgische nationaliteit komen hiervoor in aanmerking, maar inzendingen zijn
niet noodzakelijk. Info- en inschrijvingsformulieren: hetzelfde adres als hierboven.

• Brugge
De Stichting Jozef Versou-S. de Vrieze schrijft de Jozef Versou-Prijs uit die in 1991
voorbehouden is voor een studie i.v.m. het sociale aspect van de architectuur. De
ingezonden tekst moet minimaal 75 blz. tellen en in vijfvoud ingediend worden tegen
uiterlijk 15/11/91 bij het literair kwartaalschrift ‘Kruispunt’, Boeveriestraat 8, 8000
Brugge. De prijs bedraagt 60.000 frank. Vooraf volledig reglement aanvragen.

• Brussel
Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) kende de Visser-Neerlandia Toneelprijs
1990 toe aan Koen Vermeiren voor zijn toneelstuk ‘De Droomexpress’.

• Ieper
Sinds 1988 wordt door de Stedelijke Culturele Raad Ieper jaarlijks een
Monografieprijs uitgeschreven. Voor het verlenen van prijzen en of premies wordt
door het Stadsbestuur een bedrag van 50.000 fr. beschikbaar gesteld. De Prijs is
voorbehouden aan alle in het Nederlands gestelde studies die handelen over om het
even welk facet van het cultuurhistorisch Ieper. Dat kan zuiver historisch zijn, maar
evengoed archeologisch of kunsthistorisch, biografisch of sociaal-economisch, heemof familiekundig, militair of religieus, taal- of volkskundig,... De monografie moet
minstens dertig met tussenregel getypte bladzijden lang zijn, en geraadpleegde
bronnen moeten vermeld worden. Reeds gepubliceerde scripties komen in aanmerking,
maar slechts indien de publikatie ervan na 1 maart 1990 plaats had. De inzendingen
worden tegen uiterlijk 1 december 1991 ingewacht bij de voorzitter van de SCR
Ieper: Romain Vinckier, Vaubanstraat 40, 8900 Ieper (tel. 057/20 31 12), waar ook
het volledige reglement en alle verdere inlichtingen worden bekomen.
- De Culturele Kring Ambrozijn organiseert voor de tweede keer de Internationale
Ambrozijnwedstrijd voor Kortverhaal en houdt daarvoor zes prijzen en twaalf eervolle
vermeldingen in petto. De drie eerste prijzen bedragen 4000, 3000 en 2000 fr.
Inzendingen insturen voor 30/9/91 naar Kulturele Kring Ambrozijn, t.a.v. Marleentje
Nys, St.-Jakobsstraat 75, 8900 Ieper. Vraag vooraf een volledig reglement aan!

• Haacht
Op initiatief van de Kulturele Vereniging Kulturama wordt andermaal dit jaar de
Poëziewedstrijd Haacht Literair georganiseerd. Uiterste inzenddatum 1/9/91. Info
en reglement: Secretariaat van Kulturama, p/a E. D'Hoogh, St.-Annaveld 12, 3150
Haacht (postzegel bijvoegen).
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• Heverlee
Auteur-schilder Mark Meekers werd eind 1990 bekroond met de tweede prijs in de
Poëziewedstrijd van de Nederlanden, de derde prijs in de Yang-Poëziewedstrijd en
de derde prijs in de Poëziewedstrijd van de Vleermuis van Roermond. In 1991 ontving
hij de tweede prijs in de poëziewedstrijd van WEL, de eerste prijs in de
Poëziewedstrijd van het Kasteel Groeneveld in Baarn (Hilversum).

• Kuurne
De Tweejaarlijkse literaire humorprijs ‘Het Gelag’, geschonken door het
Gemeentebestuur werd toegekend aan Guy Didelez voor zijn gedichten ‘Kennen
jullie Peter Peuter’ en ‘De puntdichter’. Als jury fungeerde P. Thomas, C. Germonpré,
M. De Smet, M. Benoit en D. Rommens. Een aanmoedigingsprijs ging naar Hugo
Olaerts voor een selectie uit zijn ‘Bloemen van verdriet’.

• Leuven
De Leuvense Schrijversaktie organiseert de Poëzieprijs 1991, waarvoor o.m. volgende
bepalingen gelden: er is geen opgelegd thema. Het aantal inzendingen per auteur
wordt beperkt tot twee gedichten die nooit eerder werden gepubliceerd of bekroond.
De auteur vermeldt een schuilnaam onder zijn werk. Schuilnaam samen 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 getypte inzendingen worden
niet-aangetekend verstuurd naar volgend adres: Leuvense Schrijversaktie, Blijde
Inkomststraat 9, B-3000 Leuven en dit in vijfvoud, uiterlijk op 30 september 1991
(poststempel als bewijs). Redacteurs van Letters en auteurs die in de Leuvense Cahiers
publiceerden, zijn van deelneming uitgesloten. Bij de inzending dienen 5 postzegels
van 14 fr. gevoegd; Nederland: 3 internationale antwoordcoupons. De werken worden
niet teruggestuurd. De jury is samengesteld uit Marc Dejonckheere, Gerda Berckmoes,
Mark Meekers, Guido Cloet, Johan Van Cauwenberghe en Eugène Van Itterbeek,
waaraan een niet-stemgerechtigde secretaris wordt toegevoegd. De prijs bedraagt
20.000 fr. De bekroonde inzending, en eventueel ook de gedichten die een vermelding
bekwamen, zullen in het Frans en/of Engels worden vertaald en komen in aanmerking
voor publikatie. De jury-uitspraak 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. De Leuvense
Schrijversaktie alleen mag uit de ingezonden stukken een selectie maken voor
publikatie. De auteurs staan de rechten op reproduktie af tot eind februari 1992. De
proclamatie geschiedt tijdens het XIIIde Europees Poëziefestival, dat plaatsheeft te
Leuven van 22 november tot 1 december 1991.

• Sint-Truiden
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Het literaire tijdschrijft ‘Appel’ schrijft i.s.m. Het Belang van Limburg en de KB
jaarlijks de Hendrik Prijs-prijs voor korte verhalen uit. Inzenddatum: voor 1/11 van
ieder jaar. Info: Appel, Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden of Termileslaan 124, 6229
VW Maastricht.

• Wezembeek-Oppem
Het wetenschappelijk komitee van de ‘Hertog van Arenberg’-prijzen heeft de Prijs
Hertog van Arenberg in het leven geroepen ter waarde van 200.000 BF (10.000 DM
of gelijkwaardig bedrag in een andere munt).
Met de hulp van de stichtingen van Arenberg zijn er twee prijzen ingevoerd ten
einde de kennis van de geschiedenis en cultuur van het Europese continent te
bevorderen. Een prijs van 150.000 Belgische frank zal een algemeen werk, gericht
tot een breed publiek, bekomen. Dit werk zal onder andere betrekking hebben op de
oude XVII Provincies der Nederlanden, het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie (in
het bijzonder het Rijnland en Westfalen) en Noord-Frankrijk. Een prijs van 50.000
Belgische frank zal een wetenschappelijk onderzoek belonen, dat verricht werd op
basis van de ‘Archieven van Arenberg’, die zich
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onder andere bevinden in Brussel, Edingen, Leuven, Düsseldorf, Koblenz, Osnabrück,
Arras, Cambrai, Douai, Paris, Salzburg en Wenen. De twee prijzen worden om de
twee jaar toegekend aan Frans-, Nederlands-, Duits- en Engelstalige auteurs, zonder
andere Europese talen uit te sluiten. De werkstukken mogen het werk zijn van één
of meerdere auteurs. Ze dienen in het algemeen op originele documentatie te steunen.
Het mogen boeken, universitaire werkstukken en eventueel artikels van ten minste
50 bladzijden zijn. Alle vernoemde dokumenten moeten in het bezit zijn van het
secretariaat van het wetenschappelijk komitee van de ‘hertog van Arenberg’-prijzen
uiterlijk vóór 1 november van het jaar voor de prijsuitreiking. Belgisch secretariaat:
Oppemlaan 110, 1970 Wezembeek-Oppem.

C. Beeldende kunsten
• Aarschot
Aan schilderes Suzy Van Bever werd de Grote Internationale Prijs voor
olieverfschilderijen toegekend en een Gouden Medaille uitgereikt n.a.v. een
Internationale Tentoonstelling in het C.C. ‘De Kroon’ in Brussel.

• Antwerpen
Het Provinciebestuur van Antwerpen schrijft in 1991 de Provinciale Prijs voor
Plastische Kunst - Beeldhouwwerk en voor Kunstambachten - Keramiek uit, waaraan
telkens een bedrag van 100.000 fr. is verbonden. De prijzen staan open voor Belgen
in de provincie Antwerpen geboren of woonachtig, jonger dan 40 jaar.
Inschrijvingsformulieren samen met foto's of dia's van de kunstwerken voor 18/10
bezorgen aan het Provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof,
Hoofvunderlei 160, 2100 Deurne. Tel. 03/324 02 07.
- De Provinciale Prijs voor plastische kunst 1990 werd gewonnen door Werner
Mannaers en voor de tentoonstelling werd werk van Koen Broucke, Eddy Devos,
Marc Vanderleenen, Annemie Van Kerckhoven en Leen Van Rossem geselecteerd.
- In 1991 wordt de Provinciale Prijs voor fotografie voorbehouden voor een
multimediaal werk. Inzendingen zijn niet noodzakelijk en de prijs bedraagt 150.000
fr. Info: Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen,
tel.03/216 22 11.

• Antwerpen/Hoboken
In het raam van ‘Antwerpen: Culturele hoofdstad 1993’ wil de vereniging Alternatief
'93 de mogelijkheid onderzoeken tot het organiseren van een alternatieve
tentoonstelling onder de naam Nationaal Postmodernistisch Salon, een tentoonstelling
die een zo volledig mogelijk overzicht van de beeldende kunsten in ons land zou
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moeten tonen. Beeldende kunstenaars worden verzocht inlichtingen en
inschrijvingsformulieren aan te vragen bij: Alternatief '93, Aartselaarstraat 207, 2660
Hoboken.

• Bree
Het Breese stadsbestuur i.s.m. de Breese Economische Stuurgroep, wil een project
opzetten om van Bree een beeldenstad te maken. De stuurgroep, die moet instaan
voor de praktische realisatie, wil in een termijn van een 10-tal jaren een 12 tot 15
beeldhouwwerken in het centrum van Bree plaatsen. Bovendien wil men een biënnale
van beeldhouwkunst opstarten. Kunstenaars kunnen hun kandidatuur voor één van
de beeldhouwwerken of voor de biënnale indienen, liefst vergezeld van enkele foto's
van gerealiseerde kunstwerken, bij: Stedelijke Dienst Cultuur en Recreatie, p/a R.
van de Konijnenburg, Stadsplein 1, 3960 Bree, tel. 011/46 29 11.

• Bredene
Van 24 tot 26/9/1991 kunnen werken voor de Anto Diez Prijs voor Schilderkunst
afgeleverd worden in het C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene (tussen
10-12 en 14-17 uur). De prijs staat open voor alle kunstenaars tussen 25 en 45 jaar
die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn (bewijzen via attest van de burgemeester van
de woonplaats). Alle technieken zijn toegelaten maar de werken moeten figuratief
zijn en mogen niet eerder bekroond zijn. Minstens 3, maximum 5 werken indienen.
Inschrijvingsgeld bedraagt 500 fr., te betalen tegen uiterlijk 20/9. De prijzenpot
omvat: 50.000 fr. Eerste Prijs, 20.000 fr. Tweede Prijs en 10.000 fr.
Aanmoedigingsprijs. Info en inschrijvingsformulieren: Gemeentebestuur van Bredene,
Pr. Elisabethlaan 16, 8450 Bredene, tel. 059/32 19 78.

• Brussel
De Wedstrijden Godecharle 1991 worden voorbehouden voor beeldhouwkunst,
schilderkunst en architectuur en aan de laureaten worden reisbeurzen van 150.000
fr. elk toegekend. Belgische kunstenaars jonger dan 28 jaar op 1/1/91 en Belgische
architecten jonger dan 29 jaar kunnen inschrijven tot uiterlijk 31/12/91. Reglement
en inschrijvingsformulieren: Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen
van Brabant, Oud Korenhuisplein 30, 1000 Brussel.
- Door het ‘Office provincial des Artisanats et industries d'Art du Brabant’,
Grasmarkt 61, 1000 Brussel (tel. 02/513 07 50, toestel 284) wordt een wedstrijd
georganiseerd onder de naam Verlichting als kunstvorm met als prijzenpot: 1e prijs:
30.000 fr., 2e prijs: 20.000 fr. en 3e prijs: 10.000 fr. Inschrijven kan nog tot 31/7.
Vraag vooraf het reglement aan!

• Gent
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De Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor Edelsmeedkunst 1990 werd gewonnen
door David Huycke en Ingrid Adrianssens kreeg een eervolle vermelding. Hans
Meganck, Nicole Thienpont, Inge De Schuyter en Ann Van Steenbergen werden
geselecteerd voor de tentoonstelling.

• Gent/Drongen
De Catrieprijs voor Schilderkunst wordt jaarlijks uitgeloofd door de Antoon
Catrie-Stichting en is voorbehouden voor jonge kunstenaars: studenten en
oud-studenten van het artistiek hoger onderwijs of het pedagogisch hoger onderwijs
richting plastische kunsten. De prijs bedraagt 25.000 fr. en het onderwerp is ‘Moeder
en Kind’. Werken afleveren op het secretariaat van de Stichting, Antoon Catriestraat
68, 9031 Drongen tussen 16 en 23 september. Het reglement kan telefonisch
aangevraagd worden op nr. 091/55 24 62.

• Haacht
Naar jaarlijkse traditie wordt door de Culturele Vereniging Kulturama het Elfde
Herfstsalon georganiseerd in combinatie met de Kulturamaprijs 1991, waarvoor men
tot uiterlijk 1/10/91 kan inzenden. Info: Secretariaat Kulturamaprijs, p/a E. D'Hoogh,
St.-Annaveld 12, 3150 Haacht (postzegel insluiten).

• Waarschoot
Kunstschilder Gilbert De Muynck meldde ons dat hij zijn palmares van bekroningen
met volgende prijzen heeft aangevuld: de Prijs voor Computergrafiek van de
Academia Universale ‘G. Marconi’ in Rome, de Prijs ‘Aimé Blanc’ voor
computergrafiek van de ‘Limousin Occitanie’ te Bourganeuf, de
Hoffelijkheidsmedaille van de Cercle Européen de la Courtoisie in Brussel en de
Medaille van de Academie van Menswetenschappen en Relaties in Uden.

Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om in aanmerking
te komen voor publikatie in nr. 237 (sept./okt. 1991) moeten de berichten ons
bereiken voor 15 augustus 1991. Met dank voor uw medewerking

• Antwerpen
Als slotmanifestatie van de viering ‘100 jaar Museum’ en de herdenking van zijn
afsterven in 1690 (300 jaar geleden) heeft het Koninklijk Museum v. Schone Kunsten
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(Leopold de Waelplein, 2000 Antwerpen) de tentoonstelling ‘David Teniers de Jonge,
1610-1690’ geprogrammeerd van 12/5 tot en met 1/9, dagelijks van 10 tot 17 u., op
woensdag tot 22 u. toegankelijk (gesloten op maandag). Heel veel schilderijen van
Teniers de Jongere zitten verspreid over alle grote musea in de wereld. Een heel
bijzondere bijdrage leverde het beroemde Hermitage Museum van Leningrad. Van
de ca. 40 schilderijen uit de bloeiperiode van Teniers, die het museum rijk is, worden
er in Antwerpen tien getoond. David Teniers de Jongere leefde en werkte te
Antwerpen en Brussel. Hij was een tijdgenoot en vriend van P.P. Rubens en gehuwd
met Anna Breugel, de dochter van Jan Breugel I. Reeds tijdens zijn leven genoot hij
grote faam als schilder van kermissen, kroegtaferelen, landschappen en het rijke
Vlaamse volksleven. Daarnaast was hij ook bekend om zijn allegorische,

Vlaanderen. Jaargang 40

177
demonische en hoofse taferelen. Hij was hofschilder en ‘ayuda da camara’ van
aartshertog Leopold-Willem, zijn voornaamste mecenas. Hij droeg de belangstelling
weg van de Europese adel en burgerij. Tevens mocht hij tot zijn klantenkring en
bewonderaars rekenen: koningin Christina van Zweden, Jacobus II van Engeland,
prins Willem II van Oranje, en koning Philips IV van Spanje. Van deze laatste
beschermheer wist hij in 1663 de toelating te verkrijgen om in Antwerpen de
Academie op te richten. Het eeuwfeest van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten valt samen met de driehonderdste verjaardag van het overlijden van David
Teniers.
Dit is de ideale gelegenheid om de eerste grote overzichtstentoonstelling aan zijn
werk te wijden. Zowel musea uit Leningrad, Londen, Berlijn, Dresden, Amsterdam,
Parijs, Madrid, Wenen en New York, alsook belangrijke privé-verzamelaars geven
meesterwerken in bruikleen. Men krijgt aldus een uitzonderlijk overzicht van het
werk van deze bekende Antwerpenaar. De tentoonstelling is enkel in zijn geboortestad
te zien.
- Het Museum voor Schone Kunsten meldt tevens een nieuwe aanwinst nl. ‘Levade’
een schilderij van Jacob Jordaens (Antwerpen 1593-1678). De volledige titel van dit
schilderij luidt: Levade uitgevoerd onder de hoede van Mars en in het bijzijn van
Mercurius. Het is een modello voor een karton voor een reeks tapijten.
- Van 8/6 tot 22/9 presenteert het Museum van Hedendaagse Kunst (MUHKA)
Aanwinsten 1990/1991 waarmee de recente aankopen, schenkingen en bruikleen
worden voorgesteld. Er wordt werk getoond van onder meer: Nick Banks, Christian
Boltanski, Eric Colpaert, Patrick Corillon, Teun Hocks, John Kormeling, Barbara
Kruger, Carlo Mistiaen, Pieter Laurens Mol, Cady Noland, Ria Pacquee, Patrick
Raynaud, Thomas Ruff, Cindy Sherman, Luc Tuymans, Patrick Van Caeckenbergh,
Willy Van Sompel, Stefaan Vermuyten, Liliane Vertessen, Bill Woodrow. Open van
dinsdag tot zondag van 10-17 u. Gesloten op maandag. Info: 03/238 59 60.
- De tentoonstelling ‘Uit het verleden geput - gebruiksgoed, van opgraving tot
museum’ loopt van 15 juni t/m 20 oktober in het provinciaal Museum voor
Kunstambachten Sterckshof te Deurne. De tentoonstelling werd opgebouwd rond
wat nu bekend staat als de verzameling Gruyaert. In het begin van de jaren '70 kocht
de fotograaf-kineast Jan Gruyaert, het huis ‘Marienborch’, gelegen aan het Zand in
de oude stadskern van Antwerpen. Bij verbouwingswerken stootte hij op een oude
waterput die een schat aan oude voorwerpen bleek te bezitten. Hij heeft ze opgegraven
en grotendeels gerestaureerd. In de 17de en 18de eeuw gebruikten de bewoners van
het pand de waterput als ‘wegwerpput’. Dat gebeurde wel eens meer als een waterput
onbruikbaar raakte of door betere watervoorzieningen kon vervangen worden. Aan
de hand van wat onze voorouders weggooiden aan huisraad en gebruiksvoorwerpen
is het mogelijk het beeld van de leefcultuur van toen te vervolledigen. De verzameling
bevat hoofdzakelijk keramiek: vooral rood aardewerk, faïence en majolica, maar ook
minder voorkomende soorten. Verder is er glas, been, hout en metaal, en zijn er
munten, alles bij elkaar meer dan 5.600 nummers Dagelijks (uitgenomen maandag)
toegankelijk van 10 tot 17 uur (gratis). Voor geleide bezoeken: 03/324 02 07 of 324
71 76. Een catalogus, geïllustreerd in kleur en zwart-wit, met een Engelse
samenvatting van de teksten is beschikbaar.
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• Antwerpen - Gent
Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft zijn ballet- en musicalprogramma
1991-1992 bekend gemaakt. In Gent wordt alleen het Musicalprogramma afgewerkt
in het Kunstcentrum Vooruit (tel. 091/23 82 01): Anatevka/Fiddler on the Roof (1
tot 6/10), Broadway Baby (5 tot 8/12) en Dear Fox (18 tot 22/3/92). In Antwerpen
worden zowel de Musical- als de balletvoorstellingen gepresenteerd in de Antwerpse
Opera (03/233 66 85): Anatevka (14 tot 22/9 en 26/11 tot 1/12); Broadway Baby (in
de Arenbergschouwburg, van 16 tot 19/1/92), Dear Fox (van 28/4 t/m 3/5/92); de
balletreeks omvat: Configurations (vier balletten: Serenade Renascent, Solid Ground,
The Four Temperaments) van 5/11 tot 10/11; Cinderella (van 14/2 tot 16/2; 18/2 tot
23/2); Dracula (van 13/5 t/m 17/5/92).

• Brugge
De achtste editie van ‘Aspecten’ toont ook dit jaar in het Stadspark Sebrechts
(Beenhouwersstraat - Oude Zak) nieuwe driedimensionale realisaties van kunstenaars
uit het Vlaamse Gewest. Er wordt een selectie voorgesteld waaruit blijkt hoe het
hedendaagse beeldhouwwerk zich in diverse richtingen ontplooit, met als vast
kenmerk de confrontatie van zowel opvattingen, materialen en technieken, als van
kunstenaars van verschillende generaties. Het Sebrechtspark biedt de artiesten de
gelegenheid om op grote schaal te werken, op de gegeven ruimte in te spelen of
onvermoede dimensies toe te voegen aan het fysische milieu door contrastrijke
ingrepen. Aan Aspecten '91 nemen volgende kunstenaars deel: Jan Van de Kerckhove
(o1927), Hugo Duchateau (o1938), Johan Lievens (o1940). Albert Rubens (o1944),
Mirella Boerjan (o1948), Luc De Blok (o1949), Linda Molleman (o1949), Walter
Daems (o1952), Jean-Luc Verpoucke (o1957) en Werner Bossuyt (o1957). Dit jaarlijks
initiatief kadert in een algemeen cultuurbeleid dat aandacht wil vragen voor de
eigentijdse ruimtelijke kunst. Met deze manifestatie hoopt het Stadsbestuur tevens
bij te dragen tot een grotere bekendheid van de exposanten en hierbij speelt de
historische, culturele en toeristische aantrekkingskracht van Brugge een niet geringe
rol. De tentoonstelling loopt van 7/7 tot en met 7/9. Het Sebrechtspark is dagelijks
gratis toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot ongeveer 22 uur. De verzorgde
catalogus kost 100 frank en is te bekomen in de stedelijke Dienst voor Cultuur (A.C.
't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge) en bij de vzw Wegwijzer (Beenhouwersstraat
24, 8000 Brugge).
- De Brugse Stedelijke Archeologische Dienst deed van midden oktober 1987 tot
eind oktober 1989 archeologisch onderzoek op het bouwterrein van het nieuwe
Burghotel (Holiday Inn Crowne Plaza) gelegen in het noordoostelijke gedeelte van
de Burg. Niet helemaal onverwacht kwamen enerzijds imposante muurresten aan
het licht van de verschillende bouwfasen (vanaf de 10de eeuw) van de
Sint-Donaaskerk en het Sint-Donaaskapittel-klooster en anderzijds muurresten van
de 10de-eeuwse stenen burcht en resten van twee versterkingsfasen die de stenen
burcht en het Sint-Donaascomplex voorafgingen. Reden genoeg dus om een aantal
specialisten (archeologen, historici en kunsthistorici) te verzamelen om een publikatie
te verzorgen over ‘De Brugse Burg’, waarvan de inhoud veel verder gaat dan alleen
maar de resultaten van het archeologisch onderzoek. Een twintigtal specialisten
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(onder wie J. Mertens, H. De Witte, L. Devliegher, W.P. Dezutter, H. Thoen, A.
Ervynck, F. Verhaeghe, B. Hillewert, C. De Bleser, K. De Groote, J.P. Esther...)
verlenen hun medewerking. Het boek telt 224 blz., 8 blz. vierkleuren illustraties en
ca. 200 zw.-w. illustraties, is 300 × 210 mm groot, kost 1250 fr. Bestellen via
overschrijving op nr. 476-2043381-71 van Archeo-Brugge vzw, Mariastraat 36A,
8000 Brugge.
- In 1986 werd het Provinciaal beleid ten opzichte van het archeologisch werk
volledig gewijzigd. Waar voorheen verenigingen gesubsidieerd weren, wordt nu
telkenjare, na een grondig onderzoek, financiële steun verleend aan specifieke
archeologische projecten. Om de Provinciale Overheid bij dit onderzoek te adviseren,
wordt een beroep gedaan op deskundigen uit de wereld van de archeologie. Om voor
subsidiëring in aanmerking te komen, moet o.m. de opgravingsnoodzaak bewezen
worden, moet het project onder leiding staan van een beroepsarcheoloog en worden
garanties geëist i.v.m. publikatie van de resultaten en de bewaring van de vondsten.
Voor 1991 werden 5 aanvragen, ingediend door 3 verschillende organisaties,
goedgekeurd. Het betreft de projecten Groeninge-abdij Kortrijk van de Archeologische
Stichting Zuid West-Vlaanderen; het project Zuidhoeve van de Spaenhiers Koekelare
en drie campagnes van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
West-Vlaanderen nl. Roeselarehaven, Voormezele (Ieper) en Kerkhove. Hiervoor
en voor de noodopgravingen uit 1991, waarvan de financiële repercussies uiteraard
pas na afloop kunnen beoordeeld worden, is een totaal bedrag voorzien van 1.000.000
fr.
- Het stadsbestuur kon de hand leggen op een achttal stukken keramiek van Frank
Brangwyn die dateren van omstreeks 1830. Daar het Brangwynmuseum tot dusver
nog niet in het bezit was van enig Brangwynaardewerk vult deze aankoop een
belangrijk hiaat in de collectie aan. Het betreft vijf borden, een kan, een schotel en
een vaas. Het Brangwynmuseum, Dijver 16 (tel. 050/33 99 11) is dagelijks
toegankelijk tussen 9.30-12 en 14-18 u. Op de benedenverdieping wordt voortaan
ook de kantverzameling van de Stedelijke Musea tentoongesteld en dit vanaf juli
1991.

• Brugge - Gent - Middelburg
Jaarlijks organiseren de Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland
samen een interprovinciaal initiatief rond een cultureel thema. In 1991 is fotografie
aan de beurt. Fotografie 1991 pakt uit met drie luiken: 2 rondreizende
tentoonstellingen en 1 studienamiddag. Tentoonstelling ‘3× fotografie. Dirk
Braeckman, Jean Godecharle, Wim Riemens’. De titel verwijst naar de drie betrokken
provincies. Elke provincie heeft één beroepsfotograaf geselecteerd. Dirk Braeckman
(Oost-Vlaanderen) portretteert in zwart-wit op uitzonderlijk groot formaat; Jean
Godecharle (West-Vlaanderen) brengt 25 ‘Vriendinnen’ in zwart-wit in portret; Wim
Riemens (Zeeland) toont 20 recente Zeeuwse landschappen in kleur. De
tentoonstelling ‘3× fotografie’ start haar rondrit in het najaar in Middelburg (31
augustus - 13 oktober 1991), reist vervolgens naar Westfalen (D) en wordt aansluitend
nog opgesteld in Aalst (Cultureel Centrum ‘De Werf’, 25 januari - 25 februari 1992).
Kortrijk (4-29 maart) en Brugge (april 1992). Een catalogus begeleidt de
tentoonstelling.
Tentoonstelling ‘3 × 30. Foto's uit
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Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland’. Deze tentoonstelling is tot stand
gekomen in samenwerking met de respectieve provinciale verbonden voor foto- en
diakringen. Uit de 3 × 100 ingediende foto's heeft de jury 3 × 30 foto's geselecteerd.
Elke provincie toont op die manier het beste van haar amateurfotografen, op dit
moment, ten dele in kleur en ten dele in zwartwit. De tentoonstelling ‘3 × 30’ reist
naar Zeeland (Zierikzee, Noordhavenpoort, 4-28 juli; Veere, Grote Kerk, 4-28
augustus) en wordt in Oost-Vlaanderen getoond in het Museum van Deinze en
Leiestreek te Deinze (27 september - 28 oktober 1991). Een catalogus begeleidt de
tentoonstelling.

• Brussel
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Museumstraat 9, 1000 Brussel; tel.
02/513 96 30) melden twee nieuwe aanwinsten: ‘Palpebra’ (1989) van Giuseppe
Penone, een werk dat een synthese vormt van een tekening, een sculptuur en een
schilderij; ‘Capella’ (1990) van Nam June Paik, een computerkunstwerk.
- Van 22/3 tot en met 15/9 loopt in het Museum voor Geld en Geschiedenis van
de Nationale Bank van België, Wildewoudstraat 9, 1000 Brussel (tel. 02/221 22 06
en 221 25 71) de tentoonstelling ‘Het Vorstenportret op munt en biljet 1830-1991’,
elke middag open van 14 tot 18 uur. Gesloten op 15/8. Toegang gratis. Catalogus
met 244 zw.-w. en 42 kleurenillustraties, 296 blz., 500 frank. Sinds mensenheugenis
prijkt de vorst op zijn munten. Voor de Perzische koningen, de Romeinse keizers,
de Middeleeuwse vorsten en de 17de- en 18de-eeuwse absolute machthebbers, maakte
het muntportret deel uit van hun aanwezigheidspolitiek. Toen Leopold van Saksen
Coburg zich vanaf 1832 als eerste Belgische koning op zijn munten liet portretteren,
knoopte hij aan bij een eeuwenoude traditie. Deze traditie werd door zijn opvolgers
op hun munten, later ook in mindere mate op hun biljetten, verdergezet. Voor de
Belgische kunstenaars die de eer te beurt viel het portret van de koning te ontwerpen
was dit over het algemeen de bekroning van een welgevulde loopbaan; de gemiddelde
leeftijd van de achttien kunstenaars bedraagt bij het verschijnen van hun eerste
vorstenportret op munt of biljet vijftig jaar. Zowel de Koninklijke Munt als de
Nationale Bank van België hebben vrijwel steeds een beroep gedaan op een gevestigde
artistieke waarde die op een uitgebreid oeuvre kon bogen. De tentoonstelling die het
Museum voor Geld en Geschiedenis van de Nationale Bank organiseert naar
aanleiding van de koninklijke verjaardagen, geeft een representatief beeld van dit
oeuvre. De bezoeker kan er zich met eigen ogen van de veelzijdigheid van de
kunstenaars vergewissen. De eerste ontwerpers van het koningsportret Joseph-Pierre
Braemt (1796-1864). Adolphe Jouvenel (1798-1867) en Leopold Wiener (1823-1891)
waren vrijwel uitsluitend gespecialiseerd in het graveren van munten en medailles.
Hun opvolgers waren polyvalenter: de meesten hebben zich niet beperkt tot de
graveerkunst; ze waren of zijn tegelijk ook beeldhouwer, decorateur, ceramist, schilder
of tekenaar. Louis Buisseret (1888-1956) bij voorbeeld ontwierp niet alleen de
bankbiljetten van de zg. eeuwfeestreeks met het portret van de eerste drie koningen,
hij was daarnaast ook als schilder erg actief en medestichter van de groep Nervia.
Thomas Vinçotte (1850-1925) portretteerde Leopold II op munten, maar hij is wellicht
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beter bekend door de monumentale beelden die onder meer het stadsbeeld van Brussel
helpen bepalen. De biljetten met de portretten van koning Albert en koningin Elisabeth
van de hand van Emile Vloors (1871-1952) worden door het publiek vooral
geassocieerd met de geldhervorming van 1944, beter bekend als de ‘operatie-Gutt’.
Zijn werken, die tot de collecties van de musea van Antwerpen en Brussel behoren,
bewijzen dat hij een van onze meest vooraanstaande art-deco-kunstenaars was,
tegelijk schilder en beeldhouwer. Ook voor Harry Elstrom, Antoon Luyckx, Roger
Duterme, Paul Huybrechts en Jean-Paul Laenen vormt het koninklijk muntportret
dat ze ontworpen hebben slechts één, weliswaar belangrijk, onderdeel van hun nog
dagelijks aangroeiend, gevarieerd oeuvre. Deze tentoonstelling vormt van dit alles
het bewijs.
- Nog tot 18/8 kan men in de KB-Galerij, Grote Markt 19, 1000 Brussel een kijkje
nemen in de tentoonstelling ‘Tafelbestekken van gotiek tot art nouveau’, toegankelijk
(gratis) van dinsdag tot zondag van 11 tot 18 uur (gesloten op maandag). De 300
exemplaren die te kijk liggen stammen uit de collectie van Jacques Hollander, een
collectioneur die een privé-verzameling van ca. tweeduizend stuks bezit.
- D.m.v. een open brief, gericht aan mevr. Els Witte, voorzitter van de Raad van
Bestuur van de BRT, bezweert de Federatie van Jeugd en Muziek - Vlaanderen de
BRT-verantwoordelijken niet over te gaan tot de opheffing van het BRT-Koor en
het BRT-Filharmonisch Orkest. De Federatie somt in die brief de onvervangbare rol
die het BRT-Orkest te vervullen heeft: creaties van nieuwe werken; het aanboren
van minder bekende repertoires en de verdediging en verspreiding van de werken
van eigen componisten uit het heden en verleden van de Vlaamse muziek. Het
C.V.K.V. sluit zich graag bij de stellingname van Jeugd en Muziek aan.

• Diest
De reeks Literatuur op zondag die telkens op de eerste zondag van de maand van 11
tot 12 uur een auteur aan het woord laat in het Begijnhof, gaat verder met Brigitte
Raskin op 1/9, Willie Verhegghe op 6/10, Rudi Hermans op 3/11 en Rob Goswin
op 1/12. Info: Ina Stabergh, tel. 103/33 39 94.

• Diksmuide / Mechelen
I.s.m. V.T.B.-V.A.B. organiseert de Stichting Monumenten- en Landschapszorg nog
twee Wandelen fietstochten langs Monumenten; nl. op zondag 28/9 in Diksmuide en
op zondag 27/10 in Mechelen. Een wandelroute is tussen 5 en 8 km en de fietsroute
30 km. Met de wandel-brochures ‘Langs Vlaamse wegen’ kan men heel wat
informatie opdoen i.v.m. de monumenten en landschappen van het traject. Info:
Stichting Monumenten- en Landschapszorg, Bergstraat 72, 1000 Brussel (tel. 02/512
40 97).

• Gent
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Nog tot 28/7 kan men in de Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9 (091/22 07 62) de
tentoonstelling ‘Craft Today USA’ bezoeken. Er wordt werk van 183 kunstenaars
getoond, die behoren tot de belangrijkste Amerikaanse specialisten in klei, glas,
textiel, hout en metaal. Met de meer dan 200 getoonde voorwerpen vormt deze
tentoonstelling een zeer belangrijk overzicht van de hedendaagse Amerikaanse
toegepaste kunsten. Dagelijks open van 10-17 uur, behalve op maandag (wel open
op 22 juli) en de toegangsprijs bedraagt 80 fr. of 40 fr. met reductie.
- In het raam van Europalia 91 Portugal wordt van 29/9 tot 5/1/92 de
tentoonstelling ‘Hoogtij der Middeleeuwen - Portugese kunst 12e-15e eeuw’ getoond
in de St.-Pietersabdij. O.m. zullen uitzonderlijke grafsculpturen, waardevol
edelsmeedwerk uit de schatkamers van kathedralen, zeldzame paneelschilderijen,
liturgische objecten, verluchte manuscripten, keramiek en Hispano-Arabische tegels
kunnen bewonderd worden. Dagelijks toegankelijk van 10-17 u. Gesloten op maandag,
op 25 en 26 dec. en op 1 en 2 januari 1992.
- Met het erg uitgebreide pakket cursussen omtrent beeldende kunst en
randverschijnselen heeft Amarant, het Centrum voor Artistieke Confrontatie, zich
een stevige reputatie overal te lande weten te verwerven. Daarnaast is stilaan een
uitgebreid aanbod aan kunstreizen en -uitstappen ontwikkeld die een publiek dat
vooral in kunst en cultuur geïnteresseerd is het neusje van de zalm biedt. In het najaar
1991 zijn nog daguitstappen gepland naar Düsseldorf (19 oktober) om er de grote
Max Ernst-retrospectieve te bekijken, naar Parijs (16 november) voor o.m. de
veelbelovende Gericault-tentoonstelling en natuurlijk naar Amsterdam (7 december)
om er de tweeledige Rembrandt-manifestatie te bezoeken. In het voorjaar van '92
kondigt zich alweer Parijs aan voor de retrospectieve Marcel Broodthaers in het
vernieuwde Jeu de Paume. En er zijn natuurlijk de langere reizen. In 1991 staan zo
nog Rome en Umbrië (14-27 aug.), Praag (26 okt.-3 nov.) en Egypte (10-24 nov.)
op het programma. Ze onderscheiden zich van het doorsnee-aanbod door hun originele
programmatie die soms afwijken van de platgetreden toeristische paden en door de
enthousiaste en deskundige begeleiding door Amarantdocenten. Voor 1992 staan nu
al meerdere reizen naar de Documenta te Kassel op het programma, samen met
Madrid, Italië (in het teken van Piero della Francesca), London en New York. Het
leuke is dat het gezelschap altijd meevalt gezien de gemeenschappelijke belangstelling
en de fijne sfeer. Alle reizen worden uitgewerkt in samenwerking met erkende
reisbureaus. Wie meer wil weten kan best schrijven of telefoneren naar Amarant
vzw, Hoogpoort 50, 9000 Gent, tel. 091/33 03 24.
- De werkgroep Oost-Vlaanderen van de vereniging ‘Levende molens’ heeft het
initiatief genomen om verschillende wind- en watermolens in de provincie open te
stellen voor het publiek. Deze openstelling heeft plaats op iedere laatste zondag van
de maanden mei, juni, juli en augustus, evenals op de Open Monumentendag op
zondag 15 september, en dit telkens van 14 tot 18 uur. Op genoemde zondagen zijn
volgende Oostvlaamse wind- en watermolens in werking te bezichtigen: Balegem
(Oosterzele): Klepmolen en Windekemolen - Ertvelde (Evergem): Stenen molen Herzele: Molen Ter Rijst en molen te Rullegem - Knesselare: Pietendriesmolen Lembeke (Kaprijke): Westermolen - Mater (Oudenaarde): Tissenhovemolen Meerbeke (Ninove): Fonteintjesmolen - Nukerke (Maarkedal): Molen Ter Hengst Oordegem (Lede): Fauconniersmolen - Poeke (Aalter): Hartemeersmolen Sint-Martens-Latem: Koutermolen - Sint-Niklaas: Witte Molen en Zwijnaarde (Gent):
Sonnevilles molen. Bijkomende informatie i.v.m. de Molenzondagen 1991 is te
bekomen bij: Jan Bauwens, Processieweg 11, 9620 Sint-Maria-Oudenhove (tel.
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091/60 74 42); Firmin Standaert, Abdijstraat 75, 9400 Ninove (tel. 054/33 16 73);
Provincie Oost-Vlaanderen, 9e Directie - Afdeling 91, Culturele Aangelegenheden,
Vogelmarkt 17, 9000 Gent (tel. 091/25 30 01).
- In juli programmeert het theater ARCA vier produkties: ‘Ruzie voor beginners’
van Paul Jacobs met Tine Ruysschaert en Gerd De Ley (Ar-
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cazolder, op 20, 21, 22, 23 juli, om 20.30 u.); ‘Zie ik hou van je’ (Arcazolder, op 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 juli om 12 u.); ‘Lavuiten vangen’ (Arcazolder, op 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 29 juli, om 17 u.); ‘Shirley Valentijn’ van Willy Russell
met Doris van Caneghem (Arca, op 24, 24, 26, 27, 28 en 29 juli, om 20.30 u.). Info
en plaatsbesprekingen: ARCA, St.-Widostraat 3, 9000 Gent, tel. 091/25 1860.
- Rik Lanckrock wil de motor zijn achter de oprichting van een Johan
Daisne-Genootschap en kijkt uit naar belangstellenden. In het tijdschrift ‘De
Gemeenschap’ publiceerde hij hieromtrent een artikel. Wie belangstelling voor dit
initiatief heeft kan Rik Lanckrock contacteren (tel. 091/22 35 83).
- Als blijvende herinnering aan de 60/40-viering van de Koning werd door de
Provincie Oost-Vlaanderen een CD/cassette op de markt gebracht. Hierop zingt
Johan Verminnen, samen met een jongerenkoor, twee liederen: ‘Zo aardig, zo klein’
en ‘Toekomstboogie’; Dirk Brossé componeerde ‘Prelude to a new age’ en ‘Kingsize
Music’. De CD en cassette kosten respectievelijk 300 fr. en 200 fr. Per verkochte
CD en/of cassette gaat 100 fr. naar de Provincie, de rest (200 fr. en 100 fr.) is integraal
voor de organisatie die de CD's en/of cassettes verkoopt. Info: 60/40-secretariaat,
Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent, tel. 091/23.38.11 (tijdens de
kantooruren).

• Gent - Venetië
Op 8/9 start de Vo Internationale Architectuurbiënnale van Venetië en loopt tot 6/10.
Het programma bevat een aantal parallel lopende manifestaties. In het indrukwekkend
Corderiagebouw van het Arsenalecomplex zijn er drie exposities: een overzicht van
de inzendingen van de internationale open architectuurwedstrijd ‘Una Porta per
Venezia’ - tien ontwerpen van internationaal gerenommeerde architecten voor het
Palazzo del Cinema, en een presentatie van 40 architectuurscholen uit de gehele
wereld. Het centraal gebeuren vindt plaats in de Giardini van de Biënnale, een grote
tuin waarin in de loop van deze eeuw maar liefst 28 landen hun eigen
tentoonstellingspaviljoen bouwen. België richtte als eerste land in 19ë7 haar eigen
paviljoen op. De Stichting Architecteuurmuseum v.z.w. (S/AM), opgericht in 1983,
kreeg van Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur, de opdracht om in
het Belgisch paviljoen een expositie samen te stellen voor de belangrijkste
internationale manifestatie van dit jaar in Europa. De beslissing om aanwezig te zijn
op de Biënnale van Venetië past binnen Minister Dewael's beleid om het kultureel
gebeuren in Vlaanderen een grotere buitenlandse uitstraling te geven. Architect Marc
Dubois, voorzitter van Stichting Architectuurmuseum v.z.w. en docent aan het Hoger
Architectuurinstituut Sint-Lucas werd aangesteld als commissaris voor deze Biënnale.
De Stichting Architectuurmuseum v.z.w. selecteerde projecten en realisaties van de
volgende architecten: Stéphane Beel, Architectenwerkgroep A.W.G. en bOb Van
Reeth, Luc Deleu, Paul Robbrecht en Hilde Daem, Marie-José Van Hee, Eugeen
Liebaut, Henk De Smet en Paul Vermeulen en Xaveer De Geyter. In de inkomruimte
wordt ook het ontwerp gepresenteerd voor het Belgisch paviljoen voor de Expo 92
te Sevilla, een project van de archtecten Giedo Driesen, Jan Meersman en Jan
Thomaes. Architect Christian Kieckens staat in voor de vormgeving van de
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tentoonstelling en van de bijhorende publikatie. Voor verdere informatie. Stichting
Architectuurmuseum v.z.w., Drabstraat 12, B-9000 Gent, tel. 091/25 66 76.

• Hasselt
Van 14/6 tot 31/10 kan men een bezoek brengen aan de tentoonstelling van het atelier
‘Vrije Grafiek’ in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan 12, 3500
Hasselt (tel. 011/22.78.32). Op dins-, donder- en vrijdag van 18.30 tot 21.30 u. op
woensdag van 14 tot 21.30 u., en op zaterdag van 14 tot 17 u. Gesloten op zondag
en maandag en tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.

• Leuven
Op 8/9 van 14 tot 18 u. viert het Psycho-Sociaal Centrum van Leuven, een
kleinschalige kliniek voor psychiatrische deeltijdsbehandeling, zijn Tweede
Poëziefeest. Hieraan voorafgaand werd een poëziewedstrijd uitgeschreven rond het
thema ‘Psychiatrie en Poëzie’ onder het motto ‘Ver-verzen’. Bekende en minder
bekende dichters lezen voor uit hun werk. Daarnaast is er een programma rond de
poëzie van Jotie 't Hooft, is er de uitreiking van de Poëzieprijs en speelt Erik Willems
een stukje uit zijn theaterproduktie ‘Ogion’. P.S.C. Mechelsestraat 84, 3000 Leuven.
Info: Jo Smet, tel. 016/23 89 60. Toegang: 80 fr. (voorverkoop), 100 fr. (aan kassa).

• Malmö (Zweden)
De dichter Stefaan van den Bremt is uitgenodigd op de Internationale Poëziedagen
in Malmö (Zweden). Dit jaarlijkse festival, dat nu aan zijn vijfde jaargang toe is,
vindt plaats van 21 tot 26 mei e.k. Dichters uit Catalonië, Cuba (o.m. de bekende
dissident Heberto Padilla, die nu in de V.S. woont), Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland (de gerenommeerde Paul Muldoon), Israël (Yehuda Amichal), Lithouwen,
Luxemburg, Schotland, Spanje, de V.S. en uiteraard ook het gastland Zweden zullen
uit eigen werk lezen in hun eigen taal; de organisatoren zorgen voor vertalingen in
het Zweeds. Het is de eerste keer dat er een dichter uit Vlaanderen deelneemt aan
deze Zweedse versie van Poetry International.

• Oudenburg
Van 27/7 tot en met 6/10 loopt in het voormalig abtsgebouw te Oudenburg
(Marktstraat) de tentoonstelling ‘Eeuwige rust, vereeuwigd leven. Gallo-Romeinse
grafheuvels in Haspengouw’, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan Romeinse
tumuli. Tumuli zijn hoge aarden grafheuvels die een typisch plattelandsfenomeen
vormen en in feite de omliggende landerijen beheersten. Aan de doden die hier
bijgezet werden, gaf de familie vaak rijke bijgaven mee als teken van blijvend respect
voor de overledene: naast crematieresten in een urne, aarden en bronzen vaatwerk,
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glas, juwelen en andere gebruiksvoorwerpen. De bezoeker krijgt de indruk dat hij
een wandeling maakt door een ‘tentoonstellingslandschap’, met unieke objecten
afkomstig uit de collectie van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren.
De expositie is dagelijks toegankelijk van 14 tot 18 uur. Info: Dienst voor Cultuur
& Toerisme, Weststraat 24, 8230 Oudenburg; tel. 059/26 71 71.

• Terneuzen (Nederland)
Van 11 tot en met 28/9 vindt het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen plaats,
georganiseerd in nauwe samenwerking met het Festival van Vlaanderen in België.
In oude kerken en historische gebouwen in Zeeuws-Vlaamse stadjes en dorpen
worden zestien concerten gegeven door vermaarde ensembles als het Orkest van de
18de Eeuw, The Amsterdam Baroque Orchestra, het Gulbenkian Koor en Orkest van
Lissabon, het Huelgas Ensemble, het Ricercar Consort, het Nederlands Kamerkoor,
het Koor van de Nederlandse Bachvereniging alsmede het solistenensemble daaruit,
Cappella Figuralis, het Radio Symfonie Orkest, het BRT Filharmonisch Orkest en
andere. In het kader van een ‘Muzikaal Kerkenpad’ georganiseerd in samenwerking
met de NCRV Radio, werken ook twee Zeeuwse koren aan het festival mee: het
Hulster Gemengd koor, dat onder leiding van Jo Ivens het Requiem van Duruflé zal
uitvoeren, en het Middelburgs Kamerkoor. Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
kiest voor zijn derde editie opnieuw voor een thematische aanpak. Stond bij de twee
eerste festivals muziek uit respektievelijk Oost-Europa en Scandinavië centraal,
ditmaal is in samenwerking met het festival Europalia Brussel gekozen voor muziek
uit Portugal. De Portugese muziek, die bij ons ten onrechte weinig bekendheid geniet,
heeft met name in de zeventiende en achttiende eeuw een periode van grote bloei
gekend. Voorbeelden van die muziek zullen tijdens diverse concerten in het Festival
van Zeeuwsch-Vlaanderen te horen zijn. Zo brengt het Gulbenkian Koort en Orkest
van Lissabon onder leiding van barokspecialist Michel Corboz het avondvullende
‘Te Deum’ van de 18de-eeuwse Portugese componist Joao Sousa Carvalho. Het oude
muziek-ensemble Segreis de Lisboa presenteert Portugese muziek uit de 16de, 17de
en 18de eeuw. Maar ook in de programma's van Nederlandse en Vlaamse ensembles
als Cappella Figuralis, het Huelgas Ensemble en het Radio Symfonie Orkest komen
Portugese componisten aan bod. Zo voert het Radio Symfonie Orkest de eerste
symfonie uit van Bomtempo, die omstreeks 1800 het Conservatorium van Lissabon
oprichtte. Speciale vermelding verdient in dit kader ook een orgelconcert in de
Basiliek in Hulst, waar - bij wijze van ‘opmaat’ voor het festival - de Nederlandse
organiste Dorthy de Rooy een programma met uitsluitend werken van Portugese
componisten zal uitvoeren. Het tweede belangrijke thema van het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen 1991 is ‘Het Requiem’. Met de uitvoering van liefst negen
verschillende toonzettingen van de ‘Missa pro defunctis’ (Dodenmis) herdenkt het
festival op een bijzondere wijze de sterfdag van Mozart. Diens Requiem KV 626
wordt onder leiding van Ton Koopman uitgevoerd door The Amsterdam Baroque
Orchestra en het Koor van de Nederlandse Bachvereniging met een kwartet
vooraanstaande solisten. Maar daarnaast staan Requiems op het programma van
Ockeghem - het oudst overgeleverde -, de Nederlandse componist Benedictus a
Sancto Josepho, familienaam Buns, de Duitse barokcomponist Biber, diens Franse
tijdgenoot Charpentier en uit deze eeuw het ‘Berliner Requiem’ van Kurt Weill en
de Requiems van Duruflé, Ligeti en Andrew Lloyd Webber. Alle informatie over
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het programma van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen is te vinden in een gratis
brochure, die vanaf heden verkrijgbaar is bij het Zuidlandtheater in Terneuzen, bij
de bureaus van het Festival van Vlaanderen in de diverse festival-steden, bij de
kantoren van De Stem in Zeeland en West-Brabant, bij de kantoren van de
Rabobanken in Zeeuwsch-Vlaanderen en bij diverse schouwburgen en concertzalen
in heel Nederland. Een exemplaar van de brochure kan telefonisch worden
aangevraagd bij het Zuidlandtheater in Terneuzen: 01150-95555 (vanuit België 00
31 1150 95555).
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• Veurne
De vzw ‘Fugato de Furnis’ organiseert de 22ste jaargang van het Internationaal
Orgelfestival Veurne waarbij vier internationale solisten een zeer gevarieerd
programma brengen, telkens om 20.30 u. in de St.-Walburgakerk. Op 11/7 opent
Nigel Allcoat (Engeland) de reeks met een buitengewoon improvisatieconcert. De
Nederlander Kees van Eersel uit Goes (zusterstad van Veurne) is op 25/7 te beluisteren
met werk van Bach, Vivaldi, Mozart en de Vlamingen Van Den Gheyn en Loeillet.
Peter Thomas (Vlaming) verzorgt het derde concert op 8/8 met werk van Frescobaldi,
Lübeck, Bach, Mozart, Franck en Marcel Dupré. Kamiel D'Hooghe brengt (al voor
de 22ste keer!) het slotconcert op 22/8 en vertolkt daarbij werk van Mozart, Du Mage,
Bach, C. Saint-Saëns en van de Vlamingen Jan Van Landeghem en Flor Peeters.
Toegangsprijs 150 fr. (130 fr. met reductie). Info: 058/31 21 54 van de Dienst voor
Toerisme.

• Watou
Tijdens de zomermaanden van 1991 wordt in het beschermde Westhoekdorp Watou
een groot project uitgewerkt rondom enkele hoogtepunten uit de Nederlandstalige
poëzie, periode 1950-1990; Vijfentwintig dichters uit Vlaanderen en Nederland
worden plastisch benaderd door evenveel beeldende kunstenaar: een schilder, een
beeldhouwer of een fotograaf legt een link met een poëet, probeert hem alluderend
naar een eerder uitdagend vers van Slauerhoff een tweede woning te geven. Maar
ook de omgeving kan zorgen voor een onderdak. De gedichten worden gevisualiseerd
over heel het dorpscentrum. Het plastisch werk krijgt dan uiteraard een (vind)plaats
in de directe omgeving van die gevisualiseerde poëzie. Dat project is elke dag (van
29 juni tot en met 8 september '91) te bezichtigen van 14 uur tot 19 uur. Op zondag
8 september krijgt de poëziezomer een slotapotheose met een ‘Codadag’. De
belangrijkste dichters uit Vlaanderen en Nederland zullen dan het dorp creatief
bezetten en onder het thema ‘Poëzie in levende lijve’ hun verzen lezen van 14 tot 18
uur in een gestileerde tuin, nadat ze zijn geïnterviewd door Martin Coenen, terwijl
een jazzensemble zorgt voor verademing en/of passende interpretatie. Om 18.39 u.
wordt die Codadag feestelijk afgerond met de creatie van tien composities rondom
tien hedendaagse gedichten uitgewerkt door hedendaagse Belgische componisten.
Die creatie wordt gebracht door het Nieuw Vlaams Symfonieorkest onder leiding
van Patrick Peire. Info: Wek/Roep Kultuur, p/a Gwij Mandelinck, Kapelaanstraat 2,
8978 Watou (tel. 057/38 80 93).
R.D.

Tentoonstellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het redactiesecretariaat
toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het
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afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 238 (sept.-okt. 1991)
vastgesteld op 16/8/91. Als er bij een tentoonstelling een datum vermeld staat die
bij het verschijnen van dit nummer voorbij is, betekent dit dat we het bericht te laat
ontvangen hebben om het nog in het vorige nummer te kunnen opnemen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Eduardo Arroyo
Schilderijen, Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 25/5 t/m
22/6.

• Marc Baudery
Recent werk, eigen atelier, Baasrodestraat 45, 9200 Baasrode, op 13 en 14/4.

• Marc Beerden & Vera Vandeurzen
Recent werk, Inkomhal en cafetaria van het Virga Jesseziekenhuis, 3500 Hasselt,
van 2/5 t/m 20/7.

• Ansuya Blom & Keith Brumberg
‘Scanning 1991’, Deweer Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 31/8 t/m
29/9, van zaterdag tot dinsdag van 14-18 u.

• Bernard Bosschaert & Godfried Theunynck
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, tot 26/5.

• Jan Broekmans
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, tot 6/7, open van dinsdag tot
vrijdag, van 14-18 u, zaterdag tot 17 u.

• Rik Brouwers (1904-1978)
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Retrospectieve met olieverfschilderijen, aquarellen, penseelschilderingen in
oostindische inkt en polygrafie, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, Sint-Niklaas,
van 9/6 t/m 28/7.

• Bruneau
Grootste zeefdruk van België (202 × 160 cm), Gallery Christ Delaet, E. van Dijckkaai
19/20, 2000 Antwerpen, van 31/5 t/m 14/7, op donder- en vrijdag: 11-18 u, op woens-,
zater- en zondag: 14-18 u.

• Daniel Buren & Michel Parmentier
Schilderijen, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, van 7/6
t/m 20/7, elke dag, behalve maandag, van 10 tot 16.45 u.

• Rob Buytaert
Grafische ontwerpen, 't Elzenveld, Mechelseplein 5, 2000 Antwerpen, van 10-26/5.

• André Callebaut
Recent werk, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat, 111, 9170 Waasmunster, van 5/4
t/m 14/5.

• L. Camus & Jan De Groef
Bronzen beelden, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 1/9 t/m 30/10.

• Georges Carrey
Recent werk, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 19/5 t/m 24/6.

• Gino Cenedese
Glas van Murano, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 1/8 t/m 30/8.
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• Marie-Claire Ceyfs
Aquarellen, Gallerij Indigo, Kerkstraat 15, Damme, tot 23/6.

• Clark Clarysse
Schilderijen en tekeningen, Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33, 8501
Heule/Kortrijk, tot 27/4.

• Mark Cloet
‘Fragmenten’, integratie van tekeningen en objecten, Galerie Fortlaan 17, 9000 Gent,
van 16/6 t/m 1/9, weekdagen (behalve dinsdag) open van 10.30-12 en 14-18.30 u;
zater- en zondag van 10.30-18.30 u. Galerie gesloten van 15/7 tot 15/8.

• Madeleine Colaço
Wandtapijten, Elzenveld, Mechelseplein 5, 2000 Antwerpen, van 31/5 t/m 16/6.

• Hendrik Coudijzer
Schilderijen, tekeningen, Kultuurcentrum ‘De Schakel’, Schakelstraat 8, 8790
Waregem, van 29/3 t/m 14/4.

• Dees De Bruyne
Een plastische confrontatie met de psychiatrie, School voor Psychiatrische
Verpleegkunde Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, tot 9/6.

• Staf De Bruyne
Schilderijen en gravures, Kunstcentrum Pro Arte Christiana, Prosperdreef 9, 3054
Vaalbeek, van 12 t/m 26/5.

• Liliane De Cock
Foto's, Museum voor fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tot 12/5.
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• Christine Comyn
‘Abstract’ - aquarellen, Galerij Frame, Brugstraat 188, 9880 Aalter, tot 29/6.

• Jo Delahaut
Recent werk, Roussel Blancquaert Art Gallery, Oude Burg 4, 8000 Brugge, van 14/4
t/m 30/6.

• Broeder Adrien Devos
‘Met de bijbel op zolder 2’, Museum Br. Max, Stationsstraat 36, Tessenderlo, tot
26/5.

• Lebuïn D'Haese
Sculpturale keramiek, Galerij Resonans, Zuidstationstraat 20, 9000 Gent, tot 12/5.

• Ignace Dierickx
Recent werk, Netwerk, De Ridderstraat 28, 9300 Aalst, tot 31/5.

• Dany Dubois
Recent werk, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 1/6 t/m 20/6.

• Irenée Duriez & Adi Steurbaut
Recent werk, Kunstcentrum Galerij 't Hof te Putten, Wichelsestraat 20-22, 9340
Lede, van 30/8 t/m 29/9.

• Leon Engelen
Schilderijen: landelijke taferelen, C.C. Gildhof, St.-Michielsstraat 9, 8700 Tielt, tot
16/6.
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• Mieke Everaert
Keramiek, Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33, 8501 Heule/Kortrijk, tot
27/4.

• Prosper Feyaerts
Schilderijen, Gemeenteschool, Overstraat, Veltem-Beisem, tot 20/5.

• Lieven Florizoone
Schilderijen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 20/4 t/m 5/5.

• Tom Frantzen
Beeldhouwwerk, Kunstforum, 9820 Schelderode (Merelbeke), van 17/5 t/m 9/6.

• Gaspar
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, tot 9/6.

• Daniel Gendron
Recente schilderijen, Simons Art, Thonissenlaan 14, 3500 Hasselt, tot 25/5.

• Vic en Frans Gentils
Recent werk, Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 2/6 t/m
30/6.

• Zsuzsa Gjürli
Hongaarse grafiek, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 1/9 t/m 30/10.
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• Rafael Gorsen
Recent werk, Kunstgalerij Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 17/5
t/m 25/6.

• Frans Haest (1902-1977)
Landschappen, Galery Haeste, Lange Doornikstraat 27, 2000 Antwerpen, tot eind
juni.

• Ado Hamelrijck
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 29/3 t/m 27/4.

• Injas
Schilderijen, Kunstforum, 9820 Schelderode (Merelbeke) van 17/5 t/m 9/6.

• Iréne Judong
Flux en Reflux, recente schilderijen en tekeningen, Galerie 32/20, Schaluin 27, 3200
Aarschot, van 19/4 t/m 19/5.

• Stan Kenis
Foto's, C.C. Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, tot 6/5.

• Juul Keppens
Schilderijen, eigen atelier, Konkelgoedstraat 29, 9280 Lebbeke, van 30/3 t/m 14/4.

• Kurt Kocherscheidt
Schilderijen en werken op papier, Galerie Fortlaan 17, 9000 Gent, van 16/6 t/m 1/9,
open op weekdagen (behalve dinsdag) van 10.30-12 en 14-18.30 u; zaterdag en
zondag 10.30-18.30 u; Galerie Fortlaan 17 gesloten van 15/7 t/m 15/8. Schilderijen
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van Kocherscheidt gelijktijdig in Museum Hedendaagse Kunst in Gent, van 15/6 t/m
1/9.

• Felix Labisse
Recent werk, Forum Gallery-Contemporary Art, Romestraat 20, 8400 Oostende, van
13/4 t/m 26/5.

• Jaak Lagrou
Schilderijen, Galerij Jan Van Eyck, VTB-VAB, 9000 Gent, van 30/3 t/m 14/4.

• Eugène Leroy & Eugène Dodeigne
Schilderijen en sculpturen, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 18/5 t/m
24/6, dagelijks open van 10-18 u, behalve op dinsdag.

• Marie-José Maes
‘Schalen’, Ten Huize van Marleen en Pol, Zeger van Heulestraat 33, Heule, tot 16/6.

• Raoul Marnef
Foto's, C.C. Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 9/5 t/m 3/6.

• Gothard Martens
Recent werk, Jan Van Zyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 20/4 t/m 5/5.

• Albert Mastenbroek
Recent werk, Forum Gallery-Contemporary Art, Romestraat 20, 8400 Oostende, van
6/4 t/m 12/5.

• Tina Modotti

Vlaanderen. Jaargang 40

Foto's, Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, van
17/5 t/m 23/6, van dinsdag t/m zondag tussen 10 en 17 u.

• Hans Mortelmans
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 4/7 t/m
2/9.

• Nicole Melis
Recent werk, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 14/9 t/m 3/10.

• Johan Messely
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, tot 1/5.

• Joris Minne
Gelegenheidsgrafiek en potloodtekeningen, Art Gallery Den Heeck, L. De
Baerdemaekerstraat 54, 2880 Bornem-Hingene, van 8/5 t/m 21/7, open op vrijdag,
zater- en zondag van 14-19 u.

• Dedee Naert & Herman Hertogs
Recent werk, De Schelde, Rijselsestraat 37, 8500 Kortrijk, tot 12/6.

• Maria Nordman
Recent werk, Galerij Micheline Szwajcer, Verlatstraat 14, 2000 Antwerpen, van 30/5
tot 30/7, open van woensdag t/m zaterdag van 14-18 u.

• Claude Pire
Pentekeningen en aquarellen, Galerij ‘Bleekhofke’, St.-Maartensberg, 2820 Rijmenam,
van 1/5 t/m 30/6.
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• Gio' Pomodoro
Schilderijen, sculpturen en aquarellen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2,
9770 Kruishoutem, van 25/5 t/m 22/6.

• Leen Pyl & Jean-Pierre De Bock
Schilderijen, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, St.-Niklaas, van 9/6 t/m 28/7.

• Eric Roets
Schilderijen, Gemeentehuis De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9720 De Pinte, tot 28/4.

• Eric Snell
Werken met verbrand hout, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 5/5 t/m
9/6.

• Paul Sochacki
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, tot 1/6.

• Sorina
Olieverven, pastels en houtskool, Galerij 't Kapelleke, Oever 27, 2000 Antwerpen,
van 23/3 t/m 8/4.

• Jenny Steenkiste
Retropoppen, pachwork en kant, Kantcentrum, Peperstraat 3a, 8000 Brugge, tot 30/9.

• Hans Vandekerckhove
Olieverfschilderijen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, tot 23/6.

• Marcel Rademakers
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Schilderijen, pastels en tekeningen, Galerij Louiza, Louizastraat 29, 2800 Mechelen,
van 6/9 t/m 23/9.

• Sonja Toye
Foto's, C.C. Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 6/6 t/m
1/7.

• Rita Vandekerckhove
Stilte van het licht, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, tot 28/4.

• Jan Van Den Driessche
Schilderijen, Argo Modern and Contemporary Art Gallery, Zeedijk 734, 8300
Knokke-Zoute, van 14/6 t/m 10/7, dagelijks open van 11-13 en 14-19 u. (behalve op
dinsdag).

• Willy Van de Velde
Recent werk, Kunstgalerij Marksheym, Bredabaan 840, 2170 Merksem, tot 31/5.

• Dorothea Van de Winkel
Wandtapijten, Galerij Resonans, Zuidstationstraat 20, 9000 Gent, tot 12/5.

• Noël Vandorpe
Schilderijen, Bank van Roeselare, Noordstraat 24, Veurne, van 31/5 t/m 15/6.

• Daan van Golden
Recent werk, Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam, tot 19/5.

• Renée van Hekken
Textielschilderijen, Kunstgalerie Marksheym, Bredabaan 840, 2170 Merksem.
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• Frans Van Immerseel (1909-1978)
Retrospectieve, brandglasramen, tekeningen, houtsneden, tot 7/6 in de F. Collin-zaal
van de KB-Toren, 2000 Antwerpen.

• Jan van Munster
Objecten, beelden, pyrografieën, Galerie Fortlaan, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 5/5
t/m 9/6.

• Pieter Vanneste
Beeldhouwwerken, Galerij Indigo, Marktplein, Kerkstraat 15, Damme, tot 23/6.

• Laurent Verfaillie
Recent werk, Geo Gyselinck Galerie, Wijngaardstraat 26, 8500 Kortrijk, van 7/6 tot
6/7, dagelijks van 10-12 en 14-18 u., gesloten op zonen maandag.

• José Vermeersch
Juwelen, Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33, 8501 Heule/Kortrijk, tot
27/4.

• Pieter Vermeersch
Schilderijen, Ten Huize van Marleen en Pol, Zeger van Heulestraat 33, Heule, tot
16/6.

• Antoon Vermeylen
Glasramen en grafiek, Initiatief, Mercuriusstraat 23, Berchem-Antwerpen, tot 30/9.

• Dario Villalba
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Recent werk, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
25/5 t/m 22/6.

• Kai Vöckler
Nieuwe schilderijen, Galerie Transit, Tiensevest 39, 3010 Leuven, van 3/5 t/m 9/6.

• Lawrence Weiner
Livres & Boeken, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, van
7/6 t/m 20/7, elke dag, behalve maandag, van 10 tot 16.45 u.

• Zacharias
Juwelen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 25/5
t/m 22/6/91.

• Groepstentoonstelling
‘Na 45 jaar... De Kring 46 leeft nog’, met werk van Jules Gonthier, Leo De Koninck,
Maurits Dousselaere, André Algrain, Constant Cosyn, Leon Dieperinck, Walter
Jonckheere, Jan Kellner, André Penninck en Adriaan Vandewalle, Onthaalcentrum
BBL, Markt 19, 8000 Brugge, van 7 t/m 21/9, open op weekdagen 9-12 en 14-16.45
u.
- Derde Biënnale Beeldend West-Vlaanderen met grafiek van H. De Blaere, Frans
en Franck, C. Goethals, E. Hoorne en G. Swimberghe en ruimtelijk werk van R.
Delbarge, A.M. Joncheere, P. Perneel, R. Vandekerckhove en K. Vercaemer, André
Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710 St.-Baafs-Vijve (Wielsbeke), van 4 t/m 26/5.
- Gesmolten, gelast en genageld, met werk van Marc De Roover, Dré Peeters en
Dany Tulkens, C.C. Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van
6/4 t/m 5/5.
- Recente schilderijen van Nicole Baert, Lena Recour en Trees Leroy, Très Galeria,
Zwevegemstraat 30, 8500 Kortrijk, tot 3/6.
- Zomersalon, met werk van Anto Diez, Simone, J.M. Boomputte,
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Rob De Man, Jozef De Coninck, Alfons Van Meirvenne, Marcel Corten. Vanaf 12/6
ook werk van Jan Hoogsteyns, Patricia Askri, Bernard Bosschaert, Godfried
Theunynck en Marc Deltour, Kunstcentrum 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9340 Lede, van 31/5 t/m 25/8, open vrijdag van 19-22 u, zater-, zon- en feestdagen
van 14-22 u.
- Kunstkring ‘Takkebank’, met werk van Maria Aerts, Jozef Gestels, Rosa Gijbels,
Marcella Kerkhofs, Georgette Kempeneers, Annie Kuppens, Lode Raymaekers,
Katlijne Vancluysen, Maria Vandebeek, Bernadette Vanhove, Maurits Vos, Bob
Vincke, Irène Schreurs, Jozef Sinko en Janny Stijntjes, C.C. Heusden-Zolder,
Dekenstraat 40, Heusden-Zolder, tot 23/6.
- ‘Ruimte in het beeld’ met beeldhouwwerk van Aerie Berkulin, Sjoerd Buisman,
John Claassen, Marijke de Goey, Herman Makkink, Loes van den Putte, Carel Visser
en Auke de Vries, Museum van Bommel-van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911
AD Venlo, van 15/5 t/m 8/9, van dinsdag t/m vrijdag van 10-16.30 u. en zater- en
zondag van 14-17 u.
- ‘De Vijfhoek’ met recent werk van Etienne Devis, Jan D'Haene, Paul Reniere,
Storms, Rik Vandewege, in de marge van de Poëziezomer '91, Vijfhoekstraat 10,
8978 Watou, van 9/6 t/m 8/9, open op zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur.
R.D.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Poëzie
• Jean-Paul Den Haerynck
Bouwval, uitg. Poëziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent, 1989, De Bladen voor de
Poëzie (jg. 37/3), 135 × 210 mm, 62 blz., genaaid 350 fr. - Jean-Paul Den Haerynck
(1955) is een dichter die niet over een nacht ijs gaat. Zijn debuutbundel Bouwval
heeft vrij lang op zich laten wachten, maar hij getuigt van een niet alledaagse kwaliteit
en bezit een eigen klank. Een evenwichtige structuur omsluit een doordachte en rijke
inhoud. Het substantief ‘bouwval’, zo zegt Van Dale, verwijst zowel naar de
overblijfselen van een ingestort gebouw als naar een vervallen gebouw, naar een
ruïne dus. Wat Den Haerynck doet is de bouwval van het verleden reconstrueren,
weer opbouwen in het gedicht, om op die wijze zijn plaats af te bakenen in het heden.
Dat verleden vindt zijn wortels op het platteland, in het landschap van de jeugden
kinderjaren (het Scheldelandschap van Zuid-Oost-Vlaanderen), in de herkomst en
het milieu, die mede bepalend zijn geweest voor de vorming en de geestelijke groei
van de jonge dichterlijke persoonlijkheid, maar die zich precies van dat verleden
onderscheidt. Bouwval bevat echter geen nostalgische mijmeringen over wat voorbij
is, evenmin een belijdenis van wat de dichter innerlijk beroert. Hij herschept wat
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geweest is in een eigen taal, een eigen metaforiek, die nog niet altijd even duidelijk
is, maar aantoont hoe ernstig hij met het woord begaan is en welke hoge eisen hij
aan het scheppen stelt. ‘Totale overgave. Zichzelf schrijvend - tot / offer. Enigma’,
luidt het in een vers. Den Haerynck buigt zich over het raadsel van het leven, het
bestaan, waarvan hij de onvolmaaktheid en de bestendige ‘bouwvalligheid’ erkent.
Het inspireert hem en zet hem aan tot poëzie die de gemiddelde uitgaven overstijgt
en in haar verdere ontwikkeling nog aan kracht kan winnen.
rvdp

• Fernand Handtpoorter
Franse paradijzen, uitg. Poëziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent, 1989, De Bladen
van de Poëzie (jg. 37/1), 135 × 210 mm, 78 blz., genaaid 350 fr. - Franse paradijzen,
de negende bundel van F. Handtpoorter, bevat in totaal zestig vrij klassieke sonnetten,
gegroepeerd rond vier thema's: de liefde, het verleden, vergankelijkheid en ‘het
portret’ of een aantal facetten van de menselijke samenleving. Met ‘Franse paradijzen’
bedoelt de dichter de ‘onbegrepen maar geruststellende’ illusies die zijn wereld
bevolken en aan de basis liggen van het ‘onwaarschijnlijk verdriet’. Handtpoorter
geeft zich echter niet over aan romantische bespiegelingen. Integendeel. Hij hanteert
het wapen van de ironie en het sarcasme en revolteert tegen al wat hij in onze
maatschappij ervaart als burgerlijke middelmatigheid, in de hand gewerkt door
godsdienst en moraal, opvoeding en milieu. Hij ontmaskert de schone schijn, rekent
af met zijn verleden en bouwt een eigenzinnige wereld op, die afwisselend gevoelig
en wrang gestalte geeft aan wat hem innerlijk beroert en hem tot schrijven aanzet.
Het moet gezegd dat Handtpoorter op vaardige wijze het sonnet beoefent en bewijst
hoe een geijkte vorm ook nog verrassingen kan bieden, als de dichter voldoende
geïnspireerd is en weet hoe hij aan het poëtisch woord zijn specifieke geladenheid
moet geven: ‘wat ik uit dit leven beur / zal ik met klanken vermengen, / verzen maakt
het mededeelzaam’.
rvdp

Literair proza
• Ernest Claes
Cel 269, uitg. Ernest Claesgenootschap vzw, Brusselsestw. 142, 3020 Winksele en
Lannoo/Tielt, 1990, geïll. met foto + tekeningen van Koen de Frenne, 235 × 275
mm, 150 blz., gebonden 985 fr. - De jaarlijkse uitgave van het Ernest
Claesgenootschap is ditmaal gewijd aan Cel 269 waarin de door de repressie ten
onrechte getroffen Claes zijn gevangenisimpressies uitschrijft. Schrijven als therapie
geldt heel in het bijzonder voor dit pakkend relaas van de schrijver die drie maanden
cel kreeg te St.-Gillis en die, merkwaardig genoeg, zijn verslag afsluit met de milde
zin: ‘Ik dank al degenen die goed voor mij waren’ (137). Gust Wittebols geeft in zijn
inleiding een klaar overzicht van de gebeurtenissen van 1944 (aanhouding en
gevangenneming) en de lastercampagne tegen Claes in de pers en van zijn proces
(1949) dat op een vrijspraak uitliep. Foto's en documenten vervolledigen het dossier
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en in de bijlagen worden o.m. nietgepubliceerde en tijdens het onderzoek aan het
licht gekomen hoofdstukken uit Cel 269 opgenomen. Beklemmende tekeningen van
Koen de Frenne (de laatste van de jonggestorven kunstenaar) geven Claes' werk een
passende verluchting mee die getuigt van een sterk inlevingsvermogen. Deze eens
te meer uitstekend verzorgde editie geeft niet alleen een idee van de meest dramatische
dagen uit het leven van Claes, zij geeft ons ook het beeld van een scherp observerende
en onophoudend schrijvende Claes, gelovig en niet verbitterd, vereenzaamd en toch
meevoelend met alle leed rondom hem. Cel 269 is vooral een literair en menselijk
document waarin wordt afgerekend met de onzalige repressie die veel onverdiend
leed veroorzaakte maar zelf door de geestelijke kracht van een weldenkend slachtoffer
werd weerstaan.
p.l.

Zoekertjes
Te koop aangeboden: tijdschrift West-Vlaanderen/Vlaanderen: jrg. 1955 (nrs 4, 5,
6), 1956 (1, 3), 1957 (1 à 6), 1958 (1 à 6), 1959 (43 à 48), 1960 (49 à 54), 1961 (55
à 60), 1962 (61 à 66), 1963 (67 à 72), 1964 (73 à 78), 1965 (79 à 84), 1966 (85 à
90), 1967 (91 à 96), 1968 (97 à 102), 1969 (103 à 109), 1970 (110 à 116), 1971 (117
à 123), 1972 (124 à 130), 1973 (131 à 137), 1974 (138, 139 à 143), 1975 (144 à 149),
1976 (150 à 155), 1977 (156, 159 à 161), 1978 (166), 1979 (168), 1982 (186, 190),
1983 (194, 196/197), 1984 (200, 202/203), 1985 (204 à 208), 1986 (209, 210, 213),
1987 (214 à 218). Info: Ignace Bailleul, Pontweg 60, 8700 Tielt; tel. 051/40 02 99.
• TE KOOP: Volledige reeks van het tijdschrift Vlaanderen, voorheen
West-Vlaanderen nrs. 1 t.e.m. 141 + 143, 145 t.e.m. 152 (1952-1976). Zeer goede
staat. Te bevragen na 18 uur tel. 03/252 95 86.
De recensies werden geschreven door:
p.l. = Patrick Lateur
rvdp = Rudolf van de Perre
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[nummer 237]
Nooit gebouwde Vlaanderen
Marc Dubois

Gent / Sint-Michielskerk Achitect Valentin Vaerwijek 1913

De mens bouwt en sloopt. Het bouwen is en blijft een van de meest boeiende
menselijk bezigheden. De wijze waarop de mens zijn publieke ruimte en zijn
gebouwen gestalte geeft is een sublieme spiegel van de samenleving, een visualiseren
van de maatschappelijke kontekst. Zo heeft onze huidige, op consumptie gerichte
samenleving onuitwisbare sporen nagelaten op ons gebouwd milieu.
In tegenstelling tot de plastische kunsten is de gebouwde omgeving het gevolg
van een collectief project met diverse partijen: opdrachtgevers, architecten en
aannemers.
Voor het schrijven van een boek of het maken van een beeld heeft men geen
vergunning nodig. In het bouwproces daarentegen worden zowel de bouwheer als
de ontwerper geconfronteerd met een tijdsgebonden klimaat dat bepalend is voor het
al dan niet tolereren van een ontwerp door de ‘bevoegde’ overheid. Ontwerpen blijven
soms ontwerpen omwille van de negatieve adviezen van commissies en andere
instanties die een ‘oordeel’ vellen.
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Het gebouwde is een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving waarmee iedereen
wordt geconfronteerd. Binnen het bouwproces neemt de bouwheer een cruciale plaats
in omdat hij financiële middelen wil investeren in een onroerend stuk patrimonium.
Maar al te vaak wordt in de geschiedschrijving de fundamente rol van de bouwheer
geminimaliseerd; hij is het die de mogelijkheden schept om een idee om te zetten in
materie.
Een bouwheer kan voor een zelfde opdracht voorstellen vragen aan diverse
architecten. Een interessant recent voorbeeld in Vlaanderen is de meervoudige
ontwerpopdracht voor een Sea Trade Center in Zeebrugge (1989). Men inviteerde
hiervoor de volgende architecten: AWG / bOb Van Reeth, Charles Vandenhove,
Fumihiko Maki, Aldo Rossi en Rem Koolhaas / OMA. De voorkeur ging naar het
subliem project van Koolhaas, een ontwerp dat men nu reeds kan bestempelen als
een hoogtepunt in zijn oeuvre. Of het uiteindelijk wordt gebouwd blijft een open
vraag. Het niet realiseren kan men bestempelen als een gemiste kans; anderzijds is
het voorstel zo sterk dat het verankerd blijft met de locatie tussen land en zee.
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Zeebrugge / Sea Trade Center Project Rem Koolhaas

Zeebrugge / Sea Trade Center Project Bob Van Reeth

In het inleidend essay ‘Dwalen door een nooit gebouwd land’ gaat professor Geert
Bekaert in op de verhouding van het architectuurontwerp tot zijn gebouwde realisatie.
Ook benadrukt hij dat het ongebouwde te voorschijn komt in het gerealiseerde.
Projecten die op papier bleven bezitten evenwel hun eigen materialiteit. Wie kent
niet het voorstel van architect Andrea Palladio (circa 1565) voor de nieuwe Rialtobrug
te Venetië! Via de schilderijen van Guardi en Canaletto wordt zijn brug voorgesteld
als een gebouwde realiteit. Architect Aldo Rossi verwijst vaak naar dit voorbeeld
wanneer hij het begrip ‘analoge stad’ hanteert. Erg boeiend is het bestuderen van
niet uitgevoerde projecten als een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van het
fenomeen stad. Bruno Fortier's onderzoek voor de ‘Atlas de Paris’ resulteerde in
1989 in een expositie ‘La Métropole Imaginaire’. Fortier analyseerde de mogelijke
impakt van niet uitgevoerde projecten op de ontwikkeling van de stad.
In dit themanummer van Vlaanderen werd niet gekozen voor onuitgevoerde privé
woningen. Op zich zou dit wel een boeiend verhaal opleveren. De nadruk ligt hier
op voorstellen die ongetwijfeld een grote impakt zouden hebben gehad op het gebied
van de stedebouw en het totaal stedelijk beeld.
De mens is gefascineerd door torens, een streven naar verticaliteit om de plek
vanop afstand te markeren. Kan men het Vlaamse landschap indenken zonder zijn
kerktorens?
Het beeld van Gent dat men in zijn geheugen vasthoudt is zeker de monumentale
torenrij. Het al dan niet verstoren van dit gekend beeld was van cruciaal belang binnen
de discussie omtrent de bibliotheektoren van de universiteit ontworpen door architect
Henry Van de Velde. Dat Gent toch deze toren kreeg heeft meer te maken met de
invloed die Van de Velde had, tot in het Koninklijk hof, dan met de architectonische
kwaliteiten die de toren bezit. De Kuip van Gent had er wel anders uitgezien indien
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men architect Valentin Vaerwijck's voorstel uit 1913 voor de torenbeëindiging van
de Sint Michielskerk had gerealiseerd.
Binnen de selectie in dit themanummer bevinden zich veel torens; van Hankar's
Art-Nouveau torenproject tot een IJzertoren toegankelijk voor auto's. Indien men
voor de expo 1958 had gekozen voor de toren van Stynen en Magnel had Brussel nu
vermoedelijk niet zijn Atomium!
Het is de eerste maal dat een tijdschrift in Vlaanderen aan dit thema aandacht besteedt.
De selectie kan men uitbreiden met nog meer voorbeelden. Wel is gekozen om de
meest bepalende voorstellen te documenteren. Verschillende auteurs geven via een
korte toelichting informatie hoe deze projecten zijn ontstaan en welke hun draagkracht
is binnen de architectuurontwikkeling.
Voor de kaft viel de keuze op architect Henry Van de Velde's ontwerp voor de
Antwerpse Linkeroever, de grote ‘Poort voor Vlaanderen’.
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Dwalen door een nooit gebouwd land
Geert Bekaert
1. Voor het gemak nemen we gewoonlijk als vertrekpunt voor ons denken aan dat
alleen wat gebouwd of gemaakt is, ook echt bestaat en zijn plaats kan innemen
temidden van de ons gegeven natuur. Al de rest is hersenspinsel. Het gebouwde is
tastbaar. Het is zichtbaar. Het heeft een duur. Men kan ervan weggaan en ernaar
terugkeren. Het blijft wat het was, waar het was. Het heeft iets onveranderlijks en
iets onbeweeglijks. Het gebouwde lijkt duurzamer dan de natuur zelf. Zelfs de ruïne
getuigt nog van het eeuwigheidskarakter van het gebouw. Als een gebouw komt of
verdwijnt is het een gebeurtenis.
Toch is het gebouwde niet meer dan een metafoor, een metafoor van het bouwen,
die eindeloze confrontatie tussen materie en geest. Dé werkelijkheid is het gebouwde
niet. Het is niets meer dan de onuitputtelijke verwijzing naar wat niet gebouwd is,
naar wat nog niet gebouwd is, naar wat nooit gebouwd kan worden, naar wat in het
bouwen evengoed ontstaat als ontsnapt, naar wat in het bouwen continu wordt
opgeroepen, zonder het er ooit echt is.
Van het gebouwde is het ongebouwde de eigenlijke kern. Het gaat altijd om het
ongebouwde, om dat wat in het gebouwde ongebouwd bleef, wat in het bouwen zelf
niet te bouwen valt, zoals wat in een gesprek misschien wel mee te delen, maar niet
uit te spreken valt.
Want het bouwen slaat hier dan wel direct op het gebouw, maar het geldt in bredere
zin voor alles wat gemaakt en gedacht wordt, een voorwerp, een tekst, een dans, een
toneelstuk, een partituur, een gesprek, een gedachte zelf. Denken en maken kunnen
niet los van elkaar bestaan. Denken is maken, is bouwen.
2. Het ongebouwde bestaat dus. Het bestaat in het bouwen in velerlei vormen. In de
sfeer van de architectuur betekent het vaak een reëel ontwerp dat niet of nog niet
werd uitgevoerd. Dit architectonisch ontwerp bestaat. Het is af. Het is ontworpen,
gemaakt, gebouwd. Wat we van het bouwen in het algemeen zegden, geldt evident
ook voor het architectonisch ontwerp. Het bezit zijn eigen materialiteit. Het eist zijn
plaats op in de architectuur, zoals een tekst, ook al is die nog niet gepubliceerd, tot
de literatuur behoort, of beter nog, tot de ‘scène de l'écriture’, het toneel van het
schrijven, zoals Jacques Derrida dit heeft geanalyseerd in zijn L'Ecriture et la
différence (1967).
Toch is de verhouding van het architectuurontwerp tot zijn gebouwde realisatie
heel anders dan de verhouding van een tekst tot zijn publikatie. Wanneer een tekst
in het openbaar wordt gebracht, op papier gereproduceerd, voorgedragen of gezongen,
verandert hij wel van status, maar wordt intrinsiek niet fundamenteel gewijzigd. Of
hij in een monumentaal of een minuscuul corps wordt gezet, in een schreefloze of
klassieke letter, in braille-tekens, of hij luid of stil wordt gelezen, het blijft dezelfde
tekst met dezelfde structuur van woorden en zinnen. Een tekst, een theatertekst niet
te na gesproken, bevat gewoonlijk geen aanduidingen voor de wijze waarop hij kan
of moet gereproduceerd of gerecipieerd worden.
Zoals een tekst, heeft ook het architectonische ontwerp zijn eigen ruimte, zijn
eigen ‘scène’. Het is aan dezelfde wetmatigheden van het ‘schrijven’ onderworpen.
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Het is evenmin afhankelijk van de wijze waarop het gereproduceerd wordt, al is die,
zoals bij een tekst, daarom nog niet onverschillig. Ook een ontwerp kan in
verschillende handschriften gecopieerd worden. Het kan vele gedaantewisselingen
ondergaan zonder zijn identiteit op te geven.
Zoals een tekst niet altijd ontstaat met het oog op publikatie, maar louter om
zichzelf, zo wordt ook een ontwerp vaak gemaakt zonder enige gedachte aan
uitvoering, wat niet belet dat het om een perfect uitvoerbaar project gaat. De
architectuurmodelboeken, de oude én de nieuwe, geven hiervan een bijzondere
illustratie. Ze zijn misschien wel op uitvoering gericht, maar zeker niet direct. Als
model of type bieden ze zich aan voor interpretatie. Het zijn slechts instrumenten
voor het op uitvoering gerichte ontwerpen.
Soms bestaan modelboeken uit afbeeldingen van bestaande gebouwen. Maar even
vaak bevatten ze een vorm van ideële ontwerpen die een concept vastleggen dat als
inspiratiebron, richtlijn of hulpmiddel kan gebruikt worden voor ‘reële’, zogenoemd
realistische, direct op uitvoering gerichte ontwerpen. Die twee vormen van ontwerpen,
die overigens evenmin helemaal los van elkaar te koppelen zijn, vinden we reeds
terug in de logboeken van de kathedraalbouwers, zoals dit van Villard de Honnecourt
uit de eerste helft van de dertiende eeuw. Naast zijn Plus excellents bastiments de
France (1576-1579), waarin hij historische voorbeelden inventariseert, publiceert
Jacques Androuet du Cerceau ook zijn Livre d'Architecture (1559) ‘contenant les
plans et dessaings de cinquante bastiments tous differens: pour instruire ceux qui
désirent bastir, soient de petit, moyen, ou gran estat’.
Meer dan vier eeuwen later vinden we in de publikaties van Eugène Viollet-le-Duc,
naast de bekende ideële voorstellen voor een waarachtig eigentijdse architectuur, die
ver van elke concrete opdracht zijn geformuleerd, in zijn Habitations modernes ook
de afbeeldingen van voorbeeldige realisaties. Die traditie kunnen we doortrekken tot
ver in de twintigste eeuw, met het oeuvre van Le Corbusier bijvoorbeeld. Beide
vormen van ontwerpen, gebouwd of ongebouwd, behoren evenzeer tot de wereld
van het bouwen.
Een belangrijke verschuiving heeft zich in deze verhouding voorgedaan door de
opkomst van de fotografie. De foto geeft een andere interpretatie van het gebouwde
dan de tekening. Fotografische opnamen hebben de modelboeken van bestaande
gebouwen verdrongen en het ideële ontwerp in een ander licht gesteld. Ze heeft het
zo mogelijk nog meer verzelfstandigd. Peter Eisenman plaatst zelfs de zaken helemaal
op hun kop als hij het ontwerpen niet meer op het bouwen betrekt, maar het bouwen
als een illustratie van het ontwerpen beschouwt. Ook voor Aldo Rossi is het ontwerpen
een volkomen zelfstandige bezigheid geworden. Het ontwerp bestaat. Het beweegt
zich in zijn eigen wereld, de wereld van het ontwerp, de wereld van het bouwen, de
verborgen kant van het bouwen.
3. Hoe verzelfstandigd ook, toch is het architectuurontwerp
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Architect Mies van der Rohe (1886-1969) Project voor een beglaasde toren Bahnhof Friedrichstrasse
/ Berlijn 1919
Fotomontage

nooit helemaal onafhankelijk van het bouwen. Ook al is het compleet in zichzelf
besloten, tot zijn compleetheid hoort de referentie naar de materiële, bouwkundige
realisatie. Hoezeer men ook probeert het architectonische ontwerp in onderscheiden
categorieën op te delen, zoals bijvoorbeeld al dan niet expliciet op uitvoering gericht,
al dan niet uitvoerbaar, het blijft zich in zijn algemeenheid toch onderscheiden van
andere vergelijkbare ‘teksten’. Gelijk welk architectuurontwerp staat tot het bouwen
in een andere verhouding dan het publiceren van een geschreven tekst in een of
andere vorm of het uitvoeren van een muziekpartituur op een of andere wijze. Een
architectuurontwerp voert men niet uit. Men bouwt het. ‘Nooit gebouwd Vlaanderen’
klinkt alsof er iets aan dat gebied ontbreekt door het feit van het bestaan zelf van
ongebouwde ontwerpen.
Als men die relatie van het ontwerp tot een externe materialiteit, extern aan de
eigen materialiteit van het ontwerp zelf, vooropstelt, moet men echter erg voorzichtig
zijn om het begrip zelf van architectuur niet al te zeer te reduceren. Een eerste gevaar
bestaat erin het bouwen van een ontwerp te zien als een eenmalige uitvoering, ook
al is het waar dat zulks meestal het geval is. In tegenstelling tot een muziekpartituur
die eindeloos kan uitgevoerd en geïnterpreteerd worden, is een architectuurontwerp
in vele gevallen voor één enkele realisatie, één enkel gebouw bestemd en niet als
zodanig herhaalbaar.
Toch put de effectieve realisatie ervan het architectonische ontwerp nooit uit. Elk
ontwerp is meer dan het gebouw dat het voortbrengt. Zelfs een zo specifiek ontwerp
als dit voor het Justitiepaleis in Brussel reikt verder dan de realisatie van dat gebouw
op die plek en dat tijdstip. Datzelfde geldt ook voor het ontwerp van het Crystal
Palace van de Londense Wereldtentoonstelling in 1851 dat, in tegenstelling tot het
Justitiepaleis van Brussel, de ‘stabilitas loci’, het vastzitten aan één plek, lijkt te
negeren en als een reizende kermistent nu eens hier en dan weer daar met dezelfde
materialen en volgens hetzelfde plan kan opgetrokken worden. Waarom zou een
kermistent geen architectuur zijn?
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Deze extreme voorbeelden wijzen beide, elk op hun eigen wijze, op het feit dat
de ruimte-tijd-binding van de architectuur aan één bepaalde plek niet mag overdreven
worden en dat de ‘genius loci’ niet als een vooropgesteld principe gehanteerd kan
worden. In de actuele discussie is deze bevinding van het allergrootste belang. Het
Justitiepaleis van Brussel heeft een plek gemarkeerd, dat is duidelijk. Maar daarom
is het nog niet aan die plek gebonden. Zoals een nomadentent of het Crystal Palace
zou het op vele plaatsen neergezet kunnen worden. Het is dan telkens hetzelfde, maar
ook telkens anders. Het hergebruik van dezelfde ontwerpen voor andere gebouwen,
zoals wel vaker voorkomt, geeft hiervan de beste illustratie. We kunnen bijvoorbeeld
denken aan de talloze neoklassieke stationsgebouwen, alle naar hetzelfde ontwerp,
die in diezelfde tijd overal werden neergezet, of aan de identieke tankstations of
wegrestaurants van vandaag, om van de woningbouw maar te zwijgen. Aan de tijd
is het ontwerp, even-
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min als aan de ruimte, strikt gebonden. Als Rem Koolhaas het ontwerp voor een
glazen toren van Mies van der Rohe voor Berlijn uit de jaren twintig decennia later
weer opneemt in zijn eigen ontwerp, dan heeft dit niets van zijn actualiteit ingeboet.
Ditzelfde ontwerp had hij ook kunnen integreren in zijn ‘retrospectief manifest’ voor
New York.
Hetzelfde zou men kunnen beweren van het controversiële Barcelona-paviljoen
van Mies van der Rohe, ontworpen voor de Wereldtentoonstelling van 1928, op die
tentoonstelling gebouwd en erna gesloopt, en ten slotte een halve eeuw later opnieuw
op diezelfde plek, die heel anders was geworden, opgetrokken. Tegenover die
oorspronkelijk plek en tijd gedraagt het zich autonoom. Het is er in elk geval niet uit
afgeleid of eraan gebonden. Het paviljoen zou evengoed op de Grote Markt van
Antwerpen of op het Sint-Pietersplein in Gent kunnen staan. De plaats- en
tijdsgebondenheid van de architectuur en dus ook van het ontwerp blijkt dus verre
van absoluut te zijn. Dat die categorie in de Westerse architectuurtheorie zo'n grote
betekenis is toegekend, karakteriseert echter op een heel typische wijze het Westerse
denken zelf. De monumentaliteit, die hiervan het gevolg is, is in vele andere
cultuurgebieden, zoals het Japanse bijvoorbeeld, zo goed als onbekend. Of het ook
als een kenmerk van superioriteit moet beschouwd worden, zoals dat in de traditie
van het Westerse architectuurdenken gebruikelijk is, is nog de vraag.
4. Die specifieke relatie van het architectuurontwerp tot zijn mogelijke realisatie
geeft ook het nooit gebouwde ontwerp een aparte kleur. Niet omdat het nooit gebouwd
werd, is het ontwerp verloren of nutteloos. Het ontwerp bestaat niet alleen in zichzelf,
zoals reeds werd aangestipt, maar behoort ook tot de wereld van de architectuur en
in de eerste plaats tot het oeuvre van de ontwerpende architect. Niet zelden gebeurt
het dat deze een afgewezen ontwerp in een al dan niet gewijzigde vorm elders inzet.
Een ontwerp hoeft niet eens van buitenaf afgewezen te worden. De ontwerper zelf
kan een voltooid ontwerp opzij schuiven, nadat dit ontwerp hem op weg heeft gezet
naar een ander inzicht. Elk ontwerp is in die zin voorlopig en levert aanzetten voor
nieuwe ontwerpen. Soms kan een ontwerper van geluk spreken dat een ontwerp niet
gebouwd wordt.
De mate van inzetbaarheid van een onuitgevoerd ontwerp hangt in grote mate af
van de architectuurbenadering van de ontwerper. Als een architect zich, met de
woorden van Gerrit Komrij, alleen maar als een legkip beschouwt in plaats van als
een paradijsvogel, is het duidelijk dat de termen ontwerpen en architectuur in dit
geval niet veel meer te betekenen hebben. Beide zijn dan even plichtmatig.
De binding van het ontwerp op het bouwen kan even inspirerend als afremmend
zijn. Zelfcensuur is ook voor een ontwerper geen ijdel woord. Een ontwerp kan
makkelijk worden gebreideld door de zogenoemde haalbaarheid, de eisen van de
opdrachtgever of van de constructeur. De intieme relatie van het ontwerp tot het
bouwen is van een andere aard dan die van een onmiddellijke haalbaarheid. Voor de
ontwerper is het
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Architecten Le Corbusier & Pierre Jeanneret ‘Plan Voisin’ / Parijs 1925
uit: L'Architecture Vivante / 1931

ontwerp evenzeer als voor de opdrachtgever of de constructeur een uitdaging, zo niet
ontaardt het in een slaafse inwilliging van vaak slecht geformuleerde verzoeken, het
legkipsyndroom.
Vele van de ongebouwde ontwerpen werden niet gebouwd, niet omdat het geen
goede ontwerpen waren, maar omdat ze niet slaafs genoeg de denkbeelden van de
opdrachtgevers weergaven. Een echt ontwerp is een ongebouwd ontwerp, in die zin
dat het zich niets van de oneigenlijke redenen van een mogelijke bouwafwijzing
aantrekt, maar zichzelf naar zijn eigen normen realiseert. Soortgelijk ontwerp hoeft
dan niet direct visionair of utopisch te zijn. Niet elke architectuurvoorstelling kan
voor een ontwerp doorgaan.
5. Ook in Vlaanderen, dat geen land van architectuur genoemd kan worden, zijn vele
sporen van niet gebouwde ontwerpen bewaard. Als we ons niet aan de laatste twee
eeuwen houden, waarover het in dit nummer gaat, is het meest bekende voorbeeld
wel de tekening van Metsijs voor de torens van de Sint-Pieterskerk te Leuven, maar
er zijn vele andere plannen die nooit of slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd. Veel
utopie is er meestal niet mee gemoeid. Zelfs in zijn ontwerpen blijft de Vlaming met
de voeten op de grond. Zelfs wat gebouwd werd, staat er dus vaak als een verwijzing
naar wat niet gebouwd werd. De meeste van onze kathedralen werden nooit voltooid.
De neo-gotische droom van Vivekapelle laat vooral zien wat er nooit is gekomen.
De fragmenten van de tuinbouwwijken na de Eerste Wereldoorlog, maar ook de
hoogbouwwijken na de Tweede Wereldoorlog, staan er als de gebouwde bewijzen
van wat er niet werd gebouwd, het nieuwe gedroomde land.
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De Familiestères in Gent
1852
Architect Dr. Adolphe Burggraeve
Guido Deseyn
Gent was in het laatste kwart van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw
de sterkst geïndustrialiseerde Vlaamse stad. Niet te verwonderen dat belangrijke
sociaal-economische gebeurtenissen en stedebouwkundige ingrepen in dit ‘Manchester
van het Vasteland’ daarvan het gevolg waren.
Zo huisvestte Gent rond 1850 de grootste concentratie proletariërs van Vlaanderen
binnen zijn muren. En dit in armzalige beluiken en onhygiënische omstandigheden,
slechts te vergelijken met de toestand in het échte Manchester - ons welbekend door
Friedrich Engels' verslag uit 1844.
Het bestaan van een ‘arbeidersvraagstuk’ kon niet worden genegeerd. Remedie
werd gezocht in een betere huisvesting. Doch de overheid schoof de aanpak ervan
steeds strategisch voor zich uit en liet dit aan het privé-initiatief, ja zelfs aan
liefdadigheidsinstellingen over.
Dit leverde vanuit burgerlijk-medische hoek een tegenhanger op voor Engels'
klassieker, nl. het rapport van de artsen Mareska en Heyman over de werk- en
woonomstandigheden van de Gentse katoenarbeiders (1845). Het daaropvolgend
‘Congrès d'Hygiène Publique’ (Brussel 1851) leidde in de praktijk slechts tot een
burgerlijke ‘symptoom-bestrijding’, waarin voor fundamentele aanpak geen plaats
was.
In dit perspectief pasten de projecten anno 1852 voor de ‘Cités Ouvrières’ van
‘l'homme aux projets’, de universiteitsprofessor Dr. Adolphe Burggraeve (1806-1902)
wonderwel. Een initiatief dat in de 19de eeuw in Vlaanderen zijns gelijke niet kende.
En toch verzandden de verlicht-burgerlijke ideeën van Dr. Burggraeve in de onwil
van de behoudsgezinde Gentse industriëlen. Burggraeves pogingen om de huisvesting
van de arbeidersbevolking te verbeteren droegen door hun afhankelijkheid van het
overheidsinitiatief de kiem van demislukking in zich. Zijn voorstellen verschilden
nochtans ideologisch grondig - ook al lagen zij op het eerste gezicht op dezelfde
golflengte - van deze der Vroege of Utopische Socialisten, zoals de Engelse
filantropische industrieel Robert Owen (1771-1858) of de Fransman Charles Fourier
(1772-1837). Net als bij een aantal ‘inventors’ voor hem, zoals Steadman Whitwell
(1832) of John Minter Morgan (1845), vertaalde Burggraeve Owens ideeën voor een
ideale leefgemeenschap in een huisvestingsmodel op vierkant grondplan met ca.
honderdvijftig meter zijde (meestal individuele woningen omvattend), hoekpaviljoenen
met gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, axiale poortgebouwen met
middenstandsfuncties, en een centraal hoofdgebouw (een gemeenschapsgebouw:
school, vergaderzaal of kerk).
Doch daarmee hield iedere gelijkenis op. Burggraeves ‘blauwdruk’ sloot verder
eerder aan bij het ‘Panopticum’ van de Engelse rechtsgeleerde Jeremy Bentham
(1748-1832): het renaissance-centraalperspectief in concentrische of veelhoekige
gebouwencomplexen om het toezicht te vergemakkelijken. Of nog: neo-classicistische
architectuur in functie van het ‘heropvoedingsmodel’ - de voorloper van de
19de-eeuwse stervormige gevangenissen.
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Daaromtrent laat Burggraeve ons geen enkele illusie: ‘...geen enkele ruimte kan
tot sluikstorten, ongeregeldheden of clandestiene acties aanleiding geven (...) enkel
de eigenliefde van de arbeider-bewoner zal worden bevorderd, niet te willen
onderdoen voor zijn gebuur (...) de gemeenschap ontwikkelt haar eigen sociale
controle: dit is de enige vorm van “communisme” die wij voorstaan...’.
Benthams stervormig panopticum werd door Dr. Burggraeve geënt op de utopische
vierkante familiestères: een ingeschreven cirkel woningen met acht radiaal ingeplante
woonblokken in rug-aan-rug bebouwing. Vanop de rondgang op de verdieping van
het centrale gemeenschapsgebouw was het toezicht op de gehele familistère
gewaarborgd.
Burggraeve plande zo'n 10-tal van deze ‘Cités Ouvrières’ verspreid op strategische
plaatsen t.o.v. beruchte arbeiderskwartieren in de Gentse binnenstad, om hun
‘weldadige invloed’ op de omgeving te laten uitstralen...
Het voorstel werd niettemin afgewezen met het argument dat in de radiale ‘corps
de logis’ geen enkele kamer rechthoekig was! Een alibi dat duidelijk de vrees van
de Gentse industriëlen vertolkte voor het tot stand komen van ‘rode dorpen’ waar
het gevaar voor samenscholing als een reële bedreiging werd gezien: ‘...Elke Cité
Ouvrière is een potentiële citadel, waarin een oproer zich zal verschansen achter het
huis van de arme...’.
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Winkelgalerij in Gent
1890
Architect Jacques Vanden Broecke
Guido Deseyn
Naar het einde van de 19de eeuw ambieerde de Gentse industrieburgerij, geleid door
dynastieën textielbarons, voor hun stad metropool-allures.
Reeds met de realisatie van het Zollikofer-De Vigneplan in 1880-1884, volgens
Haussmannistische beginselen, kregen de Gentenaars de smaak te pakken. Daarin
verbond een brede, ontdubbelde commerciële as het oude stadscentrum met het
Zuidstation, Gents enige ‘moderne’ uitweg naar de buitenwereld. Grootsteedse
warenhuizen en ‘magasins de nouveautés’ verrezen langsheen deze nieuwe
monumentale winkelstraten. Gevelbrede beglaasde puien boden de gegoede burgerij
ter plaatse wat zij zich voorheen slechts te Brussel of Parijs konden aanschaffen. En
de euforie van de ecclectische gevelarchitectuur loog er niet om.
Grondspeculatie en bouwwoede waren de motoren van deze indrukwekkende
operatie die het hele middeleeuws kwartier Overschelde tabula-rasa naar de Belle
Epoque ‘saneerde’.
In deze euforie kaderde ook de ‘projectontwikkeling’ voor een megalomanisch
multi-functioneel centrum rond drie winkelgalerijen dat de uiteinden moest sluiten
van de tweepuntige ‘vork’ die ontsprong uit de monumentale Vlaanderenstraat. Het
ging om een voorstel waarvan de Brusselse architect Vanden Broecke zowel ontwerper
als promotor bleek te zijn. Buiten één gedetailleerd grondplan in de verzameling van
het Gents Stadsarchief bleef verder niets bewaard. Ging het hier om een PPP (Private
Public Partnership) project ‘avant-lalettre’?
De ‘Galerijen Vanden Broecke’ moesten blijkbaar alle andere winkelgalerijen van
België in de schaduw stellen. En zij konden gerust in concurrentie gaan met realisaties
elders in Europa, waaraan zij blijkbaar wel inspiratie ontleenden: de Galleria Vittorio
Emanuelle II (Milaan 1865-1867), de Kaisergalerie (Berlijn 1871-1873), de Passage
Van Wijck (Den Haag 1882-1885) en misschien nog de Galleria Umberto I (Napels
1887-1891).
Gent had reeds enige decennia daarvoor het verschijnsel ‘passage’ mogen
bewonderen in de Vanderdonckt-doorgang (de ‘Glazen Straat’ 1846-1847, verbouwd
1880 en 1895, gerestaureerd 1989). Doch de vergelijking tussen de omvang van deze
winkelgalerij met de niet-gerealiseerde Vanden Broecke-galerijen getuigt eens te
meer van de schaalvergroting die zich nauwelijks een halve eeuw voltrok in de
distributie-sector.
Uit het opzet blijkt eveneens hoe men reeds op het einde van de 19de eeuw de
leefbaarheid van winkelgalerijen afhankelijk moest maken van de multi-functionaliteit
van het geheel, en hoe men deze tevens als onderdeel van de stadssanering opvatte.
Het project speelde in op reeds florerende (Veldstraat, Mageleinstraat) of aankomende
(Volderstraat, Cataloniëstraat) winkelstraten. Een potentiële klant zou tussen het
Zuidstation en de Veldstraat één groot winkelkwartier aantreffen. Een wirwar van
kronkelende middeleeuwse straatjes moest worden ‘weggesaneerd’, zodat een
speculatief hoogstinteressant terrein van ca. 20 ha bouwrijp werd.
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Het complex omvatte drie grote winkelgalerijen (stervormig ingeplant vanuit een
centrale rotonde onder een reusachtige glazen koepel), waartussen twee overdekte
‘roep’-markten, een beursgebouw, een post- en een telegraafkantoor, badhuizen voor
mannen en vrouwen, een grootwarenhuis en een openbare verkoopzaal. De veiligheid
werd verzekerd door een politie- en brandweerpost.
De ‘Galerie du Roi’ telde twintig winkels en gaf uit op de Mageleinstraat. De
‘Galerie de la Reine’ zou met haar zesentwintig winkelruimtes worden geaxeerd op
de monumentale ingang van het in 1885 voltooide en destijds fraaiste Gentse
grootwarenhuis Dutry-Colson (architect Octaaf Van Rysselberghe). Dit levert ons
meteen de vroegste datering waarop het (overigens ongedateerde) project werd
voorgesteld. Einddatum was 1897, jaar waarop de Sint-Niklaasstraat dwars door het
huizenblok werd aangelegd.
De ‘Galerie Van Artevelde’, met ingang tegenover het zuilenportiek van de
Universiteits-aula (1816), was de grootste met dertig ‘fonds de commerce’ rond de
roepmarkten.
De vermoedelijk meest monumentaal uitgewerkte gevel met daarin de vierde
hoofdingang, deze van de beurs, was gesitueerd tegenover het zuidportaal van de
Sint-Niklaaskerk.
Het Project Vanden Broecke is echter nooit gerealiseerd: Gent was rond de
eeuwwisseling blijkbaar toch te provincialistisch.
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Torenproject voor de Brusselse Expositie 1897
‘Het Nieuwe Brussel’ 1894
Architect Paul Hankar
Anne Van Loo
In het begin van 1893 bouwt Paul Hankar (1859-1901) zijn eigen woning in de
Defacqzstraat, net op hetzelfde ogenblik dat Victor Horta niet ver daarvandaan hotel
Tassel optrekt. Deze twee gebouwen luiden de Art Nouveau in. Ze verwoorden de
uiteenlopende ideeën van twee architecten die zich van elkaar onderscheiden door
hun culturele en esthetische visie, hun opvatting over constructie en materialen en
vooral door de omvang van de opdrachten die men hen toevertrouwt.
Horta is architect van de liberale, verlichte, hoge burgerij. Hij is niet enkel de
ontwerper van de eerste grootwarenhuizen, maar ook van het Brusselse Volkshuis.
Paul Hankar was voor alles de architect van de kunstenaars: Albert Ciamberlani,
René Janssens, Léon Bartholomé, Georges Buysse en Philippe Wolfers. Hij bouwt
heel wat privé woningen, landhuizen, enkele herenhuizen en winkels. De reden
waarom hij zijn loopbaan vooral richt naar de woningbouw en niet naar grotere
programma's, ligt vooral bij zijn cliënteel.
Hankar probeert nochtans verschillende malen om deze beperking te doorbreken.
Een voorbeeld hiervan zijn de stedebouwkundige studies met een relatie tot het
stedelijk monument. Het project ‘Het Nieuwe Brussel’ staat centraal in deze
problematiek. Samen met zijn vriend, de schilder-decorateur Adolphe Crespin, werkt
hij aan dit ontwerp in 1894. Hun hoofdbetrachting is de inplanting van een nieuwe
wijk ter gelegenheid van de Universele Expositie in Brussel. Als verdediger van een
nieuwe architectuur verwerpt Hankar een historiserende reconstructie van oude
wijken die men doorgaans op dergelijke grootse manifestaties bouwt. Niet ver van
het toekomstig terrein voor de Kongo-Expositie in Tervuren voorziet hij eerst een
tentoonstellingspaleis bekroond door een achthoekige toren in metaal en glas. Hiervan
is een

prachtige aquarel bewaard gebleven in het Hankararchief. Hij laat dat idee uiteindelijk
vallen voor een ‘moderne wijk’, een echt stadsdeel met talrijke publieke voorzieningen
die gelegen zijn rond een plein langsheen twee assen die elkaar snijden in een rechte
hoek. Dit project is interessanter qua programma dan de vooropgestelde vorm; het
zal echter nooit worden uitgevoerd.
Alhoewel ze slechts een onderdeel was van de Universele Expositie van 1897,
zou de Kongo expositie een belangrijke rol spelen in de verspreiding van de Art
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Nouveau zowel in België als in het buitenland. Paul Hankar was als hoofdarchitect
zeer nauw betrokken bij deze Kongo-expositie. Hij verzorgde de decoratie van een
groot gedeelte ervan en had de coördinatie van de andere zalen, ontworpen door
Henry van de Velde, Georges Hobé en Gustave Serrurier-Bovy.
Het doel van dit opzet was de koloniale produkten en materialen een grotere
bekendheid te geven. De Kongo expositie bood ook de gelegenheid aan heel wat
buitenlandse gasten om de Art Nouveau te ontdekken die men weldra als ‘Belgische
Stijl’ zou omschrijven.
Het oeuvre van Paul Hankar was trouwens een revelatie voor de Oostenrijkse
architect Otto Wagner, vader van de Wiener Secession.
In zijn belangrijke Hankar-monografie geeft François Loyer hem voor de eerste
maal de plaats die hij verdient naast Horta en Van de Velde. Hankar stierf toen hij
amper veertig jaar oud was. Zijn te korte loopbaan en de afbraak of de verbouwing
van bijna zijn geheel zijn architectonisch oeuvre maken duidelijk waarom hij in de
vergeethoek was beland. De prachtige aquareltekeningen die hij ons heeft nagelaten,
getuigen overduidelijk van zijn talent.
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Foto: Archives d'Architecture Moderne, Brussel
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Het ‘koninklijke’ Oostende
1902
Architecten Girault, Maquet en Marcel
Ronny Gobyn
Leopold II was ervan overtuigd dat de verfraaiing van de steden door het aanleggen
van parken en brede beplante lanen en de grandeur van de monumenten en gebouwen
de uiterlijke tekens waren, waarvan de welvaart en het prestige van een natie konden
afgelezen worden. Brussel kreeg in de eerste plaats zijn aandacht. De schittering van
de hoofdstad zou uitstralen over alle gewesten van het land. Daarnaast genoten de
kust en vooral Oostende van zijn interesse. Tijdens de ‘Belle Epoque’ waren de
badsteden, met hun luxueus hotel- en villatoerisme, de plaatsen bij uitstek waar de
nieuwe rijken en industriële renteniers hun macht en welstand etaleerden in een
uitdagende, pronkerige en triomfalistische levenswijze. Op een halve eeuw tijd
evolueerde Oostende van een eenvoudig havenstadje tot een kosmopolitische
badplaats, die zich uitstrekte langs een 4 km lange zeedijk. Leopold II volgde deze
transformatie van zeer nabij. Hij was nauw betrokken bij de keuze van de inplanting
van het kursaal wanneer het algemeen stedebouwkundig plan van Oostende opgesteld
werd, na de afbraak van de vestingswallen en de aanleg van de zeedijk omstreeks
1870. Voor de koning was een visuele relatie met zijn nieuw te bouwen paleis, een
houten chalet dat hij in 1874 liet optrekken, essentieel. In 1876 liet Leopold II de
Duitse landschapsarchitect Keilig een openbaar park ontwerpen, waarvan hij zelf
een gedeelte van de gronden schonk. Verder was hij de inspirator van alle
stedebouwkundige projecten voor de uitbreiding van Oostende in de richting van
Mariakerke. Na 1896, wanneer de ivoor- en rubberhandel in zijn Kongolees
Kroondomein winstgevend werden, beschikte hij over de noodzakelijke fortuinen
waardoor hij zelfstandig kon gaan optreden. Uit deze periode dateren zijn meest in
het oog springende projecten in Brussel, Laken en Tervuren. Voor Oostende koesterde
hij megalomane plannen. Vanaf 1897 liet

Project Architect H. Maquet
Foto: Archives Nationales, Paris

hij zijn geprivilegieerde architecten stapels ontwerpen maken. Alexandre Marcel
(Chinees paviljoen, Japanse toren, verbouwingen Ardenne en Ciergnon) tekende
Noorse stallingen, een nieuwe renbaan en een paleis in Art Nouveau-stijl. Henri
Maquet (voorgevel paleis Brussel, Venetiaanse galerijen Oostende) ontwierp een
winkelwandelgalerij en een indrukwekkend paleis in quattrocento-stijl met een
monumentale trap, dat hij situeerde achter het koninklijk chalet. Charles Girault die
vanaf 1901 zowat de favoriete architect van Leopold II geworden was (museum
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Tervuren, triomfboog Jubelpark, verbouwing paleis van Laken) maakte de ontwerpen
die uiteindelijk de goedkeuring van de koning wegdroegen en de plannen van Maquet
vervingen. Zijn grootschalig project uit 1902 voorzag in een paleis van 130 bij 40
m in Italiaanse neogotiek, geïnspireerd op het palazzo Vechio te Firenze, en een
reeks monumentale toeristisch attractieve constructies in neo-klassieke stijl: een
theater, stallingen, een circus, een clubhuis, een museum en wandelgalerijen. Het is
duidelijk dat bij het ontwerpen niet de omgeving, de ligging tegen-over de zee
primeerde, wel de smaak van de klant. Het project werd herhaaldelijk herzien, lokaties
werden gewijzigd en gebouwen werden toegevoegd (museum, kapel, hotel) zonder
in essentie het uitgangspunt van 1902 te verlaten, maar het project werd, met
uitzondering van de galerijen nooit gerealiseerd. Het duurde tot 1908 vooraleer de
koning alle gronden (22,5 ha) in handen had, het moment waarop Kongo overgenomen
werd door België. Bij de overname verkreeg hij 45 miljoen goudfrank van de
Belgische Staat om zijn plannen te voltooien, waarvan hij de helft voor Oostende
reserveerde. Na zijn dood in 1909 werden de werken stilgelegd en het project
opgedoekt.
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Ontwerp van A. Marcel

Charles Girault, ‘L'avenue des Courses’
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Project voor het Stationsplein in Brugge
1905
Architect Oscar De Breuck
Jean van Cleven
Oscar De Breuck (1855-1921) tekende zijn visie op het Brugse stationsplein in 1905,
naar aanleiding van één van de vele projecten om het station van het Zand naar de
huidige plaats buiten de stad over te brengen.
Dergelijke ‘utopische’ projecten waren inmiddels, tegen wil en dank, zowat zijn
handelsmerk geworden1. Zijn carrière was zeer succesvol begonnen, toen hij in 1875
als leerling van L. Dela Censerie een eerste prijs aan de Brugse Academie behaalde.
In 1892 werd hij op zijn beurt tot professor aan deze instelling benoemd, een functie
die hij tot zijn dood zou blijven uitoefenen. De bespiegelende architectuurbenadering,
die het ambt met zich bracht, werd in zijn geval ongetwijfeld nog versterkt door een
tekort aan belangrijke reële opdrachten. Zeker als liberaal in het katholieke Brugge
kon hij immers onmogelijk optornen tegen het stevige monopolie dat de toenmalige
stadsarchitecten zich inzake officiële bestellingen hadden opgebouwd. Zo moest hij
met zijn voorstel voor een Handelsbeurs, Provinciaal Hof en Postgebouw aan de
oostzijde van de Markt de duimen leggen voor het project van zijn leermeester, terwijl
zijn plan uit 1879 om de Ezelpoort in de door Marcus Geeraerts afgebeelde toestand
te restaureren later door Ch. De Wulf werd hernomen.

Extravagant
Dit verhinderde hem niet in tentoonstellingen of voor het uitstalraam van de
plaatselijke handelaars telkens nieuwe, steeds extravaganter ontwerpen aan het publiek
voor te stellen. Zo exposeerde hij in 1880 een triptiek met een kasteel ‘in de trant
van de jaren 1600’ en ontwierp hij een Paleis voor Landbouwtentoonstellingen op
de Smedenvest. De binnenplaats van de Hallen wilde hij, mits een gedurfde
kapconstructie, tot een polyvalente zaal omvormen en voor het Brugse gerechtshof
voorzag hij een opzichtige face-lift in Second-Empirestijl, compleet met
mansardedaken en een barok perron vol vervaarlijke gesculpteerde leeuwen en druk
gesticulerende standbeelden.
Zijn weinige uitgevoerde werken droegen de stempel van dezelfde ongebreidelde
fantasie. Toen hij in het kader van de door de stad gesubsidieerde ‘Kunstige
herstellingen’ restauratiewerken uitvoerde aan huizen in de St.-Amandsstraat (1881)
en St.-Jacobsstraat (1882), kon hij niet nalaten de eerstgenoemde woning te voorzien
van een geestige luifel, met kleine draken als waterspuwers. De thans jammerlijk
verdwenen ‘Hongersnoodmolen’ aan de Katelijnevest, eigendom van zijn politieke
geestesgenoot Maqué, kreeg onder zijn handen ca. 1900 één der meest pittoreske
neogotische silhouetten van de stad. Het lijkt dan ook logisch dat zijn carrière in de
realisatie van een theaterdecor culmineerde, toen hij in 1919 de bekende, eveneens
verdwenen feestzaal ‘Vieux Bruges’ in de Steenstraat bouwde.
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Belle-Epoque
De Breucks voorstel voor het stationsplein getuigt in de eerste plaats van zijn
voortreffelijke tekenvaardigheid, die door kanunnik Adolf Duclos in ‘Rond den
Heerd’ werd geroemd: ‘... zijne teekeningen leven. Daar is verwe zelfs in zijn
teekeningen die niet gekleurd zijn’2. De talrijke inventieve details en levendige
personages maakten de perspectiefzichten tot zelfstandige kunstwerken, die los van
een mogelijke realisatie konden geapprecieerd worden. Zeer terecht had de architect
ingezien, dat de afgelegen ligging van het geprojecteerde station een bijzondere
visuele band met de stad vroeg. Deze zou worden gerealiseerd door een feestelijke
neogotische architectuur, die hier dus niet omwille van enige religieuze associaties,
doch integendeel als een evocatie van de historische en artistieke aantrekkelijkheid
van de stad werd gekozen. De Breucks argumentatie ademt helemaal de geest van
de toeristische beweging Brugge-Nürenberg: ‘De vreemde bezoeker moet, reeds bij
zijn aankomst, voelen, dat hij het
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gebied van de kunst betreedt en, uit de trein stappend, moet hij reeds voorbereid
worden op de aandoeningen welke hem in onze musea en in zijn wandelingen door
onze oude en onvergetelijke stad te wachten staan’3. Aan de barok- en rococopleinen
zoals het Sint-Pietersplein te Rome of het Dresdense Zwinger, ontleende de architect
het idee van de hoefijzervormig aangelegde wandelgalerijen, die de bezoeker als
open armen verwelkomen. Een monumentale fontein en uitgestrekte waterpartijen,
overvloedig opgesmukt met allerhande beeldhouwwerk, zouden deze eclectische
creatie haar onmiskenbaar

Belle-Epoque cachet verlenen.
De Breucks uiterst eigenzinnige interpretatie van de middeleeuwen, een tijdgenoot
van Gaudi waardig, vormt op zijn minst een verademing naast de saaie archeologie
van de meeste van zijn toenmalige Brugse collega's. Het ontwerp viel uiteindelijk
evenmin als zovele andere in de smaak van het stadsbestuur. De huidige
Brugge-bezoeker, die, bij het verlaten van het station, de weg naar het centrum moet
trachten te vinden tussen drukke oprijlanen en een troosteloos parkeerterrein, kan
het daarvoor moeilijk dankbaar zijn.

Eindnoten:
1 Over O. De Breuck, zie: Stenen herleven. 111 jaar ‘Kunstige Herstellingen’ in Brugge,
1877-1988. O. red. v.L. CONSTANDT, Brugge: 1988, p. 202; Kunst, (1900), p. 89-93; 106-107;
(1904), 56-57; (1905), 5-7; 69-72; Cercle artistique, salon d'hiver 1889-1890. Extrait du
catalogue: Architecture: O. De Breuck; VAN DER MEERSCH, A. Art et archéologie. S.I.:
1913, passim.
2 Ad. D. in: Rond den Heerd, jg. 15, nr. 45, 10 oct. 1880, p. 359.
3 Kunst, 8 juli 1905, p. 69. Geciteerd in: Stenen herleven..., op. cit., 1988, p. 52.
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Neogotisch project: H. Hartbasiliek van Koekelberg
1907
Architect Pieter Langerock
Jean van Cleven
Hoewel pas in het begin van de 20ste eeuw tot stand gekomen, moest het project
voor een Nationale Basiliek te Koekelberg in de eerste plaats gezien worden als een
ultieme uitloper van de 19de-eeuwse traditie van monumentaal bouwen in
historiserende stijl.
Het betekende de bekroning van de aspiraties van zeer verschillende groepen.
Voor de kerk en het katholieke bevolkingsdeel was het een uiting van een nieuwe
zelfzekerheid na het voor hen gunstige einde van de schoolstrijd. Voor de
Sint-Lucasscholen, die uit dit milieu gegroeid waren, bood het meteen de sinds lang
nagestreefde kans, om met een blikvanger van internationale allure naar buiten te
treden1. Koning Leopold II zag er van zijn kant een gelegenheid in om zijn grootse
urbanistische plannen voor Brussel te voltooien. De aanwezigheid van een krachtig
stedebouwkundig herkenningsteken op de hoogvlakte van Koekelberg was immers
onontbeerlijk om een nieuwe monumentale dwarsas te markeren, loodrecht op de
‘Koninklijke weg’ van het Justitiepaleis naar de Mariakerk van Schaarbeek en de
Koninklijke grafkerk van Laken. Nadat ter plaatse reeds een industriepaleis en een
Pantheon was gepland, maakte de basiliek het de vorst uiteindelijk mogelijk zijn
intenties door anderen te laten verwezenlijken. Het monument zou aldus een
volmaakte illustratie vormen van het nieuwe evenwicht tussen kerk en staat, dat in
het laatste kwart van de 19de eeuw tot stand was gekomen.

Een Belgisch Montmartre
Het was paus Leo XIII, die de 20ste eeuw aan het H. Hart toewijdde en aldus de
enorme populariteit van deze devotie in de hand werkte. Met het voorbeeld van
Montmartre voor ogen, lanceerde Leopold II in 1903 het idee van een nationale
basiliek, die tevens een herdenkingsmonument zou vormen voor het 75-jarig bestaan
van België in 19052. Naast de paus schaarden ook de bisschoppen zich onmiddellijk
achter het project en zegden het in hun vastenmandement van 1904 alle steun toe.
Nadat, wellicht veeleer pro-forma, o.m. een lokatie op het Margaretaplantsoen werd
overwogen, viel de keuze van het terrein als vanzelfsprekend op Koekelberg, dat
zonder enige twijfel de meest ‘grootsche verhoudingen’ waarborgde. Meteen werden
ook alle juridische formaliteiten afgewerkt. Bij K.B. van 9 juni 1903 werd de hulpkerk
van het H. Hart opgericht, die in 1904 eigenaar werd van de grond.
Voor het verzamelen van de fondsen werd op 25 juni 1905 de Nationale
Broederschap van het H. Hart gesticht. Deze pakte zijn taak met een modern
aandoende zin voor marketing aan. In de geest van Rerum Novarum richtte de kerk
zich niet meer in de eerste plaats naar de rijke weldoeners, doch integendeel naar de
‘gewone man’, die op zeer concrete manieren werd uitgenodigd zijn penning bij te
dragen. Met het oog hierop werden op 6 oktober 1906 en 14 maart 1909 belangrijke
aflaten toegekend. Zelfs de minst begoeden konden letterlijk hun steentje bijdragen
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door middel van een ‘Kaart van het H. Hart’ in de vorm van een ‘Basiliek-steen’ van
tien frank, verdeeld in 100 vakjes van 10 centiemen elk. Als een tastbaar aandenken
zouden in de kerk ondermeer een ‘Pilaar der kinderen’, een ‘Pilaar der jeugd’, een
‘Pilaar der werklieden’, een ‘Pilaar der aanbidders van het Allerheiligste Sacrament’
en een ‘Pilaar der familiën’ voorzien worden, telkens bekostigd met de middelen
geschonken door de betreffende groep.

‘Nationaal en modern’
Het architecturale concept maakte inmiddels eveneens een boeiende ontwikkeling
door, die op een bijzonder kenmerkende manier het evoluerende gedachtengoed van
de Sint-Lucasscholen weerspiegelt. Het eerste project, door broeder Marès-Joseph
(Karel-Lodewijk De Pauw, 1838-1914) nog voor de site van het Margaretaplantsoen
getekend, bleek op zijn beurt sterk beïnvloed door de onuitgevoerde voorstellen van
baron Jean-Baptiste Bethune (1821-1894) voor de basiliek van Montmartre. Net
zoals zijn leermeester voorzag Marès een langsbouw in vroeggotische stijl met twee
geveltorens en een octogonale koorpartij, bekroond door een monumentale koepel3.
Een op archeologisch gebied merkwaardig onorthodoxe vormgeving, die zowel doet
denken aan P.J.H. Cuypers' spatiale experimenten als aan Friedrich von Schmidts
neogotische koepelbouw voor de Weense Fünfhauskerk (1868-1875). Ze kan als
illustratief gelden voor de vrije manier, waarmee de ‘hervormde’ neogotiek uit de
tweede helft van de 19de eeuw met haar historische voorbeelden omsprong.
Marès' project was echter in de eerste plaats bedoeld om de weg vrij te maken
voor de grotere ambities van zijn leerling Pieter Langerock (1859-1923). Die laatste
trad hier tevens op als oud-medewerker en opvolger van Joris Helleputte (1852-1926),
één van de meest originele Sint-Lucasarchitecten, die de beroepspraktijk echter
inmiddels voor een politieke carrière had opzijgezet.

Project Jean-Baptiste Bethune Montmartre Parijs
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Zijn voorstel werd als ‘oeuvre nationale et moderne’ aangekondigd. Het eerste sloeg
duidelijk op het gebruik van de ‘inlandse’ gotische stijl. Een eigentijdse brochure
vermeldt, hoe de architect na ‘beredeneerde vergelijkenis der Romaansche,
Byzantynsche en gotische kerken’ uiteindelijk voor de 13de-eeuwse trant had
geopteerd, een op zijn minst voorspelbare uitkomst vermits dit sinds veertig jaar de
officiële doctrine van de school was. De ‘moderne’ inbreng was behoorlijk relatief:
in de funderingen werden weliswaar 50.000 kubieke meter beton gestort, doch in de
opstand zou van eigentijdse materialen en technieken, ruim tien jaar na Horta's
Volkshuis, niets te zien zijn. In feite behoorde de kerk tot een beproefd 19de-eeuws
type van monumentale, volledig natuurstenen, archeologisch correcte en nauwgezet
gedetailleerde neogotische kerken: de N.D. de la Treille (1855 v.) te Rijsel, de Weense
Votivkirche (1854 v.) en de Ste Epvre (1863 v.) te Nancy waren er oudere voorbeelden
van, en L. Dela Censerie vatte eveneens ca. 1905 in dezelfde geest de Sint-Petrus en
Pauluskerk te Oostende op. Het genre werd later in de 20ste eeuw o.m. nog door de
Sint-Petrus en Pauluskathedraal te Washington D.C. en de St. John the Divine in
New York voortgezet.

Academisme
Langerocks werk viel in de eerste plaats op door zijn grandioze proporties, zijn impact
op de omgeving en vooral zijn volledigheid, als wou hij definitieve synthese realiseren
van de uitgebreide archeologische kennis die de neogotiek in de voorbije vijftig jaar
vergaard had. Als een steengeworden versie van de ‘ideale kathedraal’ uit
Viollet-le-Ducs bekende ‘Dictionnaire’, zou de langsbouw, 103 bij 70 meter groot,
niet minder dan zeven torens tellen, waaronder een vieringtoren van 146 meter hoog
en zes spitsen van 103 meter.
Tegelijk vertoonde Langerocks creatie echter niet meer de durf en originaliteit
van zijn voorgangers. De oorspronkelijke neogotische idealen van kleinschaligheid,
schilderachtigheid en ruimtelijke integratie waren door de evolutie van het bouwbedrijf
en de aard van de opdracht zelf achterhaald. Daardoor moest zijn werk, in al zijn
monumentaliteit, vrij droog en voorspelbaar blijven.
Bij vergelijkbare buitenlandse bouwwerken zoals de katholieke Westminster
Cathedral (1895-1903) of de Sint-Bavokathedraal in Haarlem werd dit probleem
reeds vroeger opgevangen door over te stappen naar een vereenvoudigde en vrij
geïnterpreteerde neoromaans-byzantijnse of neovroeggotische stijl, die door zijn
sobere vormen, effen vlakken en krachtige kleurwerking beter aansloot bij het karakter
van de eigentijdse materialen en technieken.
Het project Langerock getuigt daarom van de meer traditionalistische tendensen
binnen de neogotiek van die dagen: nu de beweging succes kende, werd ze op haar
beurt ten dele door het systeem gerecupereerd, de anti-stijl van de jaren 1850 was
op zijn beurt tot academisme geworden.
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Project Langerock

Erfenis van een andere tijd
Nadat de koning op 12 oktober 1905 de symbolische ‘eerste steen’ legde, kreeg het
project effectief een begin van uitvoering. De funderingswerken werden in juli 1908
aanbesteed. Tegen die tijd verliep het verzamelen van de fondsen echter reeds vrij
moeizaam.
Na de Eerste Wereldoorlog werd het plan, ondanks het heroplevende nationalisme,
definitief als een erfenis van een andere tijd ervaren. Uiteindelijk werd het grootse
concept van Langerock opgegeven ten voordele van de plannen van de Gentse
architect Van huffel4. Het was zijn grote verdienste dat hij het project een aangepaste
vorm wist te geven die uiteindelijk de voltooiing mogelijk maakte en die meteen de
veranderde tijdsgeest tot uitdrukking bracht.

Eindnoten:
1 Over de Sint-Lucasscholen en de neogotiek in het algemeen, zie: Vlaamse neogotiek in Europees
perspectief. In: Vlaanderen, jg. 29, nr. 174, jan.-febr. 1980: (Catalogus tentoonstelling) Een
eeuw zorg om monumentenzorg. Gent: 1982; De Sint-Lucasscholen en de neogotiek. Leuven:
1988.
2 Nationale basiliek van het Heilig Hart Brussel. Brussel: Janssens, (1909).
3 R.L. Un projet de basilique. In: Bulletin des Métiers d'Art, jg. 3, april 1904, pp. 309 vv.
4 Over de basiliek van Koekelberg, zie verder: (Catalogus tentoonstelling) Brussel, breken,
bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914. Brussel: 1979, p. 174; Marc DUBOIS
Albert Van huffel 1877-1935. Gent: 1983; Marc DUBOIS Brussel: De basiliek van Koekelberg.
In: Vlaanderen, jg. 33, nr. 198 (Vijf Europese kathedralen), 1984, pp. 42-49.
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Linkeroever Antwerpen
1926
Architect Henry van de Velde
Dirk Laporte
Nergens in Vlaanderen werden sinds het begin van de 19de eeuw zoveel plannen
uitgewerkt als voor de Linkeroever in Antwerpen. Deze rijke ontwerpgeschiedenis
loopt nog steeds door, maar staat in schril contrast met de vrij banale
stedebouwkundige en architecturale aanleg zoals wij die vandaag kennen. Ook de
Antwerpse architect, Henry van de Velde (1863-1957), kreeg op een bepaald ogenblik
de kans om zijn ontwerperstalenten, die na een vruchtbaar verblijf in het buitenland
alom gewaardeerd werden, toe te passen op de Linkeroever van zijn moederstad.
Nadat Van de Velde, onder impuls van de toenmalige minister van Kunst en
Wetenschappen, Camille Huysmans, in het najaar van 1925 benoemd was tot professor
aan de Gentse Rijksuniversiteit en een jaar later directeur werd van het nieuw
opgerichte Institut Supérieur des Arts Décoratifs te Brussel, werd hem door de Société
Immobilière Belge, vertegenwoordigd door ingenieur Charles Lefébure, raadsman
van Koning Albert I, gevraagd een prestigieus woon- en kantoorcomplex te ontwerpen
op de Linkeroever. Dit project, waarvan enkel een paar hallucinante perspectieven
en fotocollages bewaard zijn, kaderde in het plan dat de stad Antwerpen had opgevat
om een verkeerstunnel te graven onder de Schelde zodat de Linkeroever zou kunnen
uitgroeien tot een voorstad van Antwerpen.
De inplanting van dit imposante gebouwencomplex strekte zich uit tegenover de
historische kern van de stad. Ter hoogte van het Steenplein voorzag Van de Velde
een groot rechthoekig oeverplein dat langs drie zijden omsloten werd door vier
wolkenkrabbers. Deze symmetrisch opgestelde torengebouwen, elk met een hoogte
van 105 meter, bevatten een 25-tal verdiepingen en kenmerkten zich door kubische
en trapsgewijze verlagingen tot aan het kaaifront. Centraal in het project en parallel
met de Schelde ontwierp Van de Velde een drieledige triomfboog als afsluiting: van
het monumentale plein, maar tevens als visueel contactpunt met Vlaanderen. De
bovenzijde van deze ‘Poort van Vlaanderen’ zoals Van de Velde ze noemde, kon
ook dienst doen als ‘passerelle’ tussen twee wolkenkrabbers. Een tweede
perspectiefschets, eveneens daterend van 1926, was door zijn zugguratvormige
opbouw iets speelser van vormgeving: het centrale plein werd nu immers afgesloten
door twee triomfdoorgangen die drie torencomplexen met elkaar verbonden. Het
oeverplein verkreeg op deze wijze een zeshoekige vorm. Vooral in dit laatste project
is de invloed van de Babylonische en Assyrische bouwkunst niet te ontkennen. De
massieve zigguratvormen, met trapsgewijze terrasvormige opbouw en gesloten
monumentaal karakter, kunnen door Van de Velde mogelijkerwijze ontdekt zijn
geworden tijdens een reis naar het Nabije Oosten in 1903. Gelijkaardige zware
kubische en geometrische vormentaal hanteerde hij eveneens in de ontwerpen voor
het nooit uitgevoerde groot Kröller-Müllermuseum in Hoenderloo (1921-29) en
gedeeltelijk ook voor een Damestehuis in Hannover (1929). Of er ooit
uitvoeringsplannen werden opgemaakt valt te betwijfelen. Ook grond- en
verdiepingsplannen met interne organisatie werden nooit teruggevonden. Uit Van
de Veldes memoires weten we enkel dat de bewoningsappartementen voorzien waren
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in de bovengeledingen, de kantoorruimten in de tussenverdiepingen en de commerciële
accommodatie onderaan. Wel liet de architect een fotocollage van het imposante
bouwwerk maken met op de voorgrond wandelaars op het Zuiderterras. Men zou
hieruit kunnen afleiden dat Van de Velde hetzij bezorgd was over de impact van
deze nieuwe ‘American-look skyline’, hetzij door middel van deze collage wou
wijzen op de noodzaak van dergelijke grootschalige en ontzagwekkende architectuur.
Het verslag van de commissie voor de bouw van de ‘Boerentoren’, waartoe Van de
Velde in 1928 behoorde geeft hierover meer duidelijkheid. Net zoals voor de
‘Boerentoren’ in Antwerpen en later voor zijn eigen ‘Boekentoren’ (1934-1941) in
Gent wou Van de Velde benadrukken dat er niet perse een conflictsituatie moest
ontstaan tussen de historische stad en kwaliteitsvolle modernistische hoogbouw.
Torengebouwen, ingeplant op uitgelezen plaatsen stonden volgens hem immers als
symbool voor een geloof in de toekomst. Van de Veldes project aan de Linkeroever
kreeg echter nooit een kans op uitvoering... De Société Immobilière Belge vond in
maart 1927 enkele belangrijke Zwitserse investeerders die als tegenprestatie voor
hun medewerking eisten dat er bij de uitwerking een Zwitserse vrijhaven voor
handelsverkeer zou aangelegd worden. Niettegenstaande de morele steun van Koning
Albert I, van Minister van Spoorwegen Anseele en van Minister van Financiën
Houtart, verzette de toenmalige Antwerpse burgemeester Frans van Cauwelaert zich
tegen de realisatie omwille van de te grote politieke en financiële risico's.
Gedurende Van de Veldes directeurschap aan het door hem opgerichte Institut
Supérieur des Arts Décoratifs in Brussel (1926-1936), had hij een muur in zijn bureau
voorbehouden waaraan een perspectiefschets van het groot Kröller-Müllermuseum
en één van zijn megalomaan urbanistisch ontwerp voor de Linkeroever prijkten. De
twee grootste projecten uit zijn lange carrière bleven papieren dromen...
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Linkeroever zonder...
Foto's: Fonds Kessels, ISAE LA CAMBRE

en met de ‘Poort van Vlaanderen’
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Administratief complex in het centrum van Brussel
1929-1930
Architect Stanislas Jasinski
Anne van Loo
Stanislas Jasinski (1901-1978) heeft zijn vorming als architect zowat overal gekregen.
De hoofdverklaring hiervoor is dat hij reeds op zeer jonge leeftijd voor zijn eigen
onderhoud moest instaan. In 1918, op zeventienjarige leeftijd, trekt hij naar de
verwoeste frontstreek in Noord-Frankrijk. Hij ontmoet te midden van de ruïnes van
Saint-Quentin de Zwitserse architect R. Van der Muhl, met wie hij ook bevriend
wordt. Na zijn terugkeer in België wordt Jasinski redactielid van het tijdschrift 7
Arts, samen met de gebroeders Bourgeois en met zijn vriend, de schilder P.-L.
Flouquet. Dit tijdschrift was een echte schakel tussen de Belgische kunstenaars van
de moderne beweging en de internationale avant-garde.
Na een reis in Nederland gaat hij in 1923 in Parijs werken in het atelier van architect
J. Maugue. In Parijs vindt hij zijn vrienden en medestudenten terug: M.L. Baugniet
en Roger van Gindertael. Jasinski leert er architect Mallet-Stevens kennen, de
gebroeders Perret en ook Le Corbusier die net ‘Vers une architecture’ had
gepubliceerd.
Het jaar daarop ontdekt Jasinski het ‘Plan Voisin’ voor Parijs van Le Corbusier.
Dit is een pleidooi tegen de oude, traditionele stad, en voor een compacte stad
bestaande uit hoogbouw. Deze wolkenkrabbers bezitten een kruisvorm en zijn
ingeplant te midden van grote ‘stedelijke eilanden’. Le Corbusier heeft een rake
formulering: ‘de kruipende stad richt zich plotseling op’.
Zoals voor andere jonge Belgische modernistische architecten (bijvoorbeeld Gaston
Eysselinck met zijn voorstel voor het gebied van Gent-Zuid uit 1928-1929) zal het
‘Plan Voisin’ voor Jasinski het vertrekpunt zijn voor diepgaande beschouwingen
betreffende het fenomeen stad. Deze beschouwingen hebben een reeks
indrukwekkende projecten opgeleverd, die door hun utopisch karakter de meest
stoutmoedige vormen aannemen.
In 1930 had het derde CIAM-congres plaats in Brussel met als thema ‘Rationele
manieren van bouwen’. Wellicht in het vooruitzicht van deze manifestatie maakte
Jasinski zijn studie over Brussel. Zijn voorstellen hebben betrekking zowel op de
historische stad als op de randgemeenten. Alhoewel zijn voorstellen nauwkeurig
gelokaliseerd zijn in de buurt van de Beurs en van de Nationale Schietbaan, is het
duidelijk dat zij voor Jasinski als voorbeeld fungeren voor een meer algemene
reorganisatie van de gehele stad. In zijn ontwerp voor het centrum grijpt hij terug
naar Le Corbusier. Het is een ‘grote chirurgische ingreep’ vaak vertrekkende van
een beredeneerd plan van ‘systematische afbraak’. Het doel is ‘het levend organisme
te ontlasten van haar afval’ om plaats te maken voor een nieuw typologie van
bebouwing: de wolkenkrabber. Met het voorstel drie kruisvormige kantoortorens
van dertig verdiepingen in te planten naast het Brussels Beursgebouw, in de nabijheid
van de Grote Markt, verwijst Jasinski duidelijk naar de Parijse projecten van Le
Corbusier. De provocerende techniek van de fotomontage is eveneens een eerbetoon
aan de Franse architect.
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De argumentatie die Jasinski ontwikkelt vinden we terug in een artikel dat hij in
februari 1932 publiceert in La Revue

Gent-Zuid / 1928-1929 Architect Gaston Eysselinck
Foto: Archief Eysselinck, museum voor Sierkunst Gent
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Foto: Archives d'Architecture Moderne, Brussel

Documentaire: ‘Waarom en hoe bouwen voor de toekomst?’ In werkelijkheid komt
de argumentatie later dan de tekeningen. Jasinski ziet in de economische crisis die
België treft het geschikte moment om een totale ommekeer te brengen in de manier
van organisatie en opbouw van een stad. Hij brandmerkt de economische
vervreemding van oude centra, waar het historisch belang er slecht aan toe is gezien
de talrijke ingrepen. Hij stelt voor de Grote Markt en haar onmiddellijke omgeving
te behouden, maar om ‘de oude stedelijke huls die sommige zones in het centrum
van de stad bevuilt’ af te breken. In volle periode van bloei en ontwikkeling stelt hij
voor om tijdelijke constructies in te planten, zoals de autoindustrie dat doet. Wanneer
men de industriële activiteit verlegt naar de bouw, dan wordt die afgeleid van het
militaire: ‘mensen die bouwen denken niet aan de oorlog!’
Jasinski zal zijn theoretische beschouwingen verder zetten in 1933 met het project
‘Cité Mondiale’ dat hij samen met R. Delville uitwerkt voor de Antwerpse
Linkeroever. Zoals zijn voorstel voor Brussel is ook dit project polemisch, maar
weldra wordt het de norm van een nieuwe stedebouwkundige aanpak. De beslissing
vanaf 1935 om de Brusselse Noord-Zuidverbinding verder te zetten betekent eveneens
het startsein van een groot aantal openbare werken. Het destructurerend effect hiervan
zal slechts op het einde van de jaren zestig echt in vraag worden gesteld.
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Brug over de Schelde
1930
Architect Léon Stynen
Ronny De Meyer
De stad Antwerpen heeft in het werk van architect Léon Stynen steeds een voorname
plaats ingenomen. Léon Stynen (Antwerpen 1899-1990), woonde, studeerde en
doceerde er; het belangrijkste deel van zijn omvangrijke oeuvre vond er (een) plaats.
Rond 1930 geniet Antwerpen extra internationale bekendheid; er wordt een
wereldtentoonstelling georganiseerd, internationale wedstrijden voor de
oeververbinding en de aanleg van de linker Scheldeoever worden uitgeschreven.
Stynen is telkens van de partij. Hij geniet dan reeds internationale erkenning o.m.
door de woning Verstrepen te Boom, het casino te Knokke en de Elsdonkresidentie.
Het ontwerp voor de brug maakt Stynen in opdracht van de Duitse constructeur
M.A.N. Het wordt een gigantische brug: een staalconstructie 50 meter boven de
waterspiegel, met een afstand van 320 meter tussen de pijlers; een pijler in het water
voor de linkeroever, de andere op de rechteroever.
Vormelijk is in deze brug op zich weinig van Stynen terug te vinden. De vorm
volgt de momentenlijn uit de grafostatische berekening. De brug is eerder een metalen
koker, een tunnel op poten. Zowel voor deze brug als voor de tunnel waarvoor Stynen
ook een ontwerp maakt, schuilt de kracht van zijn ontwerp in de toegangsgebouwen.
Men bereikt de brug (of de tunnel) slechts langs een gebouw waarin zich een
spiraalvormige helling bevindt. Opnieuw doet niet de vorm van deze gebouwen op
zich ter zake. Kenmerkend voor de benadering van Stynen is dat hij de brug (of de
tunnel) met deze gebouwen verankert in de bouwmassa van de bestaande stad op de
rechteroever en in deze van de ontworpen stad op de linkeroever. In een van de
ontwerpschetsen tekent Stynen een toegangsgebouw te midden van de leegte van de
polders; op de andere tekening zijn vanuit een andere invalshoek op de achtergrond
de flatgebouwen ingetekend zoals hij ze zal ontwerpen in zijn voorstel voor de aanleg
van de linkeroever (IMALSO-wedstrijd 1933).
In het archief van Stynen is een brief bewaard van het stadsbestuur van Antwerpen
dat de architect toegang verleent tot de toren van de kathedraal om er foto's en schetsen
te maken van de omgeving ten behoeve van dit ontwerp. Dit is geen onbelangrijk
detail. Stynen wordt hiermee in de gelegenheid gesteld letterlijk zelf de skyline van
Antwerpen te bepalen, te domineren. Op zijn perspectieftekening schrikt hij er dan
ook niet voor terug zijn Scheldebrug dwars over de toren van de kathedraal heen te
trekken. Niet het utilitaire van een oeververbinding maar het beeld van Antwerpen
stond hier voor Stynen ter discussie.
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Project voor de Brusselse Noordwijk
1930
Architect Victor Bourgeois
Dario Matteoni
Ter gelegenheid van een retrospectieve van zijn werk, georganiseerd door ‘Le Cercle
Artistique’, presenteert Bourgeois in 1930 een studie voor de reorganisatie van het
verkeerssysteem in Brussel. Dit project getuigt van de progressieve verschuiving
van Bourgeois naar thema's zoals het stedelijk ontwerp en de grote inplantingen voor
de dienstverlenende sector. Deze accentverandering werd trouwens reeds
aangekondigd in een aantal artikelen in het tijdschrift 7 Arts. Het vertrekpunt van
het ontwerp is het onopgelost vraagstuk van de ‘jonction’, de verbinding tussen de
twee belangrijkste stations, het Noord- en Zuidstation. De oplossing van Bourgeois
is bepaald door twee gedifferentieerde circulatiesystemen die elkaar kruisen. In het
noorden voorziet hij een internationaal spoorwegstation, waarmee ook de luchthaven
is verbonden. Het station voor regionaal verkeer is geplaatst op het kruispunt van
twee zeer belangrijke autosnelwegen, Parijs/Antwerpen en Oostende/Luik. De
reorganisatie zoals die door Bourgeois wordt gesuggereerd laat de vijfhoek van de
historische stad intact. Het nieuwe gebied voor stadsontwikkeling ziet hij eerder in
noordelijke richting, tussen het nieuw station en de

terreinen die men zal aanwenden voor de Internationale Expositie van 1935. Het plan
voorziet er eveneens de markten en een commercieel centrum. Een dergelijke
zienswijze wordt echter ondersteund door een tendens, waarop Bourgeois zijn
opeenvolgende hypothesen voor de hoofdstad zal projecteren, namelijk het zich
progressief verplaatsen van het geometrisch centrum van de Brusselse agglomeratie
in de richting van Antwerpen. Zijn voorstel bevat ook een woonwijk, een belangrijk
element om de rentabiliteit van het project te verzekeren. Dit gedeelte is het minst
uitgewerkt en beperkt zich tot het aangeven van enkele algemeen leidende principes:
hoogbouw gericht volgens een oost-west as zonder binnenplaatsen, ruime vrijstaande
terreinen bestemd als groenzone en het inbrengen van gecentraliseerde diensten.
Bourgeois behoudt deze optie in het project voor een residentiële verkaveling dat hij
toont op CIAM III, met als duidelijke bestemming een ‘zakenwijk’.
Pas in de jaren zestig komt de Noordwijk opnieuw in de belangstelling; ditmaal
met een grote sloopoperatie in functie van het nieuw zakencentrum ‘World Trade
Center’.
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Foto: Archives d'Architecture Moderne, Brussel

Vlaanderen. Jaargang 40

210

De Wereldstad
1930
Architect Julien Schillemans
Francis Strauven
De Wereldstad is een utopisch project waarmee de Antwerpse architect Julien
Schillemans (1906-43) de socialistische samenleving die hem op 25-jarige leeftijd
voor ogen stond concreet gestalte gaf. Afkomstig uit een arbeidersmilieu en
uitgesproken beeldend begaafd, volgde Schillemans aanvankelijk een opleiding
schilderkunst bij Opsomer aan de Antwerpse Academie, maar om den brode als
tekenaar werkzaam op een architectenbureau, ontwikkelde hij zich in de praktijk tot
architect. Volbloed socialist, kon hij geen vrede nemen met de bestaande stad, die
hij als de erfenis van een autoritair verleden en als een instrument van vervreemding
beschouwde. Hij keek uit naar een geheel nieuwe, klassenloze samenleving gebaseerd
op authentieke waarden als eerlijkheid, gelijkwaardigheid, vrije zelfontplooiing, een
eenvoudig en gezond leven in nauw contact met de natuur. Het project waarin hij
deze droom veraanschouwelijkte omvat een keten van een 50-tal megastructuren die
elk een cirkel van 96 km diameter beslaan. Elk van deze structuren moet 35 miljoen
inwoners huisvesten en bestaat in hoofdzaak uit twee immense waaiers van
langgerekte woonstroken: lineaire formaties van appartementen die, elk 20
verdiepingen hoog en 23 km lang, zich op een onderlinge afstand van 1 km en in de
vrije natuur uitstrekken. Tussen de woningenwaaiers in bevinden zich recht tegenover
elkaar twee complementaire sectoren, de ene voor industrie en administratie, de
andere voor cultuur en onderwijs. Het centrum van de stad, een cirkel van 50 km
diameter, wordt niet ingenomen door een of ander overheidsapparaat,

Foto: Archives d'Architecture Moderne, Brussel

maar bestaat uit een groot park met als enige gebouwen de hospitalen en andere
medische voorzieningen. Het park is omgeven met een ring die, uitgerust met een
metro, de binnenste uiteinden van de woonstroken met elkaar verbindt en de
gemeenschappelijke socio-culturele voorzieningen groepeert. Alle punten van de
waaiervormige stad zijn bereikbaar via een regelmatig gespreid verkeersnet: radiaal
op de begane grond de woonstroken, en concentrisch via wegen en viadukten die de
stroken om de kilometer met elkaar verbinden. De woonstroken bestaan uit
verscheidene types appartementen en zijn uitgerust met collectieve voorzieningen
voor dagelijkse behoeften, waaronder grote eetzalen.
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Deze rationeel geconcipieerde stad maakt op het eerste gezicht wellicht een strakke,
doctrinaire indruk. Niettemin lag het in de bedoeling van de architect een structuur
te ontwikkelen die ten opzichte van het landschap waarin ze zich uitstrekt, een uiterst
dunne, bijna immateriële indruk zou maken, een ragfijn net van accommodaties dat
mettertijd door de natuur zou worden overwoekerd. Het leven in deze stad zou kunnen
worden opgevat als een voortdurende reis van landschap tot landschap, van horizon
tot horizon.
Te noteren valt dat de realisatie van dit project, hoe utopisch ook, later in de jaren
dertig het belangrijkste programmapunt vormde van de zogenaamde Technokraten,
een Antwerpse politieke partij die, aangevoerd door de volkse idealist Leo Franssen,
in de nationale parlementsverkiezingen van 1938 niet minder dan zes zetels behaalde.
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Ontwerp Antwerpse Linkeroever
1933
Architect Le Corbusier
Piet Lombaerde
Voor Le Corbusier zijn utopieën niets anders dan de werkelijkheid van morgen en
is de huidige werkelijkheid de utopie van gisteren. Hoewel zijn project voor
Antwerpen (1932-1933) niet gerealiseerd werd, toch zijn de stedebouwkundige
principes en de ontwerpmethode zo innoverend en utopisch, dat zij inderdaad de
planningswerkelijkheid van vandaag beïnvloed hebben. Le Corbusiers nieuwe stad
op de linker Schelde-oever is immers een mogelijk antwoord op de complexe
maatschappelijke, economische, historische en stedebouwkundige problematiek van
de 20ste-eeuwse stad.
Le Corbusiers planningsprincipes zijn duidelijk en eenvoudig. Binnen de
20ste-eeuwse stedebouw staat het concept van mobiliteit centraal. Zowel de bewoners
en de gebruikers, als de ruimtelijke onderdelen van een stad participeren aan deze
basisvereiste. Ruimten dienen elkaar met bepaalde frequenties en volgens
onderscheiden typen op te volgen; personen en

Le Corbusier: maquette van het L.O.-plan van 1933 (gerealiseerd door het H.A.I.R, Antwerpen, 1987).

voertuigen hebben eigen verplaatsingssystemen en volgen specifieke parcours;
architectuur biedt in tijd en ruimte mogelijkheden tot transformatie; zelfs de informatie
en energie, aanwezig in een stad, dienen vlug en efficiënt overgebracht te worden.
Drie basisideeën leiden tot een toepasbaarheid van de eis tot mobiliteit: het concept
van ‘steden op palen’ (Villes sur pilotis, 1915), het bouwen van ‘steden met
torengebouwen’ (Villes-tours, 1920) en het aanwenden van straatpatronen met
vertandingen (rues à redents, 1920). Daardoor kon eindelijk het archaïsche dualisme
woning versus straat (een basisprincipe in de tuinwijken) opgeheven worden en kon
voortaan de gehele terreinoppervlakte van de stad aangewend worden voor de
verschillende verplaatsingssystemen, die het stramien van de moderne stad definiëren.
In het Linkeroever-project van 1932-1933, toepassing van een
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geconcentreerde stad met 500.000 inwoners, had Le Corbusier een meervoudig
verkeersontsluitingssysteem voorzien:
- een sneltrein langsheen de rechteroever, met aftakking naar de linkeroever;
- een spoor voor stadstreinen (tracé van de huidige ring);
- een tramnet op de begane grond, met parallel een wegennet voor het
vrachtverkeer;
- een autowegennet, 5 m boven de begane grond op palen gebouwd volgens
dambordpatroon (375 m × 375 m) en georiënteerd volgens de heliothermische
as;
- een voetgangersnetwerk, enkel op de begane grond.
Deze verschillende verkeersnetten worden in het uiteindelijk ontwerp over elkaar
geschoven. Hun transparantie houdt eveneens een semantische uitdrukking in van
hun deelname

Le Corbusier: globaal plan van de nieuwe stad op de linker Schelde-oever en renovatievoorstellen
voor de Scheldekaaien en het ‘Eilandje’ op de rechteroever, 1933 (FLC, no 14935).

aan een totale ruimtelijke mobiliteit. De ‘promenade architecturale’ wordt aldus op
het niveau van de stad bereikt: deze leidt naar de olympische stad, naar een park, een
Wereldstad, een maritieme haven en naar een vliegveld. Een diagonaal doorheen de
linkeroevergronden, vormt de monumentale Kathedraallei.
Het globale concept van de ‘Stralende Stad’ (Ville Radieuse), dat hier aangewend
wordt, steunt op een ‘machinistische’ visie van het leven. De zonnedag van 24 uur
bestrijkt de uren tijdens dewelke de mens werkt, zich ontspant en slaapt. Elke
verplaatsing betekent tijdverlies. Enkel een vlot verkeersplan, aangepast aan de
verschillende menselijke behoeften, kan een optimaal gebruik van deze 24-uren
cyclus waarborgen.
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De Lijnstad
1934
Architect Renaat Braem
Francis Strauven
Het Lijnstadproject van Braem (o1910) kan als antwoord worden beschouwd op de
Wereldstad van zijn vriend en geestverwant Schillemans. Het werd er ten dele door
geïnspireerd, maar het was er tevens een reactie op. Het is een stuk minder utopisch
in de zin dat het in omvang ietwat bescheidener blijkt en zich op een concrete,
welbepaalde plaats in België situeert. Braem zette de ideologie, waarop hij dit ontwerp
baseerde, omstandig uiteen in een viertal artikelen die hij in 1934 publiceerde.
Redenerend vanuit de overtuiging dat de toenmalige maatschappij in een
onafwendbaar dialectisch proces naar een klassenloze samenleving evolueerde, stelde
hij dat de architectuur in dat proces een belangrijke rol te vervullen had. De
architectuur moest geheel nieuwe vestigingsvormen tot stand brengen die zouden
vooruitgrijpen op de nieuwe socialistische samenlevingsvorm om zo tot de
verwezenlijking van deze laatste bij te dragen. De nieuwe architectuur zou als een
soort ‘sociale hefboom’ functioneren. Ze zou de mens bevrijden uit de onderdrukking
van de traditionele sociale hiërarchieën.

Foto: Archives d'Architecture Moderne, Brussel

Braems project werd rechtstreeks geïnspireerd door de lineaire stad die de Russische
planoloog Miljutin in 1928 had geconcipieerd ter reconstructie van Stalingrad. Zijn
Lijnstad bestaat uit een 100 km lange stedelijke strook die zich uitstrekt tussen
Antwerpen en Luik en die samengesteld is uit een zestal parallelle bandzones: een
transportzone (het Albertkanaal met een spoorweg ernaast), een industriezone, een
autosnelweg, een groenzone (als buffer) en een woonstrook. Het lag in zijn bedoeling
op deze wijze een rationele produktiewijze - de lineaire schakeling van industrieën
volgens het principe van de produktieketen - aan een ‘bevrijd’ wonen te koppelen:
woningen geordend in een niet-hiërarchisch, nevenschikkend verband, op loopafstand
van het werk, en nauw betrokken op de vrije natuur. Deze Lijnstad was in feite slechts
de eerste versie van een nog meeromvattend project, het utopische ontwerp van de
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‘Bandstad België’ dat Braem op rijpere leeftijd, in de loop van de jaren zestig en
zeventig tot ontwikkeling zou brengen.
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Stedebouwkundig voorstel voor Brugge
1938
Architect Huib Hoste i.s.m. arch. P.A. Michel
Marc Dubois
De belangrijkste 19de-eeuwse stedelijke ingreep in Brugge is ongetwijfeld de aanleg
van de spoorlijn. De stad kreeg zijn station op het Zand en wijken gelegen aan de
zuid-west kant werden afgesneden van de rest van het historisch stadscentrum. Met
de verplaatsing in het begin van de jaren dertig van het station op het Zand naar de
huidige lokatie ontstonden ook nieuwe problemen: de nieuwe bestemming van de
vrijgekomen terreinen van de spoorwegbedding en de relatie tussen het nieuw station
en de stad. Hiervoor werd in 1937 een wedstrijd georganiseerd waaraan ook Huib
Hoste deelnam, de belangrijkste architect in Vlaanderen uit het Interbellum. Hostes
voorstel bevat twee gebieden waarvoor hij een antwoord formuleerde. Voor de erg
verkrotte wijk ten noorden van het Zand voorziet hij strokenbebouwing. In het
zuidelijk gedeelte

Ontwerp van H. Hoste en P.-A. Michel voor de aanleg van de vrijgekomen stationsgronden.

kiest hij voor een groot park waarin de gebouwen in zig-zag vorm zijn ingeplant.
Deze hebben vier bouwlagen en staan volledig op palen. Zowel arbeiderswoningen
als burgerwoningen waren voorzien. Door de bebouwing op kolommen te plaatsen
kon het park worden aangelegd onderdoor de gebouwen. Hij introduceert het schema
van ‘La Ville Radieuse’ van Le Corbusier, niet abstract maar wel rekening houdend
met eigenheden van de site. Deze bebouwing was volgens Hoste noodzakelijk om
een reële band te maken tussen de stad en het nieuw station. Voor het erg conservatief
ingesteld Brugge was dit project nauwelijks te verdedigen. Het uitgevoerd project
van de architecten Lantsoght en Van der Moeren uit 1941 neemt opnieuw het idee
van een park zonder bebouwing op.
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Casino - Kursaal Oostende
Alternatief ontwerp 1945-1950
Architect Léon Stynen
Ronny De Meyer
De opdracht voor het casino te Oostende wordt Stynen toegewezen via een
architectuurwedstrijd. Op dat ogenblik heeft hij reeds de casino's van Knokke,
Chaudfontaine en Blankenberge op zijn naam staan.
Hij bekomt in 1946 de opdracht van het stadsbestuur van Oostende onder de
opschortende voorwaarde de geveltekeningen te wijzigen. Stynen is dadelijk bereid
deze ‘in algemeenen zin klassiek op te vatten’. Het modernistische elan van
bijvoorbeeld het casino te Knokke is bij de naoorlogse Stynen blijkbaar verdwenen.
Vijf jaar later, wanneer hij officieel de opdracht bekomt het uitvoeringsdossier op
te starten, distantieert hij zich van dit werk; die houding zal zich niet wijzigen ook
niet nadat hij het ten slotte plichtsbewust gerealiseerd heeft. Te elfder ure poogt
Stynen een tegenvoorstel uit te werken. Tot dan toe heeft Stynen steeds via zulke
tegenvoorstellen opdrachten naar zich toe getrokken. Op dat moment tracht hij
duidelijk de draad in zijn oeuvre terug op te nemen door een tegenvoorstel tegen
zichzelf te formuleren.
In tegenstelling tot het eerste (en uitgevoerde ontwerp), waarbij de plattegrond
een lineaire opeenvolging is van trappartij - foyer - zaal - podium, introduceert Stynen
in het tegenvoorstel het concept van een cirkelvormige plattegrond. In principe is dit
geen gebouw maar een open skeletstructuur die zowel op het centrale podium gericht
is als op de omringende omgeving die doorheen het omgevende glazen vlies zichtbaar
is: de kust, de promenades, de bestaande stad.
Naar alle waarschijnlijkheid inspireerde Stynen zich voor dit tegenvoorstel op een
ontwerp van Gropius voor een polyvalent theater uit 1931. Toch verwerkt hij dit
persoonlijk. Stynen drijft hier het idee van ‘het gebouw als toonkast’ dat aan veel
van zijn gebouwen ten grondslag ligt, ten top. Al zijn casino's, cinema's, paviljoenen
voor wereldtentoonstellingen, zijn als toonkasten gericht op een mondain publiek
dat er zowel de

Plan van de begane grond

getoonde waar in zich opneemt als zichzelf ten toon stelt. In het oeuvre van Stynen
zou dit gebouw naast zijn torens en bruggen het perfecte, want onzichtbare gebouw
geweest zijn.
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Doorsnede 2

Gevel langs de stadszijde

Plan van de verdieping Tekeningen: Provinciebestuur Antwerpen, archief Léon Stynen

Vlaanderen. Jaargang 40

218

IJzertoren in Diksmuide
1951
Architect Prof. Clem Van Himbeeck
Peter Lemmens
De eerste IJzertoren, in 1928/29 gebouwd als huldemonument voor de Vlaamse
gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, werd in 1946 door een bomaanslag totaal
vernield. Het was duidelijk dat bepaalde belgicistische kringen hét symbool van de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd hadden willen vernietigen.
Het IJzerbedevaartkomitee, de eigenaar en beheerder van het IJzermonument,
besliste een nieuwe toren te bouwen. Een van de architecten die werd aangesproken,
was Clem Van Himbeeck, professor aan de universiteit van Leuven.
In mei 1951 kwam hij met zijn plannen voor de dag. Hij stelde voor een toren te
bouwen van 350 meter hoogte - liefst zeven maal hoger dan de vernielde toren -,
waarvan de kruiskop een hoogte van 37,5 m bij een breedte van 37,5 m zou hebben.
De hoofdvorm van de toren bestond uit een cylindrische schacht, samengesteld uit
pilasters en gedeeltelijk uit wanden, zijdelings gestut door vier reusachtige steunberen.
De constante buitendiameter van de schacht bedroeg 36 meter. Binnenin bevond zich
een ca. 5 km lange schroefvormige baan van 9,5 meter breedte, die de constructieve
verbinding vormde tussen buitenpilasters, steunberen en binnenpilasters en die als
wentelweg diende voor de bestijging en afdaling van de toren, zowel voor auto's als
voor voetgangers. Om de vijf omwentelingen waren rustvlakken met parkeerplaats
en uitzichtloggia's voorzien. Een lift kon eventueel in het midden van de toren worden
ingebouwd. Aan het voetstuk voorzag Van Himbeeck een verbrede basis, bestemd
voor de uitbeelding van taferelen (tijdens de IJzerbedevaarten) of voor de plaatsing
van beeldhouwwerk. In de kruiskop was er naast de noodzakelijke parkeerruimte
ook plaats voor musea, een restaurant, vergaderzalen en andere mogelijke
voorzieningen. De toren zou worden gebouwd in gewapend beton, terwijl de
AVV-VVK-letters en de verlichting van de kruiskop in glastegels moesten worden
uitgevoerd. Het geheel zou 85 tot 100 miljoen (van toen) kosten.
Bij de conceptie van zijn toren had Van Himbeeck zich laten leiden door ‘de wil
om fier en waardig op te staan uit de vernederingen herhaaldelijk het Vlaamse volk
aangedaan’, waarbij hij voornamelijk dacht aan de IJzertragedie van 1914-'18 en de
bomaanslag van 1946. Hij wilde de aanvallen van Vlaanderens vijanden van antwoord
dienen door de aandacht van binnen- en buitenland op Vlaanderen en zijn
Vlaamschristelijk ideaal te vestigen, gesymboliseerd door het AVV-VVK. Dit wou
hij doen door de verwezenlijking van een originele prestatie van wereldformaat die
de tand des tijds zou kunnen trotseren. Van Himbeeck, die overtuigd was van de
heerschappij van de mens over de techniek, wilde hiertoe gebruik maken van moderne
materialen (beton) en een modern ontwerp, gebaseerd ‘op de ingeboren kracht en
het uithoudingsvermogen van de tendensen tot omhoogrijzen’.
Het IJzerbedevaartkomitee, allicht verrast door de voorstellen van Van Himbeeck,
stelde een beslissing naar later uit. Door een perslek kwamen de plannen evenwel
voortijdig in de Vlaamsgezinde publieke opinie terecht, die zich vrij spoedig opsplitste
in scherpe voor- en tegenstanders. Daardoor kwamen zowel het IJzerbedevaartkomitee
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als Van Himbeeck onder zware druk te staan. Het betekende de doodsteek voor het
ontwerp-Van Himbeeck.

IJzerbedevaartarchief / ADVN
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Toren Wereldtentoonstelling Brussel 1958
1955
Arch. Léon Stynen & ir. Gustaaf Magnel
Ronny De Meyer
Léon Stynen was van plan ingenieur te worden. Door de oorlogsomstandigheden
gedwongen, volgde hij de opleiding bouwkunst aan de Antwerpse Academie. De
klassieke opleiding die hij er kreeg zal zijn hele loopbaan blijven domineren. Die
opleiding is succesvol, want in 1922 wint Stynen reeds de wedstrijd voor een
oorlogsmonument te Knokke. Het monument is uitgewerkt als een zuil in het
landschap, een krachtig theatraal gebaar: een toren.
De toren als archetype zal geregeld in het werk van Stynen opduiken. Al in het
paviljoen voor de wereldtentoonstelling van 1930 experimenteert hij ermee; bij de
wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel domineert een raffinagetoren zijn paviljoen
voor de petroleumnijverheid.
Voor die laatste wereldtentoonstelling bekomt Stynen in 1955 de opdracht samen
met de Gentse betondeskundige professor Magnel een zeshonderd meter hoge
televisiezendmast te ontwerpen. De samenwerking tussen beide deskundigen vlotte
niet. Magnel zag architectuur als louter decoratie van de constructie. Kenmerkend
voor de aanpak van Stynen formuleert deze daarop een tegenvoorstel: een
zevenhonderdvijftig meter hoge glazen toren die door vier verticale schijven in beton
ingesnoerd wordt. Ook deze toren wordt niet gerealiseerd.
Stynen zal wel ‘zijn’ toren realiseren, de B.P.- (nu B.L.L.-) toren te Antwerpen.
Stynen zet hier het dramatische effect dat uitgaat van een toren op zijn kop: het wordt
opnieuw een glazen toren, maar ditmaal een die zweeft of hangt in plaats van te staan.
Net als in 1922 blijft bij deze toren uit 1960 de theatrale architectuurbenadering van
Stynen vorm en constructie beheersen.
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Brussel, Europakruispunt, voorstel architect Jo Crepain, 1983-1984
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wij huldigen / wij gedenken
Visser-Neerlandiaprijs 1991
Phil Bosmans

Pater Phil Bosmans is een begrip, niet alleen in Vlaanderen maar tot ver over de
grenzen. Het was mooi dat dat door het Algemeen-Nederlands Verbond nog eens
onderstreept werd door hem de Visser-Neerlandiaprijs 1991 toe te kennen. In het
juryverslag werd dat als volgt geformuleerd: ‘Pater Bosmans is inspirator en bezieler
van de Bond zonder naam en maakt zich sedert jaren verdienstelijk op het vlak van
de bevordering van onderlinge verstandhouding, wederzijds begrip en steun via een
positieve mentaliteit. Van uit die spiritualiteit neemt hij het steeds op voor kansarmen
en vergeten groepen binnen onze maatschappij.’
Pater Bosmans (1922) hoeft aan de vrienden van Vlaanderen niet te worden
voorgesteld, maar juist daarom sluiten wij ons met vreugde en genegenheid aan bij
allen die hem in april jl. voor deze erkenning van zijn werk hebben gefeliciteerd.
Zijn boeken en (meestal) boekjes zijn de reflectie van zijn werk in de Bond zonder
naam, dat hij van uit Antwerpen heeft uitgebouwd tot een internationale beweging
van de ‘revolutie van het hart’ die open staat voor mensen in materiële en existentiële
noodsituaties van welke politieke, filosofische of religieuze obediëntie ook. De BzN
werd opgericht in de jaren 50 nadat pater Bosmans als Montfortaan gewerkt had bij
mijnwerkers, gastarbeiders en in Franse, volledig ontkerstende milieus en dan in
1954 voor enkele jaren zwaar ziek geweest was. In deze jaren van verplichte
inactiviteit is de idee van de BzN gegroeid. Uit die BzN zijn de boekjes ontstaan
waarvan Michel van de Plas schreef dat ‘zijn moeder ze zou kunnen hebben
geschreven’. Ze zijn intussen in miljoenen-oplagen in een twintigtal talen vertaald,
inclusief het Indonesisch, Kroatisch, Pools en Afrikaans. Phil Bosmans is een man
die entier is, heel en heilzaam, als priester, sociaal werker, publicist. En zonder hem
persoonlijk te kennen voeg je daar spontaan aan toe: als medemens, als vriend
(St.-Jacobsmarkt 39 Al, 2000 Antwerpen).
Karel van Deuren

Letterkundige
Fernand Etienne 70
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‘Niet alleen is er maar één manier om iets op de juiste manier te doen, er is ook maar
één manier om iets te zien: in z'n totaliteit!’ Dixit John Ruskin. En als dit een
omschrijving is van kunst, dan is Fernand Etienne kunstenaar ten voeten uit. Hij is
inderdaad een ‘myriad minded man’, een letterkundige veelpoot, die alle bedjes van
de taaltuin heeft geschoffeld, bezaaid, gerakeld en gewied. Het woord is zijn penseel
en zijn palet, zijn hamer en beitel, zijn klavier en strijkstok, en het is een feest om
hem te horen vertellen, hetzij intiem in de knusse huiskamer in de Westmeers te
Brugge, bij zijn Juliette, hetzij op één van zijn niet te tellen voordrachten, inleidingen,
aperitiefcauserieën en tafelredes, volkskundige stonden, van Maerlantverkenningen...
Fernand moet je evenwel niet alleen horen spreken, je moet hem zien spreken: met
handen en ogen, met mimiek en heel zijn anatomie boetseert hij woorden tot een
verhaal, tekent hij bellettrie in de lucht, modelleert en beeldhouwt hij in de vluchtige
materie die taal heet; hij zingt, hij vedelt, hij kwinkeleert, hij equilibreert, hij is een
koorddanser op de snaren van de eerste en meest verheven vinding van het mensdom:
de taal.
Fernand werd geboren op 24 maart 1921 in de lommer van de ‘Botanieken Hof’
te Brugge. Hij heeft dus zijn zeventigste botgetij achter de rug - wat hem niet is aan
te zien. De kolkende stroom van letterkundig oeuvre die nu al een halve eeuw
ononderbroken uit zijn pen gulpt, varieert van gedichten tot sprookjes, van liturgische
liederen tot libretto's voor Oratoria, van ballades (zowel in het Nederlands, Engels
als het Duits) tot handboeken, van vertalingen tot bloemlezingen, van monografieën
tot toneel. En tussen zijn opdracht van leraar moderne talen en gesprekstechniek aan
diverse Brugse instituten door, heeft hij altijd nog de tijd gevonden om honderden
referaten en inleidingen te geven over de meest uiteenlopende onderwerpen: over
Steinerpedagogie, verbale expressie, bewegingsleer, Gezelle, Franciscus, Tagore,
Orffmuziek, historiek van de romanliteratuur, grafische kunst, huwelijksethiek,
klassiek toneel, Brugse humor, bijbelse motieven, en zijn stokpaardje... Jacob Van
Maerlant. De regie van onnoemlijk veel toneel, feesten en herdenkingen is aan zijn
naam verbonden; hij was redactieverantwoordelijke voor de uitgave van schoolboeken
bij diverse uitgeverijen. Fernand Etienne is medestichter van de ‘Werkgroepen voor
Taalonderwijs’ aan de K.U. Leuven, van de cyclus ‘Communicatievaardigheid’ aan
de U.I. Antwerpen, van de ‘Raadkamer Antoon Viaene’, en hij is lid van de
redactieraad van diverse tijdschriften (waaronder ‘Vlaanderen’). Op zijn zeventigste
nam hij er nog eventjes het hoofdredacteur-
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schap van Pro Petri Sede bij.
‘Laat ons de dingen vergeten en slechts letten op het verband er tussen.’ Het woord
is van Georges Braque, het had evengoed van Fernand Etienne kunnen zijn: uit de
veelheid der dingen puurt de ware wijze de essentie van het bestaan. Uit de nectar
van Steiner, Tagore en Orff heeft Fernand, als een nooit vermoeide bij, een eigen
pedagogie geflorileerd. Voor allen die zochten naar een ‘beau mot’ bij een speciale
gelegenheid leidden alle wegen naar... Fernand Etienne, nu zeventig, maar actiever
dan ooit. Ad multos et felices annos!
Marc Termont

Letterkundige
Leo Mets 80

Ongelooflijk maar waar: Leo Mets wordt weldra tachtig. Hij werd geboren te
Beveren-Waas op 20 (en niet op 25) december 1911. Reeds in 1936 verhuisde hij
naar Zwijndrecht waar hij thans nog woont. Voor wie het nog niet wist: Leo Mets is
de auteur van negentien romans en drie novellen. Hij publiceerde bij N.V.
Standaard-Boekhandel, Lannoo, Heideland, het Davidsfonds, De Roerdomp, doch
vooral bij De Clauwaert. Aan onderscheidingen heeft het hem niet ontbroken. Hij
verwierf de Karel Barbierprijs van de Kon. Vl. Acad. voor de historische roman
‘Christiaan Reinland’ (1953), de E. Vlieberghprijs van het Davidsfonds (1953), de
Prijs van de Groot-Kempische Cultuurdagen van Hilvarenbeek (Ned.) voor de roman
‘Het paard van Elia’ (1967) en de dr. A. Snellaertprijs (1979) voor de roman ‘Wilde
krachten’ en tevens voor zijn volledig oeuvre. Leo Mets schreef historische romans,
heimatromans, romans met de vrouw als centrale figuur, oorlogsromans e.a. Als
hoogtepunten in zijn literaire realisaties mogen beschouwd worden: Christiaan
Reinland, Het paard van Elia, Demonen over Polderland, De jachthut, De vlek,
Terminus Palingkreek, ...En je bent voor hem een wonder. Te vermelden valt beslist
ook: ‘Flarden aan de mast’, een buitenbeentje, vertaald in het Duits. Leo Mets is een
buitengewoon verteller, niet alleen oraal maar ook in zijn geschriften. Als hij in zijn
dagje is, vertelt hij zonder ophouden met alle mogelijke details, met punten en
komma's. Een thema dat hem slechts moeizaam loslaat is de oorlog van 1940. Deze
periode heeft hem getraumatiseerd. Reeds in ‘De zonen van zulke tranen’ (1943)
worden de meidagen van 1940 te berde gebracht; ook in ‘Mathilde’ (1954) en in ‘De
jachthut’ (1963) komt WO II ter sprake. Maar ‘de’ oorlogsroman van Leo Mets,
tevens zijn topwerk, is ‘Het paard van Elia’ (1966): een sterk boek, zowel thematisch
als vormelijk een literaire reüssite. Reeds tientallen jaren zit Leo Mets aan zijn bureau
voor het venster te lezen of te schrijven: hij is ‘de man aan het venster’. Zijn laatste
(of jongste) handschrift ligt gereed: de uitgever is nog niet gekend. Tot slot: proficiat,
Leo, en ‘ad plurimos annos’ (A. Borinstraat 32, 2070 Zwijndrecht).
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In Memoriam Kunstschilder
Lucien van den Driessche

Kunstschilder Lucien Van den Driessche die zo hoopvol had uitgekeken naar zijn
opruststelling, om zich volledig aan zijn kunst te kunnen wijden, heeft de luttele
jaren van vrijheid niet ten volle kunnen gebruiken wegens de ziekte die hem
uiteindelijk zou vellen. Geboren te Deinze op 6 december 1926 overleed hij in de
hoofdstad op 13 april 1991.
Lucien Van den Driessche vormt het middenstuk van een driemanschap van
schilders. Zijn vader, een verdienstelijk zondagschilder, bracht hem de eerste
beginselen van het schilderen bij. Het was ook zijn vader die hem in contact bracht
met verschillende kunstenaars uit de streek. Het is dus niet verwonderlijk dat de
jonge schilder aanvankelijk onder de invloed van Saverijs, Gust De Smet en Constant
Permeke zijn eerste schilderijen maakt. Inmiddels is ook de derde in de rij, Jan Van
Den Driessche, een eigen en aparte artistieke loopbaan begonnen. Drie schilders die
de signatuur Van den Driessche een duidelijk artistiek label schenken.
In de kunst van Lucien Van den Driessche is een bewuste en constante evolutie
aan te wijzen. Hij beschikte duidelijk over het goede talent om een groei naar volle
maturiteit te leiden en te ontplooien. In dit oeuvre is nergens een stagnatie op te
merken, wel een bestendig voortbouwen op het bereikte, terwijl nergens omwille
van het succes een genre werd uitgeput door herhalingen. Lucien Van den Driessche
was als mens en kunstenaar edel en oprecht, eigenschappen die ons binnen een hechte
band van vriendschap heeft gebracht, zonder dat wij elkaar vaak dienden te ontmoeten.
Wij weten dat de kunstenaar in zijn atelier, gelegen op een hoogte in Anderlecht,
aanvankelijk nog buiten de wurggreep van Brussel, de oprukkende horde van
wooncomplexen en gebouwen heeft geobserveerd en erdoor geobsedeerd werd.
Daarvan werden in de schilderijen die een vernieuwing inluidden vlakken in reliëf,
meestal geometrisch van vorm, opgenomen, sober tot somber van coloriet, maar in
het geabstraheerde van de voorstelling evenwichtig van structuur. Zo zette een evolutie
zich door met het integreren van objecten zoals geldstukken, radertjes, blikken
speelgoed e.d. Het zijn materieschilderingen als basis, telkens een stevig bewerkt
kleurveld, waarin zijn visie de objecten ordende. Ze zijn getuigen van het dynamisme
van de huidige tijd, maar tevens roepen ze een nostalgie op naar wat verloren ging.
Zo groeide Lucien Van den Driessche van autodidact tot een belangrijk kunstenaar.
Vooral in de jaren zestig verwierf hij diverse prijzen en onderscheidingen, terwijl
zowel de lijst van persoonlijke tentoonstellingen als zijn deelname aan groepssalons
in binnen- en buitenland onoverzichtelijk is. Kunstschilder Lucien Van den Driessche
blijft in de herinnering van velen, maar zijn kunst zal die herinnering verder
overstijgen. Aan mijn vriend draag ik dan ook gaarne onderstaand gedicht op:
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Een goede vriend is dood
Een goede vriend is dood. Zijn leed,
leed van maanden brandt diep in mij.
Beelden van jaren, veeltakkig gewei
van trouw verbonden zijn. Ik weet:
wij zonder woorden in gaaf geloof,
elkaar verstonden. Zo vreemd de dood,
één stem valt stil, 'n afgesneden loot,
eenzaam leg ik 'n brug over deze kloof.
Lees aarzelend wat mijn hand nu schrijft,
en slijp een klankbord tussen u en mij,
ontroerend kijkend schilderij, na schilderij,
en spin herinnering. Dit blijft! Dit blijft!
Remi de Cnodder

In memoriam
Gustaaf François

Kunstschilder Gustaaf François werd op 2 januari 1910 in Aalst geboren en overleed
er op 21 april 1991. Na zijn middelbare studie volgde hij 12 jaar een degelijke
artistieke opleiding aan de Aalsterse Academie voor Schone Kunsten en behaalde
er verscheidene prijzen, o.a. de medailles ‘Antiek Figuur’ en ‘Levend Model’. Hij
was leerling van Isaby, Van Malderen en Van de Panhuize; studiegenoot van Maurice
Schelck, Van de Kerckhove en Jan Van Campenhout. Hij vestigde zich als decorateur
en was, na de oorlog, een vijftiental jaar chemicus-analyst in een verffabriek. Staf
leefde ‘voor’ zijn kunst, veel minder ‘van’ zijn kunst: slechts sporadisch ging hij
naar het publiek toe met zijn oeuvre (of enkele werken). In het diepst van zijn hart
was hij een echt kunstenaar, die de gave had de materie draagster te maken van zijn
innerlijke gevoelens. Het landschap - vooral rond Aalst, Affligem en het glooiende
Pajottenland - was voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron. Op zijn zwerftochten
door de streek deed hij impressies op die, na innerlijke rijping, uitgepuurd op het
atelier werden uitgewerkt. Hij legde altijd de totaalindruk vast: het zonovergoten
landschap, de mistige morgen, de dreiging van het onweer, het diffuse licht van het
besneeuwde landschap, in zover zij op dát ogenblik beantwoordden aan zijn innerlijke
stemmingen. Hij was een gevoelsmens en stemmingsschilder die het beste van zijn
kunnen bereikte in de rake suggestie. Zijn wondere dieptewerking bereikte hij zonder
vluchtlijnen, maar door het achter elkaar plaatsen van een reeks diagonale plans die
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elkaar kruisen. Hoofdzaak was steeds de algemene sfeer, die hemel en aarde, licht
en schaduw, wolken en velden, tot één geheel samenklinkt. Daarom juist vertonen
zijn doeken meestal een grote eenheid van koloriet, maar binnen die algemene
tonaliteit ontwaren we een subtiel spel van tinten, die aan het schilderij een rustige,
maar rijke, sensibiliteit verlenen. De kunst verliest in Staf François een begaafd
beoefenaar.
f. Juliaan

In Memoriam
Letterkundige Karel Vertommen

De dichter Karel Vertommen (25.1.1907-27.7.1991) is overleden, een paar weken
nadat hij met een Eucharistieviering bij hem thuis afscheid genomen had van hen
die hem lief waren. Op het overlijdensbericht stond, gereproduceerd in zijn
handschrift:
‘En toch... als schakels in de tijd
had woord en daad zijn zin en reden,
misschien heb ik één mens verblijd.’
De poëzie van Karel Vertommen behoort onuitwisbaar tot het patrimonium van de
Nederlandse literatuur. Zijn Galgelied (dat n.b. dateert van 1939) is een klassieke
strijdballade die zeer bekend geworden is als rake formulering van het
rechtvaardigheidsgevoel zoals het leeft bij het gewone volk. De dichter heeft een
oeuvre nagelaten van 10 dichtbundels (1934 tot 1982) dat vormelijk en thematisch
zeer rijk is en dat ‘de slechte meesters op de korrel (neemt), de gezetelden en
onbereikbaren die het voor het zeggen (én doen) hebben: (Anton van Wilderode in
zijn inleiding van Vertommens Verzamelde gedichten, 1982, Orion-Colibrant,
Beveren; reeks: De Gulden Veder). In deze inleiding wordt dit oeuvre zeer treffend
gekarakteriseerd: ‘Je bent (af en toe) een ironisch waarnemer, (vaak) een puntig
“moralist” en (altijd) een dichterlijk verteller’, getuigend van ‘religieuze gezindheid
én visie’. Karel Vertommen was redacteur van Volk (1935-1941), De Tafelronde
(vrij korte tijd) en van Jong Kultuurleven (1955-1960). Hij behoorde tot de generatie
van Filip de Pillecijn, Ernest van der Hallen, Anton van de Velde, Dirk Vansina,
Victor Leemans en Ferdinand Vercnocke (de redactie van Volk) die allen rooms en
Vlaams geïnspireerd waren. (In 1941 werd Volk door de bezetter verboden terwille
van zijn katholiek engagement.) Als germanist was hij leraar; korte tijd (1948-1952)
redactiesecretaris van De Vlaamse Linie. Hij schreef ook teksten voor koorwerken,
essays en vertalingen; hij leidde (1944-1952) de bloemlezingen Keurbladzijden uit
de Nederlandse letterkunde. Hij was ere-voorzitter van de Kunstenaars voor de jeugd.
Karel Vertommen was een fijngevoelig man die zeer aangenaam was als vriend en
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gespreksgenoot. In de repressietijd (1944 en daarna) was hij actief betrokken bij De
barmhartige Samaritaan, een groep van Vlamingen rond pater Stracke, die zich
inspande om de grootste nood te lenigen van gezinnen waarvan de vader geïnterneerd
was. Zij die Karel van nabij gekend hebben, bewaren een warme herinnering aan
deze glimlachende, meditatieve man met de ironische oogopslag en een fris gevoel
voor vriendelijke humor: de dichter, die ons allen heeft verblijd. (Strijdhoflaan 93,
2600 Berchem).
Karel van Deuren
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Poëtisch Bericht
Samensteller: Fernand Florizoone
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 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.

encephalogram
Het waait over Golgotha.
De wereld ligt in puin.
In de touwen hangt een pop,
zijn kroon staat ietwat schuin.
Anderen heeft hij gered, maar
eigen angst is zwart als inkt.
De honderdman wacht op een teken
dat tot nader inzien dwingt.
Dit versplinterd lichaam, haaks
op aarde, vertrekt van pijn
voor eeuwen. Stenen tikken luid.
Voor wie zal de mantel zijn?
Smart priemt door de vrouwen heen.
Het wordt donker. De natte spons
wordt bij de kruik gegooid. Alleen
het wonder blijft genadeloos uit.
De vrouwen staan als zwarte vogels
aan de totem van Golgotha.
Zij bloeden. De regen kerft
en laat zijn rode striemen na.
Wonden tussen de benen.
Het hart dat aan zijn ketting rukt.
Ogen die glashard wenen
en de adem die in monden stokt.
Alles is er voor het drama:
de wijn, soldaten, en de wijven.
De tijd gaat voor anker; de heuvel
zaait zijn kanker in hun lijven.
Azijn mengt zich met lood.
Op deze godverlaten beurse plek
wordt met klinkende munt betaald.
Beroepssoldaten drinken totterdood.
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Zij ledigen vele bekers pijn.
Smart drupt uit de baxters
regelrecht in 't hart.
Het is vreselijk vrouw te zijn.
En moeder van een dode man.
Aan de totem van Golgotha
staat zij als een zwarte vogel:
trillend, bang en vleugellam.
De heuvel wordt met drie gedeeld.
Goed en kwaad zijn streng verdeeld
in rechts en links. Elke man
geeft nog wat tekenen van leven.
Maar niemand kan de armen kruisen.
Hij in 't midden krult van pijn.
Hij is een vraagteken van vlees.
Dat moet dan een koning zijn.
Hij draagt de kroon
en wordt het meest gehoond.
Die van links heult zwakjes mee.
Rechts heeft al zijn spijt getoond.
Heuvel, hel en hemel.
Een staak, doornen en een duif.
Wat heet hier goed? Wat kwaad?
Straks is het te laat.
Alles smeekt, alles krimpt, alles breekt.
De dood riekt zuur. De wind smaakt
naar nat hout. Omstreeks het negende uur
geeft deze mensenzoon de geest.
De beste dobbelaar springt op.
De taken worden verder uitgedeeld.
De werktuigen om af te maken
liggen in het slijk gereed.
Wat hebben die twee gedaan
dat hun de benen worden gebroken?
Wat heeft in 's hemelsnaam hij daar misdaan
dat hem de zijde wordt doorstoken?
Zij naderen; de vogels deinzen.
Als lijden is ten top gedreven
doet het lichaam niet meer mee.
Steek die ene, breek die twee.
Daar staat een ladder in de leegte.
Daar gaapt een open graf.
Daar is een kruik verdwenen.
Het romeins karwei is af.
Wie is verlaten, wie staat samen?
Tegen loden lucht stijgt stil een duif.
Niets gebeurt, niets verroert, niets beweegt.
Het waait over Golgotha, amen.
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Joris Denoo

als een vogel voor Eugénie
Dat wat de geur
van aarde had
gebeiteld lag
in mozaïek
ineens toch
vleugels heeft zich losmaakt naar
een andere hemel
beschut in
zijn gewicht
dat in geen enkele
schaal meer past.
Hannie Rouweler
Bangladesh
je kind is ziek
zoekt leven aan zijn moeders borst.
Dorst en honger is haar loon.
Ze troost de glimlach om zijn mond
zoent vlug de eeuwige slaap.
En zelfs de godheid
die de aarde schiep
weent bij dit gebeuren.
Edith Oeyen

gedicht
ach zeg je
(terwijl het woord in me
wentelt en kraait en zijn
eigen gangen gaat en als
een kruipende ziekte in me
zwelt)
wat een goddelijk gezicht
wat tekens op papier
te krassen en te zeggen
een gedicht
Denijs Van Killegem
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Tussen de sporen,
in de marmeren metro,
een verdwaalde mus.
De zomers vluchten
in rook van aardappelloof,
de einders branden.
Juul Kinnaer
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het georgisch bataljon (texel)
nooit aflatend spint de wind garen uit de schapen.
een lemen heuvel vult de leemte van de vlakte aan,
biedt een tragisch panorama op het verleden.
regen vlecht een haag van vrede rond een kerkhof.
met 508 rozestruiken in onberispelijk gelid.
geel explodeerde in het duinkruid toen ze hun
bajonetten niet meer op de zeehondekoppen scherpten
maar op de bezetter, een lente lang was het eiland
een voorpost van een vrij Georgië.
toen werden zij met de rug tegen de dijk gedreven.
508 kogels kregen schot voor schot een naam.
sternen roepen nog op de opstandige doden.
een weemoedige mantelmeeuw neemt de graven
onder haar vleugels, op de zandgestraalde stranden
joelen badgasten in vol pension bij de zorgeloosheid.
niemand merkt hoe de wolken opnieuw hebben vuur gevat.
Mark Meekers

Paul De Bruyne, keramiek Wereldwachter (Foto: Rik De Gendt S.J.)

lourdes
Tussen vijf uur en zeven
geen brug. Nooit gratis
als erfstuk
avond met raaigras
melkblauwe lucht
bladstille kamers.
De rots balt haar schaduw
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duldt licht
op gietijzeren staanders.
Zo topzwaar de kaarsen.
Zo smal
de pit.
Aan wie woordeloos uitzit
wat karma voorzag
openbaart zich
het losslaan van water
de bron in de nacht.
Van meidoorn het witste
wit.
Aleidis Dierick

een verre schelp
misschien vind ik je weer
zoals ik dingen vind
wanneer ik snuffel in de lade
uit ongedurigheid
ik zal onlangs de knijperbak
ooit vol leek hij nu leeg
wie heeft de spelden ingeslikt
wie heeft de klaproos dichtgeklapt
ze zeggen dat ik gek ben
ze zeggen dat ik daar zal komen
waar jij me hebben wou
diep in het zand
diep in het diepste blauw
Iris Van de Casteele
Wolken regenen verdriet
in het eeuwig-dorstige zand,
in poriën van de dood:
miljarden atomen
en cellen
van mens, dier en plant
in zon en vuur geschroeid,
versteend, verpulverd,
eeuwenlang
tot as gebrand.
Maar Geest waait de geest
los en vrij
waar hij wil
door licht, lucht en land,
levend nieuw als de wind.
Dood leeft van het brood
van het leven.
Leven leeft op de dood
en liefde wint.
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Luc Verbeke

lezende vrouw
Als onuitspreekbaar van een andere orde
nemen tekens haar lezend in bezit
stoelen tafel deelgenoot geworden
de ruimte die zich bladsgewijze schikt,
want zij is gastvrouw èn genode beide
nu zij de ramen van verbeelding openrukt
en weer sluit: de cirkel om het wijde
spiegelvlak van water woorden vormt verbreidt
verbindt. Wat groeit in haar, wat blijft leven
binnen de muren van dit ogenblik?
Haar wereld wordt alsnog tot droom verheven
en van de droom weer tot bestaan ontdaan.
Rudolf van de Perre
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Transit
Samenstelling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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 selecties 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 redactie
Δ΄
ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩΙ ΑΡΜΑΤΙ
λατ ρ π ρτατε βρον-+
τα ς καμαντ ποδος
Ζεν · τεα γ ρ Ωραι
π ποικιλοφ ρμιγγος οιδα ς
5
λισσ μενα μ
πεμψαν
ψηλοτ των μ ρτυρ
θλων.
Ξε νων δ ε πρασσ ντων σαναν α τ κ
γγελ αν
ποτ γλυκε αν σλο .
10 λλ ω Κρ νου πα , δς Α τναν χεις
πον νεμ εσσαν κατογκεφ λα
Τυφω νος δρ μου,
Ολυμπιον καν δ κευ
15 Χαρ των θ
κατι τ νδε κω μον,
χρουι τατον φ ος ω -+
ρυσθεν ων ρετα ν.
ψα μιος γ ρ κει
χ ων, ο ς λα
στεφανωθε ς
20
Πισ τιδι, κυ δος ρσαι
σπε δει Καμαρ ν . Θε ς ε φρων
ε η λοιπα ς ε χα · πε νιν α ν ω, μ λα μ ν
τροφα ς το μον ππων,
25 χα ροντ τε ξεν αις πανδ κοις,
κα πρ ς συχ αν φιλ πολιν καο αρ
γν μ τετραμμ νον.
Ο ψε δε τ γξω λ γου·
30 δι πειρ τοι βροτω ν λεγχος·
περ Κλυμ νοιο πα δα+
Λαμνι δων γυναικω ν
λυσεν ξ τιμ ας.

+

Str.

+

Ant

+

Ep.
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Χαλκ οισι δ
ν ντεσι νικω ν δρ μον
ειπεν ψιπρλε
μετ στ φανον
ν·
‘Ου τος γ ταχυτα τι·
χε ρες δ κα
τορ σον.
φ ονται δ κα ν οις
40
ν νδρ σιν πολια
θαμ κι παρ τ ν λικ ας
οικ τα χρ νον.’
35

Pindarus, Vierde Olympische Ode
Voor Psaumis van Camarina, de winnaar in de wagenrennen.
Str. 1: Zeus, hoogverheven dondermenner,
die voor die nooit vermoeide loper
de teugels viert, uw dochters Horae,
de wentelende jaargetijden,
zonden mij om met zang en citer
vol kunst en harmonie van grootse,
verheven Spelen te getuigen.
Valt voorspoed en geluk hun gasten
ten deel, ware vrienden begroeten
die blijde tijding dra met vreugde.
Kom, zoon van Cronus, gij die meester
zijt van de Etnaberg, door winden
gegeseld en waaronder Typhon,
het monster met de honderd koppen,
verpletterd ligt: onthaal die won in
Olympia en laat u voor de
Chariten deze stoet gevallen.
Ant. l: Meer dan wat ook werpt deze optocht
een duurzaam licht op knappe daden
die wijd en zijd ontzag afdwingen.
Want met zijn wagenspan komt Psaumis
bekranst met de olijf uit Pisa.
Roem voor Camàrina verwekken,
dat is zijn wens. En mocht de godheid
zijn verdere wensen nog genadig
zijn. Loven wil ik hem: veel zorgen
en tijd besteedt hij aan zijn paarden,
met vreugde schenkt hij elke vreemde
gastvrij onthaal en zuiver van hart
is hij gesteld op rust en vrede,
de vrienden van zijn stad. In leugen
zal ik niet drenken het gezegde:
‘De proef bewijst wat mensen waard zijn.’
Ep. 1: Zij was het die op Lemnus
Erginus, Clymenus' zoon,
de smaad kon doen ontlopen
van vrouwen. In de wedloop
met bronzen wapenrusting
behaalde hij de zege.
Toen hij zijn krans kwam halen
sprak hij Hypsipyle aan:
‘Dat gaven mij mijn snelle
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voeten, met hart en handen
vermag ik evenveel! Zelfs
bij jonge kerels groeien
vaak grijze haren voordat
het past bij tijd en leeftijd.’
Patrick Lateur
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’: ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Statutaire Algemene Vergadering Jaarlijkse Ontmoetingsdag C.V.K.V.
Hoepertingen 16 juni 1991
Naar goede traditie werd op zondag 16 juni 1991 een Ontmoetingsdag georganiseerd
voor de leden van het C.V.K.V. en dit n.a.v. de jaarlijkse Statutaire Algemene
Ledenvergadering. Het C.V.K.V.-Bestuur Limburg had een uitstekend vergaderoord
gevonden in het Kasteel Mariagaarde in Hoepertingen (Borgloon) en ook het weer
toonde zich van meetafaan ‘bondgenoot’. Tegen 10.30 u. meldden de leden zich in
groten getale aan. Het eerste programma-onderdeel was - eveneens naar goede traditie
- de Eucharistieviering, voorgegaan door de priester-C.V.K.V.-leden Jaak Van Baelen,
Anton van Wilderode en Arthur Verthé. Aan het Memento las Juffrouw Chris Torfs
de namen voor van de overleden C.V.K.V.-leden (sedert de vorige Jaarvergadering).
Zo herdachten we de letterkundigen Jet Jorssen (Kalmthout), Lieve Maesschaelck
(Evergem) en Victor Vervloet (Tielt); de musicus Marcel van Quickelberghe (Tielt)
en de beeldende kunstenaars Maurice Felbier (Borgerhout), Alfons Op de Beeck
(Mortsel), Alfons Paredis (Brasschaat), Luc Vandendriessche (Brussel) en Gerard
Vanhoutte (Vichte). Na de Mis volgde onmiddellijk het ‘officiële’ gedeelte van de
dag: de Statutaire Vergadering. Een aantal leden van de Raad van Bestuur moesten
vervangen en/of herkozen worden en zo werden Gaston De Cock (Hekelgem), Mark
Delrue (Kortrijk), Raoul M. de Puydt (Brussel), Patrick Lateur (Gijzegem), Jean
Luc Meulemeester (Brugge), juff. Chris Torfs (Berchem), Julien Vermeulen
(Bellegem) en Arthur Verthé (Brussel) als nieuwe leden van de Raad van Bestuur
aangenomen. Hieronder vindt u de volledige lijst van de leden van de vernieuwde
Raad van Bestuur. Nadat de Penningmeester, de heer Adiel Van Daele het financieel
verslag had naar voorgebracht, werd zijn financieel beleid door de Algemene
Vergadering goedgekeurd.
Het daarop volgende agendapunt bestond in de huldiging van de jarige en de (sedert
de vorige Jaarvergadering) in wedstrijden bekroonde leden. We laten hierbij de hele
reeks volgen: Wilfried De Boeck (Dilbeek): laureaat in de poëziewedstrijd ‘De
Vleermuis’ (Nederland), in de poëziewedstrijd van Tienen, eervolle vermelding in
de poëziewedstrijd Kulturama (Haacht), tweede prijs in de poëziewedstrijd van
Tongeren, laureaat in de poëziewedstrijd ‘De Nederlanden’ en winnaar van de Prijs
van de Stad Nieuwpoort in de CBK-wedstrijden Veurne; José De Ceulaer (Kessel):
70 jaar; Raf Deltour (Roeselare): 65 jaar en Ridder in de Orde van 't Manneke uit de
Mane; Raymond De Waegenaere (Gent): 85 jaar; mevr. Olga De Wit (Antwerpen):
Algemeen laureaat 1990 van de Kunstwedstrijden van het Vormingsinstituut van
Veurne; Prosper Feyaerts (Herent): 65 jaar; Fernand Etienne (Brugge): 70 jaar;
mevr. Ange Kiebooms (Antwerpen): laureaat CBK-wedstrijden Veurne en vermelding
in de Poëziewedstrijd ‘De Nederlanden’; Arthur Verthé (Brussel): 65 jaar; Antoon
Vermeylen (Merksem): 60 jaar; Patrick Lateur (Gijzegem): bekroond in de
Poëziewedstrijd ‘Jan van Eyck en zijn Oeuvre’; Ghislain Laureys (Halle): 65 jaar;
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Jacques Leduc (Hasselt): 70 jaar; Lieven Martens (Brugge): laureaat in de
Poëziewedstrijd CBK-Veurne en tweede prijs in de tweejaarlijkse poëzieprijs Dr.
Decoene met zijn bundel ‘Gebroken Twijg’; Jos Michiels (Borgerhout): 85 jaar;
André Peere (Assebroek): 65 jaar; Jozef Smeyers (Kessel-Lo): 65 jaar; AmedéSuenaert
(Ressegem): 65 jaar; André Van Achte (Bassevelde): 70 jaar; mevr. Suzy Van Bever
(Aarschot): Promotieprijs met selectie voor de tentoonstelling ‘Streekkunstenaars
1990’ van het C.C. Hageland, werd Ridder in de Orde van de Belgisch-Spaanse
Verdienste, kreeg de zilveren medaille voor olieverfschilderij in de
wedstrijd-tentoonstelling van de Internationale Kunstkring van Veurne en behaalde
de 3e prijs in de poëziewedstrijd ‘De Nederlanden’; mevr. Iris van de Casteele (Asse):
60 jaar; Karel van Deuren (Berchem): 70 jaar; mevr. Cecile Vandoorne (Izegem):
ereprijs voor de beste Izegemse inzending in de 6e Poëziewedstrijd van Izegem;
Victor van Frachen (Affligem): ereburger van Affligem en samen met zijn vrouw,
Laurette Bosteels, ontving hij de onderscheiding ‘met lint’ van de A. Einstein
Academy en de ‘Medal For Peace’; mevr. Agnes van Hoeck: 60 jaar en vermelding
in de Prijs Haacht-Literair 1990; Louis Overloop (Kieldrecht): 65 jaar; Wim Van
Petegem (Diest): 60 jaar; mevr. Tine Van Rompuy (Begijnendijk): 90 jaar; René
Vanstreels (Hasselt): uitgeroepen door het American Biographical Institute (V.A.)
tot ‘Musician of the Year, ‘Man of the Year 1990’ en ‘Groot Ambassadeur van
Verdiensten’; door het International Biographical Centre van Cambridge (Eng.)
ontving hij ‘The International Order of Merit: motto: Excellentia’; door de
Confederation of Chivalry van Sidney (Austr.) werd hij uitgeroepen tot ‘Member of
Merit for life’ en in eigen land werd hij bekroond met de Gouden Medaille in de
Orde van Leopold II; mevr. Toinette Vantorre (Koksijde): 70 jaar. Al deze gehuldigde
leden ontvingen als herinneringsgeschenk een exemplaar van de zeefdruk ‘De
Schepping’ van de hand van plastisch kunstenaar Hedwig Pauwels uit Hasselt.
Vooraleer aan het vriendenmaal aan te zitten werden nog foto's genomen van de
gehuldigden en groepsfoto's van alle aanwezigen. De dag werd afgerond met een
geleid bezoek (voor liefhebbers) aan het kasteel Mariagaarde.
Robert Declerck
Verbonds- en Redactiesecretaris

Samenstelling van de raad van bestuur van het C.V.K.V. (Jaarvergadering
16 juni 1991)
Theo Coun, Parklaan 9, 3590 Diepenbeek; Luc Daems, Du Boislei 95, 2930
Brasschaat; Felix De Boeck, Grote baan 379, 1620 Drogenbos; Marcel Debroey,
Mgr. Stillemansstraat 41, 9100 Sint-Niklaas; Robert Declerck, Hondstraat 6, 8700
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1

2

3

4
Groepfoto's Jaarvergadering Hoepertingen 16 juni 1991 (Foto's C.V.K.V.).

5

Tielt; Gaston de Cock, Boekhoutstraat 17, 1790 Hekelgem/Affligem; Etienne De
Cuyper, Nieuwe Baan 6, 9111 Belsele/Sint-Niklaas; Mark Delrue, Doorniksestraat
21 - Bus 2, 8500 Kortrijk; Raf Deltour, Korenbloemstraat 9, 8800 Roeselare; André

Vlaanderen. Jaargang 40

Demedts, Condédreef 77, 8500 Kortrijk; Luc Demeester, Karel van Manderstraat 24,
8510 Marke/Kortrijk; Raoul M. De Puydt, Ninoofsesteenweg 153, 1080 Brussel;
Kamiel D'Hooghe, Beiaardlaan 1, 1850 Grimbergen; Marc Dubois, Holstraat 89,
9000 Gent; Paul Hanoulle, Maria van Bourgondiëlaan 71, 8000 Brugge; Gust
Keersmaekers, Wouwendonkstraat 78, 2570 Duffel; Patrick

Gehuldigden van de Jaarvergadering 1990 in Strombeek-Bever.

N.v.d.R.: al de hierbij afgedrukte foto's kunnen tegen 50 fr. per exemplaar (verzending
inbegrepen) besteld worden bij onze penningmeester, de heer Adiel Van Daele, door
overschrijving van het passende bedrag op het rek. nummer 712-1102147-19 t.n.v.
C.V.K.V., Lindenlaan 18, 8700 Tielt, met duidelijke vermelding van de gewenste
foto'(s).

Vlaanderen. Jaargang 40

229
Lateur, Fatimawijk 25, 9308 Gijzegem/Aalst; Jaak Maertens, Meelbessenlaan 1,
8800 Roeselare; Jean Luc Meulemeester, Lege Weg 153, 8200 Brugge; Willy Otte,
Hellegatstraat 25, 9170 Destelbergen; Jan Sercu, R. Vandammestraat 78, 8670
Koksijde; Chris Torfs, Marcel Aubertinlaan 67 - Bus 5, 2600 Berchem/Antwerpen;
Adiel Van Daele, Lindenlaan 18, 8700 Tielt; Dré Vandaele, Pieter Tacklaan 15/1,
8500 Kortrijk; Danny Van den Bussche, Lonchamplaan 67, 8400 Oostende; Rudolf
Van de Perre, Blackmeers 81, 1790 Hekelgem/Affligem; Paul Vanderschaeghe,
Pelderijnstraat 48, 8310 Sint-Kruis/Brugge; Karel Van Deuren, Troyentenhoflaan
19/1, 2600 Berchem/Antwerpen; Jo Van Eetvelde, Papestraat 30, 9160 Lokeren; Flor
Van Vinckenroye, Berkenlaan 6, 3500 Hasselt; Anton Van Wilderode, Dorpvaart 70,
9180 Moerbeke/Waas; Werner Vens, Prinsdomlaan 16, 8870 Izegem; Julien
Vermeulen, Bellegemkerkdreef 14, 8510 Bellegem/Kortrijk; Arthur Verthé,
Veydtstraat 11 - Bus 1, 1050 Brussel; Christian-Adolphe Wauters, San Cirolaan 24,
8400 Oostende.

Corrigenda
• In ons nummer 235 werd op blz. 68/4 (laatste regel van de linkse kolom) vermeld
dat het Gerard Lammerantmuseum zich in Diksmuide bevindt: dat moet zijn
Ramskapelle/Nieuwpoort.
• Op blz. 165-166 van het nummer 236 werden de onderschriften bij de
reprodukties van de schilderijen van Jan Van Den Driessche verwisseld.
• In het nummer 236 (Portugal) werden een paar fouten over het hoofd gezien:
blz. 149: ‘Wachten op Godot’ is van de hand van S. Beckett (i.p.v. J.L. Godard).
In het kaderstuk over ‘Vergilio Ferreira’ staat als titel vermeld ‘Da
Fenomelogia...’, wat moet zijn ‘Da Fenomenologia a Sartre’ en lees als naam
van de geciteerde Franse filosoof ‘Foucault’ (i.p.v. Foucoult). Met dank voor
het begrip.

Met onze excuses.
Redactie
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Wie voor 1991 een nieuwe abonnee op ons tijdschrift werft, heeft geworven of zal werven, krijgt als
geschenk de hieronder afgebeelde litho van Hedwig Pauwels toegestuurd.

Graficus Hedwig Pauwels werd op 8 augustus 1934 in Sint-Niklaas geboren. Hij
kreeg er zijn eerste artistieke opleiding aan de Kunstacademie. Van 1949 tot 1956
volgde hij aan de St.-Lucasschool te Gent de afdeling Sierkunsten. Aan dezelfde
school kreeg hij avondlessen in Publiciteit en Binnenhuisarchitectuur. Hij ontwierp
en/of realiseerde wandtapijten, mozaïekvloeren, glasramen, kandelaars, tabernakels,
altaren, kruiswegen. Zo realiseerde hij de kruisweg voor de Kristus-Koningkerk te
Temse en voor de kerk van de Luchtbal te Antwerpen. Voor de genoemde kerk van
Temse concipieerde hij de glasramen en het altaar en hij sneed zelf de ivoren panelen
voor het door hem ontworpen tabernakel. Van 1956 af deed hij gedurende vijfjaar
ervaring op als porceleinschilder bij de firma Dupont-Fourdrignier te Antwerpen. In
1975 ging hij zich in Idar-Oberstein bij Wolfram Roemer bekwamen als goudsmid.
Sinds 1957 is hij leraar grafiek aan het Provinciaal Hoger Instituut voor
Kunstonderwijs te Hasselt en aan de gemeentelijke Academie van Heusden-Zolder.
Pauwels realiseerde een omvangrijk oeuvre als grafisch kunstenaar, vooral in de
diepdruktechnieken. De ets beoefent hij met meesterschap. Hij maakte ook
lithografieën en houtgravures en de laatste tijd heel wat aquareltekeningen met een
voorkeur voor diepblauwe, roze en paarse tinten en een grotere neiging tot stylering
en abstractie. Zijn aquarelkunst met opvallende en hevige kleuren herinnert aan
Pauwels als porceleinschilder. Wellicht het meest bekend is hij als exlibris-graficus
en zijn kleuretsen hebben hem tot de meest gevraagde, de meest succesvolle Vlaamse
exlibriskunstenaar gemaakt. In dat opzicht heeft hij Europese bekendheid en zijn
werk werd op internationale exlibris-wedstrijden herhaaldelijk bekroond.
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In en om de kunst
Nieuwe aanwinst voor de ‘vlaamse primitieven’ in Brugge
De reeds wereldbekende verzameling Vlaamse Primitieven in het Brugse
Groeningemuseum werd in mei 1991 aangevuld met een bijzonder waardevol
paneelschilderij, een drieluik geschilderd door de (nog altijd anoniem gebleven)
Brugse Meester van het Heilig Bloed. Deze ca. 1530 te dateren triptiek vertoont op
het middenpaneel een Onze-Lieve-Vrouw met Kind, omringd door de heiligen Barbara
en Catharina, die een ring aan de vinger gestoken krijgt door het kind Jezus. Op de
zijpanelen staan afgebeeld links de schenker Joachim Christiaens, raadsheer van de
stad en zijn patroonheilige Joachim en rechts zijn tweede vrouw Jossine Lampsins
met haar patroon Judocus. Het is via de wapenschilden op de bidbanken van beide
schenkers dat deze figuren konden geïdentificeerd worden en meteen kon worden
uitgemaakt dat de zogeheten Meester van het Heilig Bloed in Brugge heeft gewerkt.
Van hem was totnogtoe slechts één schilderij in Brugge bewaard, namelijk een
Bewening

Meester van het Heilig Bloed, Mystiek Huwelijk van de H. Catharina met schenkers, ca. 1530
(buitenzijluiken), olieverf op paneel. (Foto: Stedelijke musea, Brugge)

Meester van het Heilig Bloed, Mystiek Huwelijk van de H. Catharina met schenkers, ca. 1530, olieverf
op paneel, 87,5 × 150 cm (open). (Foto: Stedelijke musea, Brugge)

of Graflegging in het museum van de Basiliek van het Heilig Bloed. Deze aanwinst,
gerealiseerd door de Vrienden van de Stedelijke Musea, de Nationale Loterij, de
Vlaamse Gemeenschap en de Generale Bank, Brugge, zal ongetwijfeld het aantal
bezoekers van het Groeningemuseum, nu ruim 150.000 per jaar, terecht nog doen
toenemen. Het kunstwerk zit nog in de originele lijst en is onberispelijk bewaard
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gebleven, wat voor een retabel van dergelijke afmetingen (totale breedte geopend
150 cm, op de buitenzijluiken staat een Boodschap aan Maria afgebeeld) eerder
uitzonderlijk mag heten. Het werk kreeg als officiële naam: Mystiek Huwelijk van
de h. Catharina met schenkers.
(fb)

Bruegel: naer 't leven een opmerkelijk televisie-essay
Wie het boek kent van Harold Van de Perre, Pietro Pauolo Rubens, profeet van
moderne kunst (Elsevier), zal met belangstelling uitgezien hebben naar de
televisieproduktie over Bruegel - Naer 't leven. Dit tweeluik, gerealiseerd met regisseur
Anton Stevens, is trouwens niet de eerste kunstfilm van het team: dat was de Van
Eyck-film. Intussen wordt aan een Rubensproject gewerkt.
Het opmerkelijke van het Bruegel-tweeluik is m.i. dat hier een nieuw genre
geïntroduceerd wordt dat ik in de titel televisie-essay heb genoemd. Dit is niet een
documentaire over kunst zoals we die kennen: het kunstwerk wordt getoond en een
stem (van iemand die je af en toe ook even te zien krijgt) geeft de commentaar. Ook
dat kan boeiend zijn. Ik denk bijv. hierbij aan de kunst-praatjes van Pierre Janssen
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Brueghel, de Michelangelo van het kleine volk Brueghels grimas van de blinde en het zelfportret van
Michelangelo in het Laatste Oordeel. Tweemaal radeloosheid tegenover het mysterie van Leven en
Dood.

(Kunstgrepen) die vernieuwend waren in die zin dat niet de kunstwetenschappen het
uitgangspunt vormden van zijn beschouwingen maar wel het decor van het dagelijkse
leven, de dingen die iedereen vertrouwd zijn, - de stoel, de spiegel, het water, enz.
Het vernieuwende bij Janssen was zijn tekst. Bij Van de Perre-Stevens wordt niet
alleen in de gesproken tekst relevante commentaar geleverd, ook het beeld is
commentaar. Je ziet ook zelf als kijker wat door de auteurs ontdekt en medegedeeld
wordt. Het visualiseren van de commentaar gebeurt op een zeer ingenieuze wijze
door het integreren van alle technische mogelijkheden van fotografie en film zoals
ik dat tot nogtoe nooit met zoveel consequente virtuositeit heb toegepast gezien. Zo
zijn er de inlassingen van reportagefoto's uit de tijd van nu, het inzoomen en vergroten
van details, split screens waarbij verschillende beelden in de rechthoek worden
gebracht, het transponeren van de kleurenbeelden van schilderijen in zwartwit (zodat
contrasteffecten en compositielijnen duidelijker afleesbaar worden), het intekenen
van compositieschema's over de reproduktie heen, enz.
Al deze technieken worden met rustige zorgvuldigheid gebruikt zodat het originele
kunstwerk al zijn belangrijkheid bewaart. Hierbij heb ik me wel afgevraagd of de
tekst (of de lectuur) niet soberder, zakelijker kon worden gehouden, nu je zoveel te
zien krijgt.
In het eerste luik zie je de thema's van Bruegel: uit het leven
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gegrepen, het eeuwig menselijke, de dingen die nog steeds voor iedereen de vreugde
en de ellende van het bestaan uitmaken, de liefde en de haat, de glorie van het licht
en de dood.
In het tweede luik is het werk aan de orde, de schildertechnieken, de ordonnancie,
de perspectief, de stijl.
Theoretisch kun je natuurlijk vorm en inhoud niet uit elkaar halen en apart bekijken,
maar dat is iets wat Van de Perre ook weet. Allicht is voor deze werkwijze geopteerd
om didactische redenen of als vulgariseringsformule. In het tweede luik wordt
trouwens de be-tekenis van de schildertechniek van Bruegel, ‘de Michelangelo van
de kleine man’, verklaard. De schrale penseelvoering van Bruegel bijv., die dikwijls
vereenvoudigd is tot penseeltekening, formuleert juist wat Bruegel over leven en
mensen te zeggen heeft. Ook de vormelijke analyse van De parabel der blinden bijv.
is voortreffelijk. Het tweede luik staat niet naast het eerste, maar amplificeert het.
Ik zou graag ooit de gelegenheid hebben om de twee delen direct na elkaar te zien.
De kunst van Bruegel is geniaal: onderwerp en levensgevoel, kunstdiscipline en
vormgeving vloeien perfect in elkaar tot het ene, authentieke kunstwerk. Dat wordt
in het televisie-essay uitstekend aangetoond.
Het mooie van deze Bruegel is dat je veel te weten komt en tegelijkertijd vreugde
beleeft aan kunst.
(KvD)
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Boekbespreking met post-scriptum Brabants fotoarchief toont brabantse
mensen uit de eerste helft van de 20ste eeuw
Transparantie voor de visuele werkelijkheid is een van de meest spectaculaire
kenmerken van de fotografie. Alle dubbelzinnigheid van foto's-als-kunst, hun
poly-interpretabiliteit, hun inhoudelijke rijkheid heeft daarmee te maken. Maar
tegelijkertijd blijft fotografie altijd spiegel van een historische werkelijkheid. Foto's
tonen de dingen zoals die ooit, zij het soms even, zijn geweest.
Dat wordt heel duidelijk in het boek, Brabantse mensen / een dorp in Brabant(1),
dat het eerste project is van het pas opgerichte Brabants Fotoarchief. Het heeft een
grote historisch-documentaire waarde en is tegelijkertijd een soms ontroerend verhaal
van mensen die leefden in het dorp Lieshout in de eerste helft van de twintigste eeuw,
- een historisch verhaal van prenten (met teksten) die je alleen maar kunt
karakteriseren als mooi, of liever nog, met het Vlaamse woord, als schoon. Foto's
die momenten zijn van rust en het gevoel oproepen: zo zijn mensen, zo is het leven...
waar is de tijd?
Het boek toont werk van twee Lieshoutse fotografen: Tinus Swinkels (1873-1962)
en Martien Coppens (1903-1986). De eerste heeft maar vrij korte tijd intensief
gefotografeerd, terwijl de tweede een internationaal bekend fotograaf was die tot
zijn overlijden actief was en een 70 fotoboeken heeft gepubliceerd. De kwaliteit van
die twee oeuvres is dus zeer verschillend, maar de aantrekkelijkheid om ze samen
in dit boek te presenteren bestond erin dat beide fotografen hun zelfde geboortedorp
gedocumenteerd hebben en wel zo dat Swinkels het deed van het begin van de jaren
1900 tot ca. 1910 en Coppens van 1910 tot ca. 1945. Zo sluiten de archieven
chronologisch bij elkaar aan.
Het boek, dat voortreffelijk geredigeerd is door Jan Coppens, leraar en
fotografie-historicus, zoon van vader Martien, is zo geconcipieerd dat er vóór alles
een beeld gegeven wordt van de fotografie van Swinkels en Coppens, overigens in
een technisch zeer knappe duo-tone-uitvoering die de oude documenten in reproduktie
in al hun waarde laat. Bij deze foto's zijn uitvoerige bijschriften voorzien over de
streek, haar geschiedenis met de genealogische gegevens bij de familieportretten,
die bijeen gebracht werden door Joep Coppens, een andere zoon van Martien. Hierbij
werd ook gebruik gemaakt van onuitgegeven notities van de fotograaf en van
mondelinge mededelingen van tijdgenoten of hun familieleden.
De raamtekst van Jan Coppens bestaat uit de biografieën van Tinus Swinkels en
Martien Coppens, met daarnaast ook een interessant stuk geschiedenis van de
fotografie uit de behandelde periode (1900-1945), - de film en de camera, maar ook
de vormgeving (de esthetica) waarbij ook het modernisme van het interbellum aan
de orde komt. Het is een gebied waar Jan Coppens als specialist helemaal vertrouwd
mee is en dat levert, in een rustige stijl, interessante vergelijkingen op tussen het
werk van Martien en de -ismen, theorieën en modes uit de kunst van de jaren 20/30.
De paragrafen over het psychologische portret heb ik buitengewoon juist gevonden
als karakterisering van de portretten van Martien Coppens en vele van zijn bekende
tijdgenoten zoals bijv. de Vlaamse fotograaf, Longinus de Munter, o.f.m.
Martien Coppens voelde zich sterk aangetrokken ‘tot wat er schuilging achter
gezichten en wat hem gevoelsmatig aansprak’, noteert Jan Coppens. ‘In hun gezichten
herkende hij de uitgebreidheid en diepgang van eigen ervaringen, fantasieën en
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emoties (...). Hij noemde ze karakteristieke modellen (...). Onder karakteristiek
moeten we dus dat bijzondere verstaan, dat indruk maakte op de fotograaf. Het
vormde de aanleiding tot de opname. Nu eens werd hij getroffen door de uitstraling
van goedheid of ouderdom, dan weer door de blik in de ogen of de uitdrukking van
de mond. Het verwerken van deze indruk noemde hij “geestelijk zien”. Later zou hij
dit proces omschrijven als verwondering die tot verbeelding leidt.’ Brabantse mensen
is een boeiend boek in zijn veelzijdigheid. Het is geschiedenis van de fotografie met
de verdienste het tot nogtoe onbekende werk van Tinus Swinkels te signaleren, maar
ook heemkunde en sociale geschiedenis. Het is met grote zorgvuldigheid gemaakt
en de materiële uitvoering, - vooral ook de reprografie is voortreffelijk.
Dit boek is voor mij, die bevriend was met wijlen Martien en dat nog steeds ben
met Jan (mijn leeftijd ligt tussen die van vader en zoon), ook de postume hulde aan
het oeuvre van een groot fotograaf, gerealiseerd door zijn zoons met de medewerking
van enkele vrienden zoals Cor van Heugten, die de uitgever was van Martien Coppens,
aan wie het werk is opgedragen. Hiermede werd een plan van Martien Coppens, om
ooit uit zijn archief een boek te maken over zijn geboortedorp uitgevoerd.
Een erudiet boek van warme genegenheid.
Karel van Deuren

Portret van de Lieshoutse vrouw Marina van den Broek
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Post-scriptum
Het is opmerkelijk dat in Nederland, waar vooralsnog geen museum voor fotografie
tot stand is kunnen komen, een initiatief als de stichting Brabants Fotoarchief wel
van de grond komt. De doelstelling van het archief bestaat erin ‘het werk van de
belangrijke Brabantse fotografen te verwerven en te beheren’ en er verder
‘bekendheid aan te geven door middel van publikaties en tentoonstellingen,
functionerend in een open uitwisseling met andere instanties en andere disciplines.’
Wat het Brabants Fotoarchief doet op een provinciale schaal, gebeurt in het
buitenland op nationale schaal: het wetenschappelijk conserveren en creatief
recycleren van de patrimonia aan eigenlandse fotografie. Aandacht voor het werk
van de fotografen van het eigen cultuurgebied is volstrekt evident.
Er zijn in Vlaanderen ongetwijfeld nog enkele tientallen kostbare fotoarchieven
van belangrijke fotografen die dringend in veiligheid zouden moeten worden gebracht.
Slechts enkele zijn, meestal door schenkingen, in de Belgische musea voor fotografie
(Antwerpen en Charleroi) terecht gekomen, maar zoals bijv. het archief van Anthony
(Ieper) zijn er ongetwijfeld nog meer. Anthony is een voorbeeld, de fotograaf is al
vele jaren overleden. Maar wat gebeurt er met de archieven van de bekende, thans
oudere tot hoogbejaarde fotografen, die een imposant artistiek en
historisch-documentair oeuvre hebben opgebouwd? Als later een van de erfgenamen
de waarde van dat werk kan inschatten, wordt het wellicht niet weggeworpen.
Voorwaardelijke wijs.
In het buitenland worden dergelijke archieven (zoals bijv. ook gespecialiseerde
privé bibliotheken) gekocht door stedelijke, provinciale of landelijke
overheidsinstanties. Dat is serieuzer dan ze te laten schenken, wat je overigens moet
beoordelen als het alternatief, bij gebrek aan middelen, voor verwaarlozing of verlies.
Het is niet op het niveau van de museumdirecties dat er iets in beweging moet
komen: de budgetten voor aankoop van nieuw werk volstaan zelden om de actuele
produktie bij te houden. Maar op het niveau van de Gemeenschappen, de Ministeries
van cultuur, zou men er achter moeten komen dat fotoarchieven behoren tot het
kunstpatrimonium én een van de belangrijkste bronnen zijn voor de geschiedschrijving
van deze tijd. Intussen kon het nuttig zijn als er eens werk gemaakt kon worden van
een zorgvuldig inventaris van wat er aan waardevol archiefmateriaal bestaat dat
(ooit, eventueel) voor verwerving in aanmerking kan komen.
(K.v.D.)
Achter deze schaduw wacht Nguygen Chi Tien op u. Opgesloten in Vietnam omdat
hij schreef wat hij dacht.
Achter deze schaduw wacht Nahamán Carmona López. Een jongetje van 13.
Doodgeslagen door de politie van Guatemala City.
Deze schaduw staat voor 30 mensen. Gevangen, gefolterd, verbannen of verdwenen.
Omwille van hun geloof, hun overtuiging, of gewoon zonder reden. 30 mensen die
wachten op hun rechten. En op u. Want zonder u lukt het ons nooit om ze uit het
donker te halen.
Amnesty International bestaat 30 jaar. Stuur geen bloemen. Stuur ons uw naam
en adres, zodat wij u kunnen laten weten wat u kan doen. Thuis, op school, op het
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werk. Wij hebben duizenden affiches, levensgrote silhouetten, briefkaarten en
zelfklevers voor u klaarliggen. Hopelijk bent u blij dat u iets kan doen. Voor deze
30 mensen die nog steeds op u wachten.
Ons adres: A.M.I. Vlaanderen, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen. Tel. (03)271 16
16. Of haal onze folder in uw postkantoor.

Eindnoten:
(1) Jan Coppens (red.), Joep Coppens & Theo Swinkels, Brabantse mensen / Een dorp in Brabant.
Foto's van Tinus Swinkels en Martien Coppens, uitg. Brabants Fotoarchief, Eindhoven, 1991,
76 illustr., 280 × 230 mm, 167 blz., gebonden 75 fl./genaaid 69 fl.
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om te kunnen
gepubliceerd worden in nr. 238 (nov./dec. 1991) moeten de berichten ons bereiken
voor 1 november 1991. Met dank voor uw medewerking.

A. Beeldende kunsten
• Brugge
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving 1991 was
voorbehouden aan textiel. Het betreft creaties allerhande in hoofdzaak verwezenlijkt
met natuurlijke vezels als vlas, papier, linnen, wol,... en/of met synthetische vezels.
Voor deze prijs werden in totaal 87 kunstwerken ingediend door 37 Westvlaamse
kunstenaars. De jury was samengesteld uit de heer L. Valcke, Directeur Provinciale
Dienst voor Cultuur, voorzitter en als leden de heer J. Walgrave en de dames N.
Chalmet, M. Gyselbrecht, H. D'haeseleer en R. Vercaemst. Op voorstel van deze
jury heeft de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen volgende
uitslag goedgekeurd: - Eerste Premie t.b.v. 20.000 fr. en de bronzen ereplaket van
de Provincie West-Vlaanderen wordt toegekend aan Anne-Marie Jonckheere uit
Jabbeke met ‘Assemblage I’ (1991), ‘Assemblage II’ (1991) en ‘Assemblage III’
(1991); - Tweede Premie t.b.v. 10.000 fr. en de bronzen ereplaket van de Provincie
West-Vlaanderen wordt toegekend aan Ghislain Kuyle uit Poperinge met ‘Indien ik
geboren was in Johannesburg, rijk en blank A’ (1991), ‘Indien ik geboren was in
Johannesburg, rijk en blank B’ (1991) en ‘En indien het meer was dan muziek, een
taal, communicatie’ (1991); - Een aanmoedigingspremie geschonken door de v.z.w.
Vriendenkring Kunst Houtland uit Torhout t.b.v. 10.000 fr. wordt toegekend aan
Hilde Windels uit Gent (oTielt) voor haar inzending ‘Zonder titel’ (1991). Op advies
van de jury heeft het Provinciaal College de Provinciale Prijs zelf niet toegekend.
- Voor de Tweejaarlijkse wedstrijd voor grafiek ‘Rotariale 92’, georganiseerd
door Rotary-Club Brugge 't Vrije zijn alle reproduceerbare grafische technieken (met
uitzondering van de fotografie) toegelaten. De prijs staat open voor alle personen
van Belg. nationaliteit of personen die minstens 5 jaar (op 1 jan. 1992) in België
wonen. Men kan inschrijven tot 15/2/92 en de eerste prijs bedraagt 60.000 fr., de
tweede 40.000 fr. en de derde 20.000 fr. Info en inschrijvingsformulieren: Gaston
van Canneyt, Puyenbroecklaan 11, 8310 Brugge.

• Boechout
Voor de 8ste keer werden de Prijzen voor schilderkunst Boechout en Jan Cockx
toegekend. De jury onder voorzitterschap van Remi de Cnodder, en bestaande uit
ere-directeur Gerard Gaudaen, rijksinspecteur Albert Tersago, kunstcritica Anita
Nardon, kunstschilders Marc Vandecruys, Maurice Van den Dries en R. Lamineur
namens de cultuurraad, kreeg van 164 kunstenaars in totaal 440 schilderijen te
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beoordelen. Laureaat is Willie Lambrecht uit Brugge, prijs van 50.000 fr.; de tweede
prijs (30.000 fr.) Frans N. Van Loock (Mortsel), derde prijs (10.000 fr.), F. Vercoutere
(Meulebeke), vierde prijs (5.000 fr.) Jacques Roulleaux (Brussel). De twee
vermeldingen gingen naar J. Brazda (Antwerpen) en D.M. Mitry (Sofia, Bulgarije).
De prijs Jan Cockx, voor een kunstenaar niet ouder dan 30 jaar, 20.000 fr. werd
toegekend aan H. Vanbrabant (Heusden) en een vermelding ging naar D. Opdebeeck.
Verder werden nog een 30-tal inzendingen geselecteerd o.a. van J. Corthals
(Boechout), Jan Carsau (Willebroek), W. Dericum (Eupen), Josephine van Looy
(Deurne), F. Moonen (Tessenderlo), L. De Meyer (Brugge) T. Vanlaeken
(Sint-Amandsberg) e.a.

• Brussel
Belgische kunstenaars jonger dan 28 jaar en Belgische architecten jonger dan 29 jaar
kunnen nog tot 31 dec. 1991 deelnemen aan de Wedstrijden Godecharle 1991 met
de disciplines: beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur. De Prijzen bestaan
uit reisbeurzen van 150.000 elk. Info en inschrijvingsformulieren: Prov. Commissie
voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, Oud Korenhuisplein 30, 1000 Brussel.
- De Stichting Delaunois reikt twee beurzen van 100.000 fr. uit voor studiereizen
in het buitenland ten gunstige van Belgische kunstenaars (schilders, tekenaars en
graveerders), die jonger zijn dan 30 jaar (op 1 januari e.k.), geboren zijn in het
arrondissement Leuven of er minstens 5 jaar wonen, of hun studies in de Academie
voor Schone Kunsten van Leuven voleindigd hebben en ‘zich in hun scheppingen
laten leiden door de kunstbeginselen die Alfred Delaunois (1876-1941) steeds in zijn
werken nageleefd heeft’. Aanvraag tot deelneming aan de wedstrijd van 1992 moet
voor 1/1/92 gestuurd worden aan: Provinciale Commissie voor
Studiebeurzenstichtingen van Brabant, Oud-Korenhuis 30, 1000 Brussel. Tel. 02/512
06 26 (vragen naar Mevr. Renglet).

• Buggenhout
De gemeente Buggenhout schrijft jaarlijks de Prijs van Buggenhout uit voor telkens
een andere discipline (beeldhouwkunst, grafiek, keramische sculpturen en
schilderkunst). Deelnemende kunstenaars moeten in de provincie Antwerpen, Vlaams
Brabant of Oost-Vlaanderen geboren zijn of er wonen. Voor 1992 kan men informeren
bij het Gemeentebestuur, Gemeentehuis, Kerkstraat 109, 9255 Buggenhout, tel.
052/33 95 11 (vragen naar Annick Colpin).

• Ronse
Ieder jaar schrijft het Stadsbestuur een prijs uit onder de benaming Prijs van de Stad
Ronse voor Plastische Kunsten, discipline Tekenkunst, waaraan een hoofdprijs van
100.000 fr. verbonden is. De kandidaten moeten Belg zijn en 18 jaar op de datum
van de inschrijving. Wie belangstelling heeft, vraagt voor 1992 het reglement aan
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bij Stadsbestuur Ronse, Dienst Cultuur, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Tel. 055/21
25 01, toestel 29.

• Tokio
Nog tot 25/10 kan men insturen voor de 13e Yomiuri International Cartoon Contest
voor cartoen en strip. Naast een open categorie is er ook een thema-wedstrijd
‘Message’. De inzendingen mogen niet eerder gepubliceerd zijn en max. 297 bij 420
mm meten. De ‘Grand Prize’ bedraagt 2 milj. yen en verder zijn er prijzen van
anderhalf miljoen, een half miljoen, driehonderdduizend, enz. yen.

B. Muziek
• Antwerpen
In de Cantabile compositieprijs 1991 werd Alain Craens met zijn compositie
‘Valkenjacht’ voor de middelbare graad winnaar. Voor de lagere graad werd dat
Geert D'Hollander met zijn werk ‘Kleine chromatische wals’.
- Aan de Nationale compositiewedstrijd DMP zijn twee prijzen verbonden: de
Prijs Digital Music Print: 10.000 fr. en de Prijs Belgische Artistieke Promotie Sabam:
10.000 fr. Men vraagt een onuitgegeven werk voor solo-instrument met
pianobegeleiding (niveau muziekacademie: lagere of middelbare graad). Inzenden
kan tot 15/11. Info: Nationale Compositiewedstrijd DMP, de Waghemakerestraat
14, 2060 Antwerpen.

• Brugge
De Provinciale Prijs voor Instrumentale Compositie 1990 bekroont drie componisten
André Waignein, Willy Soenen en Paul Beelaerts. Samen met hen werden op 20/9
in Brugge de Westvlaamse laureaten van de Nationale Muziekwedstrijd 1990
gehuldigd, nl. Hans Van Hulle, Veroniek Valcke, Katleen Vercampt, Inge Simoens,
Pierre Pheulpin en Kristof Van Grysperre.

• Brussel
De Provincie Brabant schrijft de Provinciale Prijs voor instrumentale Muziek 1991
uit en wil daarmee een onuitgegeven compositie voor fanfare, harmonie of brass-band
bekronen met 100.000 fr. Het werk moet min. 10 minuten duren. De deelnemers
mogen max. 35 jaar zijn en moeten behoren tot de Vlaamse Cultuurgemeenschap en
in Brabant geboren zijn of er tenminste 3 jaar gedomicilieerd zijn. Inzenden kan tot
15/12. Info: Secretariaat van de Provinciale Commissie voor Cultuur en Schone
Kunsten, Eikstraat 22, 1000 Brussel. Tel. 02/219 24 80, toestel 25.
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• Leuven
De 4e Grote Prijs CERA-Jeugd en Muziek Vlaanderen werd toegekend aan Peter
Swinnen (compositie), Eugeen Schreurs (muziekwetenschap) en Dré Pallemaerts
(Jazz). De laureaten ontvangen elk een beurs van 125.000 fr. De
uitreikingsplechtigheid, die gepaard gaat met een concert gegeven door het
BRT-Filharmonisch Orkest o.l.v. Alexander Rahbari, vindt plaats op donderdag
24/10/91 om 20 u. in de grote concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53
te Leuven.

• Ville-d'Avray (Fr.)
30/11 is de uiterste datum voor inschrijving voor de 6e Internationale
Compositiewedstrijd waarvoor men een compositie voor clavecimbel solo of
clavecimbel en 4 instrumenten (fluit, klarinet, viool en cello)
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vraagt. De prijs bedraagt 10.000 fr. en het werk wordt gecreëerd. Info: Atelier de
Musique de la Villed'Avray, rue de Marnes 10, 92410 Ville-d'Avray. Telefoon
00-33-1-47 50 44 28.

C. Letterkunde
• Asse
In de Poëzieprijs ‘Nacht van de Poëzie’ van Asse werd de 1e prijs toegekend aan
Piet De Brabandt (Affligem) voor zijn gedicht ‘Dan sta ik voor jou’. De verdere
uitslag luidt: 2e prijs: Linda Platteau (Zellik) met ‘Dode ogen’, 3e prijs: Aloïs Van
den Borre (Liedekerke) met ‘Trouw’, 4e prijs: Kristel Willekens (Wemmel) met ‘Het
moet wel koud geweest zijn’, 5e prijs: Maria Pas (Asse) met ‘De dag zit als een
zwaluw’, 6e prijs: Frans Goossens (Asse) met ‘Aftakeling’, 7e prijs: Frans Jacobs
(Mollem) met ‘Wensdroom’, 8e prijs: Achiel Peleman (Malderen) met ‘De jonge
dag’, 9e prijs: Stefaan Platteau (Dilbeek) met ‘Ik zag een kind’ en 10e prijs: Marleen
Michiels (Ternat) met ‘Verliefd’.

• Brugge
De Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen was in 1991 bestemd
voor de novelle, het kortverhaal en het cursiefje. Er werden 19 gepubliceerde en 55
nietgepubliceerde werken ingediend. De jury was samengesteld uit: Aarnout de
Bruyne (NL), Paul Jacobs, Brigitte Raskin, Wim Van Rooy en Nicole Verschoore.
Op voorstel van de jury heeft de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen de
volgende uitslag bekrachtigd: Niet-gepubliceerd werk: - de Provinciale Prijs, ten
bedrage van 30.000 fr., en de zilveren ereplaket van de Provincie worden toegekend
aan Frank Adam uit Assebroek/Brugge, voor zijn inzendingen ‘Waterman’ en ‘De
knikker van de Pelikaan’ - een Eerste Premie, t.b.v. 10.000 fr., en de bronzen ereplaket
van de Provincie worden toegekend aan Jan Priem uit Blankenberge voor zijn
inzending ‘Arme zondag’. Gepubliceerd werk: - de Provinciale Prijs wordt niet
toegekend - een Eerste Premie, t.b.v. 25.000 fr., en de bronzen ereplaket van de
Provincie worden toegekend aan Chris Vermoortel voor haar inzendingen ‘Van thuis
naar nooit meer thuis’ en ‘Toelachen zal ik je’ - een Tweede Premie, t.b.v. 15.000
fr., en de bronzen ereplaket van de Provincie worden toegekend aan José Planckaert
uit Heule voor zijn inzending ‘De spiraalarmen en Soboroem’. De proclamatie van
de Provinciale Prijs voor Letterkunde zal plaats hebben op 29/11/91 in Veurne.
- De jaarlijkse Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen is in
1992 bestemd voor de Roman. Een totaal bedrag van 80.000 fr. wordt beschikbaar
gesteld voor het verlenen van prijzen en/of premies. De prijskamp is voorbehouden
aan alle Westvlamingen van geboorte of met tenminste vijf jaar domicilie in
West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag één of meer werken indienen, zowel romans
die reeds werden gepubliceerd, tussen 1 januari 1986 en 1 januari 1992, als nog
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onuitgegeven typoscripten. Het prijskampreglement en alle verdere inlichtingen
kunnen worden aangevraagd bij de Provinciale Dienst voor Cultuur/Sectie Letteren,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel. 050/40
34 06).
- Op voorstel van het Uitvoerend Bureau van de Provinciale Raad voor Cultuur
heeft de Provincie West-Vlaanderen, in 1991, voor de eerste maal een vijfjaarlijkse
Cultuurprijs ingesteld. Deze prijs is voorbehouden aan een persoon die in
West-Vlaanderen op uitzonderlijke wijze heeft bijgedragen tot de uitstraling en de
verspreiding van de Nederlandse cultuur in de ruimste zin van het woord. De
Bestendige Deputatie heeft, op voorstel van de jury, beslist deze eerste cultuurprijs
toe te kennen aan Prof. dr. Hendrik Brugmans, rector-emiritus van het Europacollege
te Brugge. De jury bestond uit Prof. dr. L. De Pauw-Deveen, Prof. dr. B. de Clercq,
Prof. dr. A. Verhulst en de heren M. Platel en M. Ruys. De plechtige uitreiking van
de prijs zal plaats vinden op 24/10/91 in het Provinciaal Hof, Markt 3 te Brugge.

• Brussel
Erik van Ruysbeek werd bekroond met de Prijs van de Vlaamse Provinciën voor
zijn gezamelijk oeuvre.

• Gent
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde schrijft voor 1992
volgende Fondsprijzen uit: 1. Aug. Beernaertprijs (periode 1990-1991): voor een
werk van letterkundige aard, zonder onderscheid van genre, dat in deze periode door
een persoon van Belgische nationaliteit geschreven is. De werken dienen in het
Nederlands gesteld te zijn; nog niet verschenen werken kunnen in handschrift worden
ingezonden. Uiterste datum van inzending van de nog niet uitgegeven werken:
10/12/91. Bedrag: 50.000 fr. - 2. Nestor De Tièreprijs (periode 1990-1991): voor
een Vlaams toneelwerk dat gedurende deze periode geschreven werd en nog niet
openbaar werd gemaakt, noch door de druk, noch door een opvoering. Uiterste datum
van inzending: 10/12/91. Bedrag: 20.000 fr. - 3. Jozef Van Ginderachterprijs (periode
1988-1991): 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). Uiterste datum van inzending van de nog niet uitgegeven werken:
1/2/92. Bedrag: 20.000 fr. - 4. Joris Eeckhoutprijs (periode 1990-1991): 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 de nog niet uitgegeven
essays: 1/2/92. Bedrag: 20.000 fr. - 5. Guido Gezelleprijs (periode 1987-1991): voor
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een in deze periode in het Nederlands gestelde verzenbundel, in handschrift of gedrukt.
De schrijver moet de Belgische nationaliteit bezitten. Uiterste datum van inzending
van de nog niet uitgegeven werken: 1/2/92. Bedrag: 50.000 fr. - 6. Leonard
Willemsprijs (periode 1990-1991): 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: 1/2/92. Bedrag:
100.000 fr. - 7. Karel van de Woestijneprijs (periode 1987-1991): toe te kennen aan
een persoon die zich op het gebied van de Karel van de Woestijnevorsing
verdienstelijk heeft gemaakt, hetzij door zijn gezamenlijk werk, hetzij door een werk
van uitzonderlijk belang, al dan niet gedrukt. Uiterste datum van inzending: 1/2/92.
Bedrag: 100.000 fr. - 8. Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 1990-1991): toe te kennen
aan een auteur die in deze periode de beste, in het Nederlands gestelde verhandeling,
op het gebied van de Vlaamse cultuurgeschiedenis van 1815 tot 1940 heeft geschreven
of gepubliceerd. Uiterste datum van inzending: 1/2/92. Bedrag: 100.000 fr. Het
volledige reglement betreffende deze prijzen is kosteloos verkrijgbaar op het
Secretariaat van de Academie, Koningstraat 18, 9000 Gent (tel. 091/25 27 74).
- De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde schrijft tevens
volgende Prijsvragen uit: Letterkunde: 1. ‘Tafereel van de belacchende Wereldt’.
Een kermissatire van een poeta doctus, door Adriaen van de Venne. - 2.
Prozaopvattingen in het Interbellum in Vlaanderen tussen 1927 en 1940. - 3. Louis
Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie. - 4. Zacharias
Heyns, uitgever en toneelacteur. Bio-bibliografie en studie van zijn toneelwerk. Taalkunde: een studie over samenstellingen in het Nederlands. Datum van inzending:
uiterlijk 11/12/91. Bedrag van elke prijs: 50.000 fr. - Letterkunde: een studie over
leven en werk van Domien Sleeckx (1818-1901). - Taalkunde: 1. Een studie over
bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten in een diachroon perspectief. - 2.
Foutenanalyse van het Nederlands van Franstalige leerlingen, linguïstische en
didactische aspecten. Datum van inzending: uiterlijk 11/12/92. Bedrag van elke prijs:
50.000 fr. - Voor het jaar 1994: Letterkunde: 1. Het scheppend proza van Paul Snoek.
- 2. Opvattingen en voorstellingen van het verhevene in het werk van Paul van
Ostaijen. - Taalkunde: Toponymie van Brasschaat. Datum van inzending: uiterlijk
11/12/93. Bedrag van elke prijs: 50.000 fr. Bekroonde werken worden eventueel
door de Academie uitgegeven, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk. Inlichtingen:
Secretariaat van de Academie, Koningstraat 18, 9000 Gent - tel. (091) 25 27 74.

• Hulste
De toneelprijs ‘Frans Cools’ wordt uitgereikt voor de beste creatie van een Vlaams
werk door het vrijetijdstheater en enkel
niet-door-de-Vlaamse-Overheid-gesubsidieerde gezelschappen komen in aanmerking.
De prijs bedraagt 25.000 fr. De auteur van het toneelstuk moet lid zijn van de
Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs en de voorstelling moet plaatsvinden tussen
1/9 en 1/5/92. Info en praktische schikkingen: VVT-Secretariaat, Mr.
Vanwijnsberghelaan 10, 8531 Hulste (tel. 056-71 78 71).
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• Leuven
Om de aandacht van de publieke opinie voor het Vlaamse landelijke dorp aan te
scherpen stellen de Landelijke Gilden, in samenwerking met ABB, een tweejaarlijkse
prijs in onder de naam ABB-prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse landelijke
dorp. De prijs voor het bekroonde werk bedraagt 200.000 fr. en wordt toegekend
aan een studie in verband met de geschiedenis van een landelijk dorp. De studie dient
een originele bijdrage te leveren tot het verwerven van een beter inzicht in de evolutie
van het landelijke leven in Vlaanderen. De werken, in het Nederlands gesteld en
geconcipieerd na 1 januari 1989, dienen vóór 1 november 1991 in zes exem-
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plaren gestuurd te worden aan de Centrale van de Landelijke Gilden,
Minderbroedersstraat 8 in 3000 Leuven. De prijs wordt door ABB toegekend op
advies van een jury van specialisten. Deze jury zal de ingezonden werken beoordelen
op het vlak van inhoud, vormgeving en taalgebruik. Het bekroonde werk wordt in
december 1991 tijdens een prijsuitreiking bekendgemaakt. Het volledige reglement
van deze ABB-prijs en andere informatie zijn te verkrijgen bij: Centrale van de
Landelijke Gilden, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven. Tel. 016/24 21 40.
- WEL (universitaire werkgroep Literatuur en Media) schrijft twee wedstrijden
uit waarvoor men kan inzenden tot 15/12. Voor de Essaywedstrijd i.s.m. het Leuvens
Stadsbestuur vraagt men een essay over een literair onderwerp (max. 6 blz.) in 4 ex.
anoniem op te sturen. Voor de Wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht moet men eveneens
in 4 ex. anoniem opsturen: korte verhalende teksten (max. 2 blz.). Reglement op
aanvraag bij: WEL, Kapucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven (retourport insluiten). Tel.
016/22 93 24.

• Lint
In de 1e Poëzieprijs van de Gemeente Lint 1991 behaalde Ugo Verbeke (Antwerpen)
een eervolle vermelding voor zijn gedicht ‘Stilte ná moeder’. Op 5.10. e.k. werd in
het kasteel Steytelinck, St.-Bavostraat 18 in Wilrijk zijn jongste bundel - met de titel
‘Stilte na moeder’ - gepresenteerd.

• Harelbeke
De 13e Literaire Prijs van de Stad Harelbeke 1992 bestaat uit twee secties: een
Poëzieprijs voor jongeren (max. 22 jaar) waaraan prijzen van 10.000, 5.000 en 3
maal 1.000 fr. zijn verbonden en een Wedstrijd voor het schrijven van een eenakter
met twee prijzen: 25.000 fr. en 10.000 fr. De uiterste inzenddata zijn: 15/12, zowel
voor de poëzieprijs en als voor de eenakter. De jury voor de poëzieprijs bestaat uit:
Hugo Brems, Walter Haesaert, Willy Spillebeen en André Velghe; voor de éénakter:
Marc van Wesemael, Nora Tilley, Bert De Wildeman en André Velghe. Info en
inschrijvingen: Stedelijk Ontmoetingscentrum Harelbeke, Gaversstraat 8, 8530
Harelbeke; tel. 056/73 34 20.

• Tielt
Tot 1 januari 1992 kunnen alle Nederlandstalige auteurs deelnemen aan de Zesde
Kinderboekenprijskamp, georganiseerd door het Stadsbestuur, de Sted. Culturele
Raad en Uitgeverij Lannoo. Men vraagt manuscripten die een volledig verhaal
bevatten van 80 à 100 pagina's. Dit verhaal met literaire kwaliteiten moet door zijn
herkenbaarheid het kind kunnen aanspreken. Verhalenbundels komen niet in
aanmerking. De prijs bedraagt 100.000 fr. en het bekroonde werk wordt door uitgeverij

Vlaanderen. Jaargang 40

Lannoo uitgegeven. De jury bestaat uit: Tilly Stuckens, Jaak Dreesen, Gie Laenen,
Lieven Sercu, Philippe Vancraeynest en Arseen Verbeke. Insturen van manuscripten
en/of informatie vooraf: Culturele Dienst, C.C. Gildhof, St.-Michielsstraat 9, 8700
Tielt, tel. 051/40 29 35.
• N.B. We willen er onze leden en lezers er graag attent op maken dat door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, Administratie Kunst, Dienst Beeldende Kunst en Musea (tel. 02/510 36
60, vragen naar Erik Verleyzen) geregeld ‘Omzendbrieven’ worden verspreid waarin
prijzen en wedstrijden in binnen- en buitenland i.v.m. plastische kunsten worden
meegedeeld. Een telefoontje volstaat om de informatie toegestuurd te krijgen.
Namens de Raad van Bestuur en de Redactie van het tijdschrift ‘Vlaanderen’
feliciteren we graag alle bekroonde en/of gehuldigde kunstenaars.
R.D.

Uit het leven van kunsten en letteren
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om in aanmerking
te komen voor publikatie in nr. 238 (nov./dec. 1991) moeten de berichten ons
bereiken voor 1 november 1991.
Met dank voor uw medewerking.

• Antwerpen
In de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (tel. 03/248 38 00) loopt nog tot 3/11
de tentoonstelling ‘David Chipperfield. Architectuur 1985-1990’, open van dinsdag
tot zondag van 14 tot 18 uur. Professionele mogelijkheden voor jonge architecten in
de sociale en politieke situatie in Groot-Brittanië gedurende de laatste tien jaar zijn
zeer beperkt. David Chipperfield (o 1953) is een van de weinigen die met een
opeenvolging van kleinere opdrachten een individuele en theoretisch gefundeerde
architectuur heeft kunnen waarmaken. Ver weg van formalistische slogans,
pseudo-intellectuele attitudes, voorbijgaande modes, willekeurige citaten uit een
expressieve taal, gaat hij direct in op het meest fundamentele probleem in architectuur
nl. het creëren van ruimte. Het werk van Chipperfield is een constante zoektocht met
als basis een variatie in het maken van een ruimte in relatie tot materialen, geometrie,
licht en structurele elementen. Een affiniteit met de wereld van de High Tech is niet
vreemd in het werk van David Chipperfield. Hij werkte bij Norman Foster o.m. aan
het BBC project en aan de Hongkong en Shanghai bank. Maar dit uit zich eerder in
een vorm van technische vaardigheid dan in een expliciet tot uiting komen van de
techniciteit. Techniek is voor hem niet de oplossing voor de architectuur van deze
tijd. Fascinerend in zijn architectuur zijn het hanteren van meer traditionele waarden,
- materiaal, vorm, vakmanschap kleur - en het zoeken naar een inhoudelijke betekenis.
In verbouwingen werkt hij vooral met de contextuele referenties. Het is duidelijk dat
de geest van ontwerpers als Carlo Scarpa, Louis Kahn, de Italiaanse rationalisten en
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vooral Le Corbusier het werk van Chipperfield beïnvloeden. De tentoonstelling toont
de eerste opdrachten zoals winkelontwerpen en verbouwingen op kleine schaal. De
basisideeën over architectuur kunnen slechts op het niveau van details worden
uitgevoerd. De schaal van de projecten bepaalt de aanpak. De overgang naar
nieuwbouw en grotere realisaties is zonder breuk gebeurd. Het architecturaal concept
is hier duidelijk en dwingend voor de organisatie en oplossing van het gegeven
programma. In de tentoonstelling zijn tevens de ontwerpen voor een bedrijfsgebouw,
een privaat museum, een hoogbouw met diverse functies in Japan, opgenomen.
- Van 28/9 t/m 31/12 organiseert het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen en
het Museum Plantin-Moretus in eigen huis (Vrijdagmarkt 22-23) de tentoonstelling
Antoon Van Dyck (1599-1641) en Antwerpen.
Antoon Van Dyck zal wel steeds bekend blijven als talentrijk portretschilder van
wereldleiders, leden van de aristocratie en de gegoede burgerij, collega-kunstenaars,
geleerden en humanisten. Voor onszelf is het haast vanzelfsprekend dat personaliteiten
uit de politieke, sociaal-maatschappelijke, culturele en religieuze sfeer, ons bekend
zijn. We weten hoe hij of zij er uitziet en we kunnen ze via visuele communicatie,
min of meer, psychologisch doorgronden. Van Dyck en (sommigen van) zijn
tijdgenoten kregen dit venster op de wereld via de grafiek. Zo moet reeds omstreeks
zijn Italiëreis bij Van Dyck het idee hebben gerijpt gegraveerde portretten van
tijdgenoten samen te bundelen en ze uit te geven als dit venster op de wereld. De
werkzaamheden voor deze ‘Iconografie’ namen een aanvang omstreeks de vroege
jaren dertig van de zeventiende eeuw. In deze periode etste Van Dyck een eerste
reeks van portretten naar eigen getekende of geschilderde voorbeelden. Enkele van
deze prachtige en zeldzame prenten worden in de tentoonstelling getoond en illustreren
het vakmanschap van de etser-portrettist. Hoewel het idee van de ‘Iconografie’ zeker
niet nieuw was, Van Dyck vond hiervoor ongetwijfeld inspiratie in Italië waar
dergelijke voorbeelden reeds geruime tijd bestonden, kende het een enorm succes
en werd het meermaals heruitgegeven. In 1759 verscheen nog een heruitgave van de
‘Iconografie’ en tot zelfs in de negentiende eeuw werden nog steeds enkele individuele
prenten afgedrukt. Zoals de ‘Iconografie’ voor de tijdgenoten van Van Dyck een
venster op de wereld vormde, wil deze tentoonstelling voor de moderne toeschouwer
een venster vormen op de zeventiende eeuw in het algemeen en Van Dyck in het
bijzonder. Via de ‘Iconografie’, waar uitgebreid op wordt ingegaan in de
tentoonstelling, wordt de bezoeker geconfronteerd met de loopbaan van Van Dyck,
zijn intimi, vrienden en werk, Antwerpen ten tijde van Van Dyck en de Blijde Intrede
van de Kardinaal-Infant Ferdinand. Naast enkele tekeningen van o.m. Rubens, Van
Dyck en Jordaens worden een groot aantal prenten getoond. De bruiklenen werden
betrokken uit de verzamelingen van het Museum Plantin-Moretus en het
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Stedelijk Prentenkabinet, het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel en het Museum Vleeshuis. Dagelijks toegankelijk van 10 tot 17 uur (behalve
op 1/11, 25 en 26/12). Toegangsprijs 75 of 30 fr. (met reductie). Er is tevens een
catalogus (595 fr.) voorhanden. Inlichtingen via: tel. 03/233 02 94 en 03/232 24 55.
- Ximon Perez was rond 1570 de eerste grote Mexicaanse schilder. Jodoco Rique
overleed in 1578 als de culturele ‘Vader des Vaderlands’ van Ecuador. Perez heette
eigenlijk Simon Pereyns en kwam uit Antwerpen. Rique heette eigenlijk Joos de
Rycke en was een Mechels franciscaan. 500 jaar geleden, in 1492 ontdekte Columbus
de Nieuwe Wereld. De militaire ‘conquista’ die daarop volgde, vernietigde
eeuwenoude Indianenrijken en voor de culturele en religieuze ‘aanpassing’ van de
Indianen in Latijns-Amerika deden de Spaanse vorsten een beroep op de Lage Landen.
De tentoonstelling... ‘America. Bruid van de zon - 500 jaar Latijns-Amerika en de
Lage Landen’ toont hoe de confrontatie van de Europese cultuur in de Lage Landen
met de Indianencultuur van Amerika eeuwenlang uitgolfde in hun en in onze kunsten
en wetenschappen, in hun en in ons dagelijks leven. Uit 30 Europese en
Latijns-Amerikaanse musea zijn meer dan 300 werken bijeengebracht om een
overzicht te geven van de koloniale en postkoloniale kunst uit de periode van de
16de tot de 20ste eeuw: schilderijen, beeldhouwwerken, edelsmeedwerk, boeken,
prenten en landkaarten. Ook de twintigste eeuw is vertegenwoordigd. Twintig
hedendaagse Latijns-Amerikaanse kunstenaars waren bereid om met een nieuw werk
de thema's van deze unieke tentoonstelling te illustreren. De tentoonstelling vindt
plaats in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplein, 2000
Antwerpen, van 1/2 tot en met 31/5/92, dagelijks van 10 tot 17 u. (op woensdag tot
22 u.). Gesloten op maandag en op 1 en 28 mei 1992. Toegangsprijs (zonder reductie):
200 fr. Er is een catalogus voorhanden en er worden rondleidingen en privé-nocturnes
gehouden. Een ‘walkman’ kost 100 fr. en i.s.m. de Belg. Spoorwegen is een speciaal
trein-tram-toegangsticket. Voor verdere informatie: KMSK, Plaatsnijdersstraat 2,
2000 Antwerpen, tel. 03/238 78 09.
- Tot 29/12 kan men (van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 u.) terecht in
het Kon. Museum voor Schone Kunsten (L. de Waelplein, 2000 Antwerpen, tel.
03/238 78 09) voor de tentoonstelling ‘Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de
Grote Ontdekkingen. Eind 14de eeuw tot 1548’. Tussen 1396 en 1548 had Portugal
handelsvestigingen in Brugge en later in Antwerpen: de zogenaamde ‘factorijen’.
Naast het overwegend mercantiele verkeer was er een bloeiende artistieke uitwisseling.
Enerzijds leverden de Portugese ontdekkingen een bijdrage tot de ontwikkeling van
de Vlaamse steden. Anderzijds was er de impact van de Vlaamse esthetica - de
zogenaamde Escola Flamenga - op de Portugese kunst: Vlaamse schilderijen,
beeldhouwwerken, goudsmeedkunst, brokaat,... werden door Portugal geïmporteerd.
Tussen Vlaamse en Portugese schilders was er een uitwisseling. Naast de Vlaamse
invloed komt ook die van de Italiaanse, Spaanse en Noordeuropese stijl aan bod.
Alle tentoonstellingsstukken, waaronder schilderijen van o.m. Gerard David, Hans
Memlinc, Quinten Metsys, Albrecht Dürer, Jan Gossaert (Mabuse), Vasco Fernandes,
Critoão de Figueiredo, Gregório Lopes, komen uit Portugese collecties (Lissabon,
Coimbra en Madeira). Een nooit eerder geziene verzameling van onbekende
meesterwerken.
- Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Leopold de Waelplein) heeft de
collectie schilderijen van Jacob Jordaens met een nieuwe aanwinst uitgebreid. Het
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schilderij (olie op doek) draagt als titel ‘Levade’ en meet 99 × 165 cm. De volledige
titel van dit schilderij luidt: Levade uitgevoerd onder de hoede van Mars en in het
bijzijn van Mercurius. Het is een modello voor een karton voor een reeks tapijten.
Prof. R.-A. d'Hulst schreef in zijn boek Jacob Jordaens (1982) volgende tekst: ‘...
Naast zogenaamde “portretten van paarden” ontstond er een tweede categorie
tapijtwerken, gewijd aan het africhten en berijden van paarden, twee nauw verwante
bedrijvigheden. Dergelijke reeksen worden in de archivalia doorgaans vermeld als
Rijschool of Actiën van paarden,... Dergelijke tapijten, geweven naar Jordaens'
kartons zijn tot ons gekomen. Een volledige reeks van acht stukken, vervaardigd
door Everaert Leyniers en Hendrik Rydams te Brussel, maakt deel uit van het rijke
bezit aan tapijtwerk van het Kunsthistorisches Museum te Wenen. Zij werd bij de
Weense handelaar Bartholomeus Triangl in 1666 gekocht door keizer Leopold I,
waarschijnlijk naar aanleiding van diens huwelijk met de Infante Margaretha-Theresia
van Spanje. In het eerste stuk, qua compositie enigszins monumentaler en dynamischer
dan de andere, schept Neptunus het paard door een stoot van zijn drietand in de met
waterplanten begroeide oever die hij met zijn gezelschap heeft benaderd; naast hem
troont Amphitrite in haar wagen, terwijl tritonen, nereïden en dolfijnen de god van
de zee en zijn echtgenote begeleiden. De volgorde van de overige stukken valt moeilijk
te bepalen. In wat waarschijnlijk als het tweede werd bedoeld, worden paarden door
Mars en Mercurius Venus voorgeleid. De zes andere tonen telkens een enkele ruiter
die met zijn paard allerlei figuren uitvoert: levade, capriole, ballottade en andere. In
drie gevallen doet hij zulks onder leiding van een rijmeester en in aanwezigheid van
Mars en Mercurius, in de andere enkel in gezelschap van Mars. Van de kartons is er
niets bewaard. Wel zijn een viertal zorgvuldig geschilderde modelli bekend: Neptunus
schept het paard, in het Palazzo Pitti te Florence, Mars en Mercurius voeren Venus'
paarden voor en Levade uitgevoerd onder de hoede van Mars en in het bijzijn van
Mercurius, Venus en een rijmeester, beide in het bezit van de markies van Bath,
Longleat, Wiltshire, en tenslotte een Levade uitgevoerd onder de hoede van Mars
en in het bijzijn van Mercurius, te Ottawa. Met elk van deze modelli stemt een tapijt
uit de reeks overeen’.
- Onder de titels ‘De Jaren '50’ en ‘De Jaren '80’ vindt in het Provinciaal Museum
voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen 1 een tentoonstelling plaats in
het raam van Europalia 91 Portugal waarop de fotografie in Portugal 1890-1990 te
kijk staat. Werk van Victor Palla en Costa Martins (jaren '50) en Augusto Alves da
Silva, Rui Fonseca, Daniel Blaufuks, António Carvalho, António Julio Duarte, Joao
António Mota, Mariano Piçarra, Francisco Rubio, José Francisco Azevedo, Paul
Nozolino, José Rodrigues en Gérard Castello Lopes. Toegankelijk van 29/9 tot en
met 17/11, dagelijks tussen 10 en 17 u. Gesloten op maandag.
- Op 2 juli jl. werden bij Christie's te Londen vijf marmeren reliëfs te koop
aangeboden die afkomstig zijn uit de Antwerpse kathedraal. Ze vormden samen de
afsluiting rond het altaar van het kuipersambacht in de kathedraal. Guillielmus
Kerrickx, één van de toonaangevende Antwerpse beeldhouwers van die baroktijd,
heeft deze reliëfs vervaardigd rond 1678. In 1797, tijdens de Franse tijd, werden ze
zoals zovele andere kunstwerken verkocht. Ze kwamen uiteindelijk terecht in een
Engelse privé-collectie. Slechts zeer sporadisch duiken dergelijke belangrijke
kunstwerken afkomstig uit de kathedraal weer op. Het provinciebestuur van
Antwerpen, verantwoordelijk voor de restauratie van de kathedraal, kon op de veiling
van Christie's twee reliëfs aankopen.
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- In het Hessenhuis, Falconrui 53, 2000 Antwerpen (tel. 03/232 84 28) loopt van
25/10 tot 31/1/92 de Overzichtstentoonstelling van het grafische en plastische oeuvre
van de familie Linnig. Dagelijks gratis toegankelijk van 10 tot 17 u.; gesloten op
maandag en op 1/11, 25/12 en 1/1/92. In 1992 blijft het Hessenhuis het gehele jaar
gesloten wegens verbouwing.
- ‘Uit het verleden geput’ is een tentoonstelling die nog tot 20/10/91 loopt in het
Provinciaal Museum Sterckshof (Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne). Dagelijks gratis
toegankelijk (behalve op maandag) van 10 tot 17 uur. De verzameling toont
(hoofdzakelijk keramiek) voorwerpen die door fotograaf-cineast Jan Gruyaert in een
‘vergeten’ waterput in een huis aan het Zand opgegraven werden. Verder is er ook
glas, been, hout, metaal en munten. Hieruit kan men de leefcultuur van de gemiddelde
burger-stadsbewoner van de 17de eeuw reconstrueren.
- De beeldende kunstenaar Remy Cornelissen overleed te Antwerpen op 19 april
1990. Hij was niet alleen een groot kunstenaar maar ook een sociaal bewogen man
die erg begaan was met de bewoners van het ‘Giels-Bos’ te Gierle, een tehuis voor
mentaal gehandicapten. Het kunstwerk, het zou een 4 meter hoog beeldhouwwerk
worden, dat hij wilde schenken aan de bewoners van het ‘GielsBos’, kon hij echter
niet voltooien. Teneinde zijn wens te kunnen volbrengen, besliste zijn echtgenote
om het beeld, ‘Liefde’, uit het rijke oeuvre van de kunstenaar te schenken aan de
VZW Stichting Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen, Het ‘GielsBos’ ter Gierle.
Met dit beeld en de vele andere werken van hem die het ‘GielsBos’ versieren, zal
Remy Cornelissen in herinnering van velen voortleven.

• Antwerpen - Gent
Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (Keizerstraat 11, 2000 Antwerpen) presenteert
andermaal een Musicalprogramma met een nieuw stuk en twee reprises van vorig
seizoen. Het nieuwe is ‘Anatevka/Fiddler on the Roof’ dat loopt op 26, 27, 28, 29,
30 november, telkens om 20 u. en op 1 dec. om 15 uur, telkens in De Opera in
Antwerpen. Van vorig seizoen herneemt men ‘Broadway Baby’ (in
Arenbergschouwburg) op 16, 17, 18 januari 1992 (telkens om 20 u.) en op 19 jan.
om 15 uur en ‘Dear Fox’ (in de Opera) op 28, 29, 30 april, 1, 2 mei (telkens om 20
u.) en op 3 mei om 15 uur. In het Kunstcentrum Vooruit, St.-Pietersnieuwstraat 23,
9000 Gent wordt hetzelfde Musicalprogramma aangeboden, maar op andere data:
‘Anatevka’ op 1, 2, 3, 4, 5, 6 oktober; ‘Broadway baby’ op 5, 6, 7 december (telkens
om 20 u.) en op 8/12 om 15 uur; ‘Dear Fox’ op 18, 19, 20 en 21 maart 1992 (telkens
om 20 u.) en op 22/3/92 om 15 uur. Abonnementen: Gentse Opera, Schouwburgstraat
3, 9000 Gent of het Kunstcentrum Vooruit. Het Ballet van Vlaanderen brengt drie
balletten: ‘Configurations’ (gemengd programma van vier balletten op muziek van
Tsjaikowski, Philip Glass, Samuel Barber, Arvo Part en Paul Hindemith) in de Opera
op 5, 6, 7, 8, 9 nov. (telkens om 20 u.) en op 10

Vlaanderen. Jaargang 40

238
nov. om 15 uur; ‘Cinderella’ van Sergei Prokofiev (in de Opera) op 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22 februari 1992 (telkens om 20 u.) en op 16 en 23 februari om 15 uur;
‘Dracula’ (muzikale suite met werken van Verdi, Lanner, Vierne, Rossini, Debussy,
Bizet en Rachmaninov) in de Opera op 13, 14, 15, 16 mei 1992 (telkens om 20 u.)
en op 17 mei om 15 uur. Abonnementenbureau: De Antwerpse Opera, Frankrijklei
3, 2000 Antwerpen.

• Bornem
De vzw Foundation Helan-Arts (Luipegem 77, 2880 Bornem; tel. 03/889 01 69)
bevordert de hedendaagse monumentale beeldhouwkunst door het aantrekken van
sponsoring vanuit de industrie. Het hoofddoel van de vzw is de promotie van de
kunstenaars en hun werken, ondermeer door integratie in of aan overheids-, industrieen bedrijfsgebouwen. Vooral de jonge kunstenaars, die over onvoldoende middelen
beschikken voor de uitvoering van hun werken, kunnen worden gestimuleerd via
sponsoring vanuit de industrie. In ruil voor deze sponsoring biedt de vzw steeds één
of andere efficiënte vorm van return aan de sponsors aan. Er is een perfecte symbiose
mogelijk tussen dit bedrijfsleven en de kunstenaar. Kunstwerken met monumentale
allures zijn wegens hun afmetingen en kostprijs meestal niet haalbaar voor de
huiskamer, maar kunnen wel geïntegreerd worden in of aan openbare gebouwen en
bedrijfsgebouwen of in hun directe omgeving. De staat draagt haar steentje bij om
de aankoopprijs van monumentale beeldhouwwerken voor de industrie te drukken,
door 2% van de totale investering van de nieuwbouw of verbouwing van een
industrieel gebouw te voorzien voor de aanschaf en integratie van een beeldhouwwerk
aan het geheel. Deze 2% is dan geheel fiscaal aftrekbaar in het betreffende boekjaar.
Dit schept in deze sector meteen een immens groot afzetgebied voor de monumentale
beeldhouwkunst. Het zal echter nog wel een aantal jaren duren vooraleer ieder bedrijf
zijn imago (visitekaartje) benadrukt door het plaatsen van een kunstwerk. Alhoewel
reeds een aantal belangrijke integraties werden gerealiseerd door vooruitstrevende
managers in de industrie. De hulp van de vzw en haar sponsors zal de kunstenaar
motiveren gebruik te maken van duurzamere materialen om de investeringen van
een bedrijf in deze kunstvorm meer efficiënt te maken. Om de uitvoering van
monumentale kunstwerken te verwezenlijken, heeft de vzw Foundation Helan-Arts,
ter aanvulling van de ontbrekende financiële middelen, het Foundation Fund opgericht.
Dit Foundation Fund wordt gespijsd door een groot aantal privé sponsors en
instellingen. Vóór de vzw kunstwerken uitvoert met behulp van sponsors, worden
de desbetreffende ontwerpen van de kunstenaars aan een bevoegde commissie
voorgelegd. Hierbij worden de volgende aspecten beoordeeld: artistieke kwaliteit,
technische haalbaarheid en budgettaire mogelijkheden.

• Brugge
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De Provinciale subsidiëring voor de Musea voor Geschiedenis en Volkskunde
bedraagt voor 1992 een bedrag van 750.000 frank en wordt verdeeld onder de musea:
Keltenmuseum in Kemmel, Hopmuseum Poperinge, Regionale Heemmusea Bachten
de Kupe Izenberge, Heemmuseum Sincfala Knokke-Heist, Vlasmuseum Kortrijk,
Landbouwmuseum Torhout, Streekmuseum Zonnebeke, Internationaal Museum
Brood en Banket Veurne, Museum Pijp en Toebak, Peter Benoit en Vinkensport
Harelbeke, Schoenen Borstelmuseum Izegem, Visserijmuseum Oostduinkerke,
Heemmuseum Het Gebied van Staden, Heemmuseum Ter Cuere Bredene en
Godelievemuseum Gistel.
- Op 24 februari 1991 werd te Brussel de V.Z.W. Vereniging voor
Vlaams-Afrikaanse Kulturele Samenwerking (afgekort VLAKSA) opgericht met het
oog op de bevordering en de versteviging van de culturele banden tussen Vlaanderen
en Afrikaans sprekend Zuidelijk Afrika. De vereniging heeft geen enkele politieke
noch wijsgerige strekking en beweegt zich uitsluitend op cultureel vlak in de ruimste
zin van het woord. Praktisch gezien beoogt de vereniging een wederzijdse uitwisseling
van academici, letterkundigen, kunstenaars van alle disciplines, studenten, beoefenaars
van kunstambachten, enz., en wil dit doel bereiken door het inrichten van
tentoonstellingen, concerten, toneelopvoeringen, lezingen en andere
kunstmanifestaties. Belangstellenden en verenigingen die hiervoor in aanmerking
wensen te komen kunnen zich richten tot de vereniging op het adres: Molenmeers
33 te 8000 Brugge; tel. 050/33 68 16.

• Brussel
De Koninklijke Bibliotheek Albert I (Kunstberg, 1000 Brussel) organiseert in het
kader van Europalia/Portugal de tentoonstelling ‘Isabella van Portugal, Hertogin van
Bourgondië’ van 5/10 tot en met 23/11 (gesloten op 1, 2, 11 en 15 nov.), dagelijks
toegankelijk van 12 tot 16.50 u. (gesloten op zondag). Overschaduwd door de roem
van Filips de Goede en van haar zoon Karel de Stoute, die op 43-jarige leeftijd bij
Nancy sneuvelde, rijst de ietwat vergeten figuur van Isabella van Portugal op. Zij
was de enige dochter van koning João I en werd in januari 1430 de derde echtgenote
van hertog Filips. Het lot van Isabella was allesbehalve benijdenswaardig: zij had
een wufte echtgenoot, twee van haar drie kinderen stierven in de wieg; drie neven,
kinderen van haar gesneuvelde broer don Pedro, die zij aan het Bourgondische hof
grootbracht, overleden in de bloei der jaren. Al deze beproevingen verinnigden
blijkbaar haar diepe vroomheid. Als echtgenote nam zij alle verplichtingen verbonden
aan één van de luisterrijkste hoven uit die tijd, op zich. Zij speelde een aanzienlijke
politieke rol. Maar in 1457 besliste de hertogin het hof met al zijn staatsie te verlaten
en zich op het kasteel van La Motte-au-Bois bij Kassel terug te trekken. Van toen af
wijdde ze zich aan liefdadige werken: zij liet een zaal als godshuis voor vrouwen in
het slot inrichten en, binnen de wallen, een hospitaal bouwen waar zij zelf de zieken
verzorgde. Isabella steunde instellingen van de Derde Orde van de heilige Franciscus
mits zij tot de strikte observantie waren toegetreden. Isabella gaf Vasco de Lucena,
een jonge Portugees, afgestudeerd van de Sorbonne opdracht twee werken uit de
klassieke oudheid uit het Latijn in het Frans te vertalen met de bedoeling haar zoon
Karel te wijzen op zijn plichten als staatshoofd. Hiermee gaf zij een eerste aanstoot
tot de ontwikkeling van het humanisme in de Zuidelijke Nederlanden. De hertogin
was geen bibliofiele: wij kennen om zo te zeggen geen handschrift dat haar met
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zekerheid heeft toebehoord. De tentoonstelling heeft veel van een waagstuk daar ze
uit de fondsen van de Koninklijke Bibliotheek en van het Rijksarchief put om een
visueel klimaat en een verband tot stand te brengen waaruit de figuur van Isabella
oprijst. Isabella is niet alleen als een historische figuur in de vergetelheid geraakt,
ook in ons geheugen is zij vervaagd. Iconografische voorstellingen van haar zijn
inderdaad zeldzaam en soms foutief. Met als uitgangspunt de opsporingen van Mevr.
M. Comblen-Sonkes, hebben de organisatoren van de tentoonstelling gepoogd door
originelen of door fotografische reprodukties alle bekende afbeeldingen van de
hertogin in de catalogus op te nemen en, in de mate van het mogelijke, tentoon te
stellen.
- Eveneens in de Koninklijke Bibliotheek Albert I loopt van 12/10 t/m 16/11 (in
de Houyouxgalerij) de tentoonstelling ‘Félicien Rops - Graveertechnieken’. Dagelijks
gratis toegankelijk van 12 tot 16.50 u. (gesloten op zondag en op 1, 2, 11 en 15/11).
Naar aanleiding van het verschijnen van een nieuwe oeuvrecatalogus van Félicien
Rops (1833-1898) heeft de Koninklijke Bibliotheek de betekenis en de kwaliteit van
haar verzameling grafiek van de Naamse kunstenaar in het licht willen stellen. Eugène
Rouir, die de oeuvrecatalogus heeft samengesteld, werd belast met het kiezen en
groeperen van de 141 representatieve stukken waaruit de tentoonstelling bestaat. In
tegenstelling met andere aan Rops gewijde manifestaties, zijn hier niet de zgn. mooie
prenten te zien, door allen bewonderd om hun symbolische of satanische, hun literaire
of erotische zijde. Daarentegen kan de bezoeker, stap voor stap, de grafische evolutie
volgen, van zijn eerste, satirisch getinte lithografieën uit 1851 tot late werken als,
‘Dimanche en Flandres’ een lithografie uit 1894 die tot op heden onbekend was
gebleven. Eén voor één komen de verschillende door Rops gebruikte technieken aan
de beurt: de lithografie zowel als alle diepdrukprocédés, telkens met afdrukken van
de verschillende staten. Naast de ‘Pédagogiques’ waaraan de kunstenaar zoveel
belang hechtte, zijn de meesterlijke boekillustraties vertegenwoordigd. Een omvangrijk
deel is gewijd aan de reproduktietechnieken waarvan hij gretig gebruik heeft gemaakt,
ten koste van de kunstliefhebber die zeer hoge prijzen betaalde voor een heliogravure
of fotolithografie. Deze laakbare praktijken blijken uit Rops' eigen brieven aan zijn
fotograveurs en uit grafologisch onderzoek van zijn geschrift op de gegraveerde
platen. In de vitrines worden ook gegraveerde platen tentoongesteld. Herinneren wij
er aan dat Claire Demolder, de dochter van de kunstenaar in 1928 aan het
Prentenkabinet 132 oorspronkelijke platen (in koper, zink of staal) heeft geschonken;
zij bevonden zich toen nog in het atelier van de ‘Demilune’, Rops' eigendom te
Corbeil-Essonnes, waar hij gestorven is. De meeste zijn tijdens het leven van de
kunstenaar zeer vaak onder de drukpers gegaan. Bovendien zijn ze slecht
geconserveerd, verscheidene zijn geoxideerd of verroest en daardoor onbruikbaar
geworden; slechts enkele zijn nog gaaf. Op de tentoonstelling kan men tevens unieke
of uiterst zeldzame afdrukken bewonderen, zoals ‘Portrait de Barbey d'Aureville’,
‘Adèle Dullé’, ‘La libre pensée’ onder de lithografieën; zijn eerste ets, die in de loop
van de onderzoekingen is kunnen geidentificeerd worden, ‘Tête d'Uylenspiegel’; een
volledige, unieke reeks van de dertien staten van ‘Pallas’, met de koperplaat.
Er zijn fotolithografieën als de twee prenten van ‘La buée d'automne’ en de vijf
van ‘L'experte en dentelles’, met twee koperplaten. Ook het geslepen bedrog van
zijn uitgever, Gustave Pellet, die vulgaire heliogravures als ‘La nourrice au satyrion’,
‘La colère’, voor originele werken liet doorgaan, zal men op zijn echte waarde kunnen
schatten. Rops was vóór alles tekenaar en het was er hem om te doen zijn tekeningen
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zo getrouw mogelijk gereproduceerd te zien. Het tekenen vereiste veel werk en nam
heel wat van zijn
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kostbare tijd in beslag. Met het oog op een gemakkelijke vermenigvuldiging van zijn
tekeningen heeft hij zonder enige schroom gegrepen naar de hele waaier van
fotomechanische reproduktiemiddelen die toen voorhanden waren en heeft daardoor
een goed deel van zijn oeuvre aan oorspronkelijkheid laten inboeten.
- De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Museumstraat 9, 1000
Brussel) meldt twee nieuwe aanwinsten in het Museum voor Moderne kunst:
‘Palpebra’ (1989) van Giuseppe Penone en ‘Capella’ (1990) van Nam June Paik. Als
lid van een groep jonge kunstenaars gesteund door de Galleria Sperone te Turijn,
realiseert Giuseppe Penone in 1968 zijn eerste werken in de geest van de Italiaanse
kunstbeweging ‘Arte Povera’. Hij grijpt terug naar sobere en eenvoudige
basismaterialen. De primaire energie die de natuur uitstraalt, ligt aan de oorsprong
van zijn scheppingsdrang. Door een terugkeer naar de archeologie van het geheugen,
poogt hij de onuitwisbare banden tussen de mens en de vegetale wereld te ontcijferen.
Afdrukken van zijn lichaam in het gebladerte of in de aarde, afgietsels van een
lichaamsdeel op een boomstam geënt, wijden ons in in het spel van zijn talrijke
gedachtenwisselingen. In Palpebra (Ooglid) 1989, plaatst Penone een plaasteren
afgietsel (als verwijzing naar de antieke beeldhouwkunst) van een deel van zijn gelaat
- waarin de iris van het oog opgevangen wordt door een vingerafdruk - midden de
subtiele vergrote tekening van de membraan van het ooglid. De korte houtskooltrekken
die de structuur van de tekening vormen, lijken spontaan ontstaan uit de energie van
de vingertoppen. Het geschapen beeld wordt tegelijkertijd de synthese van een
tekening, een sculptuur en een schilderij. Door zijn universitaire, artistieke en muzikale
vorming startte Paik in de wereld van de elektroakoestische muziek waar hij omging
met de grootsten: eerst in Europa met o.a. Karlheinz Stockhausen en Luigi Nono.
Vervolgens zal Paik in New York de invloed ondergaan van de groep Fluxus en de
stempel dragen van musici zoals John Cage en David Tudor, van schilders zoals
Rauschenberg of van de choreograaf Merce Cunningham. Van hun voorstellingen,
die pogingen waren om verschillende uitdrukkingsvormen samen te smelten, zal hij
onthouden dat er geen voorwerp meer bestaat dat bevoorrecht is en als heilig vereerd
wordt onder de benaming ‘kunst’, aldus allerlei categorieën afschaffend. Zodra hij
zich toelegt op het experimenteren met het elektronisch beeld, zal hij zeer vlug het
bewijs leveren dat het niet onomkeerbaar bestemd is om de werkelijkheid mechanisch
te reproduceren. Dat beeld kan afgewend, bewerkt, gemixt en herhaald worden. Men
kan het zelfs beeldhouwen of het behandelen zoals een kunstschilder dat zou doen.
Vanaf de jaren 80 verschijnen beeldhouwwerken, bouwsels met videoschermen,
oude of recente televisies die de vorm aannemen van structuren, ruimten en zelfs
van robots die op mensen lijken of, zoals in dit geval, van een soort ster of satelliet
die een eventuele ontmoeting zou mogelijk maken van beelden uit alle hoeken van
de wereld. Dat is het misschien wat de globe aanduidt die voorkomt op de wieldop
die als centrum dient. Een vreemd werk, waarvan de titel, Capella, ook een
vergelijking zou kunnen oproepen met het roosvenster van veelkleurige ramen in de
ene of de andere gotische kathedraal. Zou dit geen knipoogje naar het verleden zijn
van een schepper met een wereldomvattende kultuur, voor wie de maan de originele
televisie is, zoals blijkt uit de titel van een ander van zijn werken ‘Moon is the oldest
TV’?
- In het Paleis voor Schone Kunsten wordt n.a.v. Olympische Spelen 1992 van
23/1 tot en met 20/4 1992 de tentoonstelling ‘Sport in Hellas - Van spel tot kompetitie’
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georganiseerd. Vazen, bronzen, marmeren beelden en terracotta's, bijeengebracht uit
52 musea en particuliere verzamelingen, aangevuld met maquettes vormen de inhoud
van deze tentoonstelling die enkel in Brussel en Barcelona zal te zien zijn.
- In het Museum voor Oude Kunst (Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel) kan men
tot 8/12/91 de tentoonstelling ‘Portugal en Vlaanderen. Europa in het verschiet
1550-1680’ bezoeken, dagelijks van 10-12 u. en van 13-17 u. Met een bijzonder
accent op de artistieke relaties tussen Portugal en Vlaanderen, poogt deze
tentoonstelling een beeld op te hangen van een aantal zeer diverse aspecten van de
Portugese kunst in een periode waarin zij zich bij de aanvang losmaakt van de
laatmiddeleeuwse traditie en naar het einde de aanloop betekent tot de bekende
schitterende Portugese Barok.
- In het Museum voor Moderne Kunst (Koningsplein 1-2, 1000 Brussel is nog tot
8/12/91 de tentoonstelling ‘Vieira Da Silva in de Portugese verzamelingen’ te
bekijken. De tentoonstelling Vieira da Silva te Brussel in het kader van
Europalia-Portugal, kan als een retrospectieve worden beschouwd en omvat 85
schilderijen die de kunstenares maakte tussen 1930 en 1980. Ze geven een duidelijk
overzicht van haar oeuvre en laten toe de evolutie in haar onderzoek te volgen: van
de dichtheid en doorzichtigheid van de kleur tot de muzikaliteit van de vormen via
de formele afdrukken van tegels in aardewerk. Toegankelijk van 10-13 en van 14-17
u. Info: Kon. Musea voor Schone Kunsten België, 02/513 96 30.
- In het kader van Europalia loopt in de ASLK-Galerij, Kreupelenstraat 12, 1000
Brussel de tentoonstelling ‘Via Orientalis’ van 24/9 t/m 15/12, dagelijks toegankelijk
(dus ook op zon- en feestdagen) van 10 tot 18 uur; op woensdag tot 21 uur.
- Kunst in Huis werd in 1978 als kunstuitleeninitiatief opgezet en werkt volgens
een systeem waarbij enerzijds werken van beeldende kunstenaars worden gehuurd
en anderzijds leden-abonnementen dit werk kunnen ontlenen. Doel van het initiatief
is o.m. een nieuw publiek te confronteren met datgene wat representatief is voor
hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen. Door de opzet van kunst in
huiskunstuitleen wordt de drempel tussen kunstenaar, kunstwerk en publiek verlaagd.
Kunstenaars die belangstelling hebben voor dit initiatief kunnen contact opnemen
met Kunst in Huis, Gallaitstraat 80, 1210 Brussel (tel. 02/216 00 80), waar info i.v.m.
‘voorwaarden en praktische richtlijnen’ kan bekomen worden.
- Bij uitgeverij Arto, W. Churchilllaan 85, 1180 Brussel verscheen het Geïllustreerd
Biografisch Woordenboek der Kunstenaars in België na 1830 in linnen band tegen
de prijs van 2.950 fr., 180 × 240 mm. Het boek vermeldt meer dan 6000 plastische
kunstenaars, architecten, designers en creatieve ambachtslui.

• Gent
Het restaureren van kunstwerken en historische gebouwen is vaak een technische
aangelegenheid, die echter gekoppeld moet worden aan een kennis van de inherente
waarden en achtergronden van het patrimonium. Behoud hangt niet alleen af van een
opstapeling van kennis en technieken, maar vereist ook inzicht in het hoe en waarom
van deze. Sedert enkele jaren kende de toepassing van chemische en
natuurwetenschappelijke technieken een enorme vooruitgang. Daarnaast worden
steeds meer eisen gesteld aan de wijze waarop wij omgaan met het erfgoed: reizende
tentoonstellingen, de druk van het massa-toerisme, het beheren en oprichten van
nieuwe musea, nieuwe financieringsvormen en de eisen van de sponsors, zijn vragen
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waarop een antwoord moet geboden worden. ‘Conserveren’ en ‘restaureren’ zijn
thans disciplines geworden waarin Flanders Technology en modern management
hun woordje gaan meespreken, zonder dat daarbij echter de verworvenheden van
traditionele technieken, ambachten en know-how mogen verloren gaan. Het Instituut
voor Conservatie en Restauratie is een jonge instelling, die in 1990 van start ging,
en die op een eigentijdse wijze wil instaan voor de opleiding van zowel specialisten
als van gewone ‘belangstellenden’ inzake het behoud en de valorisatie van ons
kultuurhistorisch erfgoed. Geïnteresseerden kunnen opteren voor een volledige
postgraduaatsopleiding, die min. 3 jaar en max. 8 jaar studie omvat. Deze
‘diploma-cursus’ wordt gegeven in ateliers en in modules, waarbij de student zelf
zijn programma samenstelt en in staat is zijn opleiding in de tijd te spreiden. Tijdens
het eerste jaar wordt een brede basis-opleiding verschaft. De cursisten kunnen vanaf
het tweede jaar een keuze maken tussen een praktijkgerichte opleiding, of een meer
theoretische en inhoudelijke vorming, of een combinatie tussen beide.
Tijdens het academiejaar 1991-1992 wordt reeds met een praktijkopleiding
‘restauratie van beeldhouwwerken’ en ‘restauratie van schilderijen’ gestart, volgend
academiejaar zal daar o.m. een opleiding ‘monumentenzorg’ en ‘restauratie van
historische interieurs’ bijkomen. Daarnaast worden jaarlijks een aantal modules
georganiseerd, die men kan volgen zonder in te schrijven voor de diploma-kursus,
en die dus ook voor gewone belangstellenden openstaan. Deze modules omvatten
telkens 40 lesuren, en worden op zaterdagen of in avondonderwijs gegeven. Tijdens
het academiejaar 1991-1992 worden volgende modules georganiseerd: - ‘Inleiding
tot de monumentenzorg’ (zes zaterdagen, tweemaal per maand vanaf 16 november
tot 15 februari) - ‘Inleiding tot museumtechnieken en museummanagement’ (zes
zaterdagen, éénmaal per maand vanaf 9 november tot 25 april) - ‘Kunst en
cultuurpatrimonium, antiek in Vlaanderen’ (in avondonderwijs vanaf 23 januari
1992) Tenslotte zal het I.C.R. vanaf begin november op vrijdagnamiddagen van 14
tot 17.30 u. open seminaries inrichten over gespecialiseerde onderwerpen. Zo zijn
er reeds gepland: - relicten van wetenschap en techniek in het museum (4 seminaries
gedoceerd door specialisten uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden)
- houtkennis, conservatie en restauratie van hout (2 seminaries) - geschiedenis van
de lijm, lijm in restauraties - geschiedenis van de restauratietheorie en
restauratiefilosofie - conservatie en restauratie van vroege glasramen. Info en
informatiebrochure: Zwartezusterstraat 34, 9000 Gent, tel. 091/25 42 90 en fax.
091/23 46 36.
- In de St.-Pietersabdij, Centrum voor Kunst en Cultuur, St.-Pietersplein 9, 9000
Gent, staat tot 5/1/92 de tentoonstelling ‘Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst
12de - 15de eeuw’ en dit in het raam van Europalia 91 Portugal. Dagelijks toegankelijk
(behalve op maandag, 25, 26 dec., 1 en 2 jan. 1992) van 10-17 uur. Toegangsprijs
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(zonder reductie) 150 fr. Voor geleide bezoeken kan men terecht via de infotelefoon:
091/21 70 62. Tussen de 12de en de 15de eeuw verwierf Portugal een eigen identiteit.
De tentoonstelling wil dit illustreren via een reeks grote thema's: het traditioneel
Spaans monachisme in zijn verschillende vormen; de Gregoriaanse Hervorming en
de gevolgen ervan voor de kerkelijke organisatie, met als expressie hiervan de
Romaanse bouwstijl; de nauwe banden tussen bepaalde Portugese adellijke families
en de monastieke instellingen; de invloed van de abdij van Santa Maria de Alcobaça
en het klooster van Santa Cruz de Coïmbra op het Portugese leven; de nauwe relatie
tussen de Militaire Orden van Santiago, van Avis en van de Tempeliers enerzijds en
de Reconquista anderzijds; de opbouw van het koninkrijk Portugal, het vastleggen
van de grenzen, het koningschap en de sociale krachten in de jonge natie; de contacten
met de culturen van over de Pyreneeën met inherent hieraan de opkomst van de
Gotische bouwstijl; de rol van de familie van Avis bij het ontstaan en de ontwikkeling
van het koninkrijk Portugal en de genesis van een nieuwe dynastie die gedurende
eeuwen zijn stempel drukte op de Portugese cultuur. De bezoeker zal na een
audiovisuele inleiding uitzonderlijke grafsculpturen, waardevol edelsmeedwerk uit
de schatkamers der kathedralen, zeldzame paneelschilderijen, liturgische objecten,
verluchte manuscripten, keramiek en Hispano-Arabische tegels kunnen bewonderen.
- Onder het motto ‘Focus op Vlaanderen’ organiseert de Gentse Kino- en Videoclub
- De Drake’ n.a.v. het 30-jarig bestaan een Nationaal Festival voor Smalfilm en Video
waarop enkel films en videorelaties die ‘Vlaanderen’ in al zijn aspecten belichten,
worden toegelaten. Het staat enkel open voor nietprofessionele filmers en videasten.
Het festival loopt tot 10/11 in het Novacentrum, St.-Bernadettestraat 132-134 in
Gent. Instellingen en/of particulieren die wensen dit initiatief (geldelijk) te steunen,
kunnen hun bijdragen storten op bankrek. 446-1624561-48, t.n.v. De Drake,
Kerselaarstraat 4, 9820 Merelbeke. Ook naturaprijzen (bekers, schalen, trofeeën,
medailles, kunstboeken e.d.m.) zijn welkom en worden eventueel opgehaald.
Contactadres: R. van Brakel, St.-Jacobsnieuwstraat 19, 9000 Gent. Telefoonnr. 091/25
38 72.
- In de Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent (tel. 091/35 37 02) is van 31/10
om 20.30 u. De Belgische Kamermuziekgroep te gast met Christel Kessels (piano),
Guido De Neve (viool), Wim Demoor (viool), Leo De Neve (altviool), Jan Sciffer
(cello) en Eddy Van Oosthuyse (klarinet). Op het programma hedendaags werk van
P. Steegman, W. Hendrickx, B. Buckinx en R. D'Haene.
- Vanaf eind september, begin oktober starten in zowat alle regio's van Vlaanderen
opnieuw lessenreeksen kunstgeschiedenis. Ruim vijf jaar richt Amarant zich nu al
tot wie van ver of van dichtbij in kunst geïnteresseerd is. Kunstgeschiedenis is voor
Amarant immers geen wereldvreemde bezigheid die zich in de wolken afspeelt: geen
schoolse opsomming van namen, data en heldendaden. Cursisten kunnen zelf een
keuze maken uit een grondig pakket up-to-date informatie over de kunstproduktie
van de prehistorie tot vandaag. Elk seizoen zijn er ook wel een paar nieuwigheden:
zo gaan er in Gent Amarant-matinees van start: ochtendbijeenkomsten
kunstgeschiedenis. Nieuw zijn verder: een lessenreeks over Mythologie (Een inleiding
tot de Grote Verhalen), over Kleur (in het Museum voor Schone Kunsten te Gent)
en een korte cyclus over Rembrandt (een kennismaking naar aanleiding van de grote
Rembrandttentoonstelling in Amsterdam). Tevens brengen we onze voorbereidende
lessenreeksen over Documenta IX nog even onder uw aandacht: hierin worden telkens
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twee sleutelfiguren uit de kunst van de twintigste eeuw tegenover elkaar uitgespeeld.
De taal van de beeldende kunst zelf vinden we essentieel in ons cursusaanbod: vandaar
de cursussen ‘Tekenend!’, ‘Kleur’ en de lessenreeks ‘Vorm en kleur in een museum’,
die voor komend najaar specifiek afgestemd wordt op de collectie van het Provinciaal
Museum voor Moderne Kunst te Oostende. Info: Amarant, Hoogpoort 50, 9000 Gent.
Tel.: 091/33 03 24 - fax 091/33 42 36.

• Hasselt
In het Stedelijk Beiaardmuseum, ondergebracht in de toren van de
Sint-Quintinuskathedraal wordt de geschiedenis van toren en beiaard getoond.
Er is een historisch deel met o.m. een kroniek van toren en klokken, oude
onderdelen van de beiaardinrichting enz. Een eerste pronkstuk is ongetwijfeld het
oude torenuurwerk uit 1911 dat nu werd gekoppeld aan een luidklok uit 1899: je kan
de tijd zien én horen slaan!
Een ander uniek stuk is het oude beiaardklavier uit het midden van de 18de eeuw.
Hieraan werden 3 beiaardklokjes gekoppeld op de drie mogelijke manieren: een
gerichte tuimelaar, een broeksysteem en een tuimelas.
Van de wereldberoemde grootmeester Jef Denyn bezit het museum enkele
handgeschreven brieven over de Hasseltse beiaard. Ook wordt er werk en lectuur
van en over Hasseltse beiaardiers tentoongesteld.
Daarnaast bevat het museum ook een pedagogisch deel: zo wordt bv. het volledig
proces van het klokkengieten voorgesteld d.m.v. een diamontage, een modellenreeks
en een videofilm. Op het T.V.-scherm kan je trouwens de beiaardier boven in de
beiaardkamer rechtstreeks aan het werk zien én horen!
De werking van de beiaard en het automatisch spel worden duidelijk uitgelegd.
Boven in de toren staat nog een unieke ‘rammel’ uit 1752. Het is één van de slechts
drie bekende exemplaren in de ganse wereld in zijn soort.
De combinatie met een klim naar de beiaardcabine en een panoramisch uitzicht
over de stad is mogelijk. Het Stedelijk Beiaardmuseum is toegankelijk: - elke zaterdag
en zondag in juni, juli, augustus in september, van 14 u. tot 18 u. - elke dag in juli
en augustus (maandag gesloten) - steeds voor groepsbezoeken na voorafgaande
afspraak met de Dienst voor Toerisme, Gasthuisstraat 5, 3500 Hasselt, tel. 011/23
19 89. Op zaterdag 19 en zondag 20/10 worden er concerten gegeven door René
Vanstreels en Kenneth Theunissen.

• Langemark-Poelkapelle-Brugge
Na de Markeymolen te Lo is de Steenakkermolen te Langemark-Poelkapelle de
tweede windmolen waarvan de Provincie dit jaar de restauratie zal aanvatten. De
Steenakkermolen is een houten windmolen waarin de oudste nog aanwezige inscriptie
de datum 1790 vermeldt en die rust op vier bakstenen teerlingen staande op een
kleine heuvel. Die molen is eigendom van de Provincie en werd als monument
beschermd op 29 mei 1964. De restauratie is zo opgevat dat alle authentieke
onderdelen die nog kunnen herbruikt worden zullen behouden blijven. De kostprijs
bedraagt 7 miljoen frank en wordt integraal door de Provincie gefinancierd. Die
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werken zullen ongeveer 6 maand duren en moeten dus normaal voltooid zijn begin
1992.

• Leuven
Traditiegetrouw programmeert de Concertvereniging van het Lemmensinstituut een
aantal concerten in de komende maanden. Al deze concerten vinden plaats in de
concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 Leuven (tel. 016/22 08
03), waar alle verdere informatie kan bekomen worden. Op 24/10: uitreiking Prijs
Cera met BRT-Filharmonisch orkest en duo Crommelynck; 7/11: Symfonisch Orkest
Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers en met Leo Wouters, trompet; 14/11:
Hans Memling Trio met Johan Duyck (piano), Dirk Lippens (viool) en Jan Van Kelst
(cello); 21/11: orgelrecital met Jacques van Oortmerssen; 28/11: herdenkingsconcert
Marinus De Jong (1891-1991) met het Koor en Symfonisch orkest Lemmensinstituut:
Kerkhofblommen, opus 108: een Vlaams Requiem; 18/12: Kerstconcert door de
Vocale en instrumentale ensembles van het Lemmensinstituut o.l.v. Kurt Bikkembergs
(telkens om 20 u.).
- Vanuit een ervaring van elf jaar start de UWLM vanaf volgend academiejaar
met een tweedejaar ‘Creatief schrijven’. Dit zal - zoals het eerste jaar - nagenoeg
alle genres behandelen uit literatuur, journalistiek en andere media. Theoretisch én
via oefeningen. De klemtoon zal liggen op taalgebruik, stijl en uitdieping per genre.
Het eerste jaar vangt aan op 17 oktober, het tweede op 14 oktober. Beide gaan zoals
steeds door in 't Stuc (E. Van Evenstr. 2d) en lopen van oktober 1991 tot medio mei
1992. Inschrijving vóór eind juli, telefonisch via 016/22 93 24. Per jaar 5.000 fr.,
alle teksten en een jaarabonnement op ‘wel’ incl. Omdat in de loop van elf jaar de
cursussen e.a. activiteiten niet alleen het literaire tot object hebben, maar ook de
overige media op de voet volgen (zie de rubriek ‘Het Wereldje’ in ‘wel’) heeft men
besloten een naamwijziging door te voeren: Universitaire Werkgroep Literatuur en
Media.
- Het XIIIde Europees Poëziefestival, dat van 22 tot 30 november 1991 te Leuven
plaatsheeft, is gewijd aan het ‘Europa van de dichter’. Het is de bedoeling om tussen
dichters uit Oost en West, uit Noord en Zuid, een interne dialoog tot stand te brengen
over de toekomst van de Europese cultuur en over de plaats en rol daarin van de
poëzie. In dat raam zullen verschillende werkvergaderingen worden gehouden over
een Europees netwerk van poëziemanifestaties en -centra, onder meer de stichting
van een Europees poëziecentrum te Sibiu in Roemenië. Het Festival wordt voorgezeten
door de Ierse dichter Seamus Heaney. Het Festival opent met de inhuldiging van het
Europees Poëziehuis ‘De Zevenslapers’ te Leuven. Bij die gelegenheid zal de Libanese
dichter Salah Stétié, ambassadeur van Libanon in Nederland, een lezing houden over
de mythe van de Zevenslapers in de Oosterse en Westeuropese traditie. Naast de
colloquiumlezingen voorziet het Festival op zaterdag 23 november te 20.30 uur een
Europese poëzie- en muziekavond waarop o.m. Seamus Heaney, Miroslav Holub,
Salah Stétié en Anton van Wilderode zullen lezen. Op zondag 24 november wordt
in de Leuvense stadsschouwburg een Roemeense poëzieavond georganiseerd met
de dichters Stef. Aug. Doinas, Mircea Ivanescu, Marta Petreu en Liliana Ursu. Op
woensdag 27 november organiseert het festival te Brussel, in samenwerking met
Europalia Portugal 1991, een Portugees poëzieprogramma. Tenslotte worden op 28
en 29 november te Leuven en Gent verschil-
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lende vertaalateliers georganiseerd, waaraan na inschrijving kan worden deelgenomen.
Voor het gedetailleerde programma: Europese Poëziebibliotheek, Blijde Inkomststraat
9, 3000 Leuven, tel. 016/23 53 51.

• Lommel
Van 31/1/92 tot en met 9/2/92 organiseren de Lommelse Culturele Centra in
samenwerking met de stedelijke cultuurdienst voor de derde maal de tentoonstelling
‘Rond Hedendaagse Figuratie’. Hoofdbedoeling is een imposant opzet te realiseren
waarbinnen een brede waaier aan actuele tendensen uit het hedendaags artistiek
gebeuren in confrontaties met elkaar worden gebracht. De tentoonstelling staat open
voor alle disciplines en richt zich tot kunstenaars die op 31/1/92 niet ouder dan 35
jaar zijn. Aanvragen tot deelname en verdere inlichtingen zijn te bekomen op het
centraal secretariaat Culturele Centra, p/a Stadhuis, Dorp 57 te 3920 Lommel. Tel.
011/54 47 61 Uiterste inschrijvingsdatum: 15/11/91.

• Oelegem
Het provinciebestuur van Antwerpen heeft met de steun van de Lotto in de Verenigde
Staten de kantcollectie Isgrig aangekocht voor het provinciaal Textielmuseum
Vrieselhof. Deze collectie bevat een honderdtal schitterende stukken kant uit de Belle
Epoque en enkele stukken uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tussen 1900 en de
Eerste Wereldoorlog kende de Belgische kantnijverheid haar laatste bloeiperiode.
Vele duizenden hoofdzakelijk Vlaamse kantwerksters, besteedden lange dagen aan
de ragfijne fragmenten van wat in de handen van kanthandelaren in de grote steden
tot kragen, sluiers, stroken en zelfs volledige japonnen in handgemaakte kant verwerkt
werd. Klanten voor het Belgische luxe-produkt kwamen uit alle hoeken van de wereld.
Vooral in de Verenigde Staten was de belangstelling zeer groot. Het ligt dus voor de
hand dat in de Verenigde Staten nog steeds zeer mooie Belgische kant te vinden is.
De blikvangers van de kantcollectie Isgrig zijn zes volledige avondjaponnen in
Chantilly, Duchesse, applikatie en Venetiaanse kant, die rond 1900 in Vlaanderen
gemaakt werden. Topstukken zijn ook sluiers, japonversieringen en kragen in
Brusselse naaldkant en point d'Angeleterre, of parasolschermen en sjaals in zwarte
zijden Chantilly kant.
In 1992 zal de volledige nieuwe aanwinst tentoongesteld worden. Het provinciaal
Textielmuseum Vrieselhof, Schildesteenweg 79 te Oelegem, is tot en met 30 november
1991 dagelijks (uitgezonderd maandag) gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor alle info over geleide bezoeken, thema- of demonstratiedagen en museumateliers
voor jongeren kan U terecht op nummer 03/383 46 80 - vragen naar Frieda De Booser.

• Oostende
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Het Casino Kursaal (telefoon 059/7076 18: te bereiken van 10-13 en van 16-19 u.)
programmeert als winterprogramma de ‘Grote Concerten en Recitals 1991-92’. Op
3/11: The Chamber Orchestra of the U.S.S.R., o.l.v. C. Orbelian, met werk van
Mozart, Prokofiev en Haydn. Op 10/1/92: het Nationaal Orkest van België, dir.
Alexandre Dimitriev, met werk van Ravel, Saint-Saëns en Scriabin. Op 29/3/92: Het
Belgisch Jeugdsymfonieorkest, dir. Robert Groslot. Op 15/5/92: Kon. Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen, dir. Marc Tardue, met werk van Ibert, Debussy en Roussel.

• Sint-Niklaas
Onder de samenvattende titel De Klassiekers van het C.C. Sint-Niklaas kan men in
de Collegekerk het Vocaal en Instrumentaal ensemble ‘Currende’ o.l.v. Erik van
Nevel met werk van J.S. Rebelo en D. Scarlatti beluisteren op 15/10 om 20 uur; op
29/10 om 20 uur in de Stadsschouwburg het Nationaal Orkest van België o.l.v. Jean
Fournet (met solist Robert Groslot) met werk van Lalo, Poulenc en Van Beethoven;
op 10/12 in de Salons voor Schone Kunsten het Ensemble Arabesque o.l.v. Roland
De Munck met werk van Kersters, Mozart en Brahms; op 19/2/92 om 20 u. in het
Stadhuis het ensemble ‘Artes Historiae’ o.l.v. Gerda Van Den Bos met dans en
muziek uit de Renaissance en op 14/5/92 om 20 uur in de Stadsschouwburg de
Muziekkapel van de Zeemacht o.l.v. Peter Snellinckx. Alle reservaties in de
Stadsschouwburg tel. 03/766 39 39. Het Belcanto-programma brengt op 7, 8, 21 en
22/11 (om 20 u.) ‘Orpheus in de Onderwereld’ van J. Offenbach; op 15/2/92 (om 20
u.) ‘Eine Nacht in Venedig’ van J. Strauss en op 25/4/92 (om 20 u.) ‘Paganini’ van
Franz Léhàr.

• Wilrijk
Onder de titel ‘Poëzie in het Kasteel’ worden drie poëziezondagen georganiseerd op
het kasteel Steytelinck, St.-Bavostraat 20, Wilrijk, waarvoor men kaarten kan bekomen
op het C.C. De Kern, Kern 18, Wilrijk, tel. 02/828 40 56. Op zondag 20/10 om 11
u.: ‘Van de dingen die voorbij de mensen gaan’. Een collage van teksten doorspekt
met ernst, ironie en fantasie, gebracht door de poëziegroep Eris: Monique De Jonge,
Josée Tulkens en Marleen Vermeir. Op zondag 17/11 (11 u.): ‘Mensen’: een poëzieen chansonprogramma door Frank Degruyter. Op zondag 8/12 (11 u.): ‘Een schot in
de zon’: poëzie van en over Van Gogh door Mark Meekers (33 interpretaties van
Van Gogh-schilderijen).

Tentoonstellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het Redactiesecretariaat
toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het
afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 238 (nov. -dec. 1991)
vastgesteld op 1 nov. 1991. Als er bij een tentoonstelling een datum vermeld staat
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die bij het verschijnen van dit nummer voorbij is, betekent dit dat we het bericht te
laat ontvangen hebben om het nog in het vorige nummer te kunnen opnemen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Dana Andreev
Pastels op kanvas, bronzen en kleuretsen, Hofman & Van der Zee Kunstzaken,
Hoofstraat 235, 2406 GJ Alphen aan den Rijn, van 11/8 t/m 14/9.

• Herman Baert
Schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
8/11 t/m 28/11.

• Theo Beck
Foto's, De Schakel Waregem i.s.m. Kunst in Huis, Schakelweg 8, 8790 Waregem,
van 13/9 t/m 14/10.

• Fred Bervoets
Overzichtstentoonstelling, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, van 23/2/92 t/m
6/4/92.

• Jean-Marie Biwer
Recent werk, Forum Gallery, Contemporary Art, Romestraat 20, 8400 Oostende,
van 17/8 t/m 29/9.

• Frank Bogaert
Schilderijen, in eigen atelier, Stationsstraat 66, 8700 Tielt, van 10 t/m 18/8.

• Renaat Bosschaert
Scheldelandschappen, schilderijen, tekeningen, grafiek gewijd aan St.-Amands en
het Scheldeland, Gemeentelijk R. De Saeghermuseum, Winkelstraat 38, St.-Amands,
van 7/9 t/m 27/10.
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• Francky Cane
Tekeningen, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 3/8 t/m 8/9.

• Jan Carlier
Tekeningen en installaties, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8700 Tielt, van 14/9
t/m 13/10, open op wo., vr. en za. van 14 tot 19 u., zo. van 10.30 tot 13 u.

• Luc Claus
Recent werk, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van 14/9 t/m 13/10.

• Colette Cleeren
Recent werk, John de Coster Modern Art Gallery, St.-Jansstraat 11, 1000 Brussel,
van 27/9 t/m 26/10, open van di. t/m vr. van 11-13 u. en van 15-18 u., op zat. van
11-18 u.

• Johan Corthals
Olieverfschilderijen en pastels, Kunstgalerij ‘Den Heeck’, Louis Baerdemaekerstraat
54, 2880 Bornem-Hingene, vanaf 15/11, open op vr., za. en zo. van 14 tot 19 u.

• Jeroen Daled
Recent werk, Bureaux & Magasins, Straat zonder einde 1, 8400 Oostende, van 14/9
t/m 20/10.

• James De Coninck
Prenten en schilderijen, Kunst in Huis Antwerpen, Centrale Openbare Bibliotheek,
Lange Nieuwstraat 105, 2000 Antwerpen, van 14/9 t/m 12/10.

• Jan Deconynck
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Recent werk, Bureaux & Magasins, Straat zonder einde 1, 8400 Oostende, van 26/10
t/m 8/12, wo.-zo. van 14 tot 18 u.

• Pieter Defesche
Schilderijen, Galerie Willy Schoots, Willemstraat 27, 5611 HB Eindhoven, van 7/9
t/m 9/11, van di. t/m vr. van 11 tot 18 u., zaterdag van 11 tot 17 u.

• Renier De Herde
Huldetentoonstelling, schilderijen en tekeningen, Kasteel Blauwendael, Kerkstraat
21, 9250 Waasmunster, op 12, 13, 19, 20, 26 en 27/10.

• Rob Delange
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 4/10 t/m 27/10.

• Gaston De Mey
Recent werk, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van 8/12 t/m 26/1/92.

• Adrien Devos
Met de bijbel op zolder, 60 kerkpanelen, Museum Br. Max, Stationsstraat 36,
Tessenderlo, van 1/9 t/m 29/9.

• Marcel Duchamp
Schilderijen, tekeningen en objecten, Galerie Ronny Van de Velde, IJzerenpoortkaai
3, 2000 Antwerpen, van 15/9 t/m 15/12, van dinsdag tot zondag, van 11 tot 18 u.
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• Ronald Ergo
Sepiatekeningen en grafiek, Art Gallery Den Heeck, L. De Baerdemaekerstraat 54,
2880 Bornem-Hingene, van 26/7 t/m 6/9.

• Roland Fonck
Recent werk, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, Waasmunster, van 7/9 t/m
15/10.

• Roy Grayson
Carapax, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 15/9 t/m 20/10, open op
wo., do. en vr. van 10.30 tot 12 en van 14 tot 18.30, op za. en zo. van 10.30 tot 18.30
u.

• Frank Gribling
Schilderijen, Stedelijk Museum, Museum Fodor, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX
Amsterdam, van 7/9 t/m 20/10.

• Emiel Hoorne
20 × 20, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, tot 14/10.

• Vital Keuller (1866-1945)
Landschappen, Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, 6/7 t/m 15/9.

• Odile Kinart
Sculpturen in terracotta, PICS Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van
18/10 t/m 17/11, op weekdagen (behalve za.) van 10-12 u. en van 14-17 u.

• Luc Hoekx
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Schilderijen, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 14/9 t/m 20/10, open
op do. en vr. van 14-18 u., op za. en zo. van 15-18.30 u.

• Annie Kuppens
Schilderijen, tekeningen en grafisch werk, Virga Jesseziekenhuis, 3500 Hasselt, van
21/7 t/m 7/9.

• Rini Hurkmans
Sculpturen, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van
16/11 t/m 5/1/92.

• And Maris
Schilderijen, Kunst in Huis Dilbeek, Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek, van 4
t/m 7/10.

• Maria Mendes
Europalia Portugal: ‘Vrouwen’, tekeningen en schilderijen, PICS Dommelhof,
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 18/10 t/m 17/11, open op weekdagen (behalve
za.) van 10-12 u. en van 14-17 u.

• Rob Miseur
Jazz Middelheim, foto's, Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
Antwerpen, van 10/8 t/m 1/9.

• Koen Moerman
Recent werk, Co-Art Gallery, Zeezotje, Vissersplein, 8400 Oostende, van 14/9 t/m
23/10, elke dag vanaf 11 u.

• Jaap Mooy
Tekeningen, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, CX Amsterdam, van 14/12
t/m 26/1/92.
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• Marc Mulders
Schilderijen, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van
23/11 t/m 12/1/92.

• Erwin Olaf
Fotografieproject Borek Sipek, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX
Amsterdam, van 21/12 t/m 2/2/92.

• Reinoud Oudshoorn
Recent werk, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van 26/10 t/m 1/12.

• Panamarenko
‘De Kip’, objecten, tekeningen en porto folio, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt,
tot 26/10, open van di. tot vr. van 14-18 u., op zat. tot 17 u.

• Michel Provost
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 1/11 t/m 24/11.

• Roger Raveel
Overzichtstentoonstelling, PMMK, Roemestraat 11, 8400 Oostende, van 22/12 t/m
10/2/92.

• Gerrit Schreurs
Fotografie, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van
16/11 t/m 5/1/92.

• Geo Sempels
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Schilderijen, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, 9100 St.-Niklaas, van 15/9 t/m
13/10.

• Borek Sipek
Recent werk, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van
21/12 t/m 2/2/92.

• Paul Snoek
Schilderijen, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, 9100 St.-Niklaas, van 20/10 t/m
15/12.

• Hans Soenen
Aquarellen, Zoute Art, Gallery Luc Pieters, Zeedijk 755 bus 32, 8300 Knokke, van
21/7 t/m 14/8.

• Bart Soubry
Beeldhouwwerk, Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, 8400 Oostende, van 9/11 t/m
6/1/92.

• Jos. Speybrouck
Vlaamse Tekeningen, IJzertoren, Diksmuide, nog tot 11/11, dagelijks van 9-12.30
u. en van 13.30-17 u.

• Robert Stadius
Kunstgalerij Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 28/6 t/m 3/9.

• Adi Steurbaut
Schilderijen, Atelier 686, Zeedijk 686, 8300 Knokke, van 1 t/m 31/7.
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• Suzy Van Bever
Schilderijen, Kunst & Kultuurkring, ‘De Nederlanden’, Stationstraat 13, Aarschot,
op 16, 17, 18/8.

• Lukas Vandenabeele
Schilderijen, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van 13/9 t/m 27/10.

• Frank van den Broeck
Tekeningen en schilderijen, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX
Amsterdam, van 5/10 t/m 17/11.

• Ed van der Elsken
Overzichtstentoonstelling, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX
Amsterdam, van 27/9 t/m 17/11.

• Noël Vandorpe
Olieverfschilderijen, Ontmoetingscentrum van Geluveld, 28 en 29/9.

• Willy Van Eeckhout
Recent werk, Dialoog ‘92, Vlaanderenstraat 5, 8400 Oostende, van 5/10 t/m 17/11,
open van wo.-za. van 15-18 u., zo. van 11-13 u. en van 15-18 u.

• Daan van Golden
Overzichtstentoonstelling, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX
Amsterdam, van 21/9 t/m 10/11.

• Jan Voerman (1857-1941)
IJsselschilder, Stedelijk Museum, Zamanstraat 49, Sint-Niklaas, van 4/8 t/m 8/9.
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• Walter Vopava
Schilderijen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 15/9 t/m 20/10, open
wo., do. en vr. van 10.30 tot 12 en van 14 tot 18.30, op za. en zo. van 10.30 tot 18.30
u.

• Cl. Wesel
Juwelen, Juweel- en Kunstgalerij, Muylaert-Hofman, Nieuwstraat 36, 9300 Aalst,
van 6 tot 28/9.

• Co Westerik
Schilderijen en tekeningen, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX
Amsterdam, van 23/11 t/m 12/1/92.

• Roger Wittevrongel
Recent werk, André Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710 Wielsbeke, van 7 t/m
29/9.

• Groepstentoonstelling
- José Vermeersch (juwelen), Rik Vermeersch (keramiek) en Vera
Vermeersch-Werner Gilson (wandtapijten), Kunsthuis Ingrith Desmet,
Kortrijksestraat 33, 8501 Heule, van 15/9 t/m 28/9.
- ‘De Scheldestroom’ met werk van R. Steppe, Ach. Van Sassenbrouck, H. De
Vries, D. Van Raemdonck, O. Verpoorten, A. Croes, F. Tysmans, F. Eyskans,
R. Bourgignon, M. Dejonge en F. Ponsaerts, Kunstgalerij ‘Den Heeck’, Louis
Baerdemaekerstraat 54, 2880 Bornem-Hingene, van 14/9 t/m 10/11.
- Michel Barrault (tekeningen), Wilhelmina Barbé-Van Gucht (beeldhouwwerk),
Herman Elegast (empreintures), Huguette De Wit (sculpturale composities),
Eddy Niels (sculpturen), Peter van Hoorebeeck (acrylschilderijen), Salon DT,
In 't Hof van Schoonaarde, Opstalplein 22, Dendermonde-Schoonaarde, van
9/8 t/m 8/9.
- Foto's van Jaap d'Oliveira, Hans Spies en Jan Versnel, ‘Het Modern interieur
in de fotografie 1933-66’, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
Antwerpen, van 28/6 t/m 15/9.
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- Vic Mahieu en Leif Skoglöf, schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins
Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 11/10 t/m 31/10.
- World Masters’ Exhibition, werk van Hans Fohan, Jas, Brigitte Masson, Marcel
Taton, Jef Wauters en Guido Wolfaert, Casino Kursaal, Oostende, van 29/6 t/m
1/9.
- ‘To return to base’ met Tony Cragg, Jiri Georg Dokoupill, Günther Förg, Imi
Knoebel, Gerhard Merz, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem,
van 19/10 t/m 17/11, van za. tot di. van 14 tot 18 u.
- Florassculpturen, schilderijen, tekeningen, aquarellen, gouaches en reisschetsen
in de tentoonstellingen Valendel: Provencaals licht op Vlaamse palet’ met Jet
Vael, Daniel Ost, Renaat Braem, Rik Hoydonckx en Jef van Campen Expohal
‘Dacca’, Kasteelstraat 74, Temse, van 21/9 t/m 31/10, dagelijks van 10 tot 17
u. (gesloten op ma. en di.).
- Nicole Bertho, Arnould de Kerckhove, Michel Duhannoy, Paul Gobert en David
Nunn met recent werk, Oude St.-Nikolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5,
Neder-Over-Heembeek, van 13/9 t/m 13/10, dagelijks van 15 tot 18 u. (gesloten
op ma.).
- Veerle Derudder en Nannie Ramant, Co-Art Gallery, Zeezotje, Visserplein,
8400 Oostende, van 26/10 t/m 11/12, dagelijks vanaf 11 u.
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- Accrochage: Corneille, A.R. Penck, Raveel, Forum, Romestraat 20, 8400
Oostende, vanaf 2/10, open elke dag van 10 tot 18 u. (behalve di.).
- 3 × 30, Foto's uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, Museum van
Deinze en Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze, van 28/9 t/m 27/10,
open van wo. tot ma. van 10-12 en van 14-18 u. - Collection d'arti ‘91, jaarlijkse
Salontentoonstelling met 112 kunstenaars, Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012
IB Amsterdam, van 15/9 t/m 16/10, van di. tot zo. van 12 tot 17 u.
- Dietlind Petzold (beeldhouwwerk) en Anna Maria Binazzi (grafiek en
tekeningen), Amphora Finippon, Oudstrijderslaan 14, 8200 Brugge 2-St.-Andries,
van 28/9 t/m 16/10.
- Johan Muyle, Mark Goethals en Marie Delier in het kader van het
Transito-programma, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000
Brussel, van 25/10 t/m 1/12.
- Bob Negrijn en Michael Scheffer, schilderijen, Galerie Transit, Tiensevest 39,
3010 Leuven, van 30/8 t/m 22/9.
- Jan van der Vaart, Johan van Loon en Piet Stockmans, keramiek, Stedelijk
Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van 26/10 t/m 8/12.
- Ninaber, Peters en Krouwel, industrieel design, Stedelijk Museum, Paulus
Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van 16/11 t/m 5/1/92.
- Jonge Nederlandse Tekenaars, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071
CX Amsterdam, van 30/11 t/m 12/1/92.
- Wanderlieder, Europese kunstenaars, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat
13, 1071 CX Amsterdam, van 7/12 t/m 26/1/92.
- ‘Na 45 jaar... de ‘Kring 46’ leeft nog’, met werk van A. Algrain, C. Cosyn, L.
De Koninck†, L. Dieperinck, M. Dousselaere†, J. Gonthier†, W. Jonckheere,
J. Kellner, A. Penninck en A. Vandewalle, Onthaalcentrum BBL, Markt 19,
8000 Brugge, van 7 t/m 21/9.
- Irene Duriez (beelden), Willie Cools en Adi Steurhaut (schilderijen), 't Hof te
Puttens, Wichelsestraat 20-22, 8340 Lede, van 30/8 t/m 29/9.
- Lucie Pauwels (grafiek), Rika van Elslander (textiel) en Werner Vitt (glas), ‘In
den Wulf’, Walplein 23, 8000 Brugge, van 8/8 t/m 1/9.
- Antoon Desamber, Paul De Cocker, Jacques Vandamme, Galerij Renda Plus,
Walleweg 6, Bellegem/Kortrijk, van 31/8 t/m 29/9.
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- Yannick Carlier, Erik Colpaert, Koen Theys in het kader van het
Transito-programma, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000
Brussel, van 6/9 t/m 13/10.
- Bep en Cees Jansen: Raku, zwartbrand, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000
Leuven, van 8 t/m 30/11.
- Hedendaagse Maastrichtse kunstenaars, Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein,
8400 Oostende, van 21/9 t/m 21/10.
- Rosa De Cock, Marc Decker, Patrick Bardijn, Rik Moriau, Guvaké en Hilde
Van Cappelen, schilderijen, beeldhouwwerk, juwelen, foto's en tekeningen,
Ontmoetingscentrum ‘De Merselborre’, Schaliestraat 1, 1602 Sint-Pieters-Leeuw,
op 12, 13, 18 en 20/10.
- Mariano Frare (juwelen), Simonne Christel (juwelen) en Marie-Paule Delhaise
(kaarscreaties), Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 1 t/m 30 dec.
- Herbert Brandl, Erik A. Frandsen, Georg Herold, René Heyvaert, Kurt
Kocherscheidt, Museum voor Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent, van
15/6 t/m 1/9.
- Tentoonstelling ‘Eigen Bezit’ in CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 16/8
t/m 21/9, met werk van Pat Andrea, Hugo Duchateau, Walter Nobbe, Carl Balth,
Freek Dumarais, Panamarenko, Georgers Blom, Wolfgang Gafgen, Rik Poot,
Jef Bijnens, GAL, Roger Raveel, Lieva Bostoen, Ado Hamelrijck, Piet
Stockmans, Jan Burssens, Jos Jans, Yvan Theys, Jan Carlier, Helene Keil,
Woody van Amen, Jannick Carlier, Radovan Kraguly, Vincent van den Meersch,
Guy Cleuren, Johny Lambrigts, José Vermeersch, Jean Decoster, Herman Maes,
Jacques Verduyn, Marie-Jeanne Cilissen, Pol Mara, Liliane Vertessen, Johan
Creten, Jean Georges Massart, Roger Wittevrongel, Jos Delbroek, Urbain
Mulkers, en anderen.
- José de Guimaraes (schilderijen, sculpturen en gouaches), Maurice Wyckaert
(schilderijen), Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem,
van 28/9 t/m 16/11, dagelijks van 14 tot 18 u. gesloten op zo., ma. en feestdagen.
- ‘Scanning 1991’ met werk van Ansuya Blom (Ned.) en Keith Brumberg (USA),
Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem van 31/8 t/m 29/9.
- ‘Beelden uit het Moeras’ met werk van Fons Bloemen (schilderijen) en Mathieu
Knippenbergh, (sculpturen) Museum Van Bommel-Van Dam, Deken Van
Oppensingel 6, 5911 AD Venlo, van 21/9 t/m 27/10, dagelijks van 10 tot 16.30
u. (gesloten op maandag).
- ‘Jong Talent 37 - fotografie’ met werk van Bert Danckaert, Gert De Herdt, Dany
Lobe en Thomas Thys, Provinciaal Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28,
Antwerpen, van 19/10 t/m 1/12, tijdens de voorstellingen in de schouwburgzaal.
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R.D.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Varia
• René Turkry
De sculptuur van Jan De Smedt, uitg. Vrienden van Jan de Smedt, Mechelen, 1990,
geïll. met zw.-w. foto's, 125 × 175 mm, 40 blz., 120 fr./f8. - Deze fijne plaquette, de
tiende in de reeks ‘Cimelia Jan de Smedt van Mechelen’, behandelt het
beeldhouwkunstig werk van de kunstenaar van wie een honderdtal beelden bekend
zijn. De sculpturen van De Smedt worden gekenmerkt door een verfijnde en klassieke
vormtaal waarin evenwel geen sporen van academisme te vinden zijn. R. Turkry
ordent de inspiratiebronnen en themata van zijn terracotta's in een achttal categorieën
en schenkt ook aandacht aan het religieus geïnspireerd beeldhouwwerk in
verschillende materialen. De menselijke figuur, die centraal staat in de
impressionistische terracotta's van De Smedt, en de gevoelige uitwerking ervan, doen
in de opgenomen afbeeldingen van vrouwelijke figuren onweerstaanbaar denken aan
de hellinistische terracotta's uit o.m. Myrina. Met zijn gefundeerde en doorvoelde
analyse slaagt Turkry erin het werk van De Smedt onder de aandacht te brengen die
het verdient.
p.l.

• Henk Buma
Reishandboek voor de Griekse Eilanden, reeks ‘Elmar Reishandboeken’, uitg. Elmar
B.V./ Rijswijk, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen,
geïll. met zw.-w. & kleurenfoto's, kaarten en plattegronden, 210 × 130 mm, 435 blz.,
paperback, 890 fr. - De Griekse eilanden, bakermat van de Europese beschaving, die
vanaf den beginne als stapstenen fungeerden tussen Oost en West, genieten een
vernieuwde belangstelling vanwege toeristen. Het boek van Buma behandelt in het
eerste kwart de historische, culturele en maatschappelijke aspecten van Griekenland
in heden en verleden. Het laatste kwart is gewijd aan het grootste eiland, Kreta.
Daartussen komen zowat alle eilanden, geografisch geordend, ter sprake: de eilanden
in de Ionische Zee, de Saronische Golf en de eilandengroepen in de Aegeïsche Zee.
Per eiland wordt aandacht besteed aan de geschiedenis, bezienswaardigheden en
toeristische informatie. Ook al blijft onze voorkeur voor wat de cultuurhistorische
benadering betreft, uitgaan naar de Cantecleer-delen over De Griekse eilanden en
Kreta, toch getuigt dit reis-handboek van een grondige vertrouwdheid met de
fascinerende wereld van de Griekse eilanden. De overvloed aan praktische informatie,
die haast op elke bladzijde
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wordt aangeboden, maakt van deze uitgave een waar hand-boek. Reizigers die zon
en/of cultuur opzoeken, zullen uit dit compact boek erg veel nut halen.
p.l.

• D. Albrecht, G.L. Ballon e.a.
Kunstenaarszakboekje 1990/91, uitg. Kluwer Rechtswetenschappen,
Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Antwerpen, 1990, 110 × 185, 41 blz., paperback. Dit werkje is door verschillende juristen opgesteld en gecoördineerd en bestaat uit
6 delen. In een eerste deel komen het principe van en de beperkingen aan de vrijheid
van kunst en expressie aan bod. Een tweede deel geeft onder de titel ‘Kunst en Beleid’
een overzicht van alle mogelijke diensten, commissies, prijzen en wedstrijden die
bestaan op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap en, wat de beeldende kunsten
en musea betreft, van de nationale overheid. De kunstenaar die wil weten of hij zich
in het handelsregister moet laten inschrijven, welke auteursrechten hij heeft, of hij
zelf dan wel de galerijhouder voor de warme hapjes bij de vernissage van zijn
tentoonstelling moet zorgen, kan terecht in het derde deel, dat de economische positie
van de kunstenaar behandelt en met enkele modelcontracten aangevuld wordt. Delen
drie en vier gaan over het sociale en fiscale statuut van de activiteiten van de
kunstenaar. Ondanks de techniciteit van deze materie zijn de auteurs er o.i. in geslaagd
in een verstaanbare taal de kunstenaars een weg te wijzen in het bos van wetten en
besluiten inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaal recht. Een (onvermijdelijk
zeer beperkt) aantal voorbeelden moeten de vele verschillende situaties waarin de
kunstenaar zich kan bevinden illustreren en verduidelijken. Een laatste deel gaat kort
in op de mogelijkheden en de voor- en nadelen van vennootschappen en verenigingen
van kunstenaars. Het kunstenaarszakboekje beoogt geenszins de hele culturele sector
juridisch in kaart te brengen: bevoegdheidsbetwistingen, het statuut van de culturele
instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de culturele centra, de
problematiek van de vaste boekenprijs, de mediasector, de bescherming van
monumenten, het behoud (?) van het roerend cultureel erfgoed enz. komen niet of
slechts zijdelings ter sprake. Toch is dit zakboekje een handig instrument voor de
niet-juridisch gevormde kunstenaar die niet verstrikt wil geraken in de netten van de
Belgische en Vlaamse wetgeving.
M.E.

• Dick Boer
Het Fotoboek, uitg. Titrion/Baarn, verdeeld door Standaard Uitgeverij/Antwerpen,
199024, bewerking: Wim Broekman, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's en tekeningen,
150 × 220 mm, 219 blz., gebonden 990 fr. - Het Fotoboek van Dick Boer was reeds
in de jaren ‘30, samen met het Gevaert-Handboek van Herman Craeybeckx, de
basisvakliteratuur voor iedereen die in de fotografie stapte. Het Gevaert-Handboek,
dat in meer dan 20 talen verspreid werd, hield op te verschijnen na de fusie
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Agfa-Gevaert (1964), maar Het Fotoboek van D. Boer is verder in herziene uitgaven
op de markt gebleven. Deze nieuwe 24ste druk is volledig, ook wat de illustratie
betreft, gereviseerd door Wim Broekman, de hoofdredacteur van FOTO (Leusden,
Nederland). Het is voortreffelijk gedaan. De stof wordt systematisch behandeld: de
camera met de onderdelen, de objectieven en hulpmiddelen, het lichtgevoelig materiaal
en de opnametechnieken, de vormgeving en, ten slotte, een reeks toepassingen en
onderwerpen. Het boek is geïllustreerd met goede voorbeelden bij de tekst. Het
Fotoboek deelt niet alleen praktische kennis mee, maar in een frisse taal ook
enthousiasme.
K.v.D.

• Julien van Remoortere
Wandelen langs de mooiste Ardense dorpen, uitg. Lannoo/Tielt, Lannoo's
Dicht-bij-huisgidsen, 1990, 31 kaarten, 210 × 120 mm, 144 blz., genaaid 399 fr. Een boeiende gids van 30 tochtjes door de Ardennen. Voor iedere tocht krijgen we
een concreet plan. Lengte en duur van de wandelingen worden meegedeeld. De
voornaamste bezienswaardigheden worden keurig beschreven. Elk dorp krijgt een
typerende betiteling, als voorsmaakje van wat wordt opgediend. Bv. Beho, de meest
mysterieuze kerk van de Ardennen - Franchimont, temidden van marmergroeven Macon, het dorp van de linden - Baileux, het dorp van de meester-smeden, enz. Van
Remoortere heeft een selectie gemaakt om zoveel mogelijk verschillende aspecten
van het Ardense dorp aan bod te laten komen. Op wandel wordt niet alleen de
dorpskom, maar ook het dorp van uit de verte of vanaf een hoogte bezichtigd. De
auteur wijst ook op de moderne woningarchitectuur. Lintbebouwing die het dorp
niet fraaier maakt. Tevens klaagt hij het ontluisterend verkeer aan. Het ergste blijkt
dan de verstoring van de stilte. Gelukkig zijn er nog veel dorpen die hun eigenheid
hebben bewaard. Niet aarzelen om met J. Van Remoortere op stap te gaan naar die
‘sfeervolle dorpen, waar de tijd is blijven staan. Mesthopen voor de deur, perebomen
tegen de gevel, steenoude fonteintjes, drinkbakken van eeuwen terug,
kasteelboerderijen... En met een stilte, die zo te horen, niet meer van deze wereld
is.’ Aanbevolen.
F.F.

• Peter Brusse
Club Veronica reisgids Londen, uitgave A.W. Bruna Uitgevers B.V. Utrecht, verspreid
door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2013 Antwerpen, 125 × 175 mm, 144
blz., paperback 195 fr. - In zijn voorwoord benadrukt Peter Brusse dat het om een
reisgids gaat voor jongeren en de gegevens worden dan ook in een stijl en vorm die
jeugdigen zullen aanspreken, opgediend: korte (pasklare) informatie i.v.m.
overtocht-vervoer, openbaar vervoer in Londen zelf, nuttige adressen en andere
noodzakelijke weetjes (geld, telefoonnummers allerlei, enz.), mogelijkheden van
verblijf (kamperen, bed & breakfast, hotels,...), eten, bezienswaardigheden,
festiviteiten en sportevenementen, stadswandelingen en ontmoetingsplaatsen. Aan
de geschiedenis (in vogelvlucht) van de stad wijdt de auteur ca. 10 pagina's en de
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architectuur krijgt er vijf toegewezen. Via een register kan de lezer de diverse
informatie in het boekje weer opvissen. Me dunkt voor jeugdigen (en haastige
volwassenen) wel een handig (niet duur) en erg informatief boekje. Een stratenplan
van Londen moet de lezer wel elders zoeken.
R.D.

• Richard A. Spears
Prisma NTC's Dictionary of American Slang and colloquial expressions en American
Idioms Dictionary, uitg. Het Spectrum/Utrecht, verdeeld door Standaard Uitgeverij,
Belgiëlei 147a, 2013 Antwerpen, resp. 528 en 462 blz., paperback 595 fr. per deel.
- Wie als vreemdeling mondeling of schriftelijk met Amerikanen moet
converseren/corresponderen, stelt herhaaldelijk vast dat heel wat uitdrukkingen in
het Amerikaans-Engels afwijken van het standaard Engels (bij ons op school geleerd).
De vraag is vaak waar kunnen we de verklaring van die typisch Amerikaanse
zegswijzen opzoeken? Gewone vertaalwoordenboeken blijven meestal het antwoord
schuldig. Uit een samenwerking tussen enerzijds het Amerikaans bedrijf Nationaal
Textbook Compagny / NTC Publishing Group en anderzijds de Nederlandse uitgeverij
Het Spectrum zijn beide onderhavige Prismaboeken op de markt gekomen. Het
‘slang’-woordenboek bevat ruim 10.000 omschrijvingen in het Engels van 9.000
woorden en uitdrukkingen die in het Amerikaans dagelijks gebruikt worden. Het
‘Idioms’-boek bevat meer dan 8.000 idiomatische uitdrukkingen uit het hedendaags
Amerikaans-Engels, die in het Engels worden verklaard in voorbeeldzinnen. Beide
boeken zijn qua samenstelling en uitwerking volgens dezelfde principes samengesteld.
Via een zeer uitgebreide uitdrukkingen-index vindt men zeer vlug de gewenste
uitdrukking (ook al kan men zich de gezochte uitdrukking slechts gedeeltelijk
herinneren). Een duidelijke typografie en goed-ogende lay-out nodigen tot lezen uit.
Voor wie zich beter thuis wil voelen in de dagelijkse taal van Uncle Sam, zijn beide
boeken echte aanraders.
R.D.

• Gerald van Berkel e.a.
Voornamenboek, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1990,
115 × 215 mm, 244 blz., gebonden 495 fr. - Wellicht is iedereen benieuwd naar de
betekenis van zijn eigen voornaam en zelfs naar die van de personen uit zijn
onmiddellijke omgeving! En welk ouderpaar dat een nieuwe geboorte verwacht,
zoekt niet naar een sprekende naam voor zijn kind? Maar ook voornamen van
vrienden, verre of dichte verwanten willen we wel eens graag aan een ‘nader
onderzoek’ onderwerpen. Het onderhavig ‘Voornamenboek’ is daarbij een uitstekende
hulp. In een klare taal wordt bij duizenden voornamen (alfabetisch gerangschikt)
uitleg over oorsprong, betekenis en vormvarianten gegeven. Nemen we als voorbeeld
‘Mattie’: koosvorm van → Mathilde → Martha of → Margaretha. Bij de drie laatste
namen vind je dan telkens weer heel wat uitleg. De ondervinding heeft me geleerd
dat wanneer het boek te voorschijn wordt gehaald, iedere aanwezige er een of
meerdere namen wil op naslaan...
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R.D.

• Snoeck's vakantiegids 1991
Uitg. Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, 1991, geïll. met
kleurenfoto's, 280 × 210 mm, 256 blz., paperback 250 fr. - De nieuwe Snoecks
vakantiegids bevat honderd bladzijden reisreportages over Corsica, Maleisië, India,
Portugal, Aruba, Sri Lanka, Zaïre, Peru, Duitsland en Cuba. Per reportage krijgen
we naast een beschouwend artikel ook heel wat praktische informatie. Het geheel is
verlucht met schitterende kleurenfoto's. De volgende honderd bladzijden zijn voor
de praktische informatie in verband met reizen. Zo komen lucht-, bus-, trein- en
bootreizen aan bod. Daarnaast wat beschouwende artikels, onder andere over
reisbrochures, de chunnel, een hotelketen, kuuroorden en reisverzekeringen. Ten
slotte wordt een lijst afgedrukt met nuttige adressen (ambassades, visa, formaliteiten,
toeristische diensten,...) Op de 47 gele bladzijden worden alle reisaanbiedingen op
de Belgische markt vermeld. Verzorgde en interessante uitgave.
D.V.d.B.

• Snoeck's Almanach voor 1991. 365 dagen met ‘n knipoog
Uitg. Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, geïll. met zw.-w. en
kleurenfoto's en te-
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keningen, 135 × 185 mm, 249 blz., paperback 98 fr. - Als een jaarboekje ruim twee
eeuwen lang jaar na jaar verschijnt, mag je gerust spreken van een stevige traditie.
Met de editie 1991 is Snoeck's Almanach aan zijn 209de jaargang toe! Het boekje
telt 256 bladzijden (plus 16 bijkomende bladzijden met de nieuwe postnummers).
Behalve de westerse, de mohammedaanse en de joodse kalender, bevat de almanach
o.m. een lijst met de veranderlijke feestdagen (tot 2030!) en een horoscoop. De
groenkalender heeft dit jaar een culinair tintje gekregen en presenteert doodsimpele
recepten en 12 verrassende cocktails. In enkele ‘Belgische’ artikelen wordt aandacht
besteed aan onze bankbiljetten sinds 1830, de opeenvolgende eerste ministers en
België in cijfers. Een greep uit de rest van de inhoud: praktische tips voor hondenen kattenliefhebbers (thuis en op reis), sprokkelingen uit de internationale pers
doorheen de 20ste eeuw, 9 mooie cartoons van Ernst. In de 40 bladzijden tellende
Snoeck-wijzer vind je opnieuw veel tabelletjes en inlichtingen die je helpen om
dagdagelijkse probleempjes op te lossen: additieven in de voeding, het ideale
lichaamsgewicht, omrekening van maten en gewichten, afstanden in België en Europa,
tijdzones, enz. En natuurlijk vergeet men de liefhebbers van markten, foren, kermissen
en folklore niet.

• Marita de Sterck & Marina Marissen
Vrouwen verhaald. Keuzelijst romans en verhalen, uitg. KCLB, Mutsaertstraat 32,
2000 Antwerpen en KAV, Poststraat 111, 1120 Brussel, 1991, 46 blz. 145 × 210
mm, geniet, 90 fr. - Het is een lofwaardig initiatief van het KCLB handzame,
geannoteerde keuzelijsten op de markt te brengen, waarmee de lezer - op zoek naar
een passend boek - weer de bomen in het bos van de boekenproduktie kan
onderscheiden. Zo zijn er keuzelijsten i.v.m. Historische verhalen voor de jeugd,
Sprookjes, Immigranten in kinderen jeugdboeken, Romans uit Zwart-Afrika, Boeken
over en uit Latijns-Amerika... om het bij de publikaties van 1991 te houden.
Onderhavige keuzelijst presenteert romans en verhalen over (interessante)
vrouwenfiguren. In het totaal worden zo 210 boeken gerecenseerd. Bij ieder boek
wordt met trefwoorden (de) het hoofdthema ('s) aangeduid (vb. emancipatie,
boerenleven, Duitsland, vriendschap, schrijverschap, eenzaamheid, relaties, kanker,
discriminatie, reizen, moeder- zoonrelatie, enz.) Het betreft boeken die de laatste vijf
jaar in een Nederlandse uitgave zijn verschenen. De hoofdcriteria voor opname in
de lijst zijn: stilistische kwaliteiten, inhoudelijke diepgang en de psychologische
uitwerking. Als secundaire criteria worden aangehouden: niet-prekerige,
zelfrelativerende verhaaltoon en de roldoorbrekende boodschap. Daarbij wordt een
zeer grote diversiteit binnen de selectie nagestreefd. Voor kritische Iezer(e)s(sen)
sterk aanbevolen. Dergelijke lijsten werden ook uitgegeven i.v.m. kinderen
jeugdliteratuur.
R.D.

• Peter Grypdonck

Vlaanderen. Jaargang 40

De schaduw van de Everest. Naar het dak van de wereld met Lut Vivijs en Jan
Vanhees, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, geïll. met 48
blz. kleurenfoto's van diverse fotografen en tekeningen van Jef Van Grieken, 240 ×
160 mm, 174 blz., paperback 595 fr. - Begin mei 1990 slaagde Rudy van Snick erin
als eerste Vlaming de top van de Mount Everest te bereiken. Zijn verhalen over de
Himalaya ademen respect en liefde uit voor deze waarschijnlijk prachtige streek.
Ook het echtpaar Vanhees-Vivijs ondernam verschillende tochten, toppogingen en
toppen in de Alpen, Andes en Himalaya. Aan de hand van de dagboeken van Jan en
Lut schreef Peter Grypdonck dit boek. Zoals de titel reeds laat vermoeden is dit niet
zomaar een verslag van een bergtocht.

Heel wat aandacht gaat naar de voorbereiding voor een expeditie, de tocht naar het
basiskamp, de voeding en hygiëne, de relatie met de sherpa's, de gevaren van het
klimmen en de vreugde bij het bereiken van de top. Ook over de plaatselijke bevolking
en hun gebruiken leren we heel wat interessante zaken. De auteur is journalistiek
medewerker bij De Standaard/Het Nieuwsblad, schrijft cursiefjes en verzorgt
commentaar bij documentaires. Hij schrijft bijzonder vlot en met behulp van de
talrijke pittige anekdotes maakt hij van deze uitgave een aangenaam en boeiend boek.
D.V.d.B.

• Ernie Bradford & Francis Pagan
Agon Gids voor de Griekse Eilanden, uitg. Agon/Amsterdam, verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1990, geïll. met kaarten en zw.-w. foto's,
150 × 220 mm, 427 blz., paperback 895 fr. - De Agon-gids van de Griekse eilanden
behoort tot de beste in zijn soort. Anders van opzet dan de Cantecleer-gidsen die
illustratief meer bieden, en zelf minder praktische informatie aanreikend dan bijv.
de Elmar-gids, is deze uitgave een echt leesboek dat men niet alleen ter voorbereiding
van een reis zal doornemen. De sfeer die de auteurs weten op te roepen in de bijzonder
gedetailleerde beschrijvingen van de eilanden, werkt onweerstaanbaar en men maakt
de eilandenreis vanuit een luie leeszetel. Afgezien van het feit dat Kreta eigenlijk
wel een afzonderlijk boekdeel verdient, is deze gids van een hoog niveau omdat
literatuur en kunst, mythologie en geschiedenis (van de oudheid tot vandaag) narratief
maar degelijk worden overgebracht. De kaarten van alle eilanden, ook de kleinste
en minst of helemaal niet bezochte eilanden, geven de toekomstige reiziger een beeld
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van de mogelijkheden. Leesboek of reisboek: deze gids verdient een plaats in elke
Hellas-bibliotheek.
p.l.

• Leo Sanders
Huiswerk maken. Gemakkelijker dan je denkt / Helpen met huiswerk, uitg. Intro,
Nijkerk, verspreid door Uitg. Westland nv, Th. van Cauwenberglei 101, 2120 Schoten,
1990. - Het eerste boekje (120 × 200 mm) telt 48 blz. en is geïllustreerd met
tekeningen van Cor den Dulk. Het kost 175 fr. en draagt als bijkomende informatie
op de kaft de titel ‘Tips voor scholieren’. Het tweede boekje (130 × 210 mm), door
de auteur bedoeld als achtergrondinformatie bij het eerste, behelst ‘Tips voor leraren
en ouders’. Het telt 85 blz. en kost 298 fr. De auteur boogt op een 30-jarige ervaring
als leraar en schooldecaan en probeert met beide boekjes zowel scholieren, ouders
en leerkrachten hulp te bieden bij het leren en maken van huiswerk en bij het opgeven
en begeleiden van het huiswerk waarmee scholieren geconfronteerd worden. Vooraf
dient echter duidelijk gesteld dat de auteur zich richt tot een (school)publiek uit
Nederland (zodat de soms vermelde afkortingen van de onderwijssoorten voor
Vlamingen onduidelijk zullen/kunnen zijn). Verder gaan de boekjes niet in de eerste
plaats over het maken van een (schriftelijke) huistaak of avondwerk i.v.m. een of
ander vak, dat scholieren (althans in Vlaanderen) wekelijks op dezelfde dag na de
lessen (al of niet in de studiezaal op school) dienen te maken. De auteur bedoelt met
huiswerk het studiewerk in het algemeen en zijn boekjes geven eigenlijk ‘studietips’
om te komen tot een adequate studiemethode. Het ‘leerlingenboekje’ heeft het o.m.
over: hoe leren? waar? met radio of TV aan? hoe woordjes leren? schema van de
leerstof maken, atlas en woordenboek gebruiken, een proefwerk, een spreekbeurt
voorbereiden, hoe de lessen volgen? een boek samenvatten?... en geeft bij elk
onderdeel heel wat tips. Het boekje voor de ouders en leerkrachten geeft meer
theoretische informatie bij de huiswerkproblematiek, vooraleer concreet de bijna
identieke onderwerpen uit het ‘leerlingenboekje’ vanuit het standpunt van de
‘begeleider’ aan te pakken. Ook dit boekje bevat heel wat tips (hier eerder
aanmaningen) voor leerkrachten (vooral) en ouders met kinderen die tobben met hun
huiswerk. De boekjes zijn geen ‘wondermiddelen’, maar zullen voor wie ze ernstig
wil doornemen, zeker hun nut bewijzen. Met de auteur hopen we dat ‘leerlingen in
het voortgezet onderwijs (...) samen met de leraren meer plezier in het huiswerk’
mogen vinden.
R.D.

• Leo Van Egeraat
De Vlaamse kust, uitg. Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1990,
geïll. met zw.-w. foto's van Paul van Wouwe, 115 × 220 mm, 261 blz., genaaid 595
fr. - De auteur, dr. Leo van Egeraat, is Nederlander van geboorte (Terheyden), 1923)
en publiceerde reeds meermaals over Vlaanderen en werd daarvoor o.m.
onderscheiden met de Tweejaarlijkse Ambassadeursprijs. Uit de lectuur van
onderhavig boek blijkt heel duidelijk dat hij een ‘kenner van Vlaanderen’ mag
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genoemd worden. Door zijn gedetailleerde beschrijvingen van alles wat onze kust
te bieden heeft, kan het boek als reisgids gebruikt worden, maar het is tevens bedoeld
als een studie(boek) over de Vlaamse kust. De auteur zegt zelf dat de ‘gebruikers
van het boek degenen zullen zijn, die alles willen weten over stranden, zeeboulevards,
winkels, duinen, musea, wandelingen, enzovoorts, maar evenzeer geïnteresseerd zijn
in (...) een gebouw van architect Stijnen, de havenuitbouw van Zeebrugge en de
planologie van Duinbergen’ (p. 6). Hij schuwt daarbij kritiek niet en hij noemt lelijk,
wat hij lelijk vindt. Zo spreekt hij veroordelend over de bouwspeculanten die
‘natuurgebieden hebben vernietigd’ en over de ‘smakeloze gebouwen zonder
samenhang, zonder harmonie, een complete wildgroei’ (p. 43). Hij klaagt aan dat de
plaatselijke neringdoeners hun eigen moedertaal verloochenen voor het Frans als het
een middel lijkt om hun zakenomzet te doen stijgen en dat Nederlandse toeristen
hieraan meedoen noemt de auteur ‘weerzinwekkend’! Het zou echter verkeerd zijn,
als we alleen
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zijn kritische ingesteldheid zouden benadrukken. Het boek is voor elke
kustbezoeker/toerist in de eerste plaats een waardevolle en veelzeggende gids voor
alles wat reilt en zeilt aan onze kust. Zo bespreekt hij alle badplaatsen van De Panne
tot Knokke en het zal menig Vlaamse lezer verrassen dat hij daarbij heel wat vertelt
wat de doorsnee kusttoerist niet eerder heeft gehoord/gelezen (vb. Simon Stevin,
standbeeld in Brugge, bouwde de eerste zeilwagen). Terwijl u ten andere het boek
doorleest, verneemt u tevens heel wat (eigenlijk: zeer veel, het onderwerp van dit
boek in acht genomen!) over Vlaanderen, zijn geschiedenis en zijn ‘groten’. Zo heeft
hij het over Albrecht Rodenbach (bij Nieuwpoort-aan-Zee), Hugo Verriest (bij
Oostduinkerke-Dorp), Guido Gezelle (bij De Haan), Simon Stevin en vele anderen
(bij Middelkerke), Coebergher (bij De Moeren), Masereel, Brulez, Conscience (bij
Blankenberge), James Ensor, Peter Benoit... (bij Oostende), enz. Kortom een boek
om een (vakantie)verblijf aan de kust voor te bereiden of ermee ‘de dode momenten’
(bij regenweer bijvoorbeeld) verrijkend door te brengen. Een boek waarvoor ik de
Nederlander Dr. Leo van Egeraat dankbaar ben en waarmee ik hem feliciteer. In een
eventuele herdruk (waaraan ik geen ogenblik twijfel) kan misschien een register op
persoons- en zakennamen bijgevoegd worden?
R.D.

• Els Hommes
Prisma van de kunst. Ca. 2000 begrippen van A tot Z verklaard, uitg. Het Spectrum
BV, Utrecht, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 110 × 180 mm,
290 blz., paperback 295 fr. - Verhouding kwaliteit-prijs... zeker een ‘goede koop’
deze Prisma-uitgave, waarin in een duidelijke taal zo wat 2000 begrippen uit de
wereld van de kunst worden verklaard. Soms ligt de grens voor opname nogal ver:
woorden als abdij, bibliotheek, doge, happening, necropool, semantiek,
wereldtentoonstelling... verwacht je niet zo meteen in een kunstencyclopedie. Maar
dat ze erin staan, is lekker meegenomen. Opvallend is ook dat men in korte artikeltjes
de kunst van een land of een volk tracht te omschrijven, wat vanzelfsprekend heel
wat vereenvoudigingen inhoudt, maar waarbij toch telkens weer enkele essentiële
zaken naar voor gebracht worden. Zo vinden we de lemmata Zwitserland, Zweedse,
Zuidafrikaanse, IJslandse, Turkse, Tjechische, Spaanse, Sovjet kunst (Kunst in
Rusland na 1917), Russische kunst (kunst in Rusland vóór 1917), Roemeense,
prehistorische, precolumbiaanse kunst, Noorse, Nederlandse, Franse, Duitse, Beierse
kunst... maar Belgische of Vlaamse kunst ontbreken... Wel vind je er Vlaamse
primitieven en Vlaamse School, waarmee naar de Zuidelijke Nederlanden van ca.
1500 tot 1800 wordt verwezen. Ook de kunstscholen en -richtingen zijn flink
vertegenwoordigd en dat gaat dan van ‘abstracte kunst’ over ‘Amsterdamse school’,
‘art deco’, ‘arte povera’, ‘School van Barbizon’, ‘Bauhaus’... tot ‘Zero’... De vraag
die zich bij dit soort boeken opdringt is die van de volledigheid: wie/wat staat er
(niet) in? Om daarop enigszins een antwoord te vinden heb ik nagegaan (in
vergelijking met een representatief naslagwerk) welk Belgische beeldende kunstenaars
van de 19de en 20ste eeuw in beide boeken voorkomen. Voor de 19de eeuw vond
ik in deze Prisma van de Kunst niet Charles Fraikin, F.J. Navez, Antoine Wiertz,
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Jan Stobbaerts, Henri De Braekeleer, Louis Dubois, Charles De Groux, Alfred en
Joseph Stevens, Jakob Smits (de geestelijke vader van Dirk Baksteen, die ten andere
ook niet vermeld staat...), Leon Spilliaert... Voor de 20ste eeuw zijn de ‘grote
afwezigen’: Georges Grard, Jan Dries, Albert Servaes, P.L. Flouquet, Antoine Mortier,
Roger Somville, Luc Peire en Dan Van Severen. De kwotering van deze test laat ik
graag aan de lezer/gebruiker over.
R.D.

• Norbert Trunz
Rome. Snel wegwijs van A-Z, uitg. Cantecleer, de Bilt, verspreid door Uitg. Westland
nv, Th. van Cauwenberglei 101, 2120 Schoten, 1990, reeks Cantecleer Steden Gidsen,
geïll. met kleurenfoto's, 120 × 185 mm, 168 blz., genaaid 398 fr. - Deze reisgids is
de vertaling van het Duitse boek ‘Reiseführer Rom A-Z’ (München, 1988). Hij bevat
een overzicht van de voornaamste bezienswaardigheden van de Italiaanse hoofdstad.
Een aantal praktische tips en uitstappen vervolledigen dit boekje. De auteur heeft
alles alfabetisch gerangschikt. De teksten en de uitleg werden vrij beknopt gehouden.
Dit was uiteindelijk ook de bedoeling van dit ‘snel wegwijs-systeem’. Door enkele
pictogrammen wordt het gebruik vergemakkelijkt. Enkele thema's, in de marge, en
een index, achteraan, verduidelijken het geheel en helpen om iets vlug op te zoeken.
Reizigers die echter grondiger informatie wensen, moeten zich een andere reisgids
aanschaffen.
J.L.M.

• Douglas Botting
Groot-Brittannië, uitg. Cantecleer, de Bilt, verdeeld door Uitg. Westland, Schoten,
1990, reeks Cantecleer natuurgidsen, geïll. met zw.-w. tekeningen, kaarten en
kleurenfoto's, 210 × 150 mm, 221 blz., paperback 950 fr. - Dat Cantecleer niet blijft
voortteren op het succes van de Kunst-reisgidsen blijkt uit deze nieuwe reeks
reisgidsen die het accent leggen op de natuur en zich richten naar de natuurliefhebber
in het algemeen. Dat deze gids onvolledig is, hindert niet. Het is onmogelijk om alles
te bespreken en de auteur beperkte zich tot wat hij belangrijk vond, met als doel een
breder publiek liefde en respect bij te brengen voor de natuurgebieden. In de inleiding
worden landschapsvormen, beschermde gebieden, de beste tijd voor bezoek en
gedragsregels beschreven. Vervolgens komen de verschillende streken aan bod;
Groot-Brittannië in zeven verdeeld. Per streek worden tussen de 3 en 15 waardevolle
gebieden besproken. De mate van ongereptheid wordt aangegeven d.m.v. één, twee
of drie adelaarsymbolen. De inleiding per streek wordt vanuit eigen ervaring van de
natuur en dus in ik-vorm geschreven. Heel wat aandacht werd besteed aan nuttige
informatie zoals: welke kaarten en gidsen zijn er beschikbaar, hoe ga je erheen, welke
activiteiten zijn er mogelijk, waar kun je verblijven, waar kun je verdere informatie
verkrijgen. De erg verzorgde kaarten geven enkel de ligging aan van de verschillende
gebieden, dit ter oriëntatie. Typische planten en dieren worden met pentekeningen
afgebeeld. Het geheel werd verlucht met een veertigtal, werkelijk schitterende
landschapsfoto's. Tot slot volgt nog een lijst met afkortingen en adressen en een erg
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kort woordje over natuurbescherming in Groot-Brittannië. Een erg waardevolle
reisgids met een hoopvolle toekomst.
D.V.d.B.

• Marjolein Bastin & Frans Buissink
Een zucht van verwondering, uitg. Bosch & Keuning/Baarn, verspreid door Uitg.
Westland, Th. van Cauwenberglei 101, 2100 Schoten, 1990, geïllustreerd, 250 × 330
mm, 140 blz., gebonden 1.190 fr. - De titel van dit boek parodiërend zou ik kunnen
zeggen dat het boek bij me meer dan een ‘zucht van bewondering’ heeft opgewekt,
want de natuurgetrouwe tekeningen, vol kleurenrijkdom en details, van Marjolein
Bastin, omlijst door een boeiende tekst van Frans Buissink, brengen de natuur in al
haar pracht op je schoot. Flora en fauna, zoals ze voorkomen in een zevental
verschillende biotopen, worden in woord en beeld tot bijna levende exemplaren
omgetoverd. Zo maken we kennis met het natuurlijk leven op het strand, in het bos,
het duinlandschap, onze eigen tuin, het openveld... We maken kennis met het
‘ingewikkeld verbond’ tussen planten en insecten en de ontelbare vogels die in de
loop der seizoenen als trekvogels in onze streken verblijven. Het tekentalent van
Marjolein Bastin komt ook weer in dit boek tot zijn volle ontplooiing en bekoort
vanaf de eerste bladzijde. Fotografie zou in dit geval de natuur onderkoeld weergeven,
terwijl haar tekeningen de indruk geven dat planten en dieren in volle leven zijn. Met
zijn begeleidende tekst geeft Frans Buissink niet alleen uitleg over het mysterie in
het natuurgebeuren, maar hij is er tevens in geslaagd een warm pleidooi voor de
bescherming van die natuur te houden, waarvoor iedere natuurliefhebben hem
dankbaar zal zijn. Marjolein Bastin en Frans Buissink... een verrijkende
samenwerking!
R.D.

• Oude Oostvlaamse huisnamen
Kultureel jaarboek O. - Vlaanderen, Bijdragen - Nieuwe reeks nr. 32, Vogelmarkt
17, 9000 Gent, 1990, 155 × 240 mm, 207 blz., genaaid 200 fr. - Deze inventaris van
namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen tot het einde
van de 18de eeuw speelt in op de belangstelling voor de studie van huisnamen in
vroegere eeuwen en heeft een onbetwistbaar belang voor de lokale geschiedenis.
Grotendeels steunend op eigen archiefmateriaal en verder op historische en
heemkundige publikaties levert de auteur een indrukwekkend hulpmiddel voor
geïnteresseerden. Deel 1 verscheen reeds in 1977 (Kultureel Jaarboek - Bijdrage nr.
4) en bevatte een algemene inleiding en bronnenopgave en de inventaris van
huisnamen op A-F. Deel 2 (Jaarboek - Bijdrage nr. 16) behandelt G-J en deel 3
(Bijdrage nr. 21) K-M. Het vijfde en laatste deel verschijnt in de loop van 1991
p.l.

• Sylvia Rog
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Parijs. Snel wegwijs van A-Z, uitg. Cantecleer, de Bilt, verspreid door Uitg. Westland,
Th. van Cauwenberglei 101, 2120 Schoten, 1990, geïll. met kleurenfoto's, 120 × 185
mm, 152 blz., genaaid 398 fr. - Van ‘Académie Française’ tot ‘Zwembaden’, van A
tot Z dus, wordt de (Hollandse) toerist wegwijs gemaakt in Parijs. De gegevens zijn
beknopt maar duidelijk en vooral ook praktisch. Overal wordt aangeduid welk
metrostation te nemen is: musea, bedrijven, discoteken zijn vermeld met adres en
telefoonnummer. Voor de haastige reiziger een goede handleiding, met ook een aantal
keurige foto's van alle klassieke gebouwen en bezienswaardigheden.
fb

• Michal Lion
Praag. Snel wegwijs van A-Z, uitg. Cantecleer, de Bilt, verspreid door Uitg. Westland
nv, 2120 Schoten, 1990, geïll. met kleurenfoto's, 120 × 185 mm, 168 blz., genaaid
398 fr. - Met trefwoorden van A tot Z wordt Praag ontdekt en getoond. Aan de hand
van een reeks geslaagde kleurenfoto's wordt de charme van ‘de gouden stad’ te voeten
uit geïllustreerd. De notities zijn in het algemeen kort, maar degelijk en met veel
praktische informatie.
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Hier en daar gaat het wat uitvoeriger, zoals over het getto en het Joods museum, de
St. Vituskatedraal, het gouden straatje, het Hradcanypaleis bovenop de heuvel die
over de stad uitkijkt en waar kardinaal en president vlak tegenover elkaar wonen.
fb

• P. Van Lindt e.a.
Beschermd Vlaanderen, uitg. Diensten van de Vlaamse Executieve, Administratie
voor Ruimtelijke ordening & leefmilieu, Bestuur voor Monumenten en Landschappen,
Afdeling Pers & Voorlichting, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, 1990, geïll. met een
40-tal full-page kleurenfoto's (afkomstig uit het tijdschrift ‘Monumenten en
Landschappen’), 210 × 295 mm, 158 blz., genaaid. - Op 1 januari 1990 telde
Vlaanderen 4273 monumenten, 115 stadsgezichten, 526 dorpsgezichten en 521
landschappen die wettelijk beschermd zijn. In onderhavig, mooi geïllustreerd boek
werden die nu geregistreerd, voorzien van een omschrijving van de bescherming en
de datum van het beschermingsbesluit. Bij deze registratie heeft men zoveel mogelijk
de alfabetische ordening in acht genomen, zodat Aalst de rij opent en Zwijndrecht
ze afsluit. Bij iedere hoofdgemeente werden dan telkens de deelgemeenten vermeld,
waarbij men voor de overzichtelijkheid dan nog een alfabetische rangschikking van
de monumenten volgens straatnamen aangewend heeft. Dit is wel erg handig bij
steden of gemeenten met een groot aantal beschermingen. Dit boek zal er zeker toe
bijdragen bij de gebruikers meer interesse en waardering op te wekken voor de zorg
die de overheid aan monumenten en landschappen besteedt. Dat althans wensen we
van harte
R.D.

• Cartoons 1990
Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1990, geïll. met zw.-w. en kleurenreprodukties, 195 ×
200 mm, 133 blz., gebonden... fr. - Traditiegetrouw publiceert het Davidsfonds zijn
‘Cartoonkijklachboek’ na het nu al weer 29ste International Cartoonfestival
Knokke-Heist, waarbij de Gouden Hoed aan Roland Fiddy (Engeland), de Zilveren
Hoed aan Igor Varchenko (C.C.C.P.) en de Bronzen Hoed aan Viliam Zivicky
(C.S.S.R.) werden verleend. In het totaal waren er 4.600 inzendingen uit 58 landen.
Als je de omslagillustratie meetelt, staan er zo een 128 cartoons in het boek afgebeeld.
Die gaan van grappig tot geestig, van humor waarbij je glimlacht, tot humor waarbij
je ongewild in een flinke lach uitbarst. Andermaal is duidelijk dat ‘lachen op papier’
een internationale bezigheid is, waarbij echter de bittere humor om het teloorgaan
van onze wereld (nogal) vaak aanwezig is.
R.D.

• Roger Raveel
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De zin van het zinloze op 10 mei 1990 te Brussel, geïll. met kleurenreprodukties, 170
× 170 mm, genaaid. - Op 10 mei 1990 stelde Roger Raveel in het Paleis voor Schone
Kunsten zijn eenmalig plastisch gebeuren ‘De zin van het zinloze’ voor. Rond deze
happening werd een boekje uitgegeven waarbij verschillende auteurs het werk van
Raveel met tekst verluchtten. Zo heeft Hugo Claus het in een poëtische flard over
karmonie en schetst Bart De Baere Raveels engagement met de wereld. Het boekje
bevat verder ook een interessante beknopte biografie van Roger Raveel, en Freddy
De Vree en Visser T&c vertaalden de teksten in het Frans. Een alleraardigst boekje.
S.V.L.

• Robert Houthaeve
Oberammergau en zijn Passiespel, in eigen beheer uitgegeven (‘Ter Cluysen’,
Puitstraat 9, 8890 Moorslede), 1990, zw.-w. ill., 220 × 150 mm, 63 blz., paperback.
- Om de tien jaar voert de bevolking van het Beierse Alpendorp Oberammergau het
Passiespel op. Zo voldoen ze nog steeds aan de belofte uit het jaar 1633, naar
aanleiding van een pestepidemie. Heel wat dorpen en steden in Oostenrijk en Beieren
bewaren herinneringen aan pestepidemies. Dikwijls staat in het centrum van die
plaatsen een barokke pestzuil. Om de tien jaar ondergaat Oberammergau een
gedaanteverwisseling: het fraaie dorpje wordt dan een heus bijbelstadje. Aan dit
Passiespel heeft het stadje zijn wereldberoemde naam te danken. Over de geschiedenis
van dit Passiespel gaat het in dit boekje. De sobere, maar nette, uitgave bezorgt ons
een overzicht van de evolutie tot in 1990. Hierbij werd zowel aandacht besteed aan
de oorsprong als aan de hoogten en laagten die in de opvoeringsreeks voorkwamen.
Uiteraard werd eveneens ingegaan op de inhoud van de voorstelling. Zeker een fraaie
introductie voor wie het Passiespel in het jaar 2000 gaat bekijken!
J.L.M.

• Willy L. Braekman
Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, Rolzangers en volkse Poëzie
van Weleer, uitg. Stichting mens en kultuur, Brittanniëlaan 43, 9000 Gent, 1990,
zw.-w. ill., 165 × 245 mm, 639 blz., gebonden 1280 fr. / 75 Gld. - De auteur van
onderhavig boek is doctor in de Germaanse Filologie en gewoon hoogleraar aan de
UFSAL in Brussel. Sinds meer dan 25 jaar is hij actief op het gebied van de
middeleeuwse cultuurgeschiedenis, de literatuur en de volkskunde. In die zin
publiceerde hij tal van artikels en boeken. Ook dit werk kadert eigenlijk in dit
studie-terrein. Dit volumineuze en fraai uitgegeven boek stelt uiteraard de marktzanger
centraal. We zouden die figuur een beetje als de voorloper van de nieuws-berichter
kunnen beschouwen. Vooral aan het lied (inhoud, betekenis, invloed, enz.) werd
aandacht besteed. De liederen werden per soort in hoofdstukken gegroepeerd. Enkele
nuttige lijsten en een index sluiten dit boek af.
J.L.M.
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• Klaus en Lissi Barisch
Lannoo's Reisgids Turkije. Istanbul en het Zuidwesten, uitg. Lannoo, Tielt, 1990,
vierkleurenillustraties, kaarten en plattegronden, 150 × 210 mm, 252 blz., genaaid
895 fr. - Tot voor de Golfcrisis lag Turkije toeristisch goed in de markt. Het land
werd (zal wellicht weer worden!) door heel wat touroperators erg gepromoot. Van
dit Europees-Aziatisch land zijn vooral de kusten aan de Middellandse Zee en de
rijke historische cultuur, overgoten door een vleugje Oosterse saus, erg in trek bij
vakantiegangers. Het klimaat is daarbij aanlokkelijk en de prijzen betaalbaar. Dat de
reisgids-industrie daarop inspeelt, mag ons geenszins verwonderen. Telkens wordt
daarbij vooral nadruk gelegd op Istanboel en het zuidwesten. Ook de uitgeverij
Lannoo doet dit met onderhavige uitgave. Verzorgd, rijkelijk geïllustreerd en handig
zijn zeker woorden die bij een dergelijke publikatie passen. Het boek biedt een
traditionele inhoudstafel: een ruime inleiding, een historisch overzicht om thuis te
lezen, een hotellijst en laat ons zeggen negentien hoofdstukken voor een reis door
Turkije met plaatsen als Istanboel, Aspendos, Antalia, Xanthos, Fethiye, Marmaris,
Didyma, Milete, Priene, Kusadasi, Efese, Pamukkale, Izmir... Achteraan vind je
allerlei gegevens over het voedsel, de taal, de medische verzorging, het geld, het
klimaat, de post, de restaurants, de douane... en een nuttig register. Of dit boek veel
meer nieuws te bieden heeft dan een andere Turkije-gids is een andere vraag?
J.L.M.

• Niklaas Maddens e.a.
De Geschiedenis van Kortrijk, uitg. Lannoo, Tielt, 1990, geïll. met zw.-wit en
kleurenfoto's en schetsen, 260 × 300 mm, 544 blz., gebonden 2650 fr. - Het is een
goede gewoonte geworden dat gemeenten ‘investeren’ in de uitgave van een boek
over hun geschiedenis. In de voorbije jaren rolden zo al enkele boeken van de persen.
Dit is natuurlijk niet nieuw, ook uit het verleden kunnen we gelijkaardige voorbeelden
aanhalen. Het is even goed dat men daarvoor geen beroep doet op één schrijver, maar
wel op een samensteller die een reeks erudiete auteurs aanspreekt om samen de
historie van een bepaalde stad neer te schrijven. Dit gebeurde ook met onderhavig
boek. De eindredactie ervan berustte in handen van Niklaas Maddens. Hij deed een
beroep op A. Van Doorselaer, J. Viérin, E. Warlop en P. Vancolen. Elke specialist
behandelde een specifiek facet van de geschiedenis van Kortrijk. De realisatie van
dit verzamelwerk berustte bij drukkerij-uitgeverij Lannoo, waar Luc Demeester de
coördinatie in handen had. De geschiedenis van Kortrijk wordt op een traditionele
chronologische manier behandeld, gaande van de vroegste tijden over de
middeleeuwen en de nieuwe tijd tot in de hedendaagse tijd. Foto's en kaarten
illustreren het boek. Achteraan werd een nuttige index toegevoegd.
J.L.M.

• Werner Tobias
Lannoo's reisgids Portugal, uitg. Lannoo, Tielt, 1990, geïll. met kleurenfoto's en
plattegronden, 150 × 210 mm, 267 blz., genaaid 895 fr. - De traditie van kwaliteit
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en degelijkheid waardoor ‘Lannoo's Reisgidsen’ zich een reputatie aangemeten
hebben, wordt voortgezet. Het nieuwste boek in de reeks, over Portugal, wil een
handige reisgenoot zijn die de Portugal-reiziger vrijblijvend helpt het onderste uit
de kan te halen. De auteur beschrijft een reisroute die de lezer meeneemt langs de
boeiendste plaatsen van dit zuiderse land. Er wordt veel aandacht geschonken aan
kunst, cultuur en natuur, maar ook praktische aangelegenheden komen ruim aan bod.
Wie reeds vertrouwd was met de reisgidsen van Lannoo, weet dat ook de jongste
telg in de reeks de ideale voorbereiding is voor een onvergetelijke reis in dit prachtige
land.
T.V.

• Valentin Vermeersch
Muziek en Klank / De Oude Keuken / De mooiste Madonna's, uitg. Vrienden van de
Stedelijke Musea van Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge, resp. in 1990, 1990 en 1991,
rijk geïll. met kleurenafbeeldingen, 250 × 180 mm, resp. Museumpromenade 5 (47
blz.), 6 (47 blz.) en 7 (50 blz.), gebonden 350 fr. per deel. - In de reeks
Museumpromenade verschenen de themanummers ‘Muziek en klank’, ‘De oude
keuken’ en ‘De mooiste Madonna's, geschreven door de Brugse hoofdconservator
Valentin Vermeersch. Van deze uitgaven zijn we in elk geval de luxeuitvoering
gewoon: harde kaft, alleen maar fraaie kleurenfoto's, blinkend papier, verzorgde
druk, nette lay-out... Deze reeks, en dus ook de pas verschenen boekjes, is echter
duidelijk geïnspireerd op een gelijkaardige serie die uitgegeven wordt door het
Victoria and Albert Museum uit Londen. Ook deze Britse boekjes behandelen allerlei
onderwerpen betreffende kunst. Door een vlot geschreven tekst maken we kennis
met een specifiek thema. Ook het uitzicht van beide realisaties vertonen dezelfde
kenmerken: de (zwarte) kaft met kleurenfoto,
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waarbij de kleur van het kader in de titel wordt hernomen, het zelfde aantal bladzijden,
de binding, bijna het zelfde formaat, de vormgeving (specifiek van de achterzijde
van de kaft)... In het nummer over ‘Muziek en klank’ besteedt de auteur zowel
aandacht aan de muziekinstrumenten bewaard in de stedelijke verzameling van
Brugge als aan de voorstellingen ervan op allerlei kunstwerken, waarvan schilderijen
en aanverwante kunsttakken het merendeel uitmaken. Het boekje ‘De oude keuken’
behandelt de keuken als leefcentrum en informatiebron, het keukenmeubilair en
-materiaal en keukentaferelen in de schilderkunst. Het recentste themanummer handelt
over de ‘Mooiste Madonna's’. Daarin situeert de auteur eerst het onderwerp in het
geheel van Brugge-Mariastad en vervolgens behandelt de kunsthistoricus de
iconografische en stilistische evolutie van de voorstelling van O.-.L.-Vrouw. Dit
gebeurt uiteraard aan de hand van kunstwerken bewaard in de stedelijke verzameling
van Brugge. Telkens illustreren de vele kleurrijke afbeeldingen deze themanummers
voortreffelijk. Een beknopte bibliografie en een inhoudstafel ware misschien
wenselijk.
J.L.M.

Catalogi
• Jean-Louis Zimmerman
Metamorfosen van de Antieke Kunst. Verzameling van het Barbier-Mueller Museum,
uitg. verspreid door de Generale Bank, Persdienst - Dienst Tentoonstellingen,
Warandeberg 3, 1000 Brussel, 1991, geïll. met 105 afbeeldingen (waarvan 52 in
kleuren) en 5 geografische kaarten; foto's van P.A. Ferrazzini, 300 × 325 mm, 184
blz., gebonden 1.200 fr. - N.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in de Generale Bank,
Ravensteinstraat 29 in Brussel, van 21/2 tot 28/4/91 werd onderhavige prachtige en
royaal geïllustreerde catalogus uitgegeven. Hij bevat de afbeelding van alle
tentoongestelde voorwerpen, zodat de catalogus a.h.w. de tentoonstelling over haar
data heen laat voortduren. Het is in ieder geval een boek van blijvende waarde:
enerzijds omwille van de afbeeldingen die tot op heden weinig getoond werden en
anderzijds omwille van de instructieve en boeiende tekst van de hand van dr. J.L.
Zimmerman (univ. Genève), in het Nederlands vertaald door Marc Van Kerckhove
en Frans Boenders. De catalogus slaagt er duidelijk in om aan te tonen dat de
kunstvoorwerpen die tot ons gekomen zijn onderhevig waren en zijn aan
metamorfosen: de oorspronkelijke boodschap van het kunstvoorwerp wordt door
latere generaties met ieder een eigen persoonlijkheid steeds weer anders gezien,
begrepen, geïnterpreteerd, zodat het kunstwerk van de ene generatie op de andere
steeds weer wisselende dimensies krijgt. Daarbij is er ook nog de uiterlijke
verandering teweeggebracht door de ‘tand des tijds’. De kunstvoorwerpen die hier
worden getoond, overspannen een periode die loopt van het 5de-2de millennium
voor tot 200 na Chr. en bestaan uit versierde gebruiksvoorwerpen (leistenen
schminkpaletten, koperen wapens, gouden en aarden vasen), houten, stenen en bronzen
beelden (afkomstig van volkeren van Afghanistan tot Sardinië), edelsmeedkunst
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(Iraans Koerdistan), exemplaren van de dieren- en krijgskunst (Iran, Griekenland,
Italië), afbeeldingen van oriëntaliserende monsters (griffioenen, sfinxen), beelden
van de menselijke figuur (Griekenland) en uit de periode 500 voor tot 200 na Chr.
specimens van wat we gemakkelijkheidshalve de Griekse en Romeinse klassieke
Oudheid noemen: edelsmeedkunst, reliëfs, marmeren beelden, enz. Al deze
kunstvoorwerpen werden geselecteerd uit de collectie van het Museum
Barbier-Mueller (10, rue Jean Calvin) in Genève, dat meer dan 5500 kunstobjecten
omvat. Via dergelijke prestigieuze tentoonstelling (in België georganiseerd door de
G-Bank) en onderhavig catalogus (eveneens in Franse en Engelse versie verkrijgbaar)
wil dat Museum een zo breed mogelijk publiek laten delen in het enthousiasme van
de verzamelaar voor uitgesproken esthetische werken, geladen met een historische
en symbolische waarde. Een opzet dat alle lof verdient en via dergelijke uitgave een
grote kans op slagen maakt.
R.D.

• Glas. Van drinkbeker tot kunstobject
Catalogus uitgegeven door het Provinciebestuur van Antwerpen, 1990, geïll. met
zw.-w. foto's in de catalogus en aparte katernen in kleur, 210 × 295 mm, 268 blz.,
paperback 800 fr. - Dit is één catalogus voor vier tentoonstellingen die van juni tot
oktober 1990 te Antwerpen georganiseerd werden van uit de provinciale musea. In
het museum Sterckshof (Deurne) was de technische expositie, Glas maken en
bewerken, samengesteld door Anne-Mie Adriaensens, evenals de historische, Glas
in Europa. Mijlpalen, samengesteld door Marc Mees. In de Provinciezaal (Jezusstraat)
had conservator Jan Walgrave een tentoonstelling van Hedendaagse glaskunst opgezet.
De samenstellers publiceren een bijdrage over hun specialisme in de fraaie catalogus
m.m.v. Sabine Denissen voor het historische hoofdstuk. Ook voor een
niet-gespecialiseerd publiek waren dit buitengewoon boeiende tentoonstellingen die
al de rijkdom van het glas tot zijn recht lieten komen. Zowel de artisanale als de
artistieke glasproduktie heeft feestelijke stukken opgeleverd, - reeds sinds enkele
millennia geleden. In de voormalige Sint-Augustinuskerk was er een tentoonstelling
van het glasatelier L'Anverre waarvan bij het persbezoek met grote reserves werd
kennis genomen.
KvD

• De schenking Frans Dille aan het Stedelijk Prentenkabinet van
Antwerpen (1982-1989)
Uitg. Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen, 1990, rijk geïll.,
300 × 310 mm, 127 blz., gebonden. - In het Hessenhuis had in de zomer van 1990
een rijke tentoonstelling plaats van werk van Frans Dille. Het boek dat bij die
gelegenheid als ‘catalogus’ dienst deed werd samengesteld door Francine de Nave;
de meeste bijdragen zijn van de hand van Marijke Hellemans. Deze publikatie is
inderdaad veel meer dan gewoon een catalogus. Slechts de laatste vijftig pagina's
zijn gewijd aan de werken die Frans Dille aan het Stedelijk Prentenkabinet geschonken
heeft. Het hele eerste deel (meer dan zeventig pagina's) belicht de biografische persoon
van Dille, zijn publikaties, de grafische creativiteit en vooral ook de grafische
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technieken die hij toegepast heeft. Wie Frans Dille enkel kent als graficus, krijgt bij
deze gelegenheid een overzicht van zijn literaire bijdragen in diverse tijdschriften
(Nieuw Vlaams Tijdschrift, Socialistische standpunten) en in zelfstandige publikaties:
gedichten, verhalen en een reisreportage van een Kongo-reis getiteld Liftend langs
de evenaar. Van de vele Kongo-reportages die mij bekend zijn is dit prachtig
geïllustreerd en fris geschreven verslag een van de beste in zijn genre. Maar vooral
biedt deze catalogus een overzicht van de vele etsen, houtsnedes, linosnedes,
aquatinten en lithografieën die Dille in zijn rijkgevulde loopbaan als kunstenaar
uitgewerkt heeft.
J.V.

• Rob Buytaert: vormgever in opdracht
Catalogus, 1991, 110 illustraties, 340 × 240 mm, 28 blz., paperback 300 fr. - Deze
titel van de tentoonstelling in 't Elzenveld, Antwerpen van 10 tot 26 mei jl. (en van
de catalogus) geeft uitstekend het werkterrein aan van de exposant: vormgeving in
dienst van het bedrijfsleven. Een schitterende overzichtstentoonstelling van 30 jaar
(1961-1991) zelfstandige professionele activiteit als ontwerper. Rob Buytaert (1936)
studeerde aan de ‘Academie voor industriële vormgeving’ te Eindhoven, heeft een
eigen bureau sinds 1961, werd meermaals uitgenodigd deel te nemen aan belangrijke
tentoonstellingen, kreeg in 1988 de Staatsprijs van de Vlaamse Gemeenschap (voor
Grafische vormgeving). De diversiteit van vormgegeven objecten van Rob Buytaert
is zeer groot, - en stellig veel groter dan in de tentoonstelling te zien is. Vooraan
natuurlijk het drukwerk: boeken en tijdschriften, affiches, catalogi en folders,
postzegels, platenhoezen en advertenties. Maar daarnaast ook complete modellen
van huisstijl: van logo en briefhoofden tot vaten, vrachtwagenbelettering en
beursstand. Maar er zijn ook drie verrukkelijke wijnglazen en een foulard dat als
geschenkartikel voor een firma ontworpen werd. En een reizende tentoonstelling
voor de Museumbeurs. Als je even kijkt naar de firmanamen van de opdrachtgevers
van Buytaert, krijg je meteen een idee van het niveau waarop hij gewerkt heeft: van
‘Openbaar Kunstbezit’ en ‘Gemeentekrediet’ tot ‘Agfa-Gevaert’ en ‘Fotogravure
De Schutter’. De totaalindruk van de tentoonstelling is er een van helderheid. De
vorm, - het profiel, de typografie, de kleur, het materiaal - is zo gereduceerd tot zijn
juistheid dat er een effect ontstaat van stilte en transparantie. Opvallend is ook dat
Buytaert niet werkt van uit zelf opgebouwde stereotypen waardoor een signatuur
van op kilometerbereik herkenbaar is. Elke opdracht, elk object, elke tekstpagina
krijgt een eigen aandacht, - het concept ontstaat a.h.w. uit het te vormgeven voorwerp.
De vormgeving is nooit contreplaqué: idee, functionaliteit, materialiteit, esthetiek
vloeien samen en zulks bij inachtneming van een grote economie van gebruikte
mogelijkheden. Ik heb bij deze gelegenheid nog eens de pocket (‘dat plankje om in
te lezen’) van K.N. Elno, De vorm der dingen. Beschouwingen over industriële en
ambachtelijke vormgeving (Heideland), uit het rek genomen. Elno was een van de
leraren van Buytaert aan de academie van Eindhoven aan wie hij trouwens nog steeds
met erkentelijkheid terugdenkt. Elno was Het Enthousiasme dat gegenereerd werd
door eruditie en inzicht, - en dat een persoonlijke glans kreeg door dat respect van
de essayist voor de poiètès, de kunstenaar. Ik lees in het boekje van Elno: ‘Eén enkele
simpele, puur gevormde aarden kruik kan door haar gave gewisheid honderden
geprezen schilderijen en sculpturen doen vergeten’ (p. 67). De tentoonstelling van
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Buytaert heeft heel veel doen vergeten en er nog eens aan herinnerd hoe de stedelijke
decors waarin we leven getekend zijn door vormgeving allerlei, inclusief de kleren
en de auto's waarin de mensen zich voortbewegen. De hoho-momenten zijn zo
zeldzaam. Bij Rob Buytaert had je plots allemaal mooie en intelligent gemaakte
dingen bij elkaar en dat was een euforische ervaring.
KvD
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• A. Dessaintes, J. Parquet, J. Valcke, I. Vranken
Kunstambacht als laboratorium, uitg. Economisch & Sociaal Instituut voor de
Middenstand, 1989, geïll. met foto's, 210 × 295 mm, 55 blz. - Deze catalogus zoekt
naar de essentie van het kunstambacht: het wordt als minder elitair dan andere kunsten
voorgesteld. Het behoort tot de toegepaste kunsten en vertrekt van een functioneel
gegeven met mogelijkheden tot wijzigingen van het oorspronkelijk concept. Er
bestaan raakvlakken met de plastische kunsten en het design. De illustraties geven
werk en persoonlijk commentaar van een dertigtal kunstenaars.
G.D.C.

• Chr. Coppens e.a.
Catalogus van de Bibliotheek van Jan De Hondt (1486-1571), uit. Bibliotheek K.U.
Leuven, Campus Kortrijk, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven, 1990, zw.-w.
illustraties, 165 × 240 mm, 161 blz., genaaid. - In 1985 vond men in de bibliotheek
van de universiteit te Kortrijk een aantal merkwaardige boeken terug, die ooit
eigendom waren van kanunnik Jan de Hondt. Deze werken waren in 1967 aan deze
instelling geschonken door de kerkfabriek van de Sint-Maartenskerk van Kortrijk.
Deze verzameling van 15de en 16de-eeuwse boeken had heel sterk geleden, vooral
door de aantasting van vocht. De boeken werden gerestaureerd. Ter gelegenheid van
het beëindigen van die werkzaamheden werd een tentoonstelling georganiseerd te
Leuven en te Kortrijk. De catalogus ervan bevat naast een uitvoerige en interessante
beschrijving van die boeken, ook een biografie over de geestelijke en een beknopt
sfeerbeeld van Kortrijk in de 16de eeuw. De registers achteraan zijn zeker een nuttige
aanvulling.
J.L.M.

• Désiré Mergaert retrospectieve
Catalogus, uitg. Gemeentebestuur Kortemark, Gemeentehuis, Stationsstraat 68, 8110
Kortemark, geïll., 147 × 210 mm, 264 blz., gebonden 600 fr. - Désiré Mergaert
(1829-1890), zoals talrijke Vlaamse kunstschilders, die in de negentiende eeuw actief
waren, is nu vergeten, alhoewel hij een getalenteerd portrettist was. Hij won de prijs
van Rome en na talrijke studiereizen in het buitenland vestigde hij zich definitief in
Brugge (1869). Hij borstelde hoofdzakelijk portretten van Westvlaamse prominenten
en werkte voor kerken en kloosters. Het is lofwaardig dat een gemeente als Kortemark
de honderdste verjaardag van zijn heengaan wist te vieren met een tentoonstelling
waar een 70-tal van de 120 geïnventariseerde doeken samenkwamen in de Gudrunzaal.
De lijvige catalogus van deze retrospectieve is dan ook een welgekomen begeleiding
bij de studie van het oeuvre van deze Kortemarkenaar.
rmdp
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Periodieken
• 't Kofschip
Tweemaandelijks tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, uitg. Kofschipkring
vzw, Secretariaat: Ugo Verbeke, E. Laermansstraat 10, 2020 Antwerpen,
jaarabonnement 650 fr. - Jg. 18 (1990), nr. 5: Het laatste nummer van de jaargang
van 't Kofschip is de reeds klassiek geworden Podiumbundel. ‘Podium 90, nieuwe
gedichten en haiku's’ is een volwaardige bundel waarin 115 dićhters uit de
Kofschipkring en daarbuiten een publikatiegelegenheid'krijgen. Het blijft een
belangrijke verdienste van 't Kofschip de stem te laten horen van velen die in
Vlaanderen en in Nederland op een bescheiden maar boeiende wijze spelen of vechten
met de taal. De thematische rijkdom en de vormelijke verscheidenheid in deze bundel
zorgen voor een staalkaart van de poëtische creativiteit van de Kofschipkring. - Jg.
19 (1991), nr. 1: bevat poëzie van o.m. Raoul Maria de Puydt en Christina Guirlande,
korte verhalen van Koen Vervoort, Andre Hiel en Ton Meijer, bijdragen over beeldend
werk van Luc Dondeyne en David Vandekop en bespreking van werk van Cesare
Pavese en R. Ten Berge. De bijlage Telex 1/91 geeft een beeld van de talrijke
activiteiten van de Kofschipkring die nog steeds zonder enige subsidie van de Vlaamse
Gemeenschap reeds bijna twintig jaar lang literaire en beeldende kunstenaars een
dankbaar forum bezorgt.
p.l.

• Dietsche Warande & Belfort
Tijdschrift voor letterkunde en geestesleven. Red. Postbus 137, 3000 Leuven;
abonnement 1.600 fr. - Jrg. 135, nr. 4, augustus 1990: Gedichten van Leonard Nolens,
Bart Janssen, Karel Sergen, Luc Vermeulen, Jan Clement, Peter Ghyssert. Proza van
Patricia de Martelaere, Jacques Hoste, Pszisko Jacobs. Essays van J. Harskamp over
Verlaine in Nederland en van D. Geeraerts over ‘Het dialect en de dialectiek, de
Verlichting en het Vlaams’. M. Janssens bespreekt in ‘In Spiegelschrift’ een aantal
nieuwe teksten over Nederlandse literatuur. H.E. Mertens opent het gedicht ‘Aankomst
in het Duin’ van Karel Jonckheere en Fernand Auwera blikt terug op ‘Mathias 't
Kofschip’. Verder kronieken over nieuw werk van Jacques Hoste (M. Janssens),
Charles Ducal (D. de Geest), Pol Hoste (H. Bousset), Mario Vargas Llosa (P.
Venmans), Raymond Carver (A.H. den Boef), Jacques Kruithof (K. Vermeiren).
Boekbesprekingen, Tijdschriftenrevue en De laatste ronde. - Jrg. 135, nr. 5, oktober
1990: Het nummer opent met een in memoriam van redactielid Armand van Assche,
gevolgd door enkele van zijn nagelaten gedichten. Poëzie ook van een tiental andere
dichters. Proza van Annie Vijt, Ingrid van der Veken, José Planckaert en Stefaan van
Laere. Essays van Kristien Hemmerechts over haar eigen schrijverschap, A.F. van
Oudvorst over het postmodernisme van Herman Portocarero en van P. Venmans over
Willem Brakman. J. Reijmerinck opent het gedicht ‘Mijn hoofd ligt in een holte van
muziek’ van Gerrit Achterberg en Jozef van Hoeck blikt terug op ‘Voorlopig vonnis’.
Kronieken over nieuw proza van Frank Lemahieu (K. Vermeiren), Hans Beurskens
(B. Vervaeck), Willem Frederik Hermans (H. Bousset) en over een essay van Paul

Vlaanderen. Jaargang 40

de Grauwe over kunst en economie (M. Janssens). M. Janssens publiceert ook het
tweede deel over nieuwe teksten over Nederlandse literatuur. Boekbesprekingen, De
laatste ronde. - Jrg. 135, nr. 6, december 1990: Gedichten van Willy Spillebeen, Jan
Veulemans en Jan Kostwinder. Prozadebuten van Jan Enkels, Boris Todoroff en Jan
de Winne. Johan van Iseghem publiceert de tekst van een toespraak over een
confrontatie Gezelle-Van Gogh. M.J.G. de Jong brengt een eerste bijdrage over
Japanse romans in het Nederlands onder de titel ‘Eros en Thanatos in Japan’. Hubert
Lampo blikt terug op ‘De komst van Joachim Stiller’ en P. Bossier beoordeelt de
Italiaanse vertaling van dit boek. J. Schoolmeesters opent het gedicht ‘Strofen voor
een dode I’ van Jan van Nijlen. B. Govaerts bericht in een lang opstel over Anton
Kippenberg (Insel Verlag) over de Vlaamse literatuur tijdens de bezetting (WO I)
en B. Peene heeft het over de Nederlandse literatuur tijdens WO II. Verder kronieken
over nieuw proza van Greta Seghers (K. Vermeiren) en Leon de Winter (H. Bousset).
M. Janssens publiceert een derde bijdrage over nieuwe teksten over Nederlandse
literatuur. Jrg. 136, nr. 1, februari 1991: De Nederlandse criticus Wam de Moor
neemt als nieuw redactielid de plaats in van de betreurde Armand van Assche. Poëzie
van Stefaan van den Bremt, Gust Faes, Hubert de Vogelaere en van de 19de-eeuwse
Italiaanse dichter Ugo Foscola, ingeleid en vertaald door Frans van Dooren. Proza
van Irina van Goeree, August Thiry en Jaap C. Hoogteijling. Over de taalverhouding
en -problemen tussen Noord en Zuid zijn er essays van Ludo Beheydt, Flip G. Droste,
Christine D'haen en Jozef van Haver. Van Martien J.G. de Jong volgt het tweede
deel over Japanse romans in vertaling. Wim Leybaert heeft het over de ‘Aanzet tot
een noodplan voor de literatuur’. Paul Claes opent het gedicht ‘De ingewijde’ van
Hugo Claus en Greta Seghers blikt terug op haar eerste romans. H. Bousset bespreekt
nieuw proza van Jeroen Brouwers, M. Janssens wijdt een vierde kroniek aan recente
studies over Nederlandse literatuur en E. Ottevaere biedt een overzicht van de Duitse
literatuur 1989-1990. - Jrg. 136, nr. 2, april 1991: Nieuw proza van Willy Spillebeen,
Frank Adams en de Zuid-Afrikaanse auteur Etienne van Heerden. Poëzie van Paul
Bogaert, Joris Denoo, Frederik W. Haghenaar, Dirk Christiaens en Victor
Vroomkoning. J.P. Smuts schrijft over ‘Grensliteratuur in het Afrikaans’. Michel
van der Plas blikt terug op ‘Uit het Rijke Roomsche Leven’. De Gezelle-biografie
van dezelfde auteur wordt uitvoerig besproken door Piet Couttenier en als ‘romantisch’
omschreven. Marcel Janssens publiceert het essay ‘De zaplezer’, over het
cultuurbewustzijn van jongeren. Marcel de Smedt schrijft over boeken en bibliotheken.
Marc Dejonckheere opent het gedicht ‘Cro-Magnon’ van Frans Deschoemaeker. In
kronieken wordt nieuw proza besproken van Fernand Auwera en Pierre H. Dubois
(K. Vermeiren), Gerrit Komrij (S. van Laere), Jos Vandeloo (J. Ockier) en Patricia
de Martelaere (B. Vervaeck). B. Peene stelt een aantal nieuwe Van Gogh-publikaties
voor, O. de Graef de Engelse biografie ‘I.A. Richards. His Life and Work’ van John
Paul Russo en P. Venmans vier nieuwe vertalingen van de Uruguayaanse schrijver
Eduardo Galeano. Boekbesprekingen en De laatste ronde.
rvdp

• Adem
Driemaandelijks tijdschrift voor muziekcultuur, uitg. Nationale Koorfederatie ‘Het
Madrigaal’ m.m.v. Lemmensinstituut, Red. secr. Herestraat 53, 3000 Leuven,
abonnementsprijs 730 fr. - 1990, nr. 2, april, mei, juni: J. Van Pelt, ‘God die gezeten
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is op tronen op gezang’. Auteur stelt dat het gezongen woord psychische ruimte
schept die het subject beschermt. Het zingen is de menselijke faculteit tot
transcendentie, het kerklied past hierin perfect. L. Ponnet belicht in zijn ‘De eenzame
onzichtbare’ de liturgische rol van de organist die door zijn begeleidingsfunctie soms
geïsoleerd kan geraken. Slechts de herwaardering van het orgel kan de inzet van de
eenzame onzichtbare stimuleren. In ‘Koren en Televisie’ stelt H. Keuning de vraag
naar een visuele of auditieve voorkeur van de T.V. R. Smits schetst in zijn artikel
‘Franck als improvisator’ de situatie van de Franse orgelstijl in de 19de eeuw en
citeert getuigenissen van Vierne en Tournemire over C. Franck. M. Peire stelt de
vraag of
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filmmuziek volwaardige compositie is. Filmkunst is een echte Gesamtkunst; de
muziek beklemtoont, begeleidt en illustreert het beeld. C. Swinnen neemt het
fenomeen ‘muziekwedstrijd’ onder de loep. B. Wuyts behandelt muziekbeluisteren
op de kleuterschool met ritmische en melodische musicogrammen. J. Haspeslagh
vervolgt zijn ‘Filmmuziek in de klas’ met een uiteenzetting over ‘Functieanalytische
weg’ en een achttal lesschema's. - 1990, nr. 3: In ‘Het geschreven, het gesproken,
het gezongen woord’ formuleert L. Leyssen een vijftal stellingen van Guillaume Van
der Graft over het kerklied. P. Dinneweth beschrijft de sterke relatie die er bestond
tussen het Cavaillé-Coll-orgel en het oeuvre van C. Franck. T. Dieltiens geeft een
overzicht van de periodieken der koorfederaties en de koorblaadjes. W. Kloppenburg
schrijft over ‘Theorie en Praktijk van het Kerklied’. H. Sabbe gaat uit van de vraag:
‘welke luisteraar is het ‘ik’ dat hier kritisch optreedt, dat zich hier opwerpt als expert,
als gemachtigd (?) vertegenwoordiger van welke gemeenschap’? om voorwerp,
waarden en bronnen van de muziekkritiek te beschrijven. E. Bogaard schetst de
geschiedenis van de saxofoon. - 1990, nr. 4: ‘In de stroom der psalmen’: in dit artikel
pleit J. Aerts voor een bezielde beleving van de psalmen door de gehele
geloofsgemeenschap. In ‘Psychologische en therapeutische aspecten van het zingen’
betoogt J. De Backer dat zingen van een oudere en meer emotionele orde is dan het
beoefenen van het woord. Zingen bezit een therapeutische werking die de mens uit
zijn isolement bevrijdt. In dezelfde lijn ligt de bijdrage van G. Peeters over ‘Muziek,
een emotionele aangelegenheid’. W. Kloppenburg schetst kort in zijn ‘Muziekbeleving
en Godservaring’ de historiek van de muziekbeleving van de middeleeuwen tot nu.
L. Leytens geeft een overzicht van ‘Vijftig jaar Jeugd en Muziek’. ‘Over de disciplines
heen’. In dit artikel betoogt J. Joris dat muziek twee tegengestelde componenten
bevat nl. de mogelijkheid te analyseren en de mogelijkheid zinvolle elementen tot
een totaliteit te verbinden. J. Wuytack legt de klemtoon op het kunstenaarsschap van
de muziekpedagoog. J. Anaf schrijft een type-les uit over het beluisteren van C.
Franck bestemd voor 5de en 6de jaar H.S.O. In ‘Dansen op muziek’ beschrijft J.
Steyn hoe Tchaikowsky's ‘Notenkrakersballet’ gegroeid is uit de inspiratie van M.
Petipa.
G.D.C.

• Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
Secret. en adminis.: Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (051/42 42 99). - 1991, nr. 2,
‘Exlibris’: Deze tweede aflevering - samengesteld door Luc Van den Briele en Piet
Bouchaute - belicht het fenomeen ‘exlibris’. Luc Van den Briele duidt terminologie,
ontstaan en evolutie. Het exlibris - letterlijk: uit de boeken van - is een eigendomsmerk
dat in een boek wordt gekleefd, waardoor kan worden nagegaan aan wie het behoort.
In zijn huidige vorm gaat het terug tot de 15de eeuw. Aanvankelijk primeert de
heraldische thematiek. In de 19de eeuw komt onder invloed van de boekillustratie
het illustratieve exlibris op dat evolueert tot een bibliofiel eigendomsmerk: de
kunstenaar laat de verzamelaar in de spiegel van zijn eigen persoonlijkheid kijken.
Onder invloed van de Jugendstil neemt het artistieke exlibris omstreeks 1900 een
hoge vlucht. Het interbellum betekent een dieptepunt, in de jaren ‘70 begint een
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langzame heropleving. Een beknopt internationaal overzicht stelt de hedendaagse
Europese exlibriskunst voor, met nadruk op de laatste twintig jaar. Onbetwiste leider
op het gebied van het artistieke exlibris is Tsjecho-Slovakije. Een zeer levendige
fantasie en fantasmagorie zijn de typische kenmerken van deze exlibriskunst. In de
Sovjetunie werd de exlibriskunst lange tijd gedomineerd door de hoogdruk. De eerste
reacties tegen deze grijsheid ontstonden in de Baltische staten, snel gevolgd door
Leningrad en meer zuidelijk gelegen gebieden. De hedendaagse exlibriskunst in
eigen land wordt nagenoeg volledig in Vlaanderen gesitueerd. Bij de generatie na
Stuyvaert zijn Gerard Gaudaen en Frank-Ivo van Damme de meest opvallende
kunstenaars op het gebied van het gebruiksexlibris. Bij de jongste generatie is dat
Jan Meeus. Ook Hedwig Pauwels bracht het gebruiksexlibris op een artistiek hoger
peil evenals Joris Mommen en Hilde Stevens. De exlibris van Jef van Grieken, Walter
Brems en Martin Baeyens sluiten aan bij hun vrije grafische werk. Emiel Hoorne
bracht het exlibris in zeefdruk onder de belangstelling; Guido Mariman begon met
houtgravures. Binnen de huidige tendens tot randversiering in Jugendstil-stijl heeft
Willy Braspennincx al mooie resultaten bereikt. Er bestaat geen specifieke opleiding
voor exlibriskunstenaars. In eigen land wordt aan de weg getimmerd door het
Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt. Als archivaris-conservator
van de stad Sint-Niklaas gaat Piet van Bouchaute tot besluit nader in op het ontstaan
en de groei van het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas. Opgericht in
1975, heeft deze instelling een indrukwekkende openbare verzameling van ca. 110.000
exemplaren naast een uitgebreide exlibriotheek weten op te bouwen. Sedert 1977
coördineert het de tweejaarlijkse exlibriswedstrijd. Voor het illustratiemateriaal werd
geput uit de rijke verzameling van het Internationaal Exlibriscentrum en uit de
collectie van Luc van den Briele. Alle exlibris werden op ware grootte afgebeeld.

• Kindertijdschriften
Tiktak (4e jrg.)/Pluim (1e jrg.)/Splinger (1e jrg.)/Junior (4e jrg.), uitg. Infodok nv,
3000 Leuven, geïll. met tekeningen, foto's (zw.-w. en kleuren), per jaargang 420 fr.
(en Junior: 475 fr.). - Bij Infodok verschijnt een volledig tijdschriftenprogramma
voor de basisschool: Tiktak (kleuterklas), Pluim (1ste en 2de leerjaar), Splinter (3de
en 4de leerjaar) en Junior (5de en 6de leerjaar). De eerste twee tijdschriften zijn
doe-gericht. Met behulp van spelletjes, knip- en kleefwerk en tekenoefeningen worden
de kinderen vertrouwd gemaakt met begrippen uit het dagelijkse leven. De uit te
knippen stukken bevinden zich op de middenpagina's, zo blijft de rest van het
tijdschrift bruikbaar wat een enorm pluspunt is. Daarnaast werd ruime aandacht
besteed aan verhaaltjes en liedjes. Splinter en Junior daarentegen zoeken hun heil
meer in verhalen en informatieve teksten. Ze richten zich tenslotte op wat oudere
kinderen die reeds vlot kunnen lezen. De doe-dinges ontbreken echter niet, maar
werden tot een minimum herleid. Alle tijdschriftjes zijn goed aangepast aan het
niveau waarvoor ze gemaakt worden. Kinderen kunnen met een minimum aan hulp
het knutselwerk uitvoeren. Uitgaven dus die erg kindvriendelijk zijn. Naast de
algemeen aanvaarde schooltijdschriften zijn deze uitgaven beslist evenwaardig. Of
ze een plaatsje op de schoolmarkt zullen kunnen veroveren blijft een open vraag.
D.V.d.B.
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• Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie
Uitg. UFSIA. Centrum voor Gezellestudie, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, 600 fr.
prk. 000-006109582. - 1990, 2e jrg. nr. 1: A. de Vos onderzoekt vanuit Hugo Verriests
Gezelle-bijdragen de receptie van de dichter bij de enthoesiaste promotor van diens
poëzie. Zijn vaak eenzijdige visie op Gezelle wordt verklaard vanuit zijn
anti-classicistische poëtica die in een romantische, Vlaams-nationale en idealistische
opstelling de nadruk legt op o.m. de originaliteit van de echte dichter, de
volksverbondenheid en het religieus geduid dichterschap. Het gebruik van het
gedachtenrijm in Dichtoefeningen en vooral in Gedichten, Gezangen en Gebeden
(Gezelles ‘psalmen’) verklaart P. Claes vanuit Gezelles interesse voor de bijbelse
poëzie. Zijn contacten met de exegeet Van Steenkiste, een medeseminarist, en de
voor de romantiek typische aandacht voor de Hebreeuwse poëzie hebben Gezelles
eenmalig experiment bepaald. F. Berkelmans geeft tekstkritische beschouwingen en
een indringende analyse van ‘In de blanke lonken’ uit Gezelles Nagelaten Dichtwerk
(VD dl. 7). In de rubriek Archivalia brengt R. Vanlandschoot de tekst van de
belangrijke toespraak van Gezelle voor het Davidsfonds te Tielt van 14 oktober 1875:
‘Eenige bladzijden uit het groote vlaamsche taalboek’. Bibliografie, boekbespreking
en kroniek sluiten dit Gezelliana-nummer af. Uitgave van bronnenmateriaal,
receptiestudie, interpretatie en situering t.o.v. contemporaine stromingen gaan in dit
nummer weer hand in hand. Gezelliana slaagt er telkens in, ook voor niet-specialisten,
een gedegen en gevarieerd aanbod te brengen dat Gezelle verder ontsluit.
p.l.

• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse letterkunde. Redactiesecretariaat: H. Muus, Postbus
129, 3500 AC Utrecht; abonnement 1.100 fr. - Jrg. 7, nr. 5, september-oktober 1990:
K.D. Beekman stelt zich vragen over de aard van het postmodernisme en vindt dat
de aanvallen van de postmoderne prozaïsten in Nederland op hun experimentele
collega's juist in strijd zijn met de basisprincipes van het postmoderne schrijven, dat
niet op eenduidige wijze voor of tegen iets wil zijn. H. Pleij en S. Raue onderzoeken
waarom het door de Brusselse drukker Thomas van der Noot in 1514 uit het Frans
vertaalde en door hem uitgegeven Den triumphe ende tpalleersel vanden vrouwen
(een traktaat over de deugdenleer) zowel toen als nu op geen groter succes kon bogen.
J. Bel reconstrueert welk beeld de literatuur van het finde-siècle van de Middeleeuwen
reflecteert en onrechtstreeks daardoor een beeld van zichzelf geeft. Het is vooral de
hang naar mystiek en mysticisme dat (bv. bij auteurs als Maeterlinck en Couperus)
op de voorgrond treedt. L.M. Beits belicht een literair experiment uit 1829, de roman
De Schildknaap van Margaretha Jacoba de Neufville, die haar vrouw-zijn laat
doorwegen op de structuur van dit experiment. P. Visser heeft een gesprek met Dr.
Piet Franssen, specialist in de doopsgezinde literatuur van de 17de eeuw, van wie
het proefschrift over de doopsgezinde broers D. en J.P. Schabaelje bekroond werd
met de prijs van het Prins Bernhardfonds. Veel literatuurnieuws (uit Nederland),
literaire agenda en enkele uitvoerige recensies over Nederlandse literatuurstudies. Jrg. 7, nr. 6, november-december 1990: B. Govaerts onderzoekt de houding van
Gerard Walschap tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn relatie met Duitse uitgevers.
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Een hoofdstuk literatuurgeschiedenis, waarin politieke aspecten een rol spelen. In
een bijdrage ‘Jacob van Maerlant als
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herpetoloog’ oordeelt de terzake deskundige M. van der Voor dat Maerlant meer
over slangen wist dan algemeen wordt vermoed. De middeleeuwse natuurwetenschap
mag zo maar niet meteen naar fabelland verwezen worden. Aan de hand van de
briefwisseling tussen W. Kloos en Jacob Israël de Haan onthult R. Delvigne waarom
deel II van de Haans Pijpelijntjes (1904) niet in ‘De Nieuwe Gids’ werd gepubliceerd.
P. Franssen interviewt de Vlaamse criticus Hugo Bousset, die uitvoerig zijn visie
toelicht op de Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986, zoals hij deze in deze tweeledig
overzicht Grenzen verleggen heeft uitgewerkt. Van H. Pleij is er de tekst van een te
Antwerpen gehouden lezing over ‘De canonfrustratie van de Middelnederlandse
letterkunde in het onderwijs’. Veel moet er niet veranderd worden wat betreft de
titels, meent hij, wel aan de wijze waarop ze behandeld worden. Literatuurnieuws
en recencies. - Jrg. 8, nr. 1, januari-februari 1991: P. Kraft wil in ‘Het raadsel Kloos’
een antwoord geven op de vraag naar de opmerkelijke ups en downs in het oeuvre
van de dichter. Hij schrijft ze toe aan zijn op de spits gedreven individualisme en
zijn daarmee gepaard gaande opvatting van het kunstenaarschap. P. Altena onderzoekt
waarom Pieter Bernagie zich in zijn kluchtspel De Romànzieke Juffer (1685) - ten
onrechte - afzette tegen de slechte invloed van het lezen van romans. N. Laan schrijft
n.a.v. een recente vertaling van een aantal opstellen van de smaaksocioloog Pierre
Bourdieu over de zich in de loop der tijd wijzigende antwoorden van ‘smaakmakers’.
C. Rooker werpt een ander licht op aspecten van de ‘boodschap’ van Bredero's
Spaanschen Brabander, uitgaande van een nieuw voorstel aangaande het tijdstip van
de handeling. Drie professoren, J.D.F. van Halsema, W.J. van den Akker en J.
Goedegebuure hebben een gesprek met Ton Anbeek over diens Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur 1885-1985, dat geregistreerd werd door J. Bel. - Jrg. 8,
nr. 2, maart-april 1991: W.L. Idema heeft het over de eenakter Loed (1908) van J.H.
Speenhoff, die reeds in 1922 in China vertaald en geactualiseerd werd. E. Brouwers
onderzoekt waarom een fantastisch boek als Het wonderlycke Schadt-Boeck der
Historien (1592) internationaal zo'n succes kon boeken. Het heeft te maken met het
groeiend zelfbewustzijn van de mens in die tijd. Mieke B. Smits-Veldt schetst de
literaire en artistieke activiteiten van de 17de-eeuwse Amsterdamse rederijker Jan
Sijwertsz Kolm (1589-1637), aan de hand van een in 1985 opgedoken handschrift:
het Ghedenck boeck. H. Anten schrijft over de kritische beginselen van F. Bordewijk,
zoals die te vinden zijn in een in 1982 uitgegeven selectie uit zijn letterkundige
kritieken en waarin hij zich als een ‘onpartijdig, voorzichtig en bekwaam’ criticus
toonde. P. Fransen belicht het tweede Bulkboek van Bert Paasman Oost-Indisch
Magazijn, een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde, die hij samen
met Rob Nieuwenhuys en Peter van Zonneveld samenstelde. - Jrg. 8, nr. 3, mei-juni
1991: G.J. van Bork onderzoekt de drie typen bronnen die Louis Paul Boon gebruikte
in De Paradijsvogel (1958) en er een schoolvoorbeeld van intertekstualiteit van
maakte. T. Meder handelt over de sproke Vanden sloetel die Willem van
Hildegaersberch waarschijnlijk in opdracht van het Leidse stadsbestuur, n.a.v. het
Leidse oproer van 1393, maakte en heeft voorgedragen voor de graaf van Holland.
T. Anbeek probeert te achterhalen waarop het verschil in waardering tussen Noord
en Zuid berust, wat Willem Elsschot betreft. Hij vindt dat Vlaamse oordelen, die de
auteur als ‘platvloers’ en ‘banaal’ typeren, onjuist zijn en zegt waarom. Nel van Dijk
verklaart de hernieuwde belangstelling die de romancière-filosofe Carry van Bruggen
(1881-1932) op het einde van de jaren zeventig te beurt viel. Er komt meer bij kijken
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dan ‘het ritme van de feministische beweging’. P.J.A. Franssen interviewt Martien
J.G. de Jong die als hoogleraar verbonden is aan de faculteit wijsbegeerte en letteren
(Département de Néerlandais) te Namen, ook essayist en dichter is en geen polemiek
uit de weg gaat. J. Goedegebuure schrijft ‘een hartig woordje’ over Een dasspeld uit
Toela van Maarten 't Hart. Nieuw in deze jaargang is dat er in ieder nummer een
stukje is over ‘De schrijver en de kunst’ over de symbiose van verschillende
kunstdisciplines. De rubrieken Literatuur Nieuws, Recensies, Signalement zijn nog
uitgebreider dan voorheen. Bovendien zijn alle teksten gezet in een nieuw en
aangenamer lettertype, wat de leesbaarheid verhoogt.
rvdp

• Arte Grafika
Driemaandelijks tijdschrift voor de grafische kunst en aanverwante kunstvormen.
Red. Beekmeers 9, 9639 Nederzwalm. Abonnement 890 fr. - Jg. 3, nr. 1: James
Ensor als lithograaf, dit is de eerste van drie bijdragen over dit onbekende facet van
de Oostendse meester, de auteur is Jan D'Haese. Verder zijn er artikels over Marnix
Everaert en de mens in het dier (Daan Rau); Werner Eikel (Joke van den Brandt);
Els Vos (Hugo Brutin). In de reeks technieken voor de grafiekliefhebber toegelicht
is de drogenaald aan de beurt. Deze techniek wordt speciaal toegelicht en doorgelicht
door graficus Roel Slabbinck. Verder hedendaagse grafiek in Turkije (Jale Nedjet
Erzen). De vaste rubrieken besteden aandacht aan allerlei evenementen rond grafische
kunst, grafische tentoonstellingen in binnen- en buitenland en boekbesprekingen.
AvD

• Point
7 × Japan, Hedendaagse Japanse Poëzie, Point Uitg. Brusselsesteenweg 356, 9402
Meerbeke-Ninove. - 4 jrg. 1989, nr. 18: Het achttiende nummer van het
poëzietijdschrift Point is gewijd aan Japanse poëzie. Carla Aerts, Germain
Droogenbroodt en Johan Solt selecteerden en vertaalden een twintigtal hedendaagse
Japanse gedichten die ze (ietwat geforceerd) groepeerden rond de thematiek van de
vier seizoenen. Verzorgd uitgegeven en smaakvol grafisch geïllustreerd biedt deze
bundel een klein voorsmaakje uit het oeuvre van elf Japanse dichters waarbij tevens
een korte bio-bibliografische noot over de verschillende dichters opgenomen is. Dit
nummer illustreert alvast dat Japanse poëzie niet met het alomgekende haikoegenre
vereenzelvigd mag worden. Naast lapidaire verzen zijn er tevens gedichten opgenomen
met een sterk realistische toets die zelfs in parlandostijl de dagelijkse realiteit van
de grootstad (nachtclub, ziekenhuis, verzekeringswezen) evoceren. Naast deze realia
schuiven we ook soms in de meer intimistische sfeer van liefde, dood en herinnering.
Iedere vertaling van niet-Westerse poëzie (en dus ook van deze Japanse gedichten)
opent verrassende perspectieven ook al wordt ons in dit geval weinig steun geboden
om ze te lezen vanuit het cultureel-esthetisch waardensysteem waarin ze ontstaan
zijn. - De koele hoeken en kanten van de schaduw. Hedendaagse Catalaanse poëzie,
5 jrg. 1990: In de Point-reeks heeft Germain Droogenbroodt ons reeds verrast met
bundels poëzie uit de meest uiteenlopende cultuurgebieden: Westduitse en
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Servo-Kroatische gedichten, Japanse en Chinese verzen, Oostenrijkse en Bulgaarse
lyriek. Thans biedt hij ons 30 gedichten aan uit Catalonië. Knap uitgegeven en rijk
geïllustreerd toont ook deze aflevering wat een poëzie-uitgever vandaag blijkbaar
moet hebben: het doorzettingsvermogen om zoiets financieel mogelijk te maken en
het oog voor de finishing touch die uit de evenwichtige selectie en de verzorgde
lay-out mag blijken. De 30 gedichten - voor een groot gedeelte liefdesgedichten,
helder geconcipieerd in concreet beeldgebruik - brengen ons kort in contact met 30
verschillende poëzie-temperamenten: vluchtig breekt soms een rijke wereld voor ons
open, veelal schuilt een gemakkelijk herkenbare werkelijkheidservaring achter woord
en ritme dat een enkele keer een experimenteel accent aanneemt. Germain
Droogenbroodt, zelf in Spanje verblijvend, hielp een parallelle bundel Trenta poetes
flamencs samenstellen en plande tevens enkele bi-culturele evenementen.
J.V.

Poëzie
• Anton van Wilderode & Jan Decreton
Het sierlijke bestaan van steden, uitg. Davidsfonds/Leuven en Lannoo/Tielt, 1990,
geïll. met kleurenfoto's, 255 × 300 mm, 251 blz., gebonden, 1980 fr. - Na Daar is
maar één land dat mijn land kan zijn en En het dorp zal duren verscheen nu Het
sierlijke bestaan van steden, dat meteen een uniek drieluik voltooit. Fotograaf Jan
Decreton en dichter Anton van Wilderode zijn er opnieuw in geslaagd beeld en woord
in een zeldzame harmonie te verenigen, zonder al te zeer van elkaar afhankelijk te
zijn. Soms evoceren de gedichten de beelden, veel vaker bieden deze laatste de
aanleiding of de inspiratie voor een persoonlijk verwerkte ervaring of een poëtische
mijmering, enkele keren zijn er gedichten zonder foto's of omgekeerd foto's zonder
gedichten.
Zoals de twee andere boeken steunt ook Het sierlijke bestaan van steden op een
doordachte structuur: proloog en epiloog (zonder foto's) en vijf delen, waarvan het
omvangrijke middenpaneel door tweemaal twee kleinere luiken omsloten wordt. In
de proloog of prelude roept Van Wilderode zijn steden op (Jeruzalem, Rome, Santiago
de Compostela, Isfahan), die op het eerste gezicht niets met Vlaanderen te maken
hebben. Het daaropvolgend kwatrijn verklaart hun aanwezigheid: ‘De poolnacht zag
ik en het zuiderkruis / en zoveel torensteden ver van huis. / Nu vind ik alles wat ik
wil bewaren / in mijn nabijheid somtijds bij mij thuis.’ Zij bevatten als het ware de
geestelijke synthese van zijn vele reizen en verwijzen tegelijk ook naar wat hij in het
‘thuisland’ vindt, in pleinen en torens, in gebouwen en monumenten, in rivieren en
stromen (die eveneens tot het beeld van de stad behoren). Anton van Wilderode is
geen stadsmens en dat is ook te merken aan zijn benadering, die zich eerder toespitst
op het ‘stedelijk landschap’ dan op de stad als dusdanig. Vaak gaat zijn visie over
in bespiegelingen over het (cultuur)historische verleden, niet zelden zoekt hij de
stillere oasen op van kerken, begijnhoven en abdijen en de steden waar hijzelf ooit
tijdelijk verbleef (Sint-Niklaas, Gent, Leuven) roepen autobiografische herinneringen
wakker. Slechts bij uitzondering komt de grootstad (b.v. Brussel) of de wezenlijke
ziel van de stad aan bod, maar deze laat bij hem alleen maar een gevoel van leegte
en vervreemding achter. De
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epiloog bevat een vijftal korte cycli kwatrijnen, die de lezer toelaten innerlijk zijn
eigen stad te kiezen. Uit de twee afscheidsgedichten blijkt enerzijds hoe Van
Wilderode in de stad uiteindelijk toch zijn ‘gelukkig grasgroen kinderland’ mist en
anderzijds hoe hij zich steeds meer richt op de stad van de toekomst, in ‘het dal van
Hinnom of van Josafat’, de hemelse stad op de ‘Overoever’ van dit bestaan. Hiermee
vindt hij aansluiting bij de thematiek die zijn hele dichtwerk schraagt.
In een grote variatie van vaak uiteenlopende dichtvormen bewijst de dichter
andermaal hoe meesterlijk hij de taal bespeelt en met welke verfijnde opmerkingsgave
hij de dingen vastlegt, bezielt en tot leven wekt. Niet minder verrassend zijn de
prachtige kleurenfoto's van Jan Decreton, die vanuit verschillende invalshoeken, het
hele jaar, de seizoenen en de dag door, in een oorspronkelijke visie aan het
waargenomene gestalte geven. Op onnavolgbare wijze hebben beiden met hun
‘trilogie’ de luister van het Vlaamse landschap met steden en dorpen vastgelegd en
voor het nageslacht bewaard. Het sierlijke bestaan van steden is, zoals de twee vorige
werken, echter veel meer dan een door de mooie vormgeving aantrekkelijk en kunstvol
geschenkboek. Het bezit ook een hoge esthetische waarde, die zowel voor de kijker
als voor de lezer een bron van vreugdevol ‘genieten’ waarborgt.
Tegelijk verscheen bij Lannoo een Engelse versie A Townscape of Flanders.
Versions of grace. De vertaling is van Yann Lovelock en Theo Hermans. De historica
Patricia Carson schreef een inleiding en bezorgde achteraan verklarende historische
noten over de steden, zodat het boek ook over de grenzen de luister van het Vlaamse
land kan verkondigen.
rvdp

• Bart Mesotten
Een vis die opspringt. Haikoe en senrioe, uitg. Lannoo/Tielt, 1989, 140 × 230 mm,
126 blz., genaaid 495 fr. - De auteur, promotor van de Haikoe in Vlaanderen en
bezieler van een bloeiend Haikoe-centrum, publiceerde na zijn standaard Haikoe-boek
(1986) opnieuw een lijvige bundel haikoe en senrioe. Deze Japanse drieregelige
dichtvorm van 5-7-5 lettergrepen, suggereert in zijn beknoptheid meer dan hij zegt
en heeft in essentie toch altijd te maken met de wisselvalligheden van het bestaan
en het levenslot. In feite ontstaan ze uit een gevoel van verbazing en verwondering
en spiegelen ze zich vooral aan de natuur. Als de verwondering hoofdzakelijk op de
mens slaat, spreekt men over ‘senrioe’. In deze verzameling zijn beide aanwezig.
Een eerste reeks (haikoe) is geordend op het ritme van de seizoenen. De senrioe zijn
geïnspireerd door mensen en dingen (b.v. de metro), dieren, reizen of allerhande
gelegenheden. Zij dwingen de lezer op hun beurt tot verwondering over en een andere
waarneming van de dagdagelijkse werkelijkheid. Daarin ligt juist de kracht van deze
ook in het Westen populair geworden dichtvorm. Een voorbeeld: ‘In een flits - een
vis / die opspringt uit het water - / Zak ik; nu Weet ik.’ Voor fijnproevers.
rvdp
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Beschouwend proza
• Jules van Ackere
De liederen van Hugo Wolf, uitg. Libri Musicae, Stationsstraat 21, 1870 Wolvertem,
1991 210 × 298 mm, geïll. met zw.-w. foto's en muziekvoorbeelden, genaaid 124
blz. 750 fr. - Een prachtig boek, zowel naar inhoud als presentatie! Prof. Jules van
Ackere is er andermaal in geslaagd een musicus en zijn werk voor de lezer boeiend
voor te stellen. Dit boek verdient daarbij des te meer aandacht, daar over de liedkunst
van Hugo Wolf in ons taalgebied niet zoveel gepubliceerd werd. Prof. J. van Ackere
behandelt - in de gemoedelijke stijl die we van hem gewoon zijn - o.m. de
Mörikecyclus, de cyclus naar Eichendorff, het Spanische Liederbuch, het Italienische
Liederbuch, liederen naar Goethe... Verder heeft hij het over de interpretatie van
Wolfs liederen en bespreekt hij Wolfs weinig bekende opera ‘Der Corregidor’.
Achterin vinden we nog een selectieve bibliografie en een uiterst praktisch register
op de liederen van Wolf (163 in het totaal!) die in het boek behandeld worden.
Samenvattend kunnen we zeggen dat voor wie dit boek heeft doorgemaakt, Hugo
Wolf als mens en componist geen geheimen meer zal hebben. We zien dan ook met
belangstelling uit naar het volgende boek van Prof. van Ackere, waarin hij op even
gedegen manier een andere componist voor ons zal laten herleven.
R.D.

• Godelieve Spiessens
Leven en werk van de Antwerpse schilder Alexander Adriaenssen (1587-1661),
Brussel, uitg. KAWLSK van België/Brussel, 1990, verdeeld door Uitgeverij
Brepols/Turnhout, geïll. met talrijke zw.-w. foto's, 260 × 180 mm, 242 blz., genaaid
1.600 fr. - Alexander Adriaenssen was een zoon van de beroemde Antwerpse
luitcomponist Emanuel Adriaenssen, die reeds het onderwerp uitmaakte van een
vorige publicatie van dezelfde auteur. Als leerling van Artus van Laeck werd
Alexander in 1610 vrijmeester in het Sint-Lucasgilde. Bijna 200 gesigneerde stillevens
van hem konden gecatalogeerd worden. Naast enkele bloemboeketten en één
bloemkrans, heeft hij hoofdzakelijk banketjes, d.w.z. op tafel uitgestalde
levensmiddelen, voorgesteld. Zijn stereotiepe motieven en motiefgroepen verwijzen
naar Frans Snyders maar diens dynamische Italianiserende baroktrant bleef hem
vreemd. Stillistisch sloot hij veeleer aan bij de conventionele Antwerpse
stillevenschilders van zijn generatie doch hij zocht vernieuwing in de richting van
het Hollandse monochrome banketje. Vooral in zijn vis-, gevogelte- en
krabbenstillevens vond hij een zeer persoonlijke, onmiskenbare manier, die zelfs
navolgers kende in Zuid en Noord.

• Elisabeth Young-Bruehl
Anna Freud, uitg. Athos/Baarn, verdeeld door Uitgeverij Westland, 2900 Schoten,
1989, 240 × 160 mm, 464 blz., genaaid 69,50 gulden. - Wellicht zal Anna Freud
steeds bekender blijven omwille van haar familienaam dan door haar
meisjes(voor)naam. Tot ver na zijn dood leefde zij in de schaduw van haar illustere
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vader. Deze uitgebreide biografie van de Amerikaanse journaliste Elisabeth
Young-Bruehl probeert daar grondig verandering in te brengen. Heel haar boek is
een lovenswaardige poging om Anna Freud in de (kinder)psychanalyse de
vooraanstaande plaats te geven die ze verdient. Daartoe volgt de auteur een goed
gestructureerd plan.
Ofschoon zij betrekkelijk weinig stilstaat bij het privé-leven van de Freuds tijdens
de kinderjaren van Anna in Wenen, beschrijft Young-Bruehl die Weense jaren toch
uitvoering van psychanalutisch standpunt. De figuur van Freud domineert en de
biografe laat niet na de lezer de elementaire inzichten in Freuds theorie te vermelden
en toe te lichten. Reeds vrij vlug toch wordt zelfs die theoretische benadering gegeven
vanuit het standpunt van de jonge Anna. Zo wordt bijv. meer aandacht besteed aan
het tweede schisma in de psychanalyse (o.l.v. Rank) dan aan het eerste (o.l.v. Jung)
omdat die tweede breuk door Anna veel bewuster en scherper is ervaren dan de eerste
waarvoor zij nog veel te jong was. Zeer geleidelijk en op een historisch en
wetenschappelijk verantwoorde wijze schuift de auteur de figuur van Anna Freud
meer naar voren: zij toont hoe het projekt van de kinderanalyse stilaan kiemt en groeit
bij Freuds jongste dochter. Zij beschrijft daarbij zeer onderhoudend en ondersteund
door veelvuldig geciteerde bronnen de ontstaansgeschiedenis van de kinderanalyse.
De traditionele polemieken van wetenschappelijke aard, de soms zeer persoonlijke
twisten tussen eminente analytici worden in detail uit de doeken gedaan. De moeilijke
levensavond van Sigmund Freud, de dreiging van het opkomende nazisme, het krijgt
allemaal zijn plaats in deze interessante biografie waarin vooral de soms moeizame
strijd van Anna Freud voor een wetenschappelijke erkenning van (haar) kinderanalyse
en voor de materiële uitvoering ervan het hoofdthema vormt.
Anna Freud komt naar voren als een moedige, intellectueel integere, soms wat
koppige vrouw die niet alleen Freuds erfenis waardig heeft gedragen maar bovendien
gezorgd heeft voor een zeer persoonlijke verrijking van deze al bij al nog zeer jonge
wetenschap. Het is zonder meer de verdienste van Elisabeth Young-Bruehl deze
innemende dame in een boeiende biografie opnieuw tot leven te hebben gebracht.
F.T.

• Frederik De Middelaar & Daniel Antheunis
Robert Arens. De realiteit van de droom, uitgave Stichting Mens & Kultuur,
Groot-Brittanniëlaan 43, 9000 Gent, 1990, geïllustreerd, 230 × 300 mm, 168 blz.,
gebonden. - Dit boek werd uitgegeven n.a.v. de 85ste verjaardag van de kunstschilder
Robert Arens, geboren in Zele op 30 aug. 1905. Hoewel een schilder heel vaak wat
wil uitdrukken met zijn schilderijen, blijft er toch - o.m. door de beperkingen van
het medium - heel wat ‘onzegbaar’. Dit heeft voor gevolg dat de toeschouwer vaak
voor onopgeloste vragen staat, wanneer hij het werk van de kunstenaar beschouwt:
wat heeft de artiest met dit werk willen zeggen? Wat voor iemand is die kunstenaar?
Hoe is zijn werk, zijn stijl geëvolueerd? Op deze en vele andere vragen i.v.m.
kunstenaar Robert Arens en zijn werk geeft dit boek, deze kunstmonografie, een
veelzijdig antwoord. Aan de hand van getuigenissen van Jozef De Bruyne
(voorwoord), Etienne De Cuyper (inleiding), Frederik De Middelaer (biografische
schets), Willy Otte, René Turkry, Anton van Wilderode (allen over het oeuvre van
Robert Arens) krijgen we een indringend beeld van leven en werk van de schilder
Arens, waarbij zowel de tekenaar als de kunstschilder aan bod komen. Verder is het
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boek een kunstboek (in de echte zin van het woord): de uitvoering (gebonden in
zware linnen kaft), de lay-out en de illustraties (zwartwit en kleurenreprodukties)
betekenen een royale hulde voor de kunstenaar en zijn oeuvre. Voor wie Robert
Arens nog niet kent (?) is het boek dé openbaring, de anderen zullen aan het boek
een nog grotere voldoening beleven.
R.D.

• Piet J. Van Nieuwenhuysen
Dirk Baksteen. De etser van de Kempen, 1886-1971, uitg. Stichting Mens en Kultuur,
Groot-Brittanniëlaan 43, 9000 Gent, geïll. met zw.-
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w. reprodukties, 240 × 300 mm, 338 blz., gebonden 2300 BF / 129,5 Gld. - Voor
kunstkenners hoeft Dirk Baksteen niet meer voorgesteld te worden: de Kempen en
de schilderetser Baksteen zullen voor altijd samen één begrip blijven! In onderhavig
kunstboek wordt Dirk Baksteen als etser voorgesteld in woord, maar vooral in beeld,
want meer dan 300 etsen - het complete oeuvre van de meester - zijn in dit boek
gereproduceerd! Een eerste tekst vertelt breeduit (over 9 volle pagina's) het vrij
bewogen leven van Dirk Baksteen: hoe hij met zijn broer Gerard op zoek naar het
licht van het Franse Zuiden - Van Gogh achterna - in Mol is blijven steken, hoe hij
door Jakob Smits, kunstschilder, die het talent van Baksteen onderkende, opgenomen
werd en de gelegenheid kreeg als kunstenaar aan het werk te gaan, zijn spijtig
wedervaren na W.O. II en de verdere ontwikkeling van zijn kunstenaarsloopbaan tot
aan zijn dood op 24 september 1971. Hoewel de tweede tekst als titel meekreeg ‘Dirk
Baksteen: zijn kunst. Een ode aan de sublieme armoede’ schetst die tekst eerst - zij
het meer gecondenseerd - nogmaals de levensloop van de kunstenaar (vom Guten
zuviel?). Verder wordt er in die tekst gewezen op de grote invloed van zijn gast- en
beschermheer, de kunstschilder Jakob Smits, die Baksteen zelf met piëteit zijn
leermeester noemde. Stilaan echter ontpopt Baksteen zich tot een etskunstenaar ‘die
zijn meester overtrof’. Daarna volgt de complete bibliografie i.v.m. Baksteen en zijn
oeuvre: een vijftigtal auteurs hebben over zijn werk geschreven! Wat meteen het
kunstbelang van de man illustreert. Het tekstgedeelte wordt dan afgerond met een
lijst van zijn individuele en groepstentoonstellingen en een ‘verantwoording’ bij het
afdrukken van de etsen. Achteraan wordt in het ‘Catalogus’-gedeelte iedere illustratie
nauwkeurig omschreven met titel, jaar van ontstaan, afmetingen, druk, enz. Zo geeft
dit boek ons een voortreffelijk beeld van leven en werk van de kunstenaar en met de
auteur wensen we dat deze kunstmonografie moge bijdragen tot een betere kennis
van en waardering voor de kunst van Dirk Baksteen in het algemeen en zijn etskunst
in het bijzonder.
Bij een eventuele herdruk zouden we toch graag suggereren de taal, spelling en
stijl van het tekstgedeelte hier en daar te corrigeren en/of bij te schaven. We bedoelen
o.m. de toepassing van een consequente (kc)spelling (copie, kultuur...), het wegwerken
van fouten als (reproductie's, vind men, de meest bekenden (met -n waar het gaat
over ‘etsen’ en waarom ‘omschreven’ superlatief?), het (bedoeld wordt: monografie)
telde 19 bladzijden, beroep doen op (waarbij ‘een’ vergeten werd); en waarom het
gewestelijke ‘patatten’ en ‘baan’ (i.p.v. weg)? We zouden ook nog - zonder op elke
slak zout te willen leggen - vragen kunnen stellen bij de vermenging (zonder
stilistische redenen) van de tegenwoordige en verleden tijd in het verhaal. Zo een
prachtig en rijk boek verdient toch een verzorgde taal, te meer daar men ook mikt
op een Nederlands publiek. Zo zal de ‘hommage’ aan Dirk Baksteen des te groter
zijn.
R.D.

• H.C. Robbins Landon
Mozart. De gouden jaren. 1781-1791, uitg. Bosch & Keuning, Baarn, verspreid door
Uitg. Westland, Th. van Cauwenberglei 101, 2120 Schoten, 1990, met zw.-w. en
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kleurenillustraties, 190 × 260 mm, 272 blz., gebonden 1390 fr. - Na een korte
situatieschets over Mozarts leven en werk in Salzburg richt de auteur zijn blik op het
muziekleven te Wenen. Onder impuls van Jozef II wordt de italianiserende mode
(vooral in de opera) bedwongen. Het Burgtheater wordt het centrum van de Duitse
cultuur. Over het maatschappelijk leven in Wenen zijn we vrij goed ingelicht door
een werk van J. Pezzl: ‘Skizze von Wien’. Stap na stap volgen we Mozarts leven:
zijn huwelijk met Constanze Weber, de reis naar Salzburg om zijn vrouw voor te
stellen aan vader en zus, zijn talrijke concerten te Wenen, zijn toetreding tot de loge,
zijn reizen naar Praag. Naast het biografisch-verhalend aspect waagt de auteur zich
ook op het pad van de technische analyse vb. de pianoconcerti en de drie da Ponte
opera's. Interessant lijkt mij de link die de auteur legt tussen de toenemende
depressiviteit van Mozart in 1787 en de muzikale tragiek in een aantal nadien
geschreven werken zoals de 40ste symfonie. Dat de oorlog van 1788 tegen de Turken
een weerslag betekende voor het culturele leven in Wenen hoeft geen betoog en dat
Mozart daar ook de dramatische gevolgen van incasseerde laat de auteur duidelijk
doorschemeren in het laatste deel van zijn werk. Wat bij Robbins Landon treft is de
vlotte verhaaltrant en de gedoseerde aandacht voor het detail. Het boek munt uit door
fraaie illustraties waarbij een aantal prachtige kleurenfoto's. Aanbevolen lectuur voor
de echte Mozartfan.
G.D.C.

• Samuel IJsseling
Mimesis. Over schijn en zijn, uitg. Ambo, Baarn, verspreid door Uitg. Westland,
Schoten, 1990, reeks Ambo/Wijsgerig, 120 × 210 mm, 68 blz., paperback 450 fr. In de inleidende beschouwing definieert de auteur het begrip ‘mimesis’ en stelt dat
dit begrip mogelijkheden biedt tot veelzinnige interpretaties. Vervolgens stipt hij het
‘nabootsingseffect’ in muziek, dans en toneel aan, waarbij Aristoteles, Plato en
Gorgias als bronnenvermelders worden geciteerd. De auteur betrekt de Platoonse
ideeënleer op het begrip ‘overeenkomst’ (homoiosis) en daaropvolgend de visie van
Aristoteles en Hegel. Het domein van de ‘mimesis’ is in de Oudheid veel uitgebreider
dan in onze tijd: dichtkunst, welsprekendheid, beeldhouwkunst. In de kunst van onze
tijd gaat het vooral om een ‘herkenning’ van de mens. Met enkele voorbeelden belandt
de auteur in de kern van zijn betoog: ‘in de mimesis ontdekt en onthult de mens
zichzelf en de werkelijkheid’ en illustreert het met het fenomeen ‘spiegel’. Ook in
de schrijfact blijkt ‘mimesis’ een realiteit. In een slothoofdstukje gewijd aan Heidegger
en de mimesis onderzoekt schrijver waarom Heidegger een zo grote terughoudendheid
aan de dag legt i.v.m. de mimesis en stelt dat ‘de belangrijkste (reden) misschien is
de tegenstelling die Heideggers denken beheerst tussen echt en onecht, oorspronkelijk
en niet-oorspronkelijk’.
G.D.C.

• Frits de Haen
Monteverdi. Zijn leven, zijn brieven, uitg. Alamire vzw, Postbus 45, 3570 Peer, 1989,
met zw.-w. illustraties en met muziekvoorbeelden, 160 × 240 mm, 103 blz., genaaid.

Vlaanderen. Jaargang 40

- In een boeiende verhaaltrant wordt ons het leven van Monteverdi geschetst: zijn
jeugd in Cremona, zijn moeilijke jaren in Mantua en vanaf 1613 tot aan zijn dood
(1643) zijn kapelmeesterschap in Venetië. Muzikaal-historisch is de discussie tussen
Monteverdi en Artusi van belang: het gaat immers over het aanwenden van
dissonanten daar waar de tekst het vereist. Ook de basso-continuopraktijk duikt op
in het 5de Madrigaalboek. We leren in dit werkje Monteverdi als briefschrijver
waarderen: in Mantua als de nederige dienaar die vergeefs naar zijn honorarium
informeert; in Venetië als de ietwat hooghartige zelfzekere componist die Mantua
laat voor wat het is, (hij woont immers in de ‘serenissima Reppublica’ en wordt
vorstelijk gehonoreerd!) maar soms in zijn wiek schiet als bepaalde zangers lelijke
dingen over hun maëstro vertellen.
G.D.C.

• Jaarboek 1989-90 van de Stedelijke Musea van de stad Brugge
Uitg. Vrienden van de Stedelijke Musea, Stad Brugge, Directie Stedelijke Musea,
Dijver 12, 8000 Brugge, 1991, 350 blz., 850 fr. - Dit jaarboek, dat al aan zijn vijfde
editie is, bevat een zo volledig mogelijk overzicht van de activiteiten en initiatieven
(aanwinsten, tentoonstellingen, publikaties) van de tien stedelijke musea van Brugge.
Naast het inventarisgedeelte is elk jaarboek altijd weer belangrijk omdat het een
reeks bijzondere bijdragen bevat, telkens geschreven door specialisten, meestal
personeel van deze musea. In dit jaarboek leest men zo, van de hand van Dirk De
Vos een studie over een voortreffelijk portret, in privébezit, van toondichter en
zangmeester Jacob (H)Obrecht (ca. 1455-1505), het eerste portret van hem dat bekend
raakte en dat hij toeschrijft aan Hans Memling in zijn laatste periode. Paul Huvenne
schrijft ook over een portret, namelijk dat van de 16de-eeuwse hervormingsgezinde
Brugse burgemeester Jan Wyts (in het Groeningemuseum) geschilderd door Pieter
Pourbus. De portretstudie gaat verder met een bijdrage van Dominique Marechal
over werken van Albert Gregorius, François Kinsoen, Jan-Baptist van Acker en een
anonymus (ca. 1838) met een vermoedelijk portret van John Steinmetz, de Britse
Bruggeling die in 1864 zijn verzameling tekeningen (3000) en prenten (14.000) aan
de stad Brugge vermaakte, basis van het huidige Steinmetzcabinet. Dit jaarboek bevat
voorts artikels van Maximiliaan P.J. Martens over een gerechtigheidsbuste in het
Gruuthusemuseum, van Stéphane Vandenberghe over met leder overtrokken
17de-eeuwse koffers, van Paul de Win over de 19de-eeuwse straf- en
folterinstrumenten in de Brugse musea (guillotine, handafhakkingsblok, carcanpalen,
brandmerkijzers, voet-, hals- en handboeien). Hilde Lobelle-Caluwé brengt een
beknopte historiek van de Brugse OCMW-collecties (o.a. Memlingmuseum,
Potteriekerk en -museum) die sinds 1989 eigendom van de Stad Brugge geworden
zijn. Ook de hedendaagse kunst werd in deze periode goed behartigd. Nieuw
verworven werken van Raoul de Keyser, Dan van Severen, Roger Raveel, Gustave
Van de Woestijne worden hier met woord en beeld geïnventariseerd. Willy Dezutter
ten slotte schrij ft een overzicht van de aanwinsten in het Museum voor Volkskunde
en van de nieuwe afdelingen aldaar: een suikerbakkerij, die nog elke donderdagmiddag
functioneert, een oude apotheek, een hoedenmakerij, een kuiperij. Dit onmisbare
naslagwerk werd bijzonder verzorgd gepubliceerd en is overvloedig geïllustreerd.
fb
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• Cees Nooteboom
Berlijnse notities, uitg. De Arbeiderspers/Amsterdam, verspreid door de Uitgeverijen
Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 1990, reeks Grote ABC nr. 739, geïll.
met zw.-w. foto's, 125 × 200 mm, 192 blz., genaaid 598 fr. - Het reisverhaal van
Cees Noteboom is altijd anders. Het wordt veel meer dan een verslag, het wordt
eigenlijk een politiek-filosofisch essay dat een stuk land of een stad of ook een
historische periode wil vastleggen. De Berlijnse notities ontstonden al
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in 1989, nog vóór er van een eigenlijke ‘Wende’ concreet sprake was. De auteur
heeft toen een zekere tijd in Berlijn gewoond; hij heeft de verandering dus eigenlijk
van ver ‘zien aankomen’. Hij ziet de figuren arriveren en de toestanden ontstaan die
het einde van de DDR zullen uitmaken en meemaken. Hij legt verbanden met
toestanden na de Eerste Wereldoorlog of ten tijde van het nazisme. Omdat hij ook
zo accuraat is in zijn noteren vormen deze notities een document van iemand die op
de eerste rij stond. En tegelijk is het een stuk literatuur en een genot voor de
aandachtige lezer.
fb

• Michel Van der Plas
Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. 1830-1899, uitg. Lannoo/Anthos,
1990, geïll. met foto's, 170 × 250 mm, 608 blz., gebonden 1.295 fr. - Michel van der
Plas (1927) bewondert Gezelle en geeft deze bewondering door in zijn boek. Zijn
studie is bijzonder uitvoerig maar zij verveelt nooit. De auteur heeft alle beschikbare
documentatie geraadpleegd en heeft zich dan aan het schrijven gezet, gedreven,
enkele keren kritisch, op andere momenten werkelijk bevlogen, vooral wanneer hij
de dichter beschrijft en diep boort naar zijn motieven of stilstaat bij technische en
taalkundige knepen en vondsten. De chronologie wordt strikt gevolgd vanaf de
geboorte in 1830 in de Rolweg in Brugge tot het einde in 1899 een paar straten verder
in het Engels Klooster. Het tijdsverloop wordt af en toe onderbroken of stilgelegd
voor een hoofdstuk of een deel ervan waarin Gezelle in zijn veelzijdige activiteiten
en particulariteiten wordt bekeken. De taalparticularist, die nooit een fanaticus was,
komt zo uitvoerig aan het licht, maar ook de gelegenheidsdichter, zelfs de ecologist,
de liturgische vernieuwer, de vasthouder aan traditie ook in monumentenzorg, de
politieke polemist-in-opdracht. Tere en betwiste onderwerpen worden niet ontweken:
zijn omgang met knapen en zijn levenslange vriendschap met Van Oye, zijn moeilijke
relatie met Mgr. Faict, voor wie hij bang was, zijn inzet voor Vlaamse strijd, niet
voor Vlaamse Beweging, zijn verwijdering uit Brugge naar Kortrijk, de perikelen
van al zijn tijdschriften. Naast de dichter en schoolvormende ‘remueur d'idées’ wordt
omstandig de mens getoond met zijn grootheid én zijn kleine kanten. Gezelle was
in de eerste plaats een priester met een nooit gebluste drang naar missionering,
vandaar ook zijn anglofilie. Wat m.i. nieuw is en alleszins opvalt in de biografie is
de beschrijving van de in alle levensfasen voorkomende, vaak verbijsterende en toch
wel erg belastende onderdanigheid van de priester aan zijn overheid. Allicht was
deze trek van huis uit meegegeven en alleszins ook danig versterkt door een felle
ultramontaanse gedrevenheid. Dit blijkt meteen de sleutel te zijn niet alleen voor
veel gedichten, maar voor tal van geslaagde en minder geslaagde ondernemingen.
Gezelle moet in ambt én dichterschap, op enkele jaren in Kortrijk na, nooit erg
gelukkig geweest zijn. ‘Soms leek zijn leven te bestaan uit een lange reeks van
openbare en bedekte samenzweringen’ (284). Van der Plas heeft de chronologie én
de thematische benaderingen overvloedig gelardeerd met gedichten of citaten. De
op- en neergang van de poëzie ademt zo mee op het ritme van het leven. Men leest
bekende en minder bekende gedichten veelal op het moment en in de context van
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hun ontstaan; zo wordt de visie volledig, sluitender. Na Cesar Gezelle, Alois
Walgrave, Frank Baur, Albert Westerlinck, Christine D'haen heeft deze biografie
bijzonder veel kwaliteiten, De auteur heeft zich in Gezelle ingeleefd; zijn verslag is
één lang, boeiend verhaal.
fb

• M.A. van der Linde
Pierre Reverdy. Poésie nouvelle et peinture cubiste. Théories et pratiques reverdiennes
1913-1920, uitg. Dimensie, Postbus 11227, 2301 EE Leiden, 1988, 165 × 240 mm,
176 blz., genaaid 400 fr. - De Franse dichter Pierre Reverdy (Narbonne 13.9.1989 Solesmes 17.6.1960) werd rond 1910 corrector in een drukkerij in Parijs en raakte
bevriend met veel kunstenaars van de Bateau Lavoir. Rond 1925 bekeerde hij zich
tot het katholicisme en trok zich terug in Solesmes waar hij veel contact had met de
beroemde benediktijnen. Hij was dichter en romanschrijver, auteur van heel degelijke
essays (o.a. over George Braque) en leidde ook het kritisch-literaire tijdschrift
Nord-Sud (1917-1918). Hij heeft getracht de beginselen van het kubisme over te
brengen op de literatuur door het uit elkaar halen (analyse) en het anders weer
samenbrengen (synthese) van bepaalde elementen van de zin, het woord, de taal.
Deze doctorale scriptie van M.A. van der Linden (Vlissingen, 1947) geeft een goed
beeld van deze pogingen. Na een inleiding over het kubisme als nieuwe schilderkunst
en over Reverdy als theoreticus van het kubisme en van de poëzie wordt een aantal
Reverdy-gedichten afgedrukt en geanalyseerd (metaplasmen, typografie, repetitie,
thematische aspecten). Deze moeilijke materie beschrijft de auteur bijzonder
indringend; zij neemt de lezer mee op haar boeiende verkenning naar onvermoede
raakvlakken tussen literatuur en beeldende kunst.
fb

• Marcel van Jole
Pol Mara, uitg. Lannoo, Tielt, 1990, 76 kleuren- en tientallen zw.-w. illustraties, 250
× 290 mm, 184 blz., gebonden 2.850 fr. - Marcel van Jole (1916), die reeds in 1974
een monografie wijdde aan leven en werk van Pol Mara, heeft thans opnieuw een
synthese neergeschreven, n.a.v. de 70ste verjaardag van de kunstschilder. Hij volgt
grosso modo zijn evolutie vanuit het expressionisme over de periode van uitgerekte
figuren met jannekemaanskoppen naar de non-figuratie (periode van G58 en het
Antwerpse Hessenhuis). Geleidelijk komen daarna in het oeuvre van Mara de figuren
terug, meisjes en vrouwen, ook veel sportfiguren, aanvankelijk in de richting van de
pop-art, later van de fotografisch exacte weergave, maar altijd, in tegenstelling tot
de geldende tendens, positief, zoals Van Jole schrijft en besluit ‘een hymne aan het
leven op de kleine muziek van het hart’. De publikatie is uitnemend verzorgd en
bevat als uitstekende documentatie, een dertigtal bladzijden met opsomming van de
werken in musea en openbare verzamelingen, de lijst van de tentoonstellingen, de
bibliografie en onderscheidingen en een uitgebreide met zo'n tachtig foto's
geïllustreerde biografie. G. Xuriguera en Jan Foncé stonden in voor de Franse
samenvatting en Virgil Kammoch nam de Engelse versie voor zijn rekening.
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fb

• Marcel van Nieuwenborgh
De staart van de eeuw, Uitg. De Clauwaert, Leuven, 1990, reeks Novellenbibliotheek,
110 × 180 mm, 97 blz., genaaid. - Deze bundeling van glossen die dagelijks de
cultuurbladzijde van De Standaard openen, is het derde in een reeks die Marcel van
Nieuwenborgh bij De Clauwaert publiceert. Na Een aanslepende humeurigheid en
Alle plezier is van papier (beide in 1989 verschenen) is Destaart van de eeuw een
nieuw bedside-boekje waarmee men rustig een drukke dag kan afsluiten op de
golvende gedachten van de aandachtige toeschouwer die Van Nieuwenborgh is. In
zijn cursieve kanttekeningen filtert de auteur de ervaringen en indrukken die de
rumoerige wereld, de stille natuur of zijn gepassioneerde lectuur hem bezorgen. De
thema's zijn uiteenlopend maar steeds betrokken op de snelle evoluties in de laatste
jaren van een nieuw ‘die hard haar best doet om nog een paar keer met haar staart te
slaan’ (18). Binnen de ruimtelijke beperking van een colum weet Van Nieuwenborgh
de aandachtspanning van de lezer op te drijven naar een climax in een stukje proza
dat zowel informatief als entertained werkt. Rake zegging, kritische blik en poëtische
toon kleuren deze stukjes. Dat ze door deze bundeling aan het efemeer karakter van
een krant ontsnappen, is een gelukkige zaak.
p.l.

Muziek-partituur
• Jozef A.M. Van Maele
Wees gegroet, opus 24, voor vier stemmen en begeleiding, uitg. Vlaamse Culturele
Producties vzw, Antwerpsesteenweg 235, 2950 Kapellen. - Het eerste deel van deze
compositie staat geschreven in een romantische schriftuur in sol-klein. In het tweede
deel wentelt de melodische lijn naar sol-groot. De muzikale ritmiek van het tweede
deel ligt echter anders dan de taalritmiek (bv. Heilige Maria...) en dat komt wel wat
bevreemdend over. Overigens is dit koorwerk vrij goed te zingen door het doorsnee
koor op een paar moeilijke passages in de baspartij na. Genietbare muziek.
G.D.C.

Zoekertje
• Een stel nummers van ‘Vlaanderen’ zijn nog te koop bij dhr. Ignace Bailleul,
Pontweg 60, 8700 Tielt (tel. 051/40 02 99): jg. 1954(5), 1955 (4, 6), 1956 (1),
1977 (156, 159, 160, 161), 1978 (166), 1979 (168), 1982 (186, 190), 1983 (194,
196/197), 1984 (200), 1985 (204, 205, 206, 207, 208), 1986 (209, 210) en 1987
(215, 217).
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• Te koop: jaargang V (1956), VII (1958), IX (1960), X (1961), XI (1962), XII
(1963), XIII (1964), XV (1966), XVI (1967), XVII (1968), XVIII (1969) XIX
(1970). Inlichtingen: C.V.K.V., Lindenlaan 18, 8700 Tielt (tel. 051/40 21 22).

De recensies werden geschreven door:
AvD = Adiel Van Daele
D.V.d.B. = Danny Van Den Bussche
fb = Fernand Bonneure
F.F = Fernand Florizoone
F.T. = Frank Tubex
G.D.C. = Gaston De Cock
J.L.M. = Jean Luc Meulemeester
J.V. = Julien Vermeulen
KvD = Karel van Deuren
p.l. = Patrick Lateur
R.D. = Robert Declerck
rvdp = Rudolf van de Perre
S.V.L. = Stefaan Van Laere
T.V. = Tom Vens
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[nummer 238]
Ten geleide...
Gaston De Cock & Kamiel D'Hooghe
Bij het slot van het Mozartjaar nog een themanummer wijden aan de grootmeester
van de Weense klassiek, klinkt dit niet als een absurde uitdaging? De samenstellers
beleefden het ogenblik van de heilzame twijfel, maar met een grenzeloos vertrouwen
vatten ze de lange ‘queeste’ aan naar een zinvol en aannemelijk gegeven. Met een
beroep op autoriteiten in woord en muziek beleefden zij het wondere moment van
de unieke confrontatie.
Schrijven over Mozart blijft een even pijnlijk wrochten als in woorden vertolken
wat in de diepste roerselen van de menselijke ziel nazindert, wanneer de extase van
het esthetisch beleven voltooid is. Het wordt een confrontatie van het ‘woord’ - op
zichzelf al een uniek klankfenomeen - met de klankweelde van een meester die in
alle eenvoud de subliemste

Foto: Bibliotheek Muziekconservatorium Brussel Fonds J.L. Hollenfeltz

melodieën en harmonieën kon toveren uit de wonderstaf van zijn compositorisch
vermogen.
Subliemste muziek, maar in zijn sublieme eenvoud en grootheid zo uiterst moeilijk
te vertolken.
Over dit geniaal fenomeen tracht dit Vlaanderen-nummer u een beeld te schetsen
dat uiteraard onvolledig moet blijven.
Het is het verhaal van Vlaanderen in de 18de eeuw, zijn Cultureel erfhoed, zijn
componisten, zijn Muntschouwburg, zijn beiaardmuziek die ‘so herrlich klinget’;
het is het verhaal van Vlamingen uit de 20ste eeuw die vol bewondering, in dichtwerk
en literaire, muzikale en toneelanalyse, opblikken naar dit zorgeloze godenkind van
wie de muziek als nectar in onze ziel binnendruppelt en waarbij we schroomvol
Goethe durven nastamelen: ‘Verweile doch, du bist so schön’.
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‘... tenzij de Vorst U of mij vertrouwt en ons volmacht geeft dat te doen
wat voor de muziek noodzakelijk is, anders is het vergeefse moeite.
Want in Salzburg bemoeit iedereen - of eigenlijk juist niemand - zich met
de muziek. Als ik het moest doen, zou ik volledige vrijheid willen hebben,
de Opperkamerheer zou in zaken betreffende de muziek niets te zeggen
moeten hebben. Want een hoveling kan niet het werk van een kapelmeester
doen, maar een kapelmeester wel dat van een hoveling.’
uit brief van W.A. Mozart aan Leopold Mozart 9.7.1778
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W.A. Mozart: het Wereldwonder
Mark Eyskens
Wolfgang Amadeus Mozart was een gewoon mens, zeg maar een gewone jongen,
die leefde in ongewone omstandigheden vermits hij vanaf zijn vierde jaar de toenmalig
bekende wereld afdweilde als een wonderkind en hij bleek weldra in staat tot
buitengewone, haast bovennatuurlijke artistieke verwezenlijkingen. De man had vele
gebreken: hij was hebzuchtig, egocentrisch, hard met andere mensen, vaak grof en
vulgair, niet steeds mild of eerbiedig tegenover ouders, niet steeds trouw aan zijn
zorgzame echtgenote. Hij was een gewoon mens maar bleek in staat tot een
onovertroffen artistieke uitbarsting, die zijn hele leven lang zou duren. Dit is vaak
de paradox van de scheppende kunst: zij borrelt op uit een kunstenaar die niet zelden
op menselijk gebied een sukkelaar is. Een scheppend kunstenaar neemt deel aan de
schepping en daardoor overstijgt hij zichzelf. De kunstenaar beoefent de
transcendentie en Mozart deed dit op een uitzonderlijke wijze.
Een aantal jaren geleden vertrok ik op zending naar India en tijdens een weekend
besliste ik samen met mijn vrouw een bezoek te brengen aan Nepal. We kwamen
toe in Katmandu en zochten onderdak in een gammel hotel. Ik zei tegen mijn vrouw
dat we waren beland in een totaal andere wereld, een volkomen vreemde beschaving
en dat we ons daar als Europeanen wel erg verweesd zouden voelen. Toen sleepten
we onze koffers naar de hotelkamer en op de nachttafel stond een ouderwets,
kramakkelig radiotoestelletje. Bij wijze van reflex draaide ik de knop om en - o
wonder - wat hoorden wij? De Jupitersymfonie van Mozart. Met enige ontroering
zei ik tegen mijn vrouw dat wij Europa dan toch niet verlaten hadden en evenmin
Mozart.

Jef Claerhout, Papageno uit ‘De Toverfluit’ van W.A. Mozart, sculptuur op het voorplein van de
Stadsschouwburg in Brugge. (Foto: C.V.K.V.)

De invloed van de Europese cultuur en van Mozart in het bijzonder op onze planeet
is enorm. Samen met de technologische veroveringen heeft Europa ook de hele
planeet op cultureel gebied geëuropeaniseerd. Natuurlijk kan men gewagen van
vormen van cultureel imperialisme en wij dienen groot respect op te brengen voor
de intrinsieke waarden van de andere culturen. Maar men kan niet ontkennen dat
Mozart an sich een objectieve kunstwaarde uitstraalt en dat het voor geen enkel land
ter wereld schadelijk kan zijn kennis te maken met deze muziek. Het is trouwens
opvallend hoezeer met name in Aziatische landen, in Zuid-Korea, in Japan de
Westerse klassieke muziek in is en hoe jonge solisten van deze landen met brio
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deelnemen aan allerlei muziekwedstrijden in het Westen. Voor mij is Mozart het
perfecte evenwicht tussen lichtvoetigheid en diepzinnigheid, waarbij geen enkele
noot uiteindelijk blijvend verhult dat het leven van de meeste mensen smartelijk en
de geschiedenis van deze wereld tragisch is. De ernstige Mozart breekt door zijn
glimlachend gezicht. Ook in zijn werk. Zijn laatste pianoconcerti en symfonieën
getuigen hiervan. Men zegt van deze werken dat ze pre-Beethoveniaans zijn. Men
kan even goed stellen dat een aantal meesterwerken van Beethoven post-Mozartiaans
waren. De huidige virtuozen en dirigenten spelen niet graag meer de piano- of
vioolconcerti van Mozart, wat ik ten zeerste betreur. Wellicht vrezen zij dat zij in
deze muziek minder virtuositeit kunnen aan de man brengen. Ook hier heeft
spektakelzucht de kern der dingen en der waarden toegedekt. Mozarttoppers zijn
naar mijn gevoel de concertante symfonieën en, wat de opera's betreft, de Toverfluit,
Don Giovanni en de Ontvoering uit het Serail. Ook het Requiem geeft mij rillingen,
ofschoon het door de Meester niet werd afgewerkt.
Mozart heeft een fabelachtige produktiviteit aan de dag gelegd. Zo componeerde
hij La Clemenza di Tito in twaalf dagen, een hele opera met alles erop en eraan. Men
kan zich geredelijk de vraag stellen wat het oeuvre van Mozart zou geworden zijn
indien hij niet zou gestorven zijn op zesendertigjarige leeftijd maar bij voorbeeld op
zesentachtigjarige leeftijd. Of is het zo dat superbegaafde kunstenaars net op tijd
sterven d.i. op het ogenblik dat zij volledig zijn opengebloeid en het mysterie van
de dood hen behoedt voor verwelking? De enorme belangstelling die in de wereld,
in ons land en ook in Vlaanderen bestaat voor Mozart is heel positief en bewijst dat
de technologische vooruitgang die de muziek van Mozart feilloos wedersamenstelt
via laser en compact-disc sterk kan bijdragen tot culturele ontplooiing en
democratisering van de cultuur. Laten we niet vergeten dat tijdens Mozarts leven
zijn kunstwerken slechts hoorbaar werden gemaakt voor een heel beperkte en selecte
‘jet set’, die zich met paard en koets verplaatste tijdens de pruikentijd.
Voor tientallen miljoenen mensen werd, sedert Mozarts geboorte en zijn eenzame
dood, de wonderbare Wolfgang Amadeus een levensgezel die op elk moment van
dag en nacht, van tij en ontij laat horen en aanvoelen welke klanken zinderen tussen
tijd en eeuwigheid.
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Mozart bespeelde het Van Peteghem-orgel te Gent
Kamiel D'Hooghe
In de Gentse Baudeloo-abdij bespeelde W.A. Mozart als negenjarige knaap in 1765
het orgel. Dit instrument werd in 1763 door Pieter van Peteghem gebouwd en in
1764 voltooid. Het staat sedert 1822 in de Grote Kerk te Vlaardingen, Nederland.(1)
De onderbouw evenals het grotendeels originele binnenwerk is nog oorspronkelijk.
Te Antwerpen bespeelde Wolfgang het Kathedraalorgel. Leopold Mozart schreef
daarover in een brief van 19 september 1765 aan L. Hagenauer te Salzburg:
‘... Gent ist ein grösser aber nicht volkreicher Ort. Der Wolf: spielte nachmittags
auf der grossen neuen Orgel bey den P:P: Bernardinen etc. In Antwerpen blieben
wir 2. Tage, wegen dem Sontage. Der Wolfgang: spielte in der Cathedral auf der
grossen Orgel. NB: man findet in Flandern und Brabant durchaus gute Orgelwerke...’

Zijaanzicht, onderbouw Pieter van Peteghem-orgel 1764, Baudeloo-abdij, Gent, zoals Mozart het
zag, thans in de Grote kerk te Vlaardingen, Nederland.

(1) Opnamen: 1977: C.B.S. 73620 Grammofoonplaat, Kamiel D'Hooghe
1981: Documentatiecentrum Veurne, Doc 5, Kamiel D'Hooghe en Aad Zoutendijk
1991: Syncoop 5751 CD 127, Kamiel D'Hooghe en Aad Zoutendijk.
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Cornet van het Rugwerk op afzonderlijk bankje, achter de frontpijpen, zoals Mozart hem hoorde.

(Vertaling: ‘Gent is een grote, maar geen dichtbevolkte plaats. Wolfgang speelde
‘s middags op het grote nieuwe orgel bij de paters Bernardijnen etc. In Antwerpen
bleven wij twee dagen, vanwege zondag. Wolfgang speelde in de kathedraal op het
grote orgel. NB: in Vlaanderen en Brabant treft men meestal goede orgels aan...’)

Vlaanderen. Jaargang 40

260

Vlaanderen in de tweede helft van de 18de eeuw: een
cultuur-historisch overzicht
Jean Luc Meulemeester
Nauwelijks was Karel VI, keizer van Oostenrijk, in 1740 overleden en had zijn
drieëntwintigjarige dochter Maria-Theresia hem opgevolgd of Vlaanderen, dat sedert
1713-1714 deel uitmaakte van het Oostenrijkse keizerrijk, raakte in een nieuwe
successieoorlog meegesleurd. Die eindigde met de vrede van Aken (1748), waardoor
de troonsopvolging definitief werd geregeld en wij onder Oostenrijks bewind bleven.
Als een waardige vorstin bestuurde Maria Theresia nu onze gewesten. Haar
buitenlands beleid kenmerkte zich, voor wat Vlaanderen betrof, door een
vredespolitiek: een vriendschapsverdrag met de Franse Bourbons en de neutraliteit
tijdens de Zevenjarige oorlog (1756-1763). Ze bouwde een net van buitenlandse
relaties op met de Verenigde Provincies, Frankrijk, Spanje en het prins-bisdom Luik;
wat ook ons zeker ten goede kwam.
De grootste verdienste van Maria-Theresia situeerde zich vooral op binnenlands vlak.
Al in 1741 benoemde zij haar schoonbroer, de joviale Karel van Lotharingen, tot
nieuwe landvoogd. Samen met de gevolmachtigde minister, eerst Antonio
Botta-Adorno (1749-1753) en later Karel von Cobenzl (1753-1770), bestuurde ze
met soepelheid en tact onze gebieden. De gevestigde machten, zoals de Provinciale
Staten, de ambachten, de steden en de Kerk, mochten niet al te bruusk worden
aangepakt. Toch werden die instellingen gemoderniseerd. Enkele bekwame, met
zorg uitgekozen ambtenaren stonden in voor een goed functionerende administratie.
We mogen intussen niet vergeten dat vanuit Frankrijk de ‘Verlichting’ stilaan zijn
opwachting maakte’. Alles werd nu volgens de wetten van de natuur en de rede
verklaard. Sensationele ontdekkingen deden die verlichte geesten een onbegrensd
vertrouwen schenken in het menselijk verstand en in de vooruitgang. De
encyclopedisten vulgariseerden die nieuwe passie. Tevens bestond er een grote en
snelle verspreiding van die filosofische literatuur. Heel wat boekhandels verkochten
werken van Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Raynal en zelfs Swift, Hume en Locke.
Niet dat Maria-Theresia die ‘Aufklärung’ steunde, maar van een echt absolutisme
en een volledige centralisatie was toch ook geen sprake. Die ideeën vonden zeker
ook ingang in het literaire leven. Heel wat Franse gezelschappen brachten in de
schouwburgen van grotere steden moderne opera's of filosofisch getinte toneelstukken.
Ook concertzalen werden opgetrokken. Zo ontwikkelden zich ook bij ons groepen
van verlichte intellectuelen, die elkaar vonden in vrijmetselaarsloges. De stichting
van de keizerlijke academie (1772), met steun van Cobenzl, bevorderde het
wetenschappelijke leven.
Dit alles beïnvloedde uiteraard ook de Kerk, die in de 18de eeuw een crisis
doormaakte. De Kerk werd eigenlijk ondergeschikt aan de Staat, die zich o.a. mengde
in de benoeming van bisschoppen en abten, in de huwelijkswetgeving, het
kloosterleven, het bijhouden van de registers van dopen, huwelijken en overlijdens
door de clerus. In 1773 schafte de paus, onder politieke druk, de jezuïetenorde af.
Hun colleges
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‘Portret van keizerin Maria-Theresia’. Dit schilderij (doek, 230 × 177 cm) van Martin von Meytens
wordt bewaard in het Gentse stadhuis. (Foto: Brussel, K.I.K.)

werden nu bij ons in Theresiaanse colleges omgevormd.
De regeringsperiode van Maria-Theresia bezorgde onze gebieden een relatief lange
periode van vrede en een bescheiden economische welvaart. De kwaliteit van de
landbouw verschilde van streek tot streek en kon niet steeds voldoen aan de stijgende
vraag. De redenen daarvoor lagen in de snel aangroeiende bevolking, met uiteraard
een grotere voedselbehoefte en in een eerder traditionele bewerking van de grond.
Daarbij ontstond dan nog het dilemma dat een vermindering van het weiland voor
een daling van de veestapel zorgde en dat de uitbreiding van de bebouwde oppervlakte
een grotere produktie opleverde. De aardappel kende in die periode een ruime
verspreiding en werd het volksvoedsel bij uitstek. De rurale economie werd verder
gestimuleerd door de groei van de vlasnijverheid. Al wat met textiel te maken had,
kende een stijgende bloei. De keizerin steunde de nijverheid door octrooien, voor de
fabricatie van glas, porselein en kristal, en
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‘Portret van keizer Jozef II’. Dit schilderij (doek, 497 × 212), toegeschreven aan Gertrude de Pelichy,
dateert van omstreeks 1781 en hangt in het Brugse stadhuis. (Foto: Brussel, K.I.K.)

door douanetarieven uit te vaardigen. Dynamische ondernemers werkten hieraan
mee. Ook de infrastructuur werd verzorgd: het graven van nieuwe kanalen, het
aanleggen van steenwegen en de uitbouw van de haven van Oostende. De Schelde
bleef namelijk gesloten. Toch mogen we niet vergeten dat het ‘reizen’ in die periode
zeker niet zo comfortabel was als nu (zie elders in dit nummer). Dit alles betekende
niet dat het pauperisme uit de maatschappij was verdwenen. De demografische groei
zorgde voor werkloosheid en armoede. Onze streken kenden nog een groot aantal
behoeftigen. De gezondheidszorg was dan ook een belangrijk facet van de verruimde
overheidsbelangstelling. Toch beschouwen we het bewind van Maria-Theresia als
gunstig met een evenwicht tussen conservatisme en nieuwe ideeën. Het oprichten
van een standbeeld in 1780 te Gent bewees haar populariteit. Dit werd echter verboden
door Jozef II - een van de zestien kinderen van Maria-Theresia - die zijn moeder na
haar dood in 1780 als keizer opvolgde. Hij kan als de meest uitgesproken
vertegenwoordiger van het verlicht despotisme doorgaan. De bedoelingen van deze
volledig met de febroniaanse ideeën doordrongen en impulsieve vorst waren wel
goed bedoeld, maar zijn hervormingen vielen niet steeds in de smaak van de
bevolking. Ook de Rooms-Katholieke Kerk was wel niet gelukkig met het
tolerantie-edict (1781), waardoor alle godsdiensten dezelfde rechten kregen. Er was
ook de ontbinding van de contemplatieve kloosterordes (1783), de wijziging van de
parochiegrenzen, de oprichting van een Algemeen Seminarie te Leuven (1786), de
beperking van de processies, de censuur op pauselijke brieven, de afschaffing van
de groepsbedevaarten, zijn bemoeizucht op het gebied van de liturgie, enz. Zijn broer,
Frederik II, bezorgde hem zelfs de bijnaam ‘keizer-koster’. Het protest van de clerus,
de burgerlijke overheid en het volk uitte zich in de Brabantse Omwenteling (1789).
De vlug daarna gestichte Confederatie der Verenigde
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‘Karel van Lotharingen, beschermheer der Academie voor Schone Kunsten van Brugge’. Dit schilderij
(doek, 182 × 158 cm) is van de hand van Mathias de Visch en dateert uit 1762. Het behoort tot de
stedelijke verzameling van Brugge. (Foto: Brussel, K.I.K.)

Vlaanderen. Jaargang 40

262
Belgische Staten (januari 1790) bleef echter, o.a. door een onderlinge verdeeldheid,
niet lang bestaan. Jozef II was intussen opgevolgd door zijn handige en soepelere
broer Leopold II. Hij sloot op 10 december 1790 het Verdrag van Den Haag, dat de
keizer het bezit van de Zuidelijke Nederlanden waarborgde en ons de instellingen
van vóór Jozef II terugschonk.
De 18de eeuw eindigde in grote verwarring met de uitbarsting van de Franse revolutie.
Op 6 november 1792 versloegen de Fransen het Oostenrijkse leger te Jemappes.
Eventjes kwamen de Oostenrijkers terug, maar door de veldslag van 26 juni 1794 te
Fleurus werden ze definitief uit ons land verjaagd. Wij werden officieel bij Frankrijk
ingelijfd.
Na de uitbundige bloei van de barok boette de Vlaamse kunst vanaf de tweede helft
van de 17de eeuw snel in op het gebied van originaliteit en elan. Vanuit Frankrijk
zette zich een nieuwe tendens in: het rococo. Toch getuigt die stijl bij ons van een
eigen geaardheid, minder overdreven en soberder. Hoe verder van ‘het land van
oorsprong’, hoe meer afgezwakt. Voor wat de architectuur betreft is dit intermezzo
kort. Toch stellen we vast dat in de meeste steden enkele fraaie voorbeelden van deze
elegante en sierlijke stijl aanwezig zijn. Als illustratie vermelden we het hotel van
Oombergen uit 1746 te Gent. Dit herenhuis van architect David 't Kindt vertoont een
evenwichtige opbouw, maar verraadt in de details, zoals de sierlijke in steen gehouwen
lamberkijnen op de bovenvensters, asymmetrische kenmerken. Te Gent vinden we
trouwens een rijke waaier aan rococo-patriciërswoningen (Hotel

Het Osterriethhuis aan de Meir te Antwerpen. Ook hier valt de middenrisaliet met rocaillemotieven
op.

Serlippens, Hotel Faligan, Hotel van Branteghem, Hotel d'Hane-Steenhuyse).
Sommige interieurs van deze gebouwen zijn opgesmukt met passende
wandschilderingen in verrukkelijke lambrizeringen. De grootste schilders uit die
eeuw stonden voor die realistie in: Pieter Nobert van Reysschoot, Jan Garemijn,
Marten Geeraerts, enz. Ze schilderden de idyllische bekoorlijkheid van nimfen of
van dartele herderpaartjes met aan het oosten ontleende exotische motieven. De drang
tot een ‘gesamtkunstwerk’ werd hier tot het uiterste gedreven. Spiegels en luchters,
de grillige speelse lijnen van het stucwerk en de fraaie meubels onderstreepten de
bevallige inrichting. Mogelijk speelde de kleine Mozart met zijn zusje klavier in één
van die interieurs, op doorreis naar de Noordelijke Nederlanden. Te Antwerpen
speelde hij in elk geval op het kathedraalorgel. In de Scheldestad werkte de succesrijke
architect Jan Pieter van Baurscheit de Jonge. Voorbeelden van zijn kunnen situeren
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zich o.a. aan de Meir: het Osterriethhuis en het voormalige koninklijke paleis. Hij
bouwde ook het huidige stadhuis van Lier. Telkens valt de middenrisaliet met
rocaillemotieven op. Te Brugge bevinden zich soortgelijke gevels langs de Sint-Annaen de Spiegelrei. Minder exuberante rococo treffen we in de gevel van het
O.-L.-Vrouwehospitaal te Oudenaarde aan. Exemplaren van rococo-bouwkunst
prijken ook te Lokeren, Leuven, Poperinge en Brussel. Karel van Lotharingen liet
in deze stad enkele gebouwen oprichten, zoals zijn eigen paleis door Jan Faulte. Ook
hier mocht de jonge Mozart een uitvoering ten beste geven. Brussel kreeg trouwens
van de familie Mozart alle lof. We wijzen tot slot op een aantal 18de-eeuwse kastelen,
zoals Leeuwergem, Wannegem-Lede, Heks. Ze getuigen van de gestegen grondrente,
hogere pachtopbrengsten en/of handelswinsten. In de kerkelijke bouwkunst vinden
we die stijl zo goed als niet terug, wel in het kerkmeubilair. De preekstoel van de
Gentse Sint-Baafskathedraal illustreert dit ten volle. Hij werd gekapt door Laurent
Delvaux in een combinatie van wit marmer en donker geschilderd hout. Ook de
Sint-Gertrudiskerk te Nijvel bezit een kansel van hem. Voor Karel van Lotharingen
voerde hij nogal wat decoratiewerk uit. De Mechelaar Theodoor Verhaegen kapte
o.a. biechtstoelen voor de abdijkerk van Ninove en de kansel van de kerk van Lokeren.
Michel Vervoort realiseerde de preekstoel van de Mechelse kathedraal. De naam van
beeldhouwer Willem Ign. Kerricx moet hier eveneens vermeld worden. Hij werkte
o.a. in Geel en Geraardsbergen. Een voorbeeld van een rococo-altaar vinden we in
de kerk van Zichem. Een andere vertegenwoordiger van die richting is Walter Pompe,
die nogal wat fijne Christusbeelden in palmhout sneed. In Brugge werkten vooral
Pieter Pepers en Hendrik Pulinx. Die laatste was ook architect, tekenaar en
keramiekmaker. Het Gruuthusemuseum bewaart enkele voorbeelden van zijn
groentekommen en consoles. Enkele faïenceateliers waren ook in Brussel, Leuven
en Kortrijk werkzaam. Samen met Antwerpen en Gent stonden die steden ook borg
voor het gamma aan edelsmeedwerk. Tal van nieuwe meubeltypes deden vanuit
Frankrijk hun intrede: de commode, de vitrine, de secretaire, de chiffonnière, enz.
De plaatsing ervan
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Een achttiende-eeuws interieur uit het ‘Hotel Faligan’ te Gent. Bemerk de schilderijen aan de wanden.
(Foto: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen)

in het interieur was niet meer willekeurig. Samen met de wandversiering (houten
lambrizering en beschilderd doek) en de kroonluchters werd het interieur een typisch
‘gesamtkunstwerk’. Wandtapijten, vooral geweven te Brussel en Oudenaarde, pasten
eveneens in een dergelijke binnenhuisinrichting.
De schilderkunst in de 18de eeuw vertoont een even provincialistisch karakter.
Geniale meesters kunnen niet worden opgesomd. Pieter Jozef Verhaeghen werkte
zeker nog in een post-rubensiaanse sfeer. Vooral zijn groots opgevatte altaardoeken
onderstrepen dit. Dit traditionalisme duikt eveneens op bij G.J. Smeyers en W.
Herreyns. Ook de Bruggeling Mathias de Visch vertoeft nog in de barokstijl. Zijn
stadsgenoot Jan Garemijn gaat door als de meest talentvolle Vlaamse rococoschilder.
De typische pasteltinten vinden we bij hem zowel in burgerlijke als religieuze
taferelen, in stadsgezichten als portretten, in historische als genrevoorstellingen.
Garemijn verwierf ook bekendheid als tekenaar. In 1765 werd hij directeur van de
Brugse academie. Deze ‘scholen’ zouden in die periode de opleiding van nieuwe
kunstenaars verzekeren. Andreas Lens, die zelf de schilderkunst een nieuwe wending
gaf, speelde in dit verband een voorname rol. Minder belangrijke schilders waren
J.B. Lambrechts, P. Snyers, P. Angillis, T. Michau en J.P. Verdussen.

Interieur met 18de-eeuwse lambrizering uit het Hotel Vander Meersche in Gent.

Stilaan doet intussen het Franse classicisme zijn intrede in de Vlaamse kunst en
zal duidelijk zijn invloed in de verschillende kunsttakken doen gelden. Toch moeten
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we tot het einde van de 18de eeuw wachten vooraleer deze stijl volledig zal
overheersen.
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Reizen in Vlaanderen in de achttiende eeuw
Piet Lenders
Reizen was in vroegere eeuwen niet zo iets vanzelfsprekends. Het was een zwarigheid,
die men alleen onder noodzaak ondernam of als boete opgelegd kreeg. Zelfs in eigen
land eiste een wat langere reis een ernstige voorbereiding. Afspanningen en herbergen
waren niet zo comfortabel. Wel lag de gastvrijheid van de gewone burger veel hoger
dan nu. Bepaalde categorieën van mensen reisden beroepshalve: kooplui, diplomaten,
soldaten, zeelieden, predikanten en missionarissen waren meestal erg mobiel. Tot
deze groep hoorden ook de kunstenaars: zij waren het, gemeten aan de normen van
toen, meer dan nu.
Natuurlijk beschikte de cultuuroverdracht nog over andere middelen dan het reizen.
De achttiende eeuw kende de hoog gerenommeerde salonconversaties, niet alleen in
Frankrijk en Holland, maar in heel het ontwikkelde gedeelte van Europa tot in het
Rusland van Catharina de Grote. De salons paarden het aangename aan het nut van
de conversatie en het gesprek, zodat men soms de tijd vergat en zijn correspondentie
niet op tijd klaar kreeg. Dat moest de Gentse hoogbaljuw burggraaf de Nieulant op
21 november 1759 aan minister K. von Cobenzl te Brussel bekennen. ‘Het
enthousiasme van het diner en het samenzijn, de attenties van de aanwezigen en
galante verplichtingen hebben mij het vertrek van de post doen missen.’
Naast de salons waren er de boeken, die letterkunde en ideeën overdroegen, de
bestellingen bij bekende binnen- en buitenlandse kunstenaars, bouwmeesters,
schilders, beeldhouwers en anderen. Culturele groei is in een niet onbelangrijke mate
een zaak van communicatie en overdracht, van een gemeenschappelijk delen. Voor
plastische kunstenaars en musici betekende dat niet zelden reizen en zich verplaatsen.
In de achttiende eeuw veranderde de betekenis van het reizen: het werd een minder
bezwarende onderneming. Zo men voordien vooral uit noodzaak reisde, deed men
het sindsdien ook als ontspanning, om relaties aan te knopen, de wereld te zien, te
leren. De nieuwe reizigers kwamen vooral uit de gegoede klassen. Het waren mensen,
die over veel vrije tijd beschikten: vorsten, edellieden, geleerden. Het ‘tourisme’ van
de negentiende eeuw was in aantocht, dit bracht de meer georganiseerde vorm van
de ontspanningsreis. Het thermalisme bestond echter reeds voor dit planmatige reizen:
Spa was in de achttiende eeuw wellicht de meest bezochte stad van het land.
Het reizen drukte in niet onbelangrijke mate zijn stempel op het openbare leven.
Er werd in onze gewesten massaal aan wegenbouw gewerkt. In 1715 bezaten de
Zuidelijke Nederlanden 219 km straatweg, zeventig jaar later 2.850 km, het
prinsbisdom Luik respectievelijk 19 en 358 km. Kanalen werden gegraven of
uitgediept zoals het kanaal Leuven-Rupel, Brugge-Gent, de Gentse Coupure, enz.
De Antwerpse zakenman en schepen J.C. Van Heurck stond zo in bewondering voor
de infrastructuurwerken, dat hij vond dat de achttiende eeuw in ons land de
geschiedenis zou ingaan als ‘de eeuw van steenwegen en kanalen’. Om op reis te
gaan moest men geen beroep meer doen op eigen
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Detail uit de aquarel door P.J. Goetghebuer naar olieverfschilderij van Siders. (Stadsarchief Gent).

middelen, paard of koets of huurwagen. Het gemeenschappelijk vervoer deed nu ook
te land zijn verschijning. In alle grotere steden was het verzorgen van regelmatige
verbindingen met andere centra door de overheid aan privé-ondernemers in concessie
gegeven. Zo stonden te Gent elke morgen de koetsen voor binnen- en buitenlandse
steden op de Korenmarkt opgesteld. Zij waren dan reeds nagezien, gereinigd en
desnoods gesmeerd. Een vast uurrooster regelde de vertrekken. Daarnaast waren er
messageriediensten voor het goederenvervoer. Alleen wanneer er een kanaal was
tussen twee steden - zoals tussen Gent en Brugge - gaf men de voorkeur aan de
trekschuit, de ‘baergie’. Men had er ruim plaats. Reizigers vonden de Vlaamse boten
groter en gezelliger dan de Hollandse. De gefortuneerde burger kon er zitplaatsen
met kussens krijgen en genieten van het drijvende eerste-klas restaurant. Op grote
rivieren was het trekken van de boot van op een jaagpad lastiger en moest men op
zeilen varen.
De hotelaccommodatie was in de grote steden erg verbeterd. Brussel en Antwerpen
telden hotels met vijftig kamers en gaven een keurige service.
Men heeft getracht de mobiliteit van kunstenaars in cijfers te vatten en in
statistieken uit te drukken. Zij brengen een gewoonte aan het licht, die men bij wat
nadenken kon verwachten: het emigreren van kunstenaars komt in kleinere landen
meer voor dan in grote. Zo volgens de berekeningen van professor W. Brulez
gemiddeld 17,8% van de kunstenaars van het oude Europa wel eens migreerde,
overtreffen de cijfers voor België vooral, maar ook voor Noord-Nederland en
Zwitserland, flink dat Europees gemiddelde. Vooral Italië en Spanje, maar ook
Oostenrijk, Frankrijk en Engeland, bleven beneden dit gemiddelde. Kleine landen
waren als het ware tot ‘export’ van hun kunstenaars gedwongen, terwijl grote landen
over voldoende ruimte beschikten om de begaafde kunstenaars tot hun recht te laten
komen. In deze landen migreerde men bij voorkeur in het eigen gebied. Bij dit
binnenlands rondtrekken zijn Italië en Spanje dan weer kop-
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lopers om allerlei - niet in de laatste plaats om artistieke - redenen.
Tekenaars en schilders blijken de meest mobiele van de plastische kunstenaars
geweest te zijn, gevolgd door de graveurs. Ver na hen kwamen de keramiekwerkers,
de glas- en metaalspecialisten en de bouwmeesters.
In ons land kwam de hoogste frequentie van migraties voor in de jaren 1500-1650,
zo blijkt uit de statistieken. Tussen de 31,8% en 37,5% van onze kunstenaars verbleef
dan een tijd in het buitenland. In de achttiende eeuw breidde het verschijnsel zich
op Europees vlak erg uit. Heel bijzonder bezat Italië een aantrekkingskracht, Frankrijk
en Duitsland ook, maar in veel mindere mate.
De aanleidingen tot de migraties verschilden van land tot land. De beoefenaars
van de beeldende kunsten gingen in bijna 60% van de gevallen naar het buitenland
voor de uitvoering van opdrachten en in 30% voor bijkomende opleiding. Het is
merkwaardig dat niet alleen in Italië, maar ook in de Nederlanden en in Oostenrijk
de opdracht als reden van migratie veel belangrijker was dan de vorming. De
verklaring ervan ligt voor de hand: kunstbeoefenaars van die landen moeten in hun
heimat over goede opleidingsfaciliteiten beschikt hebben om niet tot een bijkomende
vorming in het buitenland verplicht geweest te zijn. Anderzijds moet hun faam zo
goed gevestigd geweest zijn, dat men spontaan in die landen bestellingen plaatste.
In de muziekwereld was de mobiliteit toch nog groter dan in die van de plastische
kunsten. In een tijd dat bandopnamen niet bestonden zal dit allicht niet verwonderen.
Italië kende vanaf de zestiende eeuw een grote migratiebeweging. In andere landen
kwam die pas later goed op gang. In de achttiende eeuw was de mobiliteit van de
musici - toondichters, zangers, violisten, organisten, dirigenten, leraren e.a. - overal
heel sterk ontwikkeld.
Bij de wetenschappers migreerden vooral de medici en de humanisten heel veel.
Bij de dokters ging het vooral om de uitoefening van het beroep (50%), in mindere
mate om opleiding (33%). Bij de humanisten komt men de hoogste migratiecijfers
tegen: 87%! Meer dan de helft deed dat voor een opdracht, circa een derde voor
studie en onderzoek.
Voor de kunstbeoefenaars van ons land was de achttiende eeuw dan ook geen tijd
van honkvast gebonden zijn aan het eigen atelier. Bijzonder veel van hen werkten
voor vreemde opdrachtgevers en trokken naar het buitenland, waar hun veel eer te
beurt viel. De architectuur stond in een bijzonder hoog aanzien. Wij beschikten over
talentvolle bouwmeesters. Een van de meest bekende, J.P. van Baurscheit de Jonge
(1699-1768), was jaren lang werkzaam in Holland en Zeeland. Hij kreeg er trouwens
ook een deel van zijn opleiding. Laurent Dewez (1731-1812) werkte enkele jaren
als hofarchitect in Portugal, voerde dan bestellingen uit in Napels en in Rome en
kwam dan als officiële architect naar Brussel. Vader David 't Kint (1695-1770) en
zoon Louis (1734-?) gingen voor hun navorming naar Frankrijk. Anderzijds kwam
de Franse architect Barnabé Guimard († 1792) naar Brussel en Antwerpen en
verrichtte daar zulk monumentaal werk, dat men hem wel eens als Belg
gecatalogiseerd heeft. Het parlementsgebouw te Brussel is immers door hem
ontworpen naast vele andere projecten.
Onze beeldhouwers werden bijzonder door de hoven van Londen, Parijs, Munchen
en Berlijn-Potsdam aangetrokken. Laurent Delvaux (1696-1778) werkte na zijn
bijscholing te Rome vooral te Londen. G.L. Godecharle (1750-1834) ging na zijn
opleiding te Parijs voor opdrachten naar Berlijn en Londen. In de Engelse hoofdstad
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werkten ook nog P.G. Scheemaecker de Jonge (1691-1781) en J.M. Rysbach
(1692-1770). Beiden waren beeldhouwers. De schilder P.J. Van Reysschoot
(1702-1772) kreeg zoveel opdrachten in Groot-Brittannië dat hij in zijn Gentse
vaderstad de bijnaam ‘de Engelsman’ kreeg.
Het hof van de Beierse keurvorsten en de stad Munchen oefenden geen geringere
aantrekkingskracht uit. De aanwezigheid van keurvorst Max-Emmanuel als landvoogd
te Brussel in het begin van de achttiende eeuw was daar niet vreemd aan. Wel was
men er veeleisend: alleen gereputeerde kunstenaars kregen er opdrachten. Zo werden
schilders als P.J. Horemans (1700-1776) en beeldhouwers als W. de Groff
(1681-1742) er ontboden en brachten er het grootste deel van hun leven door.
In Frankrijk werkten de schilders J.P. Tassaert (1727-1788), J. Verberck, J.
Camberlain, K. van Falens en J.P. Verdussen. Te Berlijn voerden G.L. Godecharle
en J.P. Tassaert opdrachten uit. De schilders J. de Roore (1686-1747) en K. Breydel
(1678-1733) kregen opdrachten vanuit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De
beeldhouwer J. Crésant verzorgde bestellingen te Utrecht en zijn collega J.B. Xavey
(1697-1742) zou in Holland bij de uitvoering van zulke bestellingen sterven.
Ook verdere gebieden deden een beroep op de meest begaafden van onze
kunstenaars. Te Wenen vertoefde de schilder J. Geeraerts (1707-1791), te Kopenhagen
A. van Papenhoven en te Sint-Petersburg J. Camberlain. En onze opsomming is verre
van volledig.
Betreffende de literatoren is het voldoende bekend hoe zij van elders naar dit vrije
land kwamen en er enkele dubieuze publikatie-experimenten opstelden.
De grenzen van de wereld van kunsten en wetenschappen waren die van Europa.
Men voelde er zich rustig thuis. Men kwam even gemakkelijk naar hier als onze
mensen over de landsgrenzen gingen. Uit Italië kwam Antonio Pellegrini (1675-1741)
voor een late navorming en voor kennismaking. Van uit Holland kwamen Jacob de
Wit (1695-1754) en Cornelis van Spaendonck (1746-1829) over voor opleiding.
Anderen kwamen gewoon een kijkje nemen zoals de muziekcriticus Charles Burney
uit Engeland, de Franse hofschilder J.B. Descamps, de Britse portrettist Joshua
Reynolds en de graveur Samuel Ireland. Soms schreven zij druk gelezen werken
over ons land met tekeningen, ‘on the spot’ gemaakt. Het reizen was een ontspanning
geworden. De Europese wereld was opengegaan.
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De Muntschouwburg in de 18de eeuw
Reinder Pols
In dit Mozartjaar 1991 loopt de Muntschouwburg eens te meer in de kijker met zijn
internationaal gelauwerde Mozartcyclus. Nu zijn we er verwend met een repertoire
dat nog uitsluitend uit meesterwerken bestaat, en dat in optimale omstandigheden
getoond kan worden. In de ‘eeuw van Mozart’ was de toestand er echter heel anders...

Het gebouw
Toen de Muntschouwburg in het jaar 1700 zijn deuren opende, had Brussel al een
vijftigjarige traditie van Italiaanse opera achter de rug, eerst in het ‘Théâtre de la
Cour’ van het Paleis op de Coudenberg, en vanaf 1682 in de ‘Opéra’ aan de Hooikaai.
Er had zich in die tijd een publiek voor dit genre gevormd, zodat Giovanni Paolo
Bombarda, architect, schatbewaarder van keurvorst Maximiliaan van Beieren,
gewiekst zakenman en groot theaterliefhebber, brood zag in het oprichten van een
nieuw theater. In het centrum van Brussel was daarvoor toen ruimschoots plaats,
gezien een groot deel van de stad in 1695 was platgelegd door de Franse
bombardementen van Maarschalk de Villeroy (die o.a. ook de Grote Markt grotendeels
verwoestte). Bombarda kocht het braakliggende terrein waarop het
Ostrevant-herenhuis gestaan had, de plaats waar voordien munt geslagen werd, en
het nieuwe theater kreeg dan ook de naam ‘de Munte’, of, zoals Bombarda het zelf
doopte, ‘Grand-Opéra sur la Monnoie’. Dit theater was gelegen op de plaats van het
huidige Muntplein; de zaal zou in gebruik blijven van 1700 tot 1819, toen men het
eerste theater afbrak nadat er achter, op de plaats van de tegenwoordige
Muntschouwburg, een nieuw theater gebouwd was.
Onder leiding van architect Paolo Bezzi werd het theater, tussen 1696 en 1700,
geheel door Italianen gebouwd, en nadien gedecoreerd door Servandoni. Het spreekt
vanzelf dat het dan ook volledig aan de esthetische normen van het ‘théâtre à
l'italienne’ beantwoordde: hoefijzervormig grondplan van de zaal, geen balkons maar
wel vijf verdiepingen loges boven elkaar,... kortom: alles was erop gericht dat men
als toeschouwer goed kon gezien worden, want opera was voor de hogere standen
in de eerste plaats een sociale aangelegenheid (nil novi sub sole...). Bij de enige
verbouwing die aan deze zaal in de 18de eeuw uitgevoerd werd, voorzag men vier
luxe-loges elk van verwarming, van een eetzaal en van een speelzaal! Naar verluidt
had de zaal een capaciteit van zo'n 1200 toeschouwers. Tegen het einde van de 18de
eeuw bleek men niet meer gelukkig met deze architectuur, want reeds vanaf 1785
liep men met plannen rond om dit theater door een nieuw te vervangen, maar zoals
gezegd zou het nog tot in 1819 duren voor men die ten uitvoer bracht.

De interne organisatie
De leider en uitbater van het nieuwe theater werd door de vorst benoemd: hij kreeg
een ‘octrooi’, wat een quasi-monopolie inhield voor het opvoeren van theaterstukken,
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zowel gesproken als gezongen, in Brussel, en hij behield daarbij nog het recht zich
te laten vervangen door een directeur voor het dagelijkse beleid en mocht zelf zijn
artistieke equipe samenstellen. Bombarda, de oprichter van het theater, was er
logischerwijze ook de eerste octrooihouder van. Met de ervaring die hij opgedaan
had in de ‘Opéra’ aan de Hooikaai, verzamelde hij een groot gezelschap van zo'n 20
zangeressen en evenveel zangers, stelde hij een orkest van een dertigtal musici samen
en benoemde zijn vroegere medewerker Pietro Antonio Fiocco tot muziekdirecteur.
Bombarda' s succes moet erg groot geweest zijn, want in 1705 krijgt hij een monopolie
(dat eerst in 1766, met de komst van Karel van Lorreinen, zal ingetrokken worden)
voor ‘opéra's, toneelvoorstellingen en bals met de toelating van de magistraat, maar
met uitzondering van amateuropvoeringen, koorddansers en marionettentheaters’,
en later kreeg hij zelfs het exclusief privilege voor theatervoorstellingen in het hele
land. Zijn financiële successen kwamen alleszins niet voort uit de operavoorstellingen,
maar wel uit de bals, die enorm veel opbrachten... Bombarda was het die de structuur
van het theater vastlegde, geschoeid op Italiaanse leest.
De verdere evolutie van de Muntschouwburg in de 18de eeuw is echter een
aaneenschakeling van intriges, financiële catastrofes en faillissementen. Onder de
verschillende latere octrooihouders volgden de directeurs elkaar in spoedtempo op:
voor het einde van de eeuw tellen we niet minder dan 59 machtswisselingen, waarbij
de directie vaak in handen van

De eerste Brusselse Muntschouwburg gebouwd door Paolo en Pedro Bezzi (1697-1700)
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één man was, maar soms ook door meerderen of zelfs door de ‘artistes en société’
waargenomen werd. De politieke verschuivingen in het Brussel van de 18de eeuw
(de Spaanse Nederlanden gingen verscheidene malen door Oostenrijkse en Franse
handen!) kunnen hiervoor slechts in geringe mate verantwoordelijk gesteld worden.
Eindelijk was het enkel in de korte Franse overheersing van 1745 tot 1749 dat de
politieke macht rechtstreeks ingreep in de directie van het theater: Maarschalk de
Saxe zette de toenmalige directeurs af en plaatste de beroemde Franse theaterauteur
Charles Simon Favart aan het hoofd van het theater (en zette hem weer af toen diens
vrouw niet wilde ingaan op zijn avances...). Daarentegen bleef de directie in de
woelige jaren na de Franse Revolutie in het zadel zitten terwijl wel de naam van het
ensemble een tiental malen veranderde (van ‘Les Comédiens ordinaires de S.A.R.
le prince Charles de Lorraine’ net voor 1789, over ‘Les Comédiens réunis des
républiques française et belgique’ in 1793, tot ten slotte ‘Le Théâtre Royal’ in 1799).
De ware redenen van de instabiliteit waren financiële problemen: de kosten van het
opera-maken lagen zeer hoog en konden niet altijd opgevangen worden met de
opbrengst van bals. Blijkbaar was het toen reeds onmogelijk theater te brengen zonder
overheidssubsidies... De produktievoorwaarden waren echter heel anders. De
creativiteit van de operacomponisten leek onuitputtelijk en men kon blijven putten
uit een steeds aangroeiend repertoire. Wat de uitvoering betreft, had het genre echter
zijn eigen wetmatigheden, die weinig te maken hadden met ons huidige muziektheater.
Grote vocale virtuositeit kwam centraal te staan, waarbij de ‘actie’ zich dan
voornamelijk op de avant-scène afspeelde (akoestisch de dankbaarste plaats voor
een zanger), in theaterkostuums die de zangers zelf meebrachten en in op doek
geschilderde type-decors (de Munt bezat in 1831 een veertiental van dergelijke
decors: ‘een’ bos, ‘een’ plein, ‘een’ paleis, ‘een’ gevangenis...) die uiteraard weinig
rekening hielden met de eigenheden van het specifieke kunstwerk. De zangers werden
niet à la carte voor een bepaalde rol in een bepaalde produktie uitgekozen, maar wel
voor een heel seizoen aangeworven. Het ensemble resideerde uiteraard te Brussel,
maar werd in oorlogstijd vaak meegenomen met de strijdende troepen (zoals de
Maarschalk de Saxe geregeld deed in de vier jaar Franse overheersing); tegen het
einde van de eeuw werd het ensemble dan om andere redenen op tournee gestuurd,
namelijk om de revolutionaire ideeën uit te dragen in wat later België zou worden.

Het repertoire
Anders dan tegenwoordig was ‘de Munte’ in de 18de eeuw niet in de eerste plaats
een operahuis: de programmering vermeldde zowel gesproken toneel (tragédies en
comédies) als ballet of opera (opéra comique en grand-opéra), waarbij de verhouding
tussen gesproken en gezongen theater ongeveer vijftig-vijftig was, met een duidelijke
voorkeur echter voor het lichtere genre binnen elke discipline. Bals, optredens van
‘wonderkinderen’ en allerlei andere attracties kwamen dit programma aanvullen.
Brussel volgde Parijs op de voet wat de keuze van het repertoire betreft. Franse
stukken genoten de voorkeur, maar ook het Italiaanse repertoire kwam aan bod. Of
de Zuidelijke Nederlanden nu onder Spaans, Oostenrijks of Frans bewind stonden,
had hierop weinig of geen invloed. Bij het begin van de 18de eeuw waren het
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voornamelijk, wat de opera betreft, de werken van Lully maar ook van Dancourt en
Molière voor het gesproken toneel, met later nog Marivaux, Racine en Corneille
erbij. Naar het einde van de eeuw toe schoof de allesoverheersende populariteit van
André-Ernest-Modeste Grétry de werken van zijn oudere collega's opzij; typisch was
echter dat van deze Luikse componist geen enkel werk in Brussel gecreëerd werd
maar dat ze steeds eerst in Parijs boven de doopvont gehouden werden. Met eigen
creaties had men blijkbaar slechte ervaringen, want het stadsbestuur eiste toen dat
alleen nog stukken zouden opgevoerd worden die reeds elders succes gekend hadden.
Voornamelijk stonden hiervoor de theaters van Favart en Feydau en de Grand-Opéra
te Parijs model. Rond 1780 stond Brussel echter bekend voor zijn opera-uitvoeringen
die kwalitatief hoogstaander bleken dan die van Parijs!
De censuur bemoeide zich weinig met de keuze van de stukken. Wel eiste ze vanaf
1794 dat ‘de geliefkoosde liederen van de republiek’ (La Marseillaise, Ça ira, enz.)
zouden opgenomen worden in de voorstellingen.

En Mozart?
En waar blijft Mozart in deze programmering? De lijst van de eerste opvoeringen
van zijn werken in Brussel mag ons vandaag onwaarschijnlijk lijken, maar toch heeft
men moeten wachten tot 1807 voor de eerste Mozart-opera in de Munt werd
opgevoerd. Op 1 april 1807 beleefde Don Giovanni zijn Brusselse première, dus
zowat 20 jaar na de creatie te Praag! Dit was trouwens het enige werk van Mozart
dat nog in de 18de eeuwse zaal werd geprogrammeerd. In de nieuwe zaal kwam in
1822 Le Marriage de Figaro op de planken (in Franse versie!) en in 1829 Die
Zauberflöte (in Duitse versie!) maar het zou tot in 1880 duren voor dit laatste werk
zou doorbreken bij het Brusselse publiek (in de Franse bewerking door F.A. Gevaert!)
zonder er echter echt populair te worden. Voor de andere Mozart-opera's moest men
wachten tot in de 20ste eeuw: Bastien undBastienne in 1900; Die Entführung aus
dem Serail (als L'Enlèvement au Serail in de Franse adaptatie van o.a. de toenmalige
Muntdirecteur Maurice Kufferath) in 1902; het ballet Les petits riens, gereconstrueerd
door Fr. Ambrosiny, in 1914; Cosifan tutte eerst in 1923; Idomeneo in 1932 (in
Franse versie en in arrangement van Wallenstein en Richard Strauss); Der
Schauspieldirektor in 1956 als eenmalige voorstelling; en tot slot Lucio Silla in 1985
en Lafinta giardiniera in 1986 als enkele van de meesterwerken uit de nieuwste
Brusselse Mozartcyclus...
De erkenning van het operagenie Mozart door Brussel kwam zeer laat...

Vlaanderen. Jaargang 40

268

‘Messe des Morts’ van François-Joseph Gossec Model voor Mozarts
Requiem
Louis Devos
Tijdens de plaatopname voor ERATO van het Requiem (Grande Messe des Morts)
van onze landgenoot Gossec, was ons allen de gelijkenis zowel qua sfeer, harmonie
en motieven met Mozarts Requiem opgevallen. Niemand zag het verband, want
Gossecs Requiem stamt van 1760 - 10 jaar na de dood van J.S. Bach - en dat van
Mozart ontstond 31 jaar later (1791).
Nog vóór onze Gossec-plaat werd uitgebracht verscheen in het ‘Österreichische
Musikzeitschrift’ een onthullend artikel van de Weense Mozart-specialist Prof.
Hartmut Krones met als titel: ‘Ein Französisches Vorbild zu Mozarts Requiem:
Gossec!’
Gossec is geen ‘Franzose’ maar een Belg, geboren 1734 in Vergnies (Henegouwen).
Hij studeerde van zijn negende tot zijn zeventiende jaar klavecimbel, viool en
compositie in Antwerpen, waar hij als knaap werd ingelijfd in het knapenkoor van
de O.-L.-V.-Kathedraal. Daarna vertrok hij, samen met zijn vriendin naar Parijs waar
hij direct werd opgenomen in het orkest van J.Ph. Rameau.
De meesten onder ons kennen zelfs zijn naam niet meer en nochtans heeft geen
enkel Belgisch musicus zo zeer zijn stempel gedrukt op de muziek van het einde van
de 18de en het begin van de 19de eeuw.
Na Rameau, Karl Stamitz en Mondonville te hebben weggewerkt, dirigeert Gossec,
pas 22 jaar, het grootste orkest van Parijs, toen het middenpunt van de Europese
muziekwereld. Hij is lid en medestichter van ‘L'institut de France’, stichter van de
‘Concerts d'Amateurs’, directeur van de beroemde ‘Concerts spirituels’, medestichter
en eerste inspecteur van het ‘Conservatoire de Paris’, dat model stond voor al onze
conservatoria. Hij leidde er de compositie-klas tot zijn 81ste (in 1815) en stierf, 96
jaar oud, in 1829 (één jaar na Beethoven). In 1760 - Mozart was toen vier jaar componeert Gossec zijn beroemd geworden ‘Messe des Morts’. Het manuscript, dat
verloren werd geacht, vond ik toevallig in La Louvière terug. Het was deze tweede
en door Gossec zelf verbeterde versie die wij op C.D. hebben opgenomen.
Volgens historicus Pierre Hédouin werd het stuk met groot entoesiasme in Parijs
onthaald en werd Gossec meteen geprezen en geloofd als één van de grootste
componisten van zijn tijd. Het aantal uitvoeringen was enorm en staan ook voor een
groot gedeelte vermeld op de eerste pagina van het manuscript.
Wat is er nu zo nieuw, zo futuristisch aan deze ‘Messe des Morts’? (De titel
‘Requiem’ was in Frankrijk niet gebruikelijk; men schreef wel composities op een
‘Dies Irae’, een ‘De Profundis’, of op het steeds terugkerende ‘Te Deum’). De aria's
van de sopraan kan men plaatsen naast de concertaria's van Mozart. De tenor-aria
‘Spera’ brengt ons in de sfeer van de Belmonte-aria's uit de ‘Entführung’. De melodie
van het ‘Pie Jesu’ voor tenor, bas en koor ademt de romantische sfeer van het midden
van de 19de eeuw. Het meest verbazende is wel het ‘Tuba Mirum’ waarin Gossec
een koperensemble in de verte verrassend laat inspelen (orchestre lointain). Dit
nieuwe procédé vinden we terug bij Beethoven, Berlioz, Verdi en in de achtste
symfonie van Mahler. Het meest revolutionaire van de Dodenmis is echter wel dat
zij ‘voor niemand’, voor geen enkele gelegenheid is geschreven. ‘Ik schrijf wat ik
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wil en wanneer ik wil’. Beethoven en ook Schubert zullen hem daarin volgen.
Voordien was de muziek steeds ‘in dienst van...’.

Titelblad van Gossecs ‘Dodenmis’. (Handschrift bewaard in de Bibliotheek van het Koninklijk
conservatorium van Brussel) Hoewel dit partituurblad duidelijke sporen van veelvuldig gebruik
vertoont, kan men er toch heel wat interessante gegevens op aflezen. De volledige titel van de
compositie luidt ‘Missa pro Defunctis a piu voce i piu stromenti da F.J. Gossec. Partitura’. Rechts
staat de eerste uitvoering vermeld (in het Frans): ‘executée pour la 1er fois au mois de mai 1760 aux
Jacobins rue St. Jacques’. Daaronder kan men nog een aantal uitvoeringsdata ontcijferen.
Links ziet men de authentieke bezetting met het gedetailleerde aantal zangers en instrumenten door
Gossec zelf aangeduid met daarbij de vermelding ‘copies qui on servi à la messe aux feuillants le 26
oct. 1770.’ Dat de Franse spelling van Gossec niet vlekkeloos is, nemen we er graag bij...
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Dat de zo begaafde Gossec tijdens de Franse Revolutie verzeild geraakte in de
patriotisch-nationalistische uitspattingen kunnen we alleen betreuren. Zijn
muziekwerken van die periode zijn voor ons niet te genieten, alhoewel hij ook daar
door zijn vernieuwingen de komende generaties enorm heeft beïnvloed. Tijdens de
massale revolutionaire openlucht-concerten met 2400 zangers en 1600 musici liet
hij alleen de blazers en het slagwerk spelen. Weg met de snaren!
Aldus werd Gossec, zonder het te vermoeden, de peetvader van al onze harmonies
en fanfares. De grote openlucht-oratoria van Peter Benoit b.v. en de massale
zangfeesten zijn in feite verre navolgingen van die revolutionaire gebruiken, hoewel
dan natuurlijk andere nationalistische en/of culturele motieven de lading dekken.
Het is verbazend hoe weinig over Gossec gesproken wordt in de ontelbare
Mozart-biografieën; nochtans zijn er in het korte leven van Wolfgang weinigen die
door hem ‘mein sehr guter Freund’ genoemd worden, zoals hij met fierheid naar zijn
vader schrijft. Het lijdt geen twijfel dat Mozart en Gossec elkaar zeer goed hebben
gekend en hun vriendschap op een wederzijdse bewondering berustte.
Reeds tijdens zijn eerste reis naar Parijs (1763-1764) maakte de kleine Wolfgang
kennis met de dertigjarige Gossec, die als leider van het orkest bij de Prince de Conti
en als gevierd componist, grote invloed had op het Parijse muziekleven. Het lieftallige
Mozart-beeld in het Louvre-museum werd in het Palais van Conti geschilderd. Al
die nieuwe muziek in Parijs maakte grote indruk op de kleine wonderknaap en
beïnvloedde sterk zijn volgende composities. Vooral Gossec, door Jacques Gabriel
Prud'homme als ‘protecteur de Mozart à Paris’ betiteld, vinden we terug in de latere
werken van de jonge klaviervirtuoos. Tijdens éénzelfde concert klonken Gossecs
‘La Fête du Village’ en Mozarts balletpantomine ‘Les Petits Riens’. In een brief aan
zijn vader Leopold drukte de kleine Wolfgang zijn voldoening uit over de levendige
beoordeling van zijn werk door de ‘Grossmeister’ Gossec.
De grootste verbazing beleeft Mozart bij het beluisteren van Gossecs ‘Messe des
Morts’. Dergelijke muziek heeft hij nog nooit gehoord. Tot het einde van zijn korte
levensdagen zal hij de thema's, motieven en harmonieën ervan in zijn eigen grote
werken opnemen.
Het meest in ‘het oor springend’ zijn de gelijkenissen tussen het Requiem van
Gossec (1760) en dat van Mozart (1791). In verband met Mozarts Requiem botsen
we steeds op dezelfde twee vragen:
Welke delen zijn werkelijk van hem of/en werden aan de hand van verbale uitleg
en schetsen door Süssmayer - een minder begaafde leerling van Mozart - verder
uitgewerkt?
Door welke componisten heeft Mozart zich laten inspireren bij het schrijven van
zijn onafgewerkte dodenmis?
Mozart was niet per se een vernieuwer in de muziek. Hij schreef ze beter, subliemer
dan al zijn collega's, wiens werken hij goed kende.
Reeds in 1825 verscheen van Gottfried Weber een agressief artikel ‘Ueber die
Echtheit des Mozartschen Requiem’, waarin hij de overduidelijke Haendel-sfeer van
het eerste deel zelfs betitelde als vroege ‘Studien nach Haendelschen Originalen’ die
Süssmayer samen met zijn ‘eigen’ composities (daarover later meer) in het Requiem
zou hebben ingelast; een grove vergissing natuurlijk.
Mozart kende de muziek van Haendel zeer goed. Maakte hij niet een nieuwe versie
van diens ‘Messiah’, met klarinetten e.d.? Foei, zullen de authenticiteitspuristen
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uitroepen. Had het godenkind Mozart dan werkelijk zo'n slechte smaak? Eerst in
1826 na de ‘Neue, nach Mozarts und Süssmayer's Handschriften berichtigte Ausgabe’
kon men duidelijk de juiste scheiding maken tussen de delen van Mozart en die van
Franz Xavier Süssmayer. Dat dacht men toch!
Na de dood van Graf von Wallseg-Stuppach, de ‘zwarte man’ en besteller van
Mozarts Requiem, was Süssmayer niet meer gebonden aan zijn zwijgplicht en schreef
hij prompt aan de uitgever ‘Breitkopf en Härtel’ dat ‘Mozart van het Kyrie, Dies
Irae, Domine Jesu Christe de vier zangstemmen, de bas en de becijfering hiervan
volledig had geschreven; voor de orkestratie had hij (Mozart) slechts gedeeltelijke
aanduidingen gegeven’.
Nog volgens Süssmayer was in het ‘Dies Irae’ het ‘Qua resurget ex favilla’ Mozarts
laatste geschreven zin. Vanaf het vers ‘Judicandus home reus’, het Sanctus, Benedictus
en het Agnus Dei is ‘alles völlig neu durch mich (Süssmayer) komponiert’.
Deze op zijn minst onvriendelijke brief zou, volgens Dieter Schikkling, wel het
gevolg kunnen zijn geweest van het plotse afbreken van de liefdesverhouding met
Constance, Mozarts echtgenote.
Tien jaar later komt Süssmayer op zijn woorden terug en geeft toe dat hij een groot
aantal schetsen van Mozart ontving met alle nodige notities om het werk te
vervolledigen. In grote tegenspraak met Süssmayers beweringen zijn de uitspraken
van Constance en haar zus Sophie, die steeds hebben volgehouden dat Wolfgang
‘das ganze Requiem’ heeft geschreven. Ikzelf heb mij, als tenor, tijdens de vele
uitvoeringen van Mozarts Requiem, steeds afgevraagd hoe het mogelijk was dat een
slechte componist (Süssmayer) plotseling zulke mooie muziek kon schrijven, wanneer
hij Mozart moest imiteren. Door mijn ontdekking van Gossecs Requiem en de
verbluffende studie van Prof. Hartmut Krones komen de verklaringen van Süssmayer
m.i. zeer op de helling te staan. Ik wil duidelijk onderstrepen dat er nooit sprake is
geweest van plagiaat. Uitlenen, overnemen, gebruiken of zelfs letterlijk afschrijven
van motieven uit het werk van een collega was een grote eerbetuiging.
Van de vele gelijkenissen die we aantreffen in de Dodenmis van Gossec en Mozart
laten we er hier enkele volgen.
Het eerste fuga-thema van Gossecs ‘Introitus’:
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neemt Mozart letterlijk over in zijn grootse, onafgewerkte mis in C-klein.

Zelfs de toonaard is identiek gebleven.
Dit thema komt dan ook terug in Mozarts ‘Davidde Penitente’, maar dan met een
andere tekst.

Sedert de vroegbarok was deze chromatisch-dalende kwart het symbool van de dood.
Purcell gebruikt het twaalf maal als chaconne-thema in de slot-aria van Dido, juist
vóór haar zelfdoding. Dvorak heeft, na de dood van zijn vierjarig dochtertje, deze
dalende kwart eveneens benut in zijn klaviertrio. Prof. Hartmut Krones merkt terecht
op dat deze dalende kwart, ook in de omkering als een rode draad door Mozarts
Requiem loopt.
In de Kyrie-fuga lezen we:

en in het ‘Dies Irae’, maat 9:

De sopraansoliste zingt in het Benedictus:

Bij de inzet van het Introïtus van Gossec zingt het koor de volgende
akkoordenreeks:

Bij Mozarts ‘Agnus Dei’ komen deze akkoorden identiek terug:

Later herneemt Gossec deze akkoordenreeks in majeur; Mozart doet dit eveneens.
In hetzelfde ‘Agnus Dei’ bij Mozart is de vioolversiering gegroeid uit de opvallende
vioolmelismen in Gossecs ‘Pie Jesu’ voor het koor. Ook de verrassende
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dynamiek-afwisseling per maat (mf-p, mf-p, mf-p, enz...) staan duidelijk eerst bij
Gossec.
Süssmayer heeft Gossec nooit gekend, maar heeft wel beweerd het hele ‘Agnus
Dei’ te hebben geschreven. Hoe komt hij plotseling aan al die Gossec-elementen?
Op het thema ‘Cum sanctis tuis in aeternum’:

bouwt Gossec een meesterlijke fuga die de grote contrapuntische scholing van
Antwerpen eer aandoet. Mozart neemt dit thema letterlijk over in zijn grote mis in
C-klein en bouwt daarop ook de magistrale eind-fuga in zijn ‘Davidde Penitente’:

Elkeen die het Mozart-Requiem gezongen of beluisterd heeft herkent het volgende
motief in de koorstemmen van het ‘Confutatis’:
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In zijn orkestrale inleiding van het ‘Dies Irae’ brengt Gossec een muzikale groet
aan zijn weldoener en beschermer in Parijs: J.Ph. Rameau:

Deze dalende, gepunte toonladder van Gossec heeft Mozart letterlijk overgenomen
op de tekst ‘Flammis acribus addictis’. In zijn indrukwekkende ‘Tuba Mirum’ gebruikt
Gossec de grote ‘doden’-sprongen in de bassolo:

Mozart, onder de indruk van deze vernieuwing, doet hetzelfde in zijn ‘Tuba
Mirum’:

N.v.d.r.: voor zijn opname van ‘Grande Messe des Morts’ van Gossec (ERATO - ECD 75359) ontving
Louis Devos in het Hotel de Ville in Parijs uit de handen van Jacques Chirac de ‘Grand Prix du Disque
de l'Académie 1989’.

De trombone-solo in dit stuk is gekenmerkt door zijn grote afstanden. Die
‘doden’-sprongen vinden we eveneens terug op het einde van ‘Don Giovanni’ in de
rol van de Commandeur, wanneer deze Don Juan bestraffend in de hel (dood) laat
verdwijnen.
In het begin van zijn heerlijk ‘Lacrymosa’ voor twee sopranen laat Gossec het
(ingekort) motief van het Gregoriaans ‘Dies Irae’ horen. De secunden-spanning
tussen de twee sopranen herneemt Mozart in zijn ‘Recordare’. Nog vele andere
boeiende voorbeelden zouden we kunnen aanhalen.
De ontdekking van Gossecs ‘Messe des Morts’ brengt een nieuwe benadering in de
zo ingewikkelde geschiedenis omtrent Mozarts Requiem. We weten allen hoe
doodziek hij zich voelde bij het schrijven ervan. Was Gossec, ‘der guter Freund’,
een verre herinnering, of putte Mozart eenvoudig uit de bestaande kerkelijke muziek
van vroeger, zoals het toen gebruikelijk was? In één van zijn brieven aan zijn vader
(1783) klaagt Mozart over de verloedering, de slechte smaak in de kerkelijke
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composities en uit hij de wens ‘dat men zich meer moet laten inspireren door grote,
vroegere meesters’. In feite voegde hij de daad (de muziek) bij het woord. Was het
niet een enige gelegenheid tijdens dit Mozart-jaar Gossec, de Waalse boerezoon die
acht jaar in Antwerpen studeerde en de muziek van Mozart zozeer heeft beïnvloed,
in eer te herstellen met één concert?
Laten we eindigen met een citaat van Stadler (1825): ‘In zijn laatste levensjaren
wist Mozart nog de grote meesters naar waarde te schatten. Dan echter schreef hij
“zijn” muziek, die nooit geëvenaard werd. Mozart schonk de mensheid zijn volledig
“Requiem” als “Opus summum viri summi” zoals de oude Johan Adam Hiller het
met eerbiedige ontroering neerschreef’.
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Pieter Van Maldere (1729-1768)
Componist in dienst van Karel van Lorreinen tentijde van het bezoek
van de Mozarts aan Brussel
Willy Van Rompaey
Half oktober 1763 stopte de reiswagen van de familie Mozart voor het Hôtel
d'Angleterre aan het Kantersteen te Brussel. Het was één van de haltes tijdens de
meer dan 3 jaar durende reis door Leopold Mozart gepland, die hen via Brussel naar
Parijs en Londen zou brengen.
De bedoeling was ondermeer de bijzondere begaafdheid van de kinderen de
demonstreren, contacten te leggen en inkomsten te verwerven om in het onderhoud
te voorzien. Te Brussel verliep het allemaal niet zo vlot. Het duurde tot begin
november alvorens de Mozarts erin slaagden tot de prinselijke concertzaal door te
dringen.
Leopold Mozart noteerde op een afzonderlijke lijst de namen van de voornaamste
personen die hij ontmoette. Voor Brussel vermeldde hij onder andere de 3 broers
Van Maldere en Vicedom, eraan toevoegend dat het musici waren. Met Vicedom,
eraan toevoegend dat het musici waren. Met Vicedom bedoelde Leopold de cellist
en hofmusicus. Merkwaardig is wel dat Leopold Mozart niet spreekt over de
toenmalige muziekdirecteur H.-J. De Croes. Naast deze waren daar toen ook nog
Vistumb en Krafft als componisten actief.
De muziekkapel die De Croes aan het hof ter beschikking had, telde niet meer dan
15 instrumentisten en bestond uit 3 eerste en 3 tweede violen, 2 altviolen, 2 cello's
en één violone. Die elf konden eventueel nog aangevuld worden met 2 hobo's, één
fagot en een klavecimbel.
Bij de violen werden de lakens uitgedeeld door de Van Malderes, de Rottenbourgs
en de L'Oeillets.
Pieter Van Maldere die toen het muziekleven aan het hof van Karel van Lorreinen
volledig beheerste, werd op 16 oktober 1729 te Brussel geboren, als derde zoon uit
het huwelijk van Jan-Baptist van Maldere en Anna Boegaert. Hij moet als kind een
degelijke opleiding genoten hebben, want op 31 januari 1746 werd hij als jongste
tweede violist opgenomen in het orkest, dat toen nog onder leiding stond van
Jean-Joseph Fiocco. Bij diens overlijden, einde maart van hetzelfde jaar, werd De
Croes die concertmeester was, ook nog plaatsvervangend muziekdirecteur. Wanneer
in 1749 Karel van Lorreinen,
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Inschrijving in het doopregister

die wegens oorlogsomstandigheden van 1744 tot dan afwezig was, terugkeerde,
benoemde hij De Croes tot muziekdirecteur en bevorderde hij de twintigjarige Van
Maldere tot concertmeester. Het is duidelijk dat de prins deze beslissing nam op
voorstel van De Croes aangezien hij zelf de jonge virtuoos voordien nooit had
gehoord. Pieter van Maldere werd in zijn vroegere functie vervangen door zijn oudere
broer Willem. In 1751 reisde Van Maldere naar Dublin, waar hij op 25 september
voet aan wal zette.
Zijn eerste optreden op 9 oktober voor The Charitable Musical Society, in de
Philharmonick Room, verliep succesvol. Alleen tijdens het seizoen 1751-1752 vinden
we hem op de affiche. De programma's in Dublin bevatten vooral muziek van Corelli,
Vivaldi, Tartini en Händel. Opvallend is echter dat tot 1760 geen enkel werk van
Stamitz werd uitgevoerd. In de Faulkner's Dublin Journal nr. 1616 van maart 1752
verscheen
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Fragment uit het Quartbuch.
De nrs. 34-36-37 zijn verloren symfonieën.

een advertentie waarin Van Maldere een bundel met 6 sonaten voor 2 violen en basso
continuo aankondigt en die begin december verscheen.
Op 20 maart 1753 gaf hij zijn afscheidsconcert in de Crow-Street Musick Hall.
Via Londen, waar hij met J. Walsh een regeling trof voor een heruitgave van zijn
Dublin-sonaten, reisde hij terug naar Brusel.
In 1754 speelde hij een eigen vioolconcert op het Concert Spirituel van 15 augustus
te Parijs. Hij ontmoette er de hertog van Antin aan wie hij zijn eerste reeks van 6
symfonieën voor strijkers en 2 hoorns opdroeg. Het zijn de enige werken in dit genre
die hij eigenhandig van een basso continuo voorzag. Zij verschenen omstreeks 1756
bij Bayard/Le Clerc en werden tweemaal herdrukt.
In 1757, zo meldt Fétis, publiceerde hij te Brussel 6 symfonieën, ditmaal alleen
voor strijker. Intussen componeerde hij nog kamermuziek en enkele komische opera's.
De Parijse muziekuitgever de la Chevardière startte zijn bedrijvigheid met een
advertentie in de Annonces, affiches et avis divers van 12 juni 1758, waarin hij
werken van Van Maldere aankondigt.
Prins Karel begreep inmiddels over welke uitzonderlijke talenten zijn
concertmeester beschikte. Hij nam hem mee op zijn talrijke reizen en stelde hem
voor aan een select gezelschap van keizers, prinsen en allerlei adellijke dames en
heren. Zij rekenden hem tot de grootste virtuozen. Bij de thuiskomst van zo een
succesvolle reis was de prins dermate tevreden dat hij zijn musicus meteen tot
kamerdienaar bevorderde. Pieter wist het echter zo te regelen dat hij als concertmeester
door zijn oudere broer werd opgevolgd en deze op zijn beurt bij de tweede violen
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vervangen werd door hun jongere broer Jan-Baptist. De Van Maldere-groep was nu
voltallig en deze situatie trof Leopold Mozart in 1763 aan.
Ook te Brussel op het Concert Bourgeois trad Van Maldere op. De verslagen van
het concert van 30 mei 1761 in de Gazetin enerzijds en in de Gazette des Pays-Bas
anderzijds, spreken elkaar enigszins tegen. Wel zijn ze het eens over de schitterende
prestatie van onze virtuoos. In 1762 begon Van Maldere zich in te laten met Le Grand
Théâtre de Bruxelles, een onderneming die enkele jaren later ter ziele ging.
In 1764 verschenen zijn populairste werken. In januari kwam bij de la Chevardière
de Simphonie Périodique No 59 van de pers, het enige werk met in het middendeel
een doorlopende solo voor cello.
In april stuurde Venier de Sinfonie A Piu Stormenti no 13 de wereld in en in juni
was het de beurt aan de 6 symfonieën opus 4. Deze reeks werd vele malen herdrukt
en elke symfonie werd ook afzonderlijk uitgegeven. De kritiek was ongemeen gunstig
en de componist werd aan anderen tot voorbeeld gesteld. Zijn faam drong tot in de
verste hoeken door en ook J. Haydn nam symfonieën van Van Maldere op in het
repertorium bij vorst Esterházy.
In 1768 verschenen bij de la Chevardière nog 6 sonaten voor viool en bas en voor
deze uitgever maakte hij nog 3 vioolconcerten persklaar. Voor Venier bereidde hij
zijn 6 symfonieën opus 5 voor. Helaas beleefde hij het verschijnen hiervan niet meer,
want hij overleed totaal onverwacht op 2 november 1768.
De betekenis van Van Maldere moet vooral gezocht worden in de ongeveer 58
symfonieën die hij naliet. Hiervan zijn er nog 42 volledig bewaard. Van de overige
kennen we slechts de incipits zoals die voorkomen in het Quartbuch. In zijn
symfonieën past Van Maldere de geëigende variatie- en orkestratietechnieken van
zijn tijd toe zoals:
- Variatietechniekeh op motieven en thema's.
- Sequenstechnieken al dan niet modulatorisch.
- Orkestratietechnieken waarbij de blazers de functie van de vroegere
modulatorische passages, al of niet met motieven of thema's uit verschillende
delen van het betreffende werk doorweven. Uit deze naar de geest classicistische
compositietechnieken ontstaan soms structuren die we cyclisch zouden kunnen
noemen.

Vlaanderen. Jaargang 40

274

Inschrijving in het overlijdensregister 3 nov. 1768

Voorbeelden hiervan vindt men ondermeer in de symfonie nr. 18 in A
Allegro

Presto
en in nr. 19 in g.
Allegro

Presto

- Het inleidingsmotief van een deel wordt soms in de loop van het stuk bij de blazers
met een motief van een thema verwerkt. Dit is onder andere het geval in de symfonie
nr. 43 in D.
Allegro assai

Dat Van Malderes werken voor sommige tijdgenoten niet onopgemerkt bleven, moge
blijken uit de vergelijking van volgend thematisch materiaal:
Van Maldere symf. nr. 38 in D
Largo (1768)

C.Ph.E. Bach Wq 182/4 in A
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Largo ed innocentemento (1773)

Van Maldere symf. nr. 38
Presto

W.A. Mozart nr. 29 K 201 in A
Allegro moderato (1774)

In de Zuidelijke Nederlanden was Pieter van Maldere ongetwijfeld de belangrijkste
symfonicus van zijn tijd. De invloed die hij met zijn vaak schitterende en sterk
aansprekende symfonieën, reeds volkomen classicistisch van vorm, op tijdgenoten
heeft uitgeoefend is nog niet onderzocht.

Bibliografie:
- Boydell Brian, A Dublin Musical Calendar 1700-1760, 320 blz., Irish Academic
Press Dublin 1988.
- Clercx Suzanne, Pierre van Maldere, 184 blz. + ill., Koninklijke Belgische
Academie Brussel 1948.
- De Haas F./Smets I., Mozart in België, 302 blz., Mercatorfonds-Mozarteum
Belgicum Antwerpen 1990.
- Van Rompaey Willy, P. van Maldere, Thematische Catalogus van de
Instrumentale Werken, 231 blz., Eigen beheer Bekersveld 1 B-2630 Aartselaar
1990.
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De beiaard in de 18de eeuw in Vlaanderen
Luc Rombouts
Een reiziger die in de 18de eeuw door onze streken reisde had veel kans enkele
slapeloze nachten door te maken. In tegenstelling tot de inwoners van onze steden
was hij immers niet gewend aan de klokkenmuziek die ook 's nachts vier- of achtmaal
per uur van een of meerder torens klonk. In verschillende reisverslagen vangen wij
dan ook echo's op van minder aangename nachtelijke muzikale ervaringen.
Te oordelen naar de reisnotities van vader Mozart had zijn gezin geen last van dit
nachtelijk straatlawaai. Wellicht waren zij door de aanwezigheid van een Vlaams
klokkenspel in de buurt van hun huis in Salzburg beter gewapend tegen ontijdige
klokkenmuziek dan de andere vreemdelingen. Of misschien sliepen zij door de
vermoeienissen van de reis nu eenmaal vast genoeg om niet gestoord te worden in
hun nachtrust.
Toen de Mozarts onze streken bezochten kende de beiaard een bloeiperiode. Het
instrument was toen al enkele eeuwen oud.

Portret van Charles Burney, door Thomas Gainsborough, ca. 1770, New York, Metropolitan Museum
of Art.
De Engelse muziekwetenschapper Charles Burney maakte in 1772 een rondreis door Europa. In zijn
werk ‘the Present state of Music in Germany, The Netherlands and United Provinces’ besteedt hij
vrij veel aandacht aan de beiaard, een instrument dat hij nochtans beschrijft als ‘a gothic invention,
and perhaps a barbarous taste, which neither the French, the English, nor the Italians have imitated
or encouraged’. (dl. I, p. 15).

In de late middeleeuwen waren onze belangrijkste torens voorzien van enerzijds
luiklokken met diverse wereldlijke en kerkelijke functies en anderzijds kleinere
klokjes (‘schellen’) die via een automatisch mechanisme de uurslag en eventueel de
kwartieren aankondigden (‘appeelkens’, ‘voorslag’, ‘wekkering’). De eerste beiaard
moet ontstaan zijn toen iemand op het idee kwam om hetzij de luiklokken, hetzij de
klokjes van de voorslag te verbinden met een aantal stokken in een houten kader,
zodat een klavierinstrument ontstond. Kronieken vermelden dat men rond 1480 in
de steden Duinkerke, Aalst en Antwerpen op een nieuwe manier op klokken is gaan
spelen. De eerste ondubbelzinnige vermelding van een beiaardklavier vinden we in
de rekeningen van de stad Oudenaarde in 15101. Ontstaan als een primitief speeltuig
van een tiental klokken groeide de beiaard in de 17de eeuw uit tot een volwaardig
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klavierinstrument dat in de 18de eeuw zijn hoogste bloei bereikte. Laten wij dit
illustreren door enkele markante kenmerken te bespreken van het beiaardgebeuren
in de Vlaamse steden die de Mozarts tussen 3 oktober 1763 en mei 1766 aandeden.
In chronologische volgorde zijn dit Tienen, Leuven, Brussel, Gent, Antwerpen en
Mechelen.

Tienen
Zoals Leopold Mozart in zijn reisnotities aangeeft was Tienen in het midden van de
18de eeuw een stad die betere tijden had gekend. In de 17de eeuw werd de stad, die
gelegen was nabij de grens van het hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik,
door herhaalde plunderingen en brandschattingen in haar groei gefnuikt. Bovendien
verwoestte een brand in 1708 de beiaard en een deel van de Sint-Germanuskerk.
Toch wist het Tiens stadsbestuur voldoende middelen bijeen te brengen om in 1723
bij de gerenommeerde Antwerpse klokkengieter Willem

Toren van de sint-Germanuskerk te Tienen. Deze toren deed ook dienst als belfort. Vanaf 1556 tot
nu huisvestte hij achtereenvolgens drie beiaarden. De huidige beiaard werd in 1723 gekocht bij de
Antwerpse klokkengieter Willem Witlockx.
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Witlockx een nieuwe beiaard van 37 klokken te bestellen. Hiervoor moest wel een
bijzondere belasting op bier, brandewijn, graan en vlees geheven worden2. Tienen
was niet de enige middelgrote Brabantse stad die een beiaard bezat. Ook steden met
slechts enkele duizenden inwoners zoals Herentals en Diest bezaten een volwaardig
klokkenspel. In het algemeen kan men stellen dat het aantal beiaarden per inwoner
in de 18de eeuw veel hoger lag dan nu.
De Tiense stadsbeiaardier speelde elke dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarenboven
speelde hij tweemaal op alle zon- en feestdagen en de dagen die de feestdagen
voorafgingen. Bijgevolg werd de Tiense beiaard meer dan 300 maal per jaar bespeeld,
en dit telkens voor een half uur. Heden ten dage verzorgen stadsbeiaardiers meestal
tussen 20 en 120 bespelingen per jaar, die meestal een uur duren.

Beeld op de voorgevel van het Leuvense stadhuis met een 19de-eeuwse voorstelling van Matthias
Vanden Gheyn, Leuvens stadsbeiaardier van 1745 tot 1785.

Leuven
Werd in Tienen de beiaard intens gebruikt, in Leuven stond het beiaardgebeuren op
een hoger nieau. In de halve dag dat de Mozarts in Leuven verbleven, hebben zij
wellicht niet de gelegenheid gehad kennis te maken met het beiaardspel van Matthias
Vanden Gheyn. Blijkens getuigenissen van tijdgenoten bracht Vanden Gheyn op
zondag voor een talrijk publiek van Leuvenaars en vreemdelingen de meest
schitterende improvisaties ten gehore3. De elf beiaardpreludia die wij van hem kennen
getuigen nog steeds van zijn virtuositeit en compositorische vaardigheid. Wellicht
was de publieke belangstelling voor de bespelingen van Vanden Gheyn uitzonderlijk,
want het beiaardconcert als begrip op zich is slechts anderhalve eeuw later ingevoerd
door de Mechelse stadsbeiaardier Jef Denyn.
In 1745 was Vanden Gheyn stadsbeiaardier geworden door een vergelijkend
examen te winnen waaraan buiten hem onder meer nog de stadsbeiaardiers van
Soignies en Dendermonde hadden deelgenomen4. Het feit dat beiaardiers van andere
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steden naar het ambt van stadsbeiaardier van Leuven dongen, wijst er op dat er in
de 18de eeuw op beiaardgebied een soort hiërarchie bestond tussen steden onderling.
Het ambt van beiaardier in een belangrijke stad werd blijkbaar sociaal en financieel
belangrijk genoeg geacht om een verhuis te overwegen. De functie van stadsbeiaardier
in Leuven stond in die tijd blijkbaar goed aangeschreven, want in 1726 werd Job
Vaes, voorheen achtereenvolgens stadsbeiaardier van Diest en Tienen, te Leuven tot
beiaardier aangesteld. Vaes kon in Leuven trouwens 600 gulden per jaar verdienen,
het dubbele van wat hij in Tienen kreeg en bijna het driedubbele van zijn wedde in
Diest5. Na zijn dood in 1732 werd hij opgevolgd door Karel Peeters, die zijn functie
van stadsbeiaardier van Aalst

Sint-Pieterskerk te Leuven. Op 4 oktober 1763 woonden de Mozarts de mis bij in de Leuvense
Sint-Pieterskerk. In die tijd hing in de vieringtoren van deze kerk de stadsbeiaard van Leuven. Sinds
1932 hangt de stadsbieaard in de westertoren.
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Mars van de Coveniersgilde, uit het Leuvens Bieaardhandschrift (1756).

liet staan om zich te Leuven te vestigen. Andere plaatsen waar wij geregeld beiaardiers
of kandidaat-beiaardier van elders zien opduiken zijn Antwerpen, Gent en Mechelen.
Recentelijk werd door de ontdekking van een Leuvens beiaardhandschrift uit
Mozarts geboortejaar 1756 een duidelijker licht geworpen op de sociale rol van de
beiaard in het stadsleven van de 18de eeuw. In dit manuscript is naast dansmuziek
ook muziek opgenomen die verwijst naar de twee belangrijkste pijlers van het
gemeenschapsleven in de 18de eeuw: de schuttersgilden en de rederijkerskamers.
Hiernaast vinden we er aria's in voor universitaire plechtigheden en twee
gelegenheidswerkjes: een aria voor de installatie van de abt van de abdij van 't Park
in 1730 en een mars naar aanleiding van de eerste spadesteek aan de Leuvense vaart
door landvoogd Karel van Lotharingen. In Leuven - en elders meer dan waarschijnlijk
ook - volgde de beiaard het maatschappelijk leven op de voet.6

Brussel
Klonk in Mozarts tijd te Tienen en te Leuven alleen klokkenmuziek uit de hoofdkerk,
in de grote steden Brussel, Gent en Antwerpen bevonden zich vijf of meer beiaarden.
In deze steden hadden namelijk ook kerkbesturen en abdijen zich een klokkenspel
aangeschaft.
Gedurende hun zes weken lange verblijf te Brussel hebben de Mozarts ruimschoots
de gelegenheid gehad kennis te maken met de beiaardklanken van de
Sint-Goedelekerk, die ze trouwens bezocht hebben. Deze beiaard was het jaar voordien
geleverd door de Leuvense klokkengieter Andreas Jozef Vanden Gheyn, broer van
de Leuvense stadsbeiaardier. Andreas Jozef Vanden Gheyn was de enige die in die
tijd de kunst van het klokkenstemmen beheerste en hij bekleedde in de tweede helft
van de 18de eeuw dan ook eenzelfde monopoliepositie in de markt voor beiaarden
als de Antwerpse gieter Willem Witlockx in de eerste helft van die eeuw.
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Gent
Het enige klokkenspel dat de Mozarts in de Nederlanden bezochten was de
stadsbeiaard van Gent. Ze bezochten hem op 5 september 1765 toen ze op terugweg
waren van een verblijf van bijna twee jaar in Parijs en Londen. De Gentse stadsbeiaard
bevond zich in het belfort, recht tegenover de Sint-Baafskathedraal. Sint-Baafs bezat
in die tijd ook een beiaard. Naar huidige normen is de aanwezigheid van twee
beiaarden op ongeveer dezelfde lokatie een pure uiting van spilzucht. In de 18de
eeuw was het echter legio dat elke instelling die beschikte over een toren, voldoende
financiële middelen en een zekere mate van zelfrespect zich ook een eigen beiaard
aanschafte.

De Grote Triomfante of Klokke Roeland, gegoten in 1659 door Pieter Hemony. Tot in 1914 diende
deze klok als basklok van de Gentse stadsbeiaard. Zeer waarschijnlijk is dit instrument de enige
beiaard die de Mozarts tijdens hun verblijf in onze streken hebben bezocht. (Foto: Jan Decreton in
Beiaardkunst in de Lage Landen, Lannoo-Tielt).
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Antwerpen
In Antwerpen was de situatie zo mogelijk nog absurder, want daar bevonden zich
twee beiaarden in een en dezelfde toren. De kathedraaltoren bevatte namelijk twee
beiaarden, die iets meer dan een eeuw voordien geleverd waren door de beroemde
gebroeders Hemony. Een van de twee instrumenten deed dienst als stadsbeiaard en
het andere was de beiaard van de kerk. In Mozarts tijd was Joannes De Gruytters
werkzaam als beiaardier. Hij noemt zich in zijn bewaard gebleven beiaardboek uit
1746 beyaert ofte klok-spilder der stadt ende chatedraele tot Antwerpen,7 wat dus
inhield dat hij dezelfde muziek nu eens op het ene, dan weer op het andere instrument
uitvoerde naargelang hij speelde in dienst van de stad of van de kerk. Alleen de
stadsbeiaard was voorzien van een ‘rammel’ of automatisch trommelspeelwerk. De
bundel muziek die De Gruytters hiervoor bewerkte geeft ons een duidelijk beeld van
de zorg die aan dit aspect van de beiaard werd besteed8. De trommel van de Antwerpse
beiaard kwam om de zeven en een halve minuut in beweging, zoals nu nog trouwens.
Joannes De Gruytters was gelast om achtmaal per jaar de pinnen van de speeltrommel
te versteken, een werk dat telkens enkele dagen duurde9. Hij programmeerde voor
het uur en het halfuur telkens volledige muziekwerken. Per uur bracht de trommel
bijna 10 minuten lang de klokken tot klinken, en dat dag en nacht. Per etmaal kreeg
de Antwerpse bevolking dus ongeveer 4 uur ‘straatmuziek’ te verwerken zonder dat
de beiaardier zelf ook maar een noot gespeeld had. We staan hier wel heel ver van
de eenvoudige voorslag waaruit de beiaard drie eeuwen vroeger was ontstaan.
Toen de Mozarts van 6 tot 9 september 1765 te Antwerpen verbleven speelde het
trommelspeelwerk o.a. het ons bekende Reuzenlied, dat Joannes De Gruytters op 12
augustus op de

Het Reuzenlied, zoals het op de trommel van de antwerpse stadsbeiaard stond in de periode dat de
Mozarts te Antwerpen verbleven. De cijfers onder de noten en de eigenaardige maatindeling zijn voor
de beiaardier een hulpmiddel bij het plaatsen van de pinnen op de speeltrommel.

trommel had gezet, wellicht gebeurde dit naar aanleiding van de ommegang van 19
augustus, waarin een nieuwe reuzin voor het eerst zou uitgaan.

Mechelen
Toen de Mozarts in mei 1766 van Holland naar Parijs trokken, deden zij nog even
Antwerpen, Mechelen en Brussel aan. In de stad die nu bekend staat als het Mekka
van de beiaardkunst bleven zij slechts een halve dag. In die tijd was Mechelen een

Vlaanderen. Jaargang 40

belangrijke beiaardstad zonder meer. Pas tegen het einde van de 19de eeuw, nadat
de beiaardkunst een eeuw lang in een diep dal was terechtgekomen, zou de
aartsbisschoppelijke stad uitgroeien tot het centrum van de beiaardkunst. Vanaf dat
ogenblik moest de sociaal-maatschappelijke rol die de beiaard in de 18de eeuw
vervulde wijken voor een benadering van het klokkenspel als muziekinstrument an
sich.
Samenvattend kunnen we stellen dat onze lokale besturen kosten noch moeite spaarden
om hun stadscentrum rijkelijk van klokkenmuziek te voorzien. Afgaande op de
reisnotities van de Mozarts heeft dit zo typische kenmerk van onze steden op hen
minder indruk gemaakt dan de schilderijen en het interieur van onze kerken. Op
zuiver muzikaal vlak voelde de jonge Wolfgang Amadeus blijkbaar meer voor de
Noordnederlandse vocale muziek, die hij enkele malen als basis gebruikte voor
variatiewerken voor klavier10.
Misschien hebben onze beiaarden toch meer sporen in Mozarts geest achtergelaten
dan wij vermoeden. Een kwarteeuw later evoceert hij in Die Zauberflöte de
betoverende kracht van Papageno's klokkenspel als volgt:
Das klinget so herrlich,
Das klinget so schön!
Nie hab ich so etwas gehört und gesehn!

Misschien heeft Mozart in zijn laatste levensjaar weer even de smaak geproefd van
de Nederlanden, waar de muziekje uit de hemel tegemoetkomt.

Eindnoten:
1 G. van Doorslaer, Ontstaan van het eerste beiaardklavier; in Beiaardkunst. Handelingen van
het Eerste Congres Mechelen 1922. Mechelen, s.d. pp. 113-120.
2 D. Fagot, Enkele documenten over de beiaard van Tienen, in De Brabantse Folklore, 142, juni
1959, pp. 198-252.
3 X. van Elewyck, Matthias Van den Gheyn, le plus grand Organiste et Carillonneur belge du
XVIIIme siècle, et les célèbres fondeurs de cloches de ce nom depuis 1450 jusqu'nos jours,
Parijs/Brussel/Leuven, 1862, p 47.
4 X. van Elewyck, o.c., p. 31; SAL 365 fol. 308.
5 SAL 5347 fol. 140 vo-143 ro; D. Fagot, o.c., p. 241; V. Di Martinelli, Diest in de 17e en 18e
eeuwen, Gent/Diest, 1897, p. 393.
6 Het Liedeken van de Lovenaers. Een 18de-eeuws Leuvens beiaardhandschrift. Facsimile-uitgave
met een inleiding door Luc Rombouts en Gilbert Huybens, Leuven, 1990.
7 Bibliotheek van het Koninklijk Vlaamse Muziekconservatorium van Antwerpen; facsimile-editie
Amsterdam, 1971.
8 Versteekbladen van Johannes en Amandus De Gruytters 1740-1802 (hs), bibliotheek Koninklijke
Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen.
9 P. Verheyden, Het Beiaardrepertorium van Joannes de Gruytters (Antwerpen, 1746), in
Beiaardkunst. Handelingen van het Eerste Congres Mechelen 1922, Mechelen, s.d.
10 Acht variaties op Laat ons juichen, Batavieren (KV 24); Zeven variaties op Willem van Nassau
(KV 25).
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Momenten uit Mozarts ‘Le Nozze di Figaro’
Jules van Ackere
Het Mozart-Jaar eindigt apotheotisch met een uitvoering in de Muntschouwburg van
Le Nozze di Figaro, die ongeveer samenvalt met het verschijnen en de voorstelling
van dit Mozartnummer. Een andere reden voor de keuze van deze bijdrage is dat
vroeger in dit tijdschrift reeds studiën verschenen over Don Giovanni en Così fan
tutte.
‘Vlaanderen’ is geen tijdschrift waarin men de lezer met technische uitweidingen
moet bezwaren. Gegevens over de thematiek, het gebruik van de timbres, de
vormgeving, de zin van de tekst werden opgenomen in een bijdrage die haar betekenis
enkel krijgt als ze tot luisteren aanzet.
In de stadskern van Wenen staat het zogenaamde Figaro-huis (Schulerstrasse, ingang
langs de Domgasse, nr. 5). Mozart betrok er enkele kamers en verbleef er van
september 1784 tot april 1787. Hier kwam Haydn op bezoek bij Mozart, het werd
de aanzet tot een duurzame vriendschap, vruchtbaar in beide

Toverfluit-fontein, Wenen 4, Mozartplatz. Jugendstil-monument door Karl Wollek (1906). Het stelt
twee figuren voor uit de ‘Zauberflöte’: Pamina en Tamino.

richtingen (over deze wederzijdse muzikale invloed is nog een belangrijke studie te
maken.). Begin 1787 kwam zich een zeventienjarige jongeman aanmelden die pas
in Wenen was aangekomen; hij vroeg Mozart enkele lessen van hem te mogen krijgen.
Mozart speelde hem op het clavecimbel een thema voor, en vroeg wat hij daarmee
kon doen. De geïmproviseerde variaties van de jonge bezoeker brachten Mozart in
bewondering: ‘over die jonge man wordt in de wereld nog gesproken’. Zijn naam
was Ludwig van Beethoven.
Het voorjaar 1785 was voor Mozart een zeer vruchtrijke tijd: op zijn tafel lagen naast
de schetsen van de opera Le Nozze di Figaro ook de bladen van een drietal
pianoconcerten1 en nog andere composities. Le Nozze zou een eerste opvoering krijgen
op 1 mei 1786 in het Hoftheater in Wenen.
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Vele muziekliefhebbers vergasten zich aan de aria's en de ensembles van Le Nozze
zonder de knopen van de ingewikkelde intrige ontward te hebben. Dat hoeft ook niet.
Evenmin maken ze zich zorgen over de verhoudingen tussen Beaumarchais' comédie
en Mozarts opera, en ook niet over het probleem welk het deel van de librettist Da
Ponte is en wat het deel van de componist in het overleg als compromis tussen beide.
We denken er ook niet aan nog eens het hele geval te vertellen, hetzij dan in zoverre
het ons helpt te achterhalen hoe met de stemmen en de instrumenten en hun wisselspel
onderling, Mozart in zijn expressieve muziek het minste gegeven of gebeuren tot
een menselijke betekenis weet op te tillen.
Eigenlijk had deze opera ‘De bruiloft van Susanna’ mogen heten. Zij heeft het
veel handiger en vlugger dan Figaro door welke kuiperijen haar huwelijk met hem
dwarsbomen en welke listen moeten gebruikt worden om het te doen slagen. In feite
is zij het hoofdpersonage, aanwezig vanaf de eerste scène tot de laatste, fysisch of
beïnvloedend door haar doen of laten. Zij liegt als het haar past, zegt de waarheid
als het voor haar beter uitkomt. Zij is schaamteloos zinnelijk met Cherubino,
prikkelend-weigerig met de graaf. Zij pendelt tussen pittige humor en tedere
hunkering.
Terwijl de argeloze Figaro de kamer aan het meten is die de graaf naast de zijne
voor zijn dienstkoppel heeft gekozen - morgen gaan ze trouwen - en Susanna haar
hoedje past - in het scenario van Peter Sellars is dat een witte, maagdelijke (?) sluier,
stuurt ze in het recitatief dat op het duettino volgt op de niets vermoedende Figaro
enkele giftige pijltjes af, zij weet best waarom haar kamer en die van de graaf
belenden, ‘Ik ben Susanna’, en ‘Jij bent een onnozelaar’.
We horen alvast hoe de instrumentale begeleiding in alles mee-‘speelt’. De violen
tellen de passen van Figaro mee, terwijl ze ook de kapriooltjes meemaken die Susanna
bij het opzetten van haar hoedje uitvoert. Onmiddellijk valt de belangrijke rol van
de blazers op. De fagot past bij Figaro: ze giechelt met hem mee - of integendeel om
hem!, ook bij de jaloerse vermaning aan zijn Susanna ‘se a caso madama la notte ti
chiama’: mocht mevrouw je 's nachts ooit roepen... Als mevrouw belt doen de fluit
en de hobo mee, als het de graaf is, dan doen de fagot en de hoorn mee. En nu Susanna
in
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Figaro-huis Wenen, achter de Stephansdom, Domgasse, 5. Mozart woonde hier van 1784 tot 1787.

Figaro's gemoed de twijfel heeft gedistilleerd wil hij meer weten: udir bramo il resto:
ik wil ook de rest weten. Er is in Le Nozze dikwijls een ‘rest’ op te lossen.
Figaro zal zijn afgunst luchten in een cavatina waarin hij zijn meester - die er niet
bij is - belazert. ‘Se vuol ballare, signor contino... Als je wil dansen, mijnheer graafje,
dan zal ik je met de gitaar begeleiden. Dat is al een eerste oneerbiedigheid ten aanzien
van het standenverschil, de sociale pointe tegen de adeldom. En wie zal het zeggen,
misschien ook vanwege Mozart tegenover de hooggeplaatsten, kerkelijke broodheren
en keizerlijke bestellers die zijn muzikantendom wilden uitbuiten of misprijzen. R.
Stricker ziet in dit stuk met satirische bedoelingen een misvorming van het menuet,
de hofdans of ‘air de cour’ bij uitstek2. Men kan er inderdaad een middendeel in
vinden dat het trio moet vervangen, gevolgd door een ingekorte reprise. Opvallend
is weer het belang van de blazers, zo zelfs dat men het hun toevertrouwde deel
afzonderlijk zou kunnen spelen, en toch de harmonische en melodische
hoofdelementen van de muziek hoorbaar blijven3.
Susanna kibbelt met Marcellina, de vroegere gouvernante van de gravin, want die
heeft een contract waarbij Figaro haar het huwelijk beloofd had maar weet de ‘rest’
nog niet (dat Figaro haar zoon is!).
Daar is Cherubino, de salonjonker. Hij werd bij een nichtje van Susanna, Barberina,
betrapt door de graaf die er ook een oogje op had... Hij loopt overal in de weg, zit
alle rokken achterna zonder te weten wie of wat hij wil en lucht zijn radeloosheid in
de aria Non sopiù cosa son: ik weet niet meer wat ik ben of doe. De blazers bazelen
hem na, vooral de klarinet.
In het verzet tussen Susanna, de graaf en Don Basilio, de muziekleraar horen we
hoe éénzelfde muzikale zinnetje heel anders kan klinken volgens de toestand waarin,
en het personage waardoor het gebruikt wordt. Bij Basilio klinkt het eerst als een
beschuldiging: ‘in mal punto son qui giunto’ (p. 118), later stelt hij zijn beschuldiging
als een louter vermoeden voor (p. 127). Bij de graaf klinkt hetzelfde motief dreigend:
‘il tappeto al tavolino’ (p. 133). Daarbij wordt het telkens in een andere toonaard en
met een andere begeleiding voorgesteld. De graaf wil Cherubino niet langer in zijn
paleis. Figaro en Susanna zijn opgelucht dat de losbollige page naar het leger moet.
Dat maakt Figaro hem wijs in de aria Non più andrai farfallone amoroso. Gedaan,
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verliefde flierefluiter met dag en nacht op sier te gaan. Trompetten, hoorns en pauken
ritmeren de marsen en militaire appèls waarmee de praathans nu zal af te rekenen
hebben. Er is ook hier weer een bedekte sociaalkritische noot en wel op de militaire
paradezucht die dan in de maatschappij tiert, een van de verre prikkels tot de revolutie
die aan het gisten is.
Het wijsje werd ten tijde van Mozart op straat gefloten, en niet enkel in Praag waar
Le Nozze het jaar daarop veel meer bijval oogstte dan in Wenen.

Tweede bedrijf
Nu komt een personage op die in het eerste bedrijf niet aanwezig was, de rijp
geworden Rosine uit Beaumarchais' Le barbier de Séville. Noch in Don Giovanni
noch in Così fan tutte is er een zo vertederende vrouw als de Contessa uit Le Nozze,
die haar stand en al de rest vergeet om enkel nog haar liefdespijn uit te storten. In de
lankmoedige aria waarmee de tweede akte inzet, Porgi, amor, qualche ristoro al mio
duolo, God van de liefde, breng me enig soelaas voor mijn verdriet, zingt de in jaren
gevorderde bedrogene haar blijvende genegenheid voor de trouweloze man en noemt
hem nog steeds ‘il mio tesoro’. Het structureel principe in de meeste werken van
Mozart is een thema van acht maten, dat is ook hier het geval:

De melodische lijn van de aria is zeer eenvoudig, louter diatonisch. Men mag er
meteen op wijzen dat de opera Le
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Nozze di Figaro voor de zanger(s) een dankbare opera is, in die zin dat ze nergens
al te hoge technische eisen stelt. Er is in Le Nozze geen voor de stem hachelijke aria
als Donna Elvira's Mi tradì quell'alma in Don Giovanni, of Fiordiligi's Come scoglio
immoto resta in Così fan futte, nergens vocalises zoals in de aria van de koningin
Der Hölle Rache in Die Zauberflöte of de aria Parto! Parto! ma tu, ben mio in La
Clemenza di Tito. Trouwens, de partituur is nergens overladen met sierselen,
stemkapriolen en dies meer4.
Het instrument dat in deze lankmoedige aria met de gravin meeklaagt is niet de
graciele hobo, die beter bij Susanna past (zie o.m. het briefduettino p. 499 of haar
aria Deh vieni non tardar (p. 614), maar het warme timbre van de klarinet dat ook
meevolgt in de opgaande zin crescendo die steken blijft op een fermate forte bij het
woord ‘morir’.
Is het tot Susanna of tot de gravin of tot wie dat de naar liefde smachtende
Cherubino zijn al te beroemde canzona Voi che sapete richt? In zijn eerste aria was
hij nog de onbezonnen, overhaastige wispelturige vlinder op zoek naar eender welke
bloem. Hier gaat het al dieper en is hij echt getroffen door de liefdespijl. De verliefde
ijdeltuit voelt ‘ora diletto ora martir’ maar bekent meteen ‘mi piace languir così’
(Die tegenspraak kennen we, we hebben ze al bij vele madrigalisten gehoord). Ook
in deze figuur weet Mozart een menselijk accent, een echt gevoel te leggen dat er
bij de pretmaker van Beaumarchais nog helemaal niet was.
En de begeleiding? Fluit, hobo, klarinet en fagot lispelen mee en vlechten samen
een liefdesnet rond de stem terwijl, onderaan, de pizzicati van de celli en de
contrabassen (eigenlijk: van de gitaar waarop Cherubino zich begeleidt) als het
ongeduldig trippelen van de minnezanger nabootsen. Het hangt van het orkest af zo
deze pizzicati als hartkloppingen of als speeldoosstipjes klinken.
Figaro wil de graaf een part spelen. Men zal die Cherubino als Susanna verkleden
en, aldus vermomd, op Almaviva afsturen. Een taak voor Susanna, die Susanna, zo
charmant, zo zinnelijk. Zij weet best dat het omgeklede meisje een jongen is. Zij
betast hem, beruikt hem, bekijkt hem in de ogen: Je moet niet naar de gravin loeren,
ze is er niet. Het is net of de vioolfiorituren het prutsen aan Cherubino's pruik
verklanken. De muziek volgt elk gebaar maar het blijft... muziek.
Het Terzetto nr. 13, een allegro spirituoso, zal de toestand helemaal op zijn kop
zetten. De graaf komt binnen en Cherubino, die al het paleis moest verlaten hebben,
wordt ijlings in de slaapkamer van de gravin verstopt waar hij een vaas omgooit. De
graaf wil weten wie daar is. De verschrikte Cherubino springt door het raam in de
tuin. Er komt een heerlijke opgaande melodische lijn van forte naar piano op het
woord carità gezongen door de gravin die, eerst heftig dan smekend, haar man de
toegang naar de belendende kamer wil ontzeggen.
De tweede akte heeft een zeer uitgebreide finale die zich als een waaier uitspreidt,
van duet tot septet, een crescendo met meer en meer personages, steeds meer bewogen
en klankrijker. Ze begint met een dialoog tussen de graaf en de gravin of liever een
ruzie: de graaf lucht zijn achterdocht en spreekt van zich te wreken, de gravin verwijt
hem: je twijfelt aan mij, je beledigt mij. De graaf opent de deur waarachter zich, zo
vermoedt hij, een man verbergt maar het is Susanna die te voorschijnt komt. Het
wordt een dooréénzingen van drie troebele temperamenten. Susanna ironiseert op
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het ‘perdono’ dat de graaf afsmeekt. Het motief op de woorden ‘si fiera mercede
doveva sperar’ zal later terugkeren.
Figaro komt melden dat de musici voor zijn huwelijksfeest klaar staan. In de
feestelijke muziek horen we evenwel niet de trompetten waarover hij gewaagt.
Uit deze lange finale plukken we een van de verborgen juweeltjes waaraan ze rijk
is, een kort motief dat Mozart weer eens spitsvondig weet uit te buiten en verschillende
betekenissen geeft al naar gelang van de tekst en van wie hem zingt. Het komt eerst
op de woorden van Figaro die ontkent een leugenaar te zijn: ‘Mente il ceffo, io già
non mento’, begeleid door de violen, dan door de fagot; dan komt het in een andere
toonaard en met een strelend accent op de woorden van Susanna, ‘nol contrastate,
consolate i miei desir’, enkel door de violen begeleid; door de graaf overgenomen
op de naam Marcellina wordt de begeleiding nu aan de cello's toevertrouwd (p. 309).

In het verder verloop stormt de tuinier Antonio half dronken binnen: iemand tuimelde
uit een venster in de tuin en plette in zijn val zijn pot met anjelieren, hij zag niet wie.
Het tempo verdappert steeds en in de volgende scène (XII) komen Marcellina, Bartolo
en Basilio er nog bij. Naast het bruidsfeest van Figaro is er ook dat van Bartolo die
aldus zijn verhouding met Marcellina wettelijk maakt. De komische imbroglio wordt
vervat in het beeld: è cresciuto a tutti il naso: eenieders neus is hier gegroeid.
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Derde bedrijf
Het derde bedrijf zet in met een kort recitatief waarin de graaf de spot drijft met
‘l'onore’, de eer, ‘dove diamin l'ha posto l'uman errore’, waar heeft de menselijke
vergissing haar nu in gelegd! Zo'n satire op l'onore zal ook de geile Falstaff in Verdi's
opera naar Shakespeare bedrijven. De graaf vraagt Susanna een afspraak voor 's
avonds in de tuin.
Meer en meer wordt in de opera naar de echte menselijke drijfveren gepeild, in
de diepte van de karakters d.i. van de harten geboord. De verleider in spe zingt zijn
liefdeshunker in een smachtende melodie (‘mi sento dal contento...’) door Susanna
op een andere toon en toonaard hernomen (scusatemi se mento...).

Almaviva bezweert haar voortdurend: kom je? Het duet is een steekspel van vragen
en antwoorden waarbij Susanna beurtelings bevestigt en ontkent. Men merke hoe,
ook in dit duet, de minste orkestrale tussenkomsten een intense betekenis kunnen
krijgen, bijv. de dalende fluitfraze die de zin ‘farmi languir così’ expressief verlengt
(vgl. in Don Giovanni, de diepe melancholische, evenzo dalende fluitfraze die de
scène van de moord op de Commendatore besluit.).
Ook in het bewogen recitatief van de graaf met zijn snijdende orkestrale replieken
herinnert de klanksfeer aan Don Giovanni. Nu komt de grote aria van Almaviva, de
enige die hij krijgt, terwijl Mozart er drie aan Figaro toebedeelt. De aanduiding
allegro maestoso stemt overeen met de grootsprakerigheid en het hooghartig karakter
van de graaf. En hier komt ook weer de kritisch-sociale ondertoon boven die noch
Da Ponte noch Mozart vermeden hebben. Het is een monoloog, een ‘wraakaria’
ingeleid door heftige dramatisch klinkende rouladen. Een monoloog die verzuurt tot
persoonlijke verbittering omdat hij, adellijke persoon, het moet afleggen in de liefde
tegen zijn lakei. Ik zit hier te smachten terwijl mijn knecht gelukkig is... want de
graaf meent dat niets meer het huwelijk van Figaro met Susanna in de weg staat. ‘Jij,
schaamteloze (die op de lagere trede van de maatschappelijke ladder staat) bent niet
geboren om mij kwelling te bezorgen of om te lachen met mijn tegenspoed’.
Omgekeerd vindt men in Beaumarchais Figaro's striemend antwoord: ‘vous vous
êtes donné la peine de naître, c'est tout’.
Het sextet Riconosci in questo amplesso lijkt een soort hors d'oeuvre maar dat kan,
op muzikaal zowel als op gastronomisch gebied een lekkere schotel zijn. Susanna
ziet hoe Figaro Marcellina omhelst. Zij dient hem een klinkende oorveeg toe want
zij weet niet wat ondertussen gebleken is: dat Bartolo de vader en Marcellina de
moeder is van de als vondeling opgevoede Figaro. Nieuwe beproeving voor de graaf:
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hij moet meedoen d.i. meezingen in deze groep proletariërs. Terwijl de contessa op
Susanna wacht komen haar liefdegevoelens weer boven en ze zingt ze uit in een
cavatine, Dove sono i bei momenti, waar zijn nu de mooie stonden (van zijn liefde),
een van de mooiste aria's van Mozart naast Ferrando's Un' aura amorosa in Così fan
tutte en de aria van Pamina in Die Zauberflöte: Ach; ich fühl's. En niettemin zo
eenvoudig in C groot, zonder chromatiek, weer een melodie van acht maten die even
naar mineur overgaat, enkele noten maar, en zo pakkend!
Het imbroglio gaat verder. De twee dames zullen zich verkleden, Suzanna als
gravin, en de graaf zal zijn eigen vrouw vermomd als Susanna het hof maken! Het
hindert de gravin dat zij zich met een dienster moet behelpen om haar man een lesje
te spellen. Maar beiden, de adellijke en de proletarische, zijn boven het standenverschil
verbonden om éénzelfde bedrog te plegen. In hun briefduet wordt het spel van
verschillende gevoelens ineengevlochten, hetzelfde woord ‘il capirà’ (hij zal het
begrijpen) zingt Susanna met leedvermaak (dat zal hem leren), de gravin bijna met
een zucht (zal hij daarom beter worden?).

Vierde bedrijf
Zoals de tweede akte begint de vierde met een cavatina, ditmaal gezongen door
Barbarina, het argeloze nichtje. Ze heeft de speld verloren die ze vanwege de graaf
als herkenningsteken van de afspraak aan Susanna moest overhandigen. ‘L'ho perduta
me meschina. Ze treurt om dat verlies maar meteen, zo wordt in een van de
musicologische spitsvondigheden geopperd die om deze opera werden geweven, om
haar verloren onschuld. Het is een andante louter door de strijkers met sourdine en
baspizzicati begeleid, een korte elegie, het enige stuk van de opera volkomen in
mineur.
Een opera van Mozart biedt ongelooflijke schatten aan expressieve mogelijkheden,
niet alleen in de aria's en de ensembles maar ook in de recitatieven. Zo komt er vóór
de uitval van Figaro tegen de vrouwen aprite un po’ queglì occhi, waarin hij alle
mannen voor hoorndragers verslijt en in één aria karakterieel heel Così fan tutte
samenvat, een recitatief van een verrassende verscheidenheid waarin de zanger vijf,
zes maal van toon moet veranderen. Vele zangers ratelen dit recitatief af op éénzelfde
toon, zonder de minste nuance. Ze denken al aan de komende, dankbare aria waarin
ze de seksgenoten waarschuwen tegen de trouweloosheid van de vrouwen, een aria
die als titel zou kunnen voeren ‘tutti cornuti’ en als een voorscène is van de komende
opera met dezelfde strekking (Così fan tutte): zo doen ze allen, hun man bedriegen.
In het recitatief in kwestie komt een heel spel van gevoelens tot uiting, wat telkens
een andere intonatie in de stem veronderstelt, die in crescendo moet gaan. De toon
wordt beurte-
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lings omzichtig: l'ora dovrebbe esser vicina (het uur van de ontmaskering nadert),
verwachtend: è dessa (zij is het!), bevangen: buia è la notte (wat een donkere nacht),
gelaten: scimunito mestiero di marito (wat een stom beroep, echtgenoot zijn!),
woedend: ingrata (ondankbare) en, tenslotte, droevig: Susanna, quanta pena mi
costi! Susanna wat een verdriet kost je me! Er steekt iets groots in deze kleine mens
die lijdt in het enige dat hij heeft en niet wil verliezen, en wiens gevoelens niet minder
diep zijn, al is hij maar een knecht. Altijd weet Mozart in de keuze door hem en Da
Ponte gemaakt achter pruiken en wambuizen, achter de standen en de woonschermen,
de menselijke drijfveren te raken en de harten te ‘ausculteren’.
Dan komt de aria d.i. de uitval van Figaro tegen de vrouw onder vorm van
waarschuwing aan de mannen: Aprite un po' quegli occhi (open toch uw ogen). Deze
uitval van de kamenier stemt overeen met de monoloog die in Beaumarchais begint
met het driemaal herhaalde ‘O femme, femme, femme’ (V, 3) waarin hij ook al zijn
verachting tegenover de maatschappij, de standen, de godsdienst uitspuwt, de politieke
misbruiken van de tijd en het regime hekelt. In de opera blijft hier alleen de scherpe
satire op de vrouw.
In de begeleiding van Figaro's aria is alles ‘instemmend’ met de zanger: de
akkoorden die fp moeten klinken, d.w.z. het forte moet onmiddellijk tot piano gedempt
worden, de kwakende kwinten van de hoorns, de giechelende trillers van de violen.
Het is een opsomming van de vrouwelijke gebreken in beeldvorm: het zijn heksen,
sirenen, ze zijn maar dit en maar dat, het is een catalogus van het soort dat Leporello
zal samenstellen op de verleidbare vrouwen van alle slag in Don Giovanni. Op het
einde onderbreekt Figaro telkens zijn vermaningen met een ‘il resto non dico’. Die
rest wordt symbolisch door de hoorns (corni > cornuti) uitgetoeterd die dan bij het
slot ‘à découvert’, zonder de stem of enige ander instrument, een soort appèl in
oktaven forte resp. fortissimo uitstoten:
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Om toe te zien en vooral te luisteren gaan we ons nu even in dat ‘pretpark’
verschuilen waar, achter het spel van leugens en bedrog, ook de melancholie schuilt
die achter de struikgewassen van Watteau's parken waart. Er heerst in deze tuin een
bijna magische sfeer die ook Susanna bevangt en haar dichterlijk doet worden. De
nachtelijke sterrenhemel, het bazelende tuinbeekje, bloemengeuren in het frisse gras,
alles noopt tot
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heimelijk minnespel. Susanna, verkleed als gravin, wacht op de graaf om hem te
verschalken. Ze zingt nu haar mooiste aria: Deh vìeni non tardar5... wacht niet langer,
kom, lieveling om je genot te nemen. Ze zingt haar liefde uit maar voor wie? Voor
Figaro, haar promesso sposo, haar echt gevoel? Of haar geveinsde gehechtheid
tegenover de graaf... tenzij haar gevoelens voor hem toch echt zouden zijn? Weer
duikt voor de operazanger(es) het eeuwige probleem op: gevoelvol zingen, het
personage dat hij (zij) acteert weze nu rechtzinnig of niet, maar bovendien moet de
eigen ontroering bij zo'n pakkende muziek bedwongen worden, anders faalt de stem.
De opera heeft zo dikwijls een dubbel(zinnig)e bodem. En hoe doen ze weer mee in
deze aria, de fluit, de hobo, de fagot, die afwisselend met loopjes en stipjes meezingen
en meevoelen op de tippen van de baspizzicati. En wat moet Figaro zien? Terwijl
zijn Susanna een verrukkelijke omhooghunkerende melodie zingt bekroont ze de
trouweloze graaf met rozen. Zij herhaalt tweemaal ‘coronar’ en - ook de pauzen zijn
belangrijk bij Mozart - wacht even vooraleer de krans van rozen op het hoofd te
drukken.
En nu komt weer een van Mozarts wondere finales. Men geraakt nauwelijks uit het
gewemel van de personages. Ze zingen allemaal hun eigen lief en leed, geveinsde
lach of heimelijke traan. Als Figaro enkele klinkende oorvegen van Susanna krijgt
toegediend zingt hij gelukzalig: ‘O Schiaffi graziosissimi’ o verrukkelijke klappen!
Susanna beseft niet dat hij haar, ofschoon vermomd als gravin, toch aan haar stem
herkend heeft. De graaf, hij, bevlijt de tedere vingers van de als Susanna verklede
gravin en flirt aldus met zijn eigen vrouw.
Midden in de finale komt een heerlijk larghetto, een laatste verzoening tussen
Figaro en Susanna. Het doet even denken aan dat andere larghetto in dezelfde toonaard
(Es groot) uit het Pianoconcerto K.V. 491 dat Mozart, volop aan het werk met Figaro's
Hochzeit, (K.V.492), in een week tijds (maart 1786) voltooit.
Tot tweemaal toe vraagt Almaviva aan zijn vrouw ‘Perdono’ op een opgaande
zin, als een smekend gebaar (p. 706)6. Na de vergiffenis hem door gravin Rosine
geschonken, zingen allen samen: ‘Tutti contenti’. Het klinkt desondanks niet vrolijk,
eerder heimelijk weemoedig, ieder heeft zijn jaloezie of zijn wrevel te onderdrukken.
Zelfs in de regie van Peter Sellars staan ze er wat beteuterd bij te kijken. Is dat een
‘opera buffa’? Welja, wat men niet kan vergeten moet men wegvieren met drank,
met dans, en hier met muziek. Tenslotte slaat de opera uit in een schallende vreugde,
het gaat toch om een bruiloft. Het eindigt in een kwiek D groot, toonaard van de
ouverture die eigenlijk nu zou moeten klinken, en in geest, stemming zowel als in
toonsoort bij deze finale aansluit en trouwens na de opera op het laatste ogenblik
werd gecomponeerd, een ononderbroken tintelend Presto dat, bij analytische
benadering, in een onberispelijke sonatevorm blijkt gegoten en meteen een volmaakt
type van de klassieke ouverture wordt7.
Maandag 1 mei 1787 in het Nationaal Hoftheater in Wenen: Le Nozze di Figaro,
Die Hochzeit des Figaro... Der Anfang ist um halb 7 Uhr.
Dat moet een van de gelukkige dagen geweest zijn in Mozarts leven. Bijna vier
jaar later schuift hij vol lenteverlangen in zijn laatste pianoconcert K.V. 595 (maart
1791) de melodie van zijn lied Komm lieber Mai. Zijn laatste mei.
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De aanduidingen van pagina's en nummeringen in het artikel betreffen de
orkestpartituur uitgegeven door Ernst Eulenburg, 1983.

Eindnoten:
1 In Es (K.V. 482), in A (K.V. 488), in C moll (K.V. 491).
2 Mozart et ses opéras, Uitg. Gallimard.
3 Mozarts aandacht voor de blazers kwam ook in vorige werken meer en meer tot uiting, te
beginnen met het kwintet met piano K.V. 452, zijn lievelingswerk, en ook in de pianoconcerten
van die tijd, K.V. 491 en vooral K.V. 482.
4 Ook andere componisten bereikten soms het niveau van Mozart maar dan slechts voor korte
tijd, in een deel of een fragment van hun opera. Er is in Giovanni Paisiello's opera Il Barbiere
di Siviglia (1782) in de tweede akte een aria Già riede primavera, zo heerlijk dat hij in een van
de beste Mozart-opera's mocht plaats nemen en, naamloos gebleven, hem best kon toegeschreven
worden.
5 Er zijn twee aria's uit Mozarts opera's die niemand nog zal kunnen zingen zoals Irmgard Seefried.
Een ervan is deze.
6 Hildesheimer gelooft niet in de rechtzinnigheid van Almaviva's ‘perdono’ (zie noot 7).
7 Onder de vele werken die in de laatste jaren over Mozart verschenen en waarvan sommige
meenden met een ‘nieuwe’ of ‘andere’ Mozart voor de dag te komen, was er dat van een, tot
dan toe in de muziekmiddens vrijwel onbekende, Wolfgang Hildesheimer, verschenen in 1977,
onder de lakonieke titel Mozart. Het werk had al het nodige om een succesboek te worden: vlot
geschreven, onverwacht, opponerend agressief, en men moet er niet eens muziek voor kennen.
Aan de hand van het toen bekende deel van de brieven nam de schrijver zich voor een beeld
van Mozart te geven los van elke traditionele, romantische opvatting. Het beeld van Mozart is
inderdaad in de laatste tijd fel veranderd. De ‘goddelijke’ Mozart en de metafysische
beschouwingen rond zijn genie zijn verouderd. Maar onze bewondering voor zijn oeuvre wordt
helemaal niet gehinderd door zijn kleine menselijke kanten, ook niet door de obscene
opmerkingen die in zijn brieven of in sommige op muziek gezette teksten voorkomen.
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Mozarts Mozart
Aspecten van Mozarts klavierkunst
Ghislain Potvlieghe
Terwijl de ene resoluut historisch geïnformeerd naar Mozarts Mozart toe wil, verkiest
de andere daarentegen Mozart aan te passen aan de eigen moderne tijd. Wat is er aan
de hand?
De muzikale substantie van Mozarts klavierwerk in het bijzonder heb ik persoonlijk
nooit in verband weten te brengen met het in een latere tijd ontstane instrumentarium.
Vindt men dan zo'n overtuigende elementen die Mozarts Mozart bepalen, m.a.w. en
misschien iets minder pretentieus geformuleerd, voor een historisch geïnformeerde
Mozartvertolking? In welke mate is men thans tot de essentie van Mozarts
klankidioom en -ideaal doorgedrongen? Tenzij dit niet als wenselijk of als een
noodzaak wordt begrepen.
Getuigenissen en uitspraken over en van de componist zelf omtrent de
uitvoeringspraxis, en vervolgens over de musiceerruimtes als medebepalende factor
voor wat betreft tempi, orkestbezetting, balans, én de aard van het aangewende
instrumentarium zijn de belangrijkste gegevens die leiden tot enig inzicht in het zgn.
‘historische’ vertolken.
Omtrent de ‘pianistiek’ van Mozart en enkele van zijn tijdgenoten zijn er heel wat
bevreemdende uitspraken en bedenkingen, evenzeer ‘historische’ als ‘moderne’.
Alvast kan men in de context van deze beschouwingen een boeiende opdracht voor
onze tijd begrijpen, nl. de met allerhande subjectiviteit beladen Mozart weer tot zijn
normale proporties herleiden. Ontegensprekelijk zal elke generatie hierbij wel haar
eigen authenticiteitsbeeld creëren, een beeld dat o.m. gevormd wordt door een nieuwe,
een toegevoegde waarde, die de vertolkers tot stand weten te brengen.

‘Klavieristische’ Mozart
Voornamelijk de ‘klavieristische’ Mozart kan men bezwaarlijk vastpinnen op een
uitgesproken instrumententype. De vraag komt de jongste tijd meermaals aan de
orde: is Mozarts klaviermuziek ‘cembalomässig’? Een duidelijke omschrijving geeft
W.A. Mozart zelf nooit, maar uit de correspondentie met zijn vader verneemt men
de uitdrukkelijke voorkeur naar de expressieve mogelijkheden van het klavichord,
hoewel de klavieristen van zijn tijd het klavecimbel nog steeds niet volledig hadden
afgeschreven. Zijn hele leven lang zal W.A. Mozart door dit instrument geboeid
blijven.
Het belang ervan heeft zijn vader hem ook steeds voor ogen gehouden. Zelfs op
het ogenblik dat de 22-jarige Wolfgang Parijs bezocht, beval Leopold hem aan:
‘Mocht je in Parijs een goed klavichord, zoals het onze, op de kop kunnen tikken,
zou dat voor jou veel aangenamer en beter zijn dan een klavecimbel ...’. Deze
overtuiging is een organologische constante, zowel voor vader als voor zoon Mozart.
Bekend is dat W.A. Mozart twee klavichorden in zijn bezit had, waaronder dat ‘het
leuke klavier van H. Stein ..., dat omwille van het oefenspel op reis goede diensten
bewijst.’ Maar ook thuis speelde hij, volgens een Engels getuigenis, samen met zijn
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zusje Nannerl vierhandig op het klavichord en dat niettegenstaande ze een
tweemanualig klavecimbel, van de beroemde Friederici dan nog wel, in huis hadden.
In 1778 schreef Wolfgang vanuit Nancy aan zijn vader: ‘Indien ik het kleine klavier
dat Fischetti en Rust ter beschikking hadden, op mijn schrijftafel zou kunnen hebben,
zou het mij zeer aangenaam zijn, daar het mij beter past dan het kleine klavier van
Stein.’ En nog in 1789 probeerde Mozart van de Leipziger cantor Doles een
Silbermannklavichord af te kopen. Hij had er zelfs een aanzienlijk bedrag voor over.
En toen Nannerls pianoforte defect was, zal Leopold haar niet een klavecimbel
ter beschikking stellen maar wel zijn groot klavichord (21 febr. 1785).
Het geboortehuis, aan de Getreidegasse in Salzburg, bewaart een klavichord van
de componist. Zijn weduwe noteerde erop dat ‘haar goede man zaliger de
“Zauberflöte”, de “Clemenza di Tito”, het “Requiem” en een “Freimaurer-cantate”
erop’ gecomponeerd had.
Ongetwijfeld musiceerde Mozart op het klavecimbel, hoe kon het ook anders in
zijn tijd. Toch hadden vele groten van de 18de eeuw hun bedenkingen omtrent het
klavecimbel. N. Forkel, J.S. Bachs eerste biograaf legde ‘zijn’ componist reeds de
woorden in de mond dat het klavecimbel hem te star en onbuigzaam van toon bleek
en dat hij daarom het weliswaar zacht-klinkende maar zich tot grote expressiviteit
lenende klavichord prefereerde. Deze boodschap werd verder uitgedragen door
C.Ph.E. Bach die de 18de-eeuwse klavichordkunst met groot meesterschap bekroonde.
En Mozart verwees overigens graag naar deze componist als naar een van zijn

‘Tangentenflügel, een Mozartklavierinstrument dat sinds een vijftal jaar in volle heropleving is.
Een Späth-type door Ghislain Potvlieghe (Ninove) gebouwd.
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meest geliefde meesters.
In beschrijvingen van Wolfgangs en van Nannerls nalatenschap is in de rijke
collectie muziekinstrumenten van een klavecimbel geen sprake. Als
‘Mozart-instrument’ heeft het klavecimbel voor onze tijd dan ook een louter
documentaire waarde.

‘Executio anima compositionis’
Het bijschrift ‘executio anima compositionis’ op een lieve achttiende-eeuwse prent
van een kamermuziekuitvoering, weerspiegelt treffend de tijdsgeest. Men hoort bij
deze prent a.h.w. de intieme verfijning van de laat-18de-eeuwse muziek met haar
delicate, subtiele nuances. Mozart muziek: een verinnerlijkte executio anima...
Betoverend klinken de middendelen van zijn klavierconcerti. Onder de sluier van de
gesordineerde strijkers in ‘piano’, of ‘sempre piano’, of ‘sotto voce’ (KV 238, 271,
467, 482) zingt het klavier.
Uit verschillende gegevens blijkt dat Mozart niet zozeer gesteld was op een zware,
massieve klank. Het 18de-eeuwse transparante klankpalet, het ranke klankenweefsel
dat hij in zijn klavierconcerti hanteert, laten ons een heel bijzondere poëtische Mozart
kennen. De pianofortes, quasi alle pianoforte-types uit Mozarts tijd hebben een
zilverige, fluwelige toon, een bijzonder licht toucher en een tessituur binnen de
begrenzing van contra-F en f3. Hierdoor ontstaat een klankpalet dat typisch
expressieve spanningen vermag op te wekken. Dit eigen-aardige klankidioom vervalt
compleet op latere instrumenten. De 19de eeuw hield er trouwens totaal andere
klankidealen op na, klankidealen die in de eerste plaats waren ontworpen en
geconstrueerd naar grote concertzalen toe. De boventoonrijkheid van de dun-besnaarde
18de-eeuwse klavierinstrumenten moest wel wijken voor een krachtig opgezet
instrument met zware besnaring, dat grondtonigheid en forse klank als ideaal in zijn
vaandel draagt.

‘Bey Concerten, besonders aber bey Mozartischen...’
Heel belangwekkend zijn Mozarts met de hand geschreven aantekeningen in de
partituur van zijn klavierconcerto KV 175, bewaard in de bibliotheek van de abdij
in Melk. Hier blijkt dat de strijkers van het orkest enkelvoudig (in strijkkwartetvorm)
intervenieerden telkens als de solist speelde. Op dit procédé zal de componist ook
nog veel later terugkomen en zelfs verschillende van zijn concerti in de vorm van
een klavierkwintet publiceren: klavier met strijkkwartet. Zijn klavierconcerto KV
449 voerde hij met voorliefde op deze wijze uit. In zijn laatste klavierconcerto KV
595 schreef hij voor de snaren uitdrukkelijk ‘solo’ voor. Het doorzichtige klankpalet
is steeds tot zijn idealen blijven behoren.
Het moeten dan wel geraffineerde klavierinstrumenten zijn die Mozarts partituren
fijnzinnig vermogen te ciseleren: eens helder contrasterend, dan weer vervloeiend
in de klank van het ensemble. Maar omzichtigheid was hierbij geboden. Eén van
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Mozarts leerlingen, Nanette Stein, dochter van de door hem zo hogelijk geprezen
orgel- en pianofortebouwer, heeft het ‘Mozartische’ concerto-orkest en de opstelling
ervan duidelijk omschreven:

*

Gegevens over de samenstelling van het instrumentale ensemble zijn ook in Mozarts
correspondentie terug te vinden. Leopold bericht zijn zoon (11 juni 1778) hoe hijzelf
‘im Graf Lodron Saal’ in Salzburg de tweede viool speelde, een student de altviool,
een andere de bas (cello), en twee man woudhoorn.
Ook in het overzicht van al zijn composities schreef Mozart telkens een
enkelvoudige bezetting van de strijkers voor, en gaat daarbij eens zover dat hij er de
blazers (hobo's en hoorns) ad libitum aan toevoegt.
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I.v.m. de transcriptie van J.Chr. Bach-sonates (KV 107), die men steeds met een vrij
massief ensemble uitgevoerd hoort, schrijft een tijdgenoot van Mozart in 1779: ‘Men
mag die concerti slechts door twee violen laten begeleiden en er naar willekeur een
cello aan toevoegen. De altviool kan wel gemist worden, ze profileert zich zo in het
geheel dat men geloven zou dat ze solo speelt.’.
Dit roept m.i. ook meteen het aspect van het basso continuospel in de concerti op.
Een Bernet Kempers en een Paumgartner attenderen op het feit dat dit op het eind
van de 18de eeuw nog slechts bij uitzondering toegepast werd en dan enkel om het
labiele ensemble - want toen was dit meestal en grotendeels samengesteld uit amateurs
- enigszins in de maat te houden. In Wolfgangs manuscripten herkennen we voor de
B.C.-partij soms Leopolds handschrift. Het rigoureuze toepassen van het
basso-continuo vervaagt overigens de typische dualiteit die zich tussen de twee
klanklichamen afspeelt: klavier tegenover orkest. Het verdedigen of weglaten van
het basso-continuo kan m.i. onder dezelfde noemer vallen als het al dan niet realiseren
van de ‘ad libitum’-partij zoals in klavierwerken met niet-obligate viool, en in de
concerti waarin de blazers desgewenst meespelen.

‘Über der Verhünzung seiner Compositionen...’
Niet minder opvallend is het feit dat de virtuositeit, zoals men die hedentendage kent
en die zich eigenlijk vanuit de romantiek heeft ontwikkeld, bij Mozart gewoon
ondenkbaar was. We staan verrast van Mozart zelf te vernemen hoe hij beroemde
tijdgenoten - kennelijk terecht - als notoire notenkrakers ridiculiseert: ‘Alle loopjes
naar beneden van de rechterhand doet hij met z'n eerste vinger en z'n duim’, spot
Mozart, en in dezelfde brief heeft hij het over het spel van de beroemde Vogler en
de Salzburgse componist Adlgasser (die hij als componist waardeert), die van
hetzelfde laken een broek krijgen. Zelfs de grote Romein Muzio Clementi krijgt nul
op het rekest. Hij is ‘Ciarlattano... Wat hij heel goed doet, zijn zijn tertsenpassages:
hij heeft er in Londen dag en nacht op geploeterd. Maar verder heeft hij niets, helemaal
niets, niet de geringste voordracht, geen smaak, en nog veel minder gevoel’ (7 juni
1783).
‘Mozart heeft zich over niets méér beklaagd dan over het “verbrodden” van zijn
composities, hoofdzakelijk door overdrijving in de snelheid van het tempo. Men
denkt dat hierdoor het werk vuriger zal worden ..., ja, als er geen vurigheid in de
compositie steekt.’, zo herinnerde J. Rochlitz zich voor Nissens Mozartbiographie
(1828). Uit Mozarts brieven blijkt dit inderdaad niet zomaar een vage herinnering
van Rochlitz te zijn geweest. Toen Wolfgang zijn vader schreef hoe hij Nanette Stein
onderwijst; die dan nog maar negen jaar oud is, beklemtoont hij het nog maar eens:
‘Het meest noodzakelijke, het moeilijkste en het belangrijkste in de musique, het
tempo...’ (2 okt. 1777). Er zijn talrijke voorbeelden in deze zin, en wanneer het hem
te gortig wordt, wordt het taalgebruik meteen plastischer: ‘...doorgeploeterd. Het
eerste deel nam hij prestissimo, het Andante allegro en het Rondo waarachtig
pertissimo... Met zo'n tempo kan dat ook niet anders, want de ogen kunnen het niet
zien en de handen het niet grijpen. Ja, waar is het goed voor? Op zo'n manier prima
vista spelen is voor mij hetzelfde als schijt’.

Vlaanderen. Jaargang 40

‘Die Mozartschen Maniere...’
Stellen we daartegenover nu de mening van degenen die Mozart zelf hoorden spelen,
dan krijgen we een niet minder verrassend antwoord.
Componist-dichter-muziekrecensent Daniel Schubart vergeleek Mozarts spel eens
met dat van Beecke: ‘...twee der grootste pianisten... Mozart speelt zeer moeilijke
muziek en alles wat men hem voorlegt van het blad af. Verder heeft het niets te
betekenen. Beecke overtreft hem verre. Lichtvoetige snelheid, sierlijkheid, strelende,
zachtklinkende lieflijkheid en een geheel eigen zelfstandig ontwikkelde stijl zijn de
wapens die deze Hercules zich wel door niemand afhandig zal laten maken.’
Carl Czerny, één van Beethovens leerlingen, kende ‘van de hoogste zuiverheid en
duidelijkheid, van de bekoorlijkste elegantie en zachtheid. En de moeilijkheden waren
altijd berekend op een effect dat de hoogste bewondering opwekt...’ Nu was
Beethoven helemaal niet zo voor Mozarts speelwijze en techniek geporteerd, schrijft
C. Czerny: ‘Beethoven heeft me in latere jaren verteld dat hij Mozart meermaals had
horen spelen, en, omdat in die tijd de ervaring met de Fortepiano nog in haar
kinderschoenen stond, hij op de toendertijd gebruikelijke klavecimbel een spel
aangekweekt had dat helemaal niet paste voor een Fortepiano...’ en besloot
vernietigend: ‘Mozart speelt delicaat maar met een gehakt toucher... leeg, vlak en
ouderwets...’
Het is een uitspraak die duidelijk verwijst naar een organologisch aspect, dat van
de instrumenten die respectievelijk Mozart en hemzelf ten dienste stonden of waaraan
ze de voorkeur gaven. Bovendien speelt hij Beethovens beoordeling voorzeker de
stijlwisseling waarvan hij de doorbraak bevestigde.
Het toucher dat Mozart zich eigen had gemaakt op de ‘damals gebrauchlichen
Flügeln’ (naar 19de-eeuws spraakgebruik betekent dit pianoforte-types), slaat
kennelijk op het mechanisme zonder ontspanner. Op zo'n mechaniek ontwikkelt de
klavierist een toucher dat inderdaad sterk afwijkt van dat wat hij aanwendt op het
klavecimbel, of op de pianoforte met ‘Auslösungs’-mechaniek. Het sterkst
manifesteert zich dat op de Tangentenflügel, waar de tangent ca. 3 cm hoog dient
gecatapulteerd te worden eer hij de snaar raakt, en dit zonder de hulp van een
ontspanner. Het toucher zal dan ook gevormd worden door snelle impulsen van de
vinger op de toets.
Een inzicht in deze klankmatige context is derhalve een conditio sine qua non wil
men deze componisten beter begrijpen en waarderen. Mozart werd door Beethoven
beoordeeld met een vreemde maat. Met de tijdsafstand in ons voordeel kunnen wij
er wel uit besluiten dat men bij deze twee genieën slechts diversiteit kan ontdekken.
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In de goudmijnen van Mozartinstrumenten
Bijzonder rijk was het klavierinstrumentarium waarover Mozart beschikte. Als
weinigen of geen had hij het geluk op te groeien in de weelde van de instrumentale
rijkdom die zijn vader in de Tanzmeistersaal in Salzburg te koop stelde. Er stonden
daar o.m. Friederici's uit Gera, maar ook vleugels van Späth uit Regensburg. Precies
met de naam Späth vangt eigenlijk het intrigerende hoofdstuk aan van ‘die Spättischen
Claviere’ waarover de componist het in oktober 1777 in een brief aan zijn vader had:
‘Nu moet ik meteen over de pianofortes van Stein beginnen. Voor ik iets van Steins
werk had gezien, had ik Späths klavieren het liefst...’
Op dat moment ontdekte de éénentwintigjarige Mozart de pianoforte uitgerust met
een mechaniek met ontspanners (Auslösung) en een overigens perfect functionerend
dempingsmechanisme. Merkwaardig, maar over de klank van Späths klavier repte
hij met geen woord.
In deze inmiddels zeer bekend geworden ‘organologische’ brief had Mozart het
eerst over de orgelmaker Franz Jacob Späth uit Regensburg, die omstreeks 1750 al
druk bezig was met het bouwen van klavichorden en van wat hij het ‘clavier d'amour’
noemde, een instrument dat pas rond 1790 definitief tot Tangentenflügel werd
omgedoopt.
Enkel deze drie instrumententypes had Späth in zijn produktiebestand opgenomen.
In samenwerking met zijn schoonzoon Schmahl en middels leerlingen en volgelingen
zal de Tangentenflügelbouw met groot succes ‘in alle vier Weltteile verbreitet’
worden, aldus een anonieme recensent in ‘Charakteristik des Klaviers’ (1791). Pas
rond de eeuwwisseling zal Schmahl de pianofortebouw met de ontspanner à la Stein
in zijn programma opnemen.
In de periode dat Mozart de ‘Spättischen Claviere’ prefereerde, ontstonden zijn
eerste negen, misschien wel zijn eerste tien klavierconcerti. Het laatste van deze
jeugdreeks is het Jeunehomme-concerto, door A. Einstein zelfs geroemd als het
hoogtepunt van Mozarts klavierconcerto-kunst. Volgens recent researchwerk van
Alan Tyson zou ook het sublieme concerto voor twee klavieren en orkest (KV 365)
tussen de zomer van 1775 en januari 1777 zijn ontstaan! Anderzijds lijkt de
Klaviersonate in F (KV 332) me de ‘Spättische’ periode te bekronen: deze compositie
nodigt spontaan uit tot het gebruik van alle kleur- en registratiemogelijkheden die
de Tangentenflügel te bieden had.
Dat Mozarts instrumentale visie verrassend ruim geweest moet zijn, kan ook
worden afgeleid uit zijn nalatenschap. Maar precies die nalatenschap, voor zover zij
bewaard is gebleven, heeft tot soms mistige conclusies geleid. Met name de
pianofortes van Walter worden de jongste jaren opgedrongen als typische
Mozartinstrumenten. Feit is dat de pianoforte in Mozarts geboortehuis een anoniem
instrument is, en dat eigenlijke Walter-instrumenten een andere sound ontwikkelen
dan de zgn. Mozart-Walter.
In Salzburg werden de pianofortes van J. Schmidt (1757-1804) sterk gewaardeerd.
Nog steeds lijkt Schmidt me een sterk ondergewaardeerd ambachtsman. Hij was
geschoold in het bedrijf van J.A. Stein in Augsburg en, n.a.v. zijn samenwerking met
vader Mozart, als Hoforgelmaker van Salzburg aangesteld. De Salzburgse Haydn,
Michael, bezat van deze bouwer een (bewaard gebleven) fortepiano. J. Schmidts
belang gaat steeds meer intrigeren naargelang het organologische onderzoek vordert.
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De organoloog Herbert Heyde noteerde in zijn ‘Historische Musikinstrumente des
Händel-Hauses’ (1983): ‘Overigens bezat Wolfgang Amadeus Mozarts zus Nannerl...
een klavecimbel van Johann Schmidt.’ (p. 26). Uit de Mozart-correspondentie kunnen
we vernemen dat zij kritisch ingesteld was...
Mijn sterke vermoeden - weliswaar vormt dat nog geen bewijs - is dat het zgn.
Walterinstrument van Wolfgang, dat in het geboortehuis aan de Getreidegasse wordt
tentoongesteld, wel eens een door Walter verbouwde Schmidt zou kunnen zijn.
Toen ik onlangs Mozarts klavierinstrumenten in Salzburg ging bekijken, kwam
ik in contact met een instrumentenbouwer, die er voor een onderhoud mee bezig
was. Ook hij ontkende de vermeende overeenkomsten van Walterfortepiano 's met
het anonieme Mozartinstrument. De rage van de Walterflügelbouw in de loop van
de jongste jaren zou vnl. berusten op het feit dat nauwkeurig uitgewerkte
bouwtekeningen van zo'n instrument in eenieders bereik liggen. Meermaals was het
oordeel van achttiende-eeuwse musici over de klankkwaliteit van Walters
instrumenten ronduit negatief, wat nog meer vragen doet rijzen omtrent de huidige
(over-)waardering ervan.
Omstreeks dezelfde tijd had ik het over dit onderwerp ook met dirigent-violist
Sigiswald Kuyken en we waren het erover eens dat de Steinvleugel eerder
‘Mozartiaans’ bleek dan die van Walter.

Requiem, maar niet in pacem
Kennelijk ligt er nog steeds een belangrijk domein open voor de Mozartvertolker:
dat van het klavichord; van het Spättische Clavier; van de Stein-pianoforte (een
instrumententype dat wel sporadisch wordt gerevaloriseerd); de zgn. Ziehharmonika,
die in feite een combinatie is van een ‘Hammerklavier’ en een klavecimbel; het
Walter-pedaal; de typische klavierinstrumenten in de vorm van een liggend harpje,
zoals die door Schmahl werden gemaakt; tenslotte (?) het Tafelklavier, waarover
Mozarts zoon, C. Thomas, het had in het geschrift waarbij hij de instrumentale
nalatenschap van zijn vader aan het Mozarteum in Salzburg wenste over te maken.
De meeste van deze instrumenten kwamen niet terecht...
En, wat is er inmiddels al verwezenlijkt op gebied van de revalorisatie van Mozarts
stijl?

Eindnoten:
* Bij concerten, vooral van Mozart, plaatse men zijn fortepiano meerdere passen dichter bij de
luisteraars dan het orkest. Onmiddellijk erachter plaatse men alleen de violen. Bassi en
blaasinstrumenten moeten verder achteraan plaats nemen, de laatste nog verder dan de bassi.
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De Mozart-cyclus van Herwig Hensen
Rudolf van de Perre

Herwig Hensen (1917-1989)

Dat een kunstenaar als Mozart in de loop der jaren ook een aantal kunstenaars van
andere disciplines zou inspireren, lag zo voor de hand. In de Nederlandse literatuur
is hij evenmin afwezig, al ligt het aantal prozaschrijvers of dichters, die door hem
tot rechtstreeks schrijven over zijn persoon of zijn werk aangezet werden, niet zo
hoog. Toch werden in de Nederlandse poëzie op regelmatige tijdstippen gedichten
aan hem gewijd. Onder de makers ervan bevinden zich namen als Martinus Nijhoff,
Gerrit Achterberg, Ida Gerhardt en Gabriël Smit. In Vlaanderen is het vooral Herwig
Hensen die de aandacht vraagt en over Mozart zelfs een cyclus van vier gedichten
schreef, waarover verder meer.
Als een dichter geïnspireerd wordt door een ander kunstenaar, kan dit gebeuren
op basis van verschillende mogelijkheden of bedoelingen. Hij kan overgaan tot een
objectieve benadering van de door hem bewonderde kunstbroeder en zijn werk, door
ofwel de realia en de context op te roepen, waarin deze creatief bezig was, ofwel
door te pogen door te dringen tot de essentie van diens werk, wat uiteindelijk toch
meestal gepaard gaat met een subjectief aanvoelen. Die subjectiviteit speelt trouwens
in de meeste van deze gedichten een overwegende rol. De dichter kan zich immers
ook geroepen voelen om weer te geven wat de ander - hier Mozart en zijn muziek in hem/haar wakker riep. De hoogste graad van subjectiviteit ligt uiteraard in de
mogelijkheid dat de dichter zich in de ander terugvindt, zich met hem identificeert
en bij het benaderen van zijn werk in feite overgaat tot een vorm van zelfprojectie
in dat werk.
Dat is ook het geval bij Herwig Hensen (1917-1989), hoewel deze aristocratische
dichter zich eveneens aangetrokken voelde tot de persoon van Mozart en de vaak
dramatische omstandigheden die zijn leven bepaalden. Hij spitst zijn Mozartcyclus
toe op een aantal biografische gegevens, althans zoals deze traditioneel werden
overgeleverd. Hij beklemtoont vooral die elementen in Mozarts leven, die de tragiek
van zijn uitverkiezing in het licht stellen en vandaag de dag nog evenzeer de
menselijke verhoudingen tekenen: wie zich door aanleg of talent buiten of boven de
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massa beweegt of verheft, ondervindt onbegrip, afgunst en tegenkanting, ‘want
grootheid reikt buiten de maat’. Dat is de rode draad die doorheen de vier gedichten
loopt.
Konden velen zich nog met vertedering over de tover van het wonderkind buigen,
dan veranderde dit echter van zodra Mozart volwassen werd, zijn talent tot volle
rijpheid kwam en hij de bestaande normen doorbrak. Toen begon het spel van naijver,
laster, verraad en nijd, want zowel de wereldlijke en kerkelijke overheden als
ingewijden en leken lieten hem vallen. Zo is het altijd geweest en zo is het nog. ‘Cosi
fan tutte’, zo doen ze allen. Hensen gebruikt de titel van Mozarts opera als motto
van het eerste gedicht, dat eindigt op de verzen:
Het is een natuurwet. Elke tijd
zit met zijn ezels geschoren.

Daartoe behoren ook de Salieri's, de kruipers en intriganten, die met weinig talent,
maar met veel bedrog hun weg naar de top banen. Tot in de ellende van zijn
stervensdagen deed het lot Mozart een masker voorzetten, oppert Hensen. Hij maakt
ook dankbaar gebruik van het graag gehoorde verhaal van Mozarts begrafenis in
erbarmelijke weersomstandigheden, waarop zijn lichaam in volstrekte eenzaamheid
en in de pijnlijke anonimiteit van een massagraf aan de aarde werd toevertrouwd.
Toen de roem van Mozart zich na zijn dood begon te verbreiden, werd er vergeefs
naar zijn stoffelijke resten gezocht. Hensen zinspeelt in de slotstrofe van het derde
gedicht ironisch op de daardoor gemiste kansen voor het op sensatie beluste toerisme,
dat nu alleen maar ersatzprodukten heeft aan te bieden.
De aanleiding tot het vierde gedicht is een uitspraak over Mozart van de criticus
Sarti, een tijdgenoot van hem: ‘Er zijn barbaren die, gespeend van ieder gehoor, er
hardnekkig mee doorgaan muziek te maken’. Maar de goden die Mozart hebben
liefgehad hebben de componist na zijn dood in een aparte hemel, bevolkt met
personages uit zijn opera's, opgenomen. Omringd door lieflijke vrouwen is er steeds
opnieuw de drift
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die zijn zinnen ‘blij verwart’ en hem tot jubel aanzet. En Hensen besluit:
Dan buigen diep-deemoedig engelen hun knie
en zweren eeuwig over u te waken,
barbaar, die hardnekkig muziek blijft maken.
...
Maar de niet-barbaren, wat maken die?

Het is duidelijk dat Herwig Hensen een aantal biografische gegevens verwerkt, die
het beeld van Mozart enigszins vertekenen, omdat ze te eenzijdig bepaalde facetten
beklemtonen, zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is in de succesrijke en overigens
mooie film Amadeus van Milos Forman. Dat Mozart op veel onbegrip stootte is waar,
maar hij kreeg anderzijds ook meer waardering dan in deze gedichten wordt gezegd.
Het beeld van Mozart is, tegen de door Hensen geschetste achtergrond, ook in dezelfde
mate geïdealiseerd, waar hij het heeft over de onschuld van diens hart en vooropstelt
hoe Mozart met heel de spankracht van zijn ziel ‘lichtvoetig dansend’ alle
moeilijkheden, tegenslagen en droefheden bleef ‘overzingen’ en jubel slaat uit ‘zijn
haastig hart’.
Maar o dat zingen van u, onverdroten,
boven een wanhoop uit.

In de laatste verzen van dit tweede gedicht gaat het in feite niet meer over Mozart
als dusdanig, maar over datgene in Mozart waar de dichter zich mee identificeert.
De Mozart-cyclus van Herwig Hensen verscheen voor het eerst in de bundel Het
venster (1958), midden een existentiële crisis van de dichter. In een andere cyclus,
Robinson, toetst hij zijn menselijke situatie aan deze van de bekende schipbreukeling:
de in volstrekte eenzaamheid op een eiland geworpen, met niets anders dan raadsels
en vragen, die (voorlopig) onbeantwoord blijven en hem tot wanhoop aanzetten.
Maar zelfs in zijn wanhoop wil hij het leven blijven ‘beamen’. Het venster betekent
immers zowel versperring als uitzicht. Een van de mogelijkheden tot ‘overleven’ is
de scheppingsdrift, de creatieve impuls. Dit gegeven wordt een van de hoofdthema's
in Hensens poëzie. Hij ziet het gedicht als ‘allerlaatste verweer/waarachter ik kan
leven’. Hij heeft zich vastgehaakt in het woord ‘met spreken eerst. Nadien met
zingen’. Spreken is ordenen, is doorstoten tot, zin en bestaan geven aan de dingen.
Daarna volgt de jubel om het bereikte, het zingen, hetzelfde zingen, dezelfde jubel
(het woord staat in het vierde gedicht), die hij ook in Mozarts muziek meent te
erkennen.
In zijn enige roman, De grootmoedige (1982), laat Herwig Hensen zijn hoofdfiguur,
de schrijver Paul Stelborg, een gelijkaardige weg afleggen en via Mozarts opera's en
Schuberts liederen de heilige kamer binnenstappen, ‘waar enkel muziek van de ziel
weerklinkt: kamermuziek. Dat puur aftasten van Het Zijn, dat aarzelend verkennen
en durvend uitzingen, dat eenzelvig achterhalen langs drie, vier wegen van eenzelfde
melodie, dat doordringen tot een diepste, onzegbare pijn, en dan opstijgen in gejubel!’
(p. 86).
De vreugde, de verrukking om de eigen creativiteit, redt Hensen van een
pessimisme zonder uitzicht en doet hem mede geloven in het leven, tegen beter weten
in. Dat de muziek van Mozart hem in die overtuiging heeft gesterkt en bepaalde
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bijzonderheden - al dan niet tot de legende behorend - uit het leven van de bewonderde
componist, hem zijn eigen bestaanssituatie beter doen aanvaarden, is zijn goed recht.
De kunstenaar beschikt namelijk over de creatieve vrijheid zich in het spiegelbeeld
van een ander terug te vinden, al moet hij dat beeld daartoe naar eigen inzicht en
aanvoelen bijkleuren.

Mozart
I
Cosi fan tutte.
Over het wonder dat gij waart als kind
konden de velen zich - vertederd - buigen:
een speelpop die, desnoods ook blind,
voor haar talenten zou getuigen.
Doch toen gij spoedig, rijpend almaardoor,
bestaande normen kwaamt doorbreken,
vondt gij nog amper een gehoor.
De ingewijden en de leken,
de keizer-zelf en zijn prelaat,
zij lieten u kleinzielig vallen.
Want grootheid reikt buiten de maat.
Zo doen zij nog. Zo doen zij allen.
Met stapels laster en verraad en nijd.
En met: ‘Zu schön für unsre Ohren!’
Het is een natuurwet. Elke tijd
zit met zijn ezels geschoren.

II
‘Ist er mit Salieri verstanden, so
bekomme ich mein Lebtage keins...’
Mozart aan zijn vader.
Roem of begrip werd u niet ruim gegeven.
(Een vogel is het kwetsbaarst in zijn vlerk.)
Wat eist men meer dan van een dienstbaar leven?
Het was toch werk genoeg, uw werk!
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De veelheid echter hunkert naar bedriegen.
Alom, altijd kruipen Salieri's hoog:
één gram talent en honderd pond intrige.
De kunst steekt in de elleboog.
Ontgoocheling, achterdocht, vreemde vragen
waarin zich d'onschuld van uw hart verloor:
tot in d'ellende van uw stervensdagen
zette het lot een masker voor.
En toch, hoe bleeft gij, rijk door kleine dingen,
lichtvoetig dansend met gerede hiel,
nood en mistroostigheden overzingen
met al de spankracht van uw ziel.
Onlust mat af, en ziekte vecht met stoten
tegen het trotse vuur onder uw huid.
Maar o dat zingen van u, onverdroten,
boven een wanhoop uit.

III
Salzburger Festspiele
Twee schouders hebben u grafwaarts gedragen,
of vier misschien, mitsgaders het paard.
De rest verzaakte. Een sneeuw joeg in vlagen
en Mozart is geen keelpijn waard,
niet eens een hoestbui of doornatte voeten.
Het leven immers maakt soms zijn bezwaar.
Touw liet u neer. En geen stem die u groette,
geen hand die grond wierp op uw baar.
Pas later heeft men getracht u te vinden.
(Het sneeuwt niet stééds, en doodgaan brengt lof.)
Maar 't moest vergeefs zijn. Wat Goden beminden
blijft onnawijsbaar in de stof.
Hoe triest voor Salzburg (Toeristische Werken):
voor gebeente juist heeft het volk een zwak.
Nu moet helaas zich de handel beperken
tot Mozart-koffie en -tabak.

IV
‘Il y a des barbares qui, dépourvus
de toute ouïe, s'entêtent à faire
de la musique.’
De criticus Sarti over zijn
tijdgenoot Mozart.
De Hemel die gij ingingt, stel ik mij wel voor:
het zijn natuurlijk louter heilge hallen,
maar gij loopt rond terwijl bazuinen schallen
en neuriet Figaro iets in het oor.
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Een keer rust gij ook uit; dan zit gij ergens aan
en schenkt u wijn en proeft met grage slokjes;
en dan weer vraagt gij Papageno's klokjes
nogeens met eigen handen aan te slaan.
Tot steeds opnieuw een drift uw zinnen blij verwart.
Constanze, Susanna, en andre namen:
om alle liefelijke vrouwen samen
slaat gij de jubel uit uw haastig hart.
Dan buigen diep-deemoedig engelen hun knie
en zweren eeuwig over u te waken,
barbaar, die hardnekkig muziek blijft maken.
...
Maar de niet-barbaren, wat maken die?
Uit: Het venster, 1958

Kaft van ‘Mozart cyclus’ van Herwig Hensen
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Mozart op inspiratietocht bij Cicero
Gaston De Cock
Het kan misschien bevreemdend lijken de grootste orator uit het oude Rome te
vermelden naast de grootmeester van de Weense klassiek. Het verband dient gezocht
te worden in het ‘dramatiseren’ van het slotstuk van Cicero's ‘Res publica’ (een
pragmatische uiteenzetting over de ideale staatsvorm) door de Italiaanse dichter
Metastasio. Het ‘Sommium Scipionis’ (de droom van Scipio) wordt door literaire
critici erkend als het letterkundig pronk- en sluitstuk van Cicero's geschrift. In dit
‘Somnium’ voert Cicero als personages Scipio Africanus Maior en Minor samen met
L. Aemilius Paulus op het toneel. De gebeurtenis krijgt een exotisch tintje door ze
in Noord-Afrika te plaatsen, aan het hof van koning Masinissa, grootvader van
Iugurtha, koning van Numidië.
Door een hele avond te vertellen over Scipio Africanus Maior (234-183), de
overwinnaar van Hannibal, is de basis gelegd voor een ‘verschijning’. Hierin wordt
aan Scipio Africanus Minor zijn grote carrière voorgespiegeld. Hij zal Carthago
definitief uitschakelen en nadien legaat worden in Egypte, Syrië, Asia en Griekenland.
Hij zal Spanje onder het juk brengen en zelf dictator worden in Rome om orde op
zaken te stellen in de staatsaangelegenheden.
De ontmoeting met zijn vader Paulus sterkt Scipio Minor in de overtuiging dat al
deze politieke en militaire successen de aanloop betekenen tot een vorm van
onsterfelijkheid.
Hierna beschrijft Cicero de grootsheid van de kosmos en de ‘harmonie der sferen’
om vanuit dit kosmisch gebeuren de onbeduidendheid van de mens en het menselijk
handelen te onderstrepen. Hij besluit zijn ‘Somnium’ met een bewijs van de
onsterfelijkheid van de ziel (ontleend aan de ‘Phaedrosdialoog’ van Plato).
De Italiaanse dichter Pietro Metastasio (pseudoniem voor Pietro Trapassi, oRome
1698, †Wenen 1782) is door zijn academische vorming bij V. Gravino uitgegroeid
tot de incarnatie van de dichtkunst van het Ancien Régime. Hierin werd een nogal
optimistische levensvisie gehuldigd: het leven voorgesteld als een droom, waarop
dan het ware leven moet volgen. In 1730 belandt hij in Wenen waar zijn talent als
schrijver van melodrama's kan openbloeien aan het keizerlijk hof. Hij had ook een
muzikale opleiding genoten waardooor hij zich als librettist goed thuisvoelde in het
melodramatisch genre. Met zijn dichtwerk inspireerde hij een heel stel componisten
waaronder bv. Scarlatti, Haendel, Mozart, Vivaldi, J.C. bach en Gluck.
In de ‘Sogno di Scipione’ (geschreven in 1735) laat Metastasio vijf personages
optreden nl. Scipione, Costanza, Fortuna, Publio, grootvader van Scipione en Emilio,
vader van Scipione.
Het verhaal vangt aan met het optreden van Fortuna en Costanza, twee godinnen
die symbool staan voor de wisselvalligheid van het leven en anderzijds de standvastige
volharding. Om beurten proberen ze Scipione met hun sierlijke charmes te bekoren
en ze stellen hem van bij de aanvang voor de keuze: ‘Nel cammin della vita, Tu per
compagna elegga’ (je moet voor je levensweg een gezellin kiezen). Scipione vraagt
zich af waar hij terecht gekomen is. Fortuna stelt eerst zichzelf voor als ‘dartel’ ‘de
wind gelijkend’ (lieve sono al par devento). Costanza geeft een uiteenzetting over
de harmonie in de kosmos, over de bewoners van de kosmos. Dan volgt een
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ontmoeting met Publio die in Platonische bewoordingen de onsterfelijkheid beschrijft.
Scipione herkent zijn vader Emilio. Deze wijst op de onbeduidendheid van het aardse
bestaan. Scipione vraagt dan aan zijn vader en grootvader bij hen te mogen verblijven.
Hiertegen verzet Fortuna zich. Publio voorspelt de roemrijke loopbaan van Scipione.
Deze vraagt zijn grootvader hem te helpen beslissen, maar vader Emilio wijst op de
unieke gelegenheid van een persoonlijke keuze (la gloria della scelta). Fortuna
insisteert. Costanza stelt zich voor als de behoedster van koninkrijken. Scipione
verkiest Costanza maar wijst Fortuna niet helemaal af. Ze voelt zich echter bedrogen
en roept de ‘orribili disastri’ op om Scipione te verpletteren. Hij ontwaakt uit zijn
droom: in zijn herinnering blijft Costanza nog nazinderen... In de epiloog suggereert
de dichter dat het hem niet om Scipione maar om Girolamo (Hieronymus) te doen
was.
Dit gegeven werd door de jonge Mozart uitgewerkt in een ‘Serenata dramatica’.
Volgens Ritter von Köchel werd deze serenata gecomponeerd in de maand maart
van het jaar 1772. Deze stelling wordt door de hedendaagse muziekwetenschap in
twijfel getrokken. Men neemt nu aan dat Mozart dit werk geschreven heeft tussen
maart en augustus 1771 om het te laten opvoeren bij het gouden priesterjubileum
van aartsbisschop Sigismond von Schrattenbach - begin 1772 - maar de aartsbisschop
overleed op 16 december 1771; vandaar dat de

Jörg Syrlin de Oudere, Cicera als Symbool van de retorica (ca. 1469)
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naam Sigismondus gewijzigd werd in Hieronymus en dat het werk tenslotte werd
opgedragen aan de nieuwe aartsbisschop van Salzburg, Mgr. Colloredo.
Wanneer we nu Mozarts muzikale prestatie even onder de loep nemen stellen we
het volgende vast: de ouverture huppelt op een vrij eenvoudig thema in re-groot, in
een dartele ritmiek, volgens het sonate-princiepe. Het tweede luik van dit orkestraal
stuk bevat een in 3-maat gecomponeerde pastorale, waarna Mozart onmiddellijk
overgaat naar het recitatief. Hierna ontwikkelt Mozart in de aria van Scipione een
zangerige cantilene met fraai versierde melismen. In het tweede deel wentelt de
melodie naar de kleine tertstoonaard en krijgt het ‘confusa la mente’ een echte
dramatische accentuering zoals dat ook bij het ‘delira dubbiosa’ het geval is. Voor
het overige is de dramatische tekst slechts een voorwendsel tot een heerlijk genietbare
melodie.
De aria van Fortuna ‘lieve sono’ munt uit door stemtechnische bravourestukjes
en geeft de componist de gelegenheid om de dartelheid van de godin sierlijk uit te
tekenen in muzikale geledingen. In het hieropvolgend recitatief verklankt Costanza
in een traditionel vormgeving de theorie over de harmonie der sferen. De
‘hemelmuziek’ heeft de mensheid sinds de ‘Wijze van Samos’ (Pythagoras) enorm
geboeid en heel wat tractaten uit de Oudheid en de Middeleeuwen proberen te
verwoorden wat perfecte harmonie eigenlijk beduidt. In het boek ‘Kunst en
Schoonheid in de Middeleeuwen’ verwerkt Umbert Eco heel wat interessante materie
over dit fenomeen. Mozart is de incarnatie van het ‘concento armonico e sonoro’
(een harmonisch-sonore samenklank). Wat vocaal in de homofone passages der grote
polyfonisten gestalte kreeg, wordt bij Mozart orkestraal en vocaal een bijna magische
realiteit. Olivier Messiaen, de beroemde Franse componist verwoordt het aldus:
‘Altijd helder, altijd hoorbaar, altijd echt. Lieflijk wanneer ze diatonisch zijn ...,
angstaanjagend wanneer ze chromatisch zijn. Vervreemdend soms ook... Altijd
volmaakt en altijd weer nieuw. (O. Messiaen: Iedere engel is angstwekkend in Koerier,
nr. 217, sept. 1991, p. 17)
De aria van Costanza ‘Ciglio che al sol’ in een rustige 3-maat geeft reeds iets weer
van het beheerste karakter van Costanza: vooral treffend is hierin het lang
uitgesponnen melisme op ‘eccesso’.
Het koor ‘Germe di cento eroi’ draagt iets martiaals is zijn conceptie, het suggereert
het heldendom van Rome. In het daaropvolgend recitatief wijst Publio op het
onsterfelijke karakter van de mens: de geest primeert. Muzikaal wordt dit in een vrij
traditioneel keurslijf gestopt met juist één uitschieter op het begrip ‘beneficio’. De
aria van Publio bevat een lange orkestrale inleiding. Mozart geeft hier aan de zangstem
een virtuoos melisme in het zinnetje ‘non ti scordar’ op het woord ‘scordar’. In de
aria van Emilio verloopt het eerste deel in een rustige drie-vierde maat en het tweede
deel in een sneller tempo om in het derde deel opnieuw in een drie-vierde maat te
vallen. Inhoudelijk gaat het om een contrast tussen aardbewoners en hemelbewoners:
de dynamiek van de hemelbewoners verkrijgt een krachtiger allure. In de aria ‘Quercia
annosa’ wijkt de tekst af van het dramatisch gebeuren van het recitatief. Publio heeft
zopas de roem en de tegenslagen van Scipione voorspeld en nu gaat de dichter zich
vermeien in de symboliek van de ‘eik’ als beeld van de held die alle stormen trotseert.
Mozart laat in zijn ritmiek wel heel duidelijk de winden buitelen, maar de ‘quercia
annosa (de aloude eik) is zoek.
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In het daaropvolgend recitatief verwoordt Fortuna al haar mogelijkheden - en ze
zijn niet gering! - maar haar taal suggereert gevaar. In een door de natuur geïnspireerde
beeldspraak zingt zij haar macht over de schepping en de schepselen uit. In zangstem
zowel als begeleiding noteren we een muzikale galanterie die perfect aansluit bij het
personage.
Hierna verneemt Scipione uit de mond van Costanza dat bij haar stabiliteit en
evenwicht voor volkeren te vinden zijn en zij illustreert dat met enkele voorbeelden
uit de Romeinse geschiedenis. In de aria van Costanza daagt de thematiek van het
door de zee omspoelde koraalrif dat door de golven overspoeld, toch boven het
kolkend water uitsteekt, een stevige rots in de branding. Muzikaal maakt Mozart er
een A-B-A-structuur van, waar de stemvocalisen in de A-delen duidelijk refereren
naar het grillige golvenspel rond de rots. Het B-deel staat daartegenover als een
muzikale rots (in een trage beweging).
In de slotaria zingt Scipione zijn afkeer jegens Fortuna uit. In het slotrecitatief
schakelt Mozart het orkest in, waardoor de dramatische spanning van de ontknoping
sterk geladen wordt. De suggestieve kracht van de orkestrale begeleiding illustreert
treffend de ineenstorting van de droom. Met eenzelfde visionaire kracht als Vondel
in zijn barokke schildering van Lucifers ondergang creëren dichter en componist de
verwoestende elementen, de ‘orribili disastri’ van vrouwe Fortuna... In de epiloog
voegt Mozart er nog twee versies aan toe van een huldecantate aan Mgr. Colloredo.
Tot slot kan men stellen dat het muzikaal genie van de jonge Mozart zijn volle
rijpheid heeft gevonden. Melodisch en orkestraal beheerst hij de techniek tot en met.
Het wonderkind is op 15-jarige leeftijd bevestigd. Componeren zal voor hem een
kwistig uitstrooien betekenen van een innerlijke rijkdom. Om zoveel schoonheid is
de mensheid het genie Mozart voor immer dankbaar.
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Over de Mozart-cyclus in de Munt
en Karl-Ernst Herrmann
Een schilder in het muziektheater
Harold Van de Perre
Inleidend
Een kunstwerk is een verhaal of teken dat wijst naar een mysterie.
In het kunstwerk Opera wordt het verhaal gebracht op de meest volledige wijze:
in de symbiose van muziek en zang, theater en dans, licht en kleur (beeldende kunst)
worden vrijwel al onze zintuigen bij het gebeuren tot deelname uitgenodigd. Misschien
is dit de reden waarom de kunst van de opera zo complex en veeleisend is.
Meer nog, misschien is er geen enkele kunst die - als zij slaagt - zulk diepgaand
impact heeft op de ‘belevende’ toeschouwer-luisteraar.
Dit impact heb ik persoonlijk ervaren tijdens het voorbije decennium in de
Muntschouwburg. Tijdens die tien jaar schreef de afscheidnemende directeur Gerard
Mortier er met zijn team, ‘geschiedenis’.
De ‘historische’ bijdrage van dit Mortier-tijdvak culmineerde in de vernieuwende
visie waarmee de belangrijkste Mozartopera's werden gebracht.
En met deze vaststelling komen wij bij de belangrijkste kunstenaar waarop Mortier
een beroep heeft gedaan. Het betreft geen prima donna of wereldberoemd dirigent,
maar... een schilder, die zich bovendien heeft ontpopt tot een groot regisseur, met
name de Berlijnse beeldende kunstenaar Karl-Ernst Herrmann.
Voor de regie werd Herrmann telkens bijgestaan door zijn vrouw Ursel en door
Geoffrey Layton, hun regie-assistent. Het is met dit Herrmann-team dat Gerard
Mortier, in samenspraak

Het beroemde bosje uit ‘La Finta Guardiniera’. Het monumentaaleenvoudig bos-silhouet voorziet
Herrmann van duizenden plastiekblaadjes aan de takken gehecht, als hyperrealistisch-echt.
Decor: La Finta Guardiniera

met de Munt-dirigent Sylvain Cambreling, de wellicht belangrijkste
Mozart-vernieuwing van het jongste decennium bracht op de Europese operabühne.
Toch steunen deze nu reeds ‘historische’ uitvoeringen niet op een historische
aanpak van het operaconcept. Integendeel, net als operadirecteur Mortier en dirigent
Cambreling, gelooft Herrmann niet in de historische uitvoering die een soort
reconstructie beoogt uit Mozarts tijd. Die tijd is lang voorbij, net als de mensen van
toen en hun tijdsklimaat.
Maar Mozarts kunst bleef en leeft nu meer dan ooit.
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Zonder eigentijds te doen - Herrmann ‘doet’ nooit, hij ‘is’ - actualiseert hij Mozart
voor ons tot een geniaal medemens die ons, net als Shakespeare, een uitzonderlijk
inzicht verschaft in onszelf.
Hier raken wij de kern van het kunstenaarschap: Mozart voert vandaag met ons
een gesprek, en voor dit gesprek is Herrmann de gastheer die ons samen met Mozart
ontvangt in een bevruchtende ruimte.
Deze ruimte (enscenering en decor) is zoveel meer dan het glas waarin de muzikale
wijn wordt geschonken. Want precies Herrmann leerde ons op zijn onnavolgbare
wijze de onverbreekbare eenheid zien tussen zang, regie en decor, en dit tot in elk
minuscuul onderdeel.
In deze bijdrage is het niet mijn bedoeling de muzikale glans van deze
Mozart-cyclus te bespreken; anderen zijn hiertoe veel meer geschikt. Evenmin wil
ik het hebben over de regieconceptie van het Herrmann-team. (In ‘Muziek en

Het bosje in de tuin die ik bewoon, vertoont bijna een identieke silhouet. Het poëtische plastiek-bosje
van Herrmann leerde mij de poëzie van mijn levende tuin herontdekken. Zo reveleert en transfigureert
kunst het leven, of hoe kunstenaars aan anderen nieuwe ogen geven.
Mijn tuin-bosje.
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Woord’ (febr. 1991, blz. 3) ontleedt J. Thielemans dit talent vanuit hun meesterwerk:
La Finta Guardiniera, een tot dan toe nog onbelangrijke opera van de nog jonge
Mozart, maar sinds de versie van Herrmann en onvergetelijk opera-gebeuren).

Het beeldend gebeuren
Als beeldend kunstenaar die van opera houdt, wil ik het hebben over licht, kleur,
kostuum en decor, kortom het derde bestanddeel waaruit opera bestaat. In het jaar
1989 gaf ik in de bovenzaal van de Munt een voordracht met als thema: ‘Herrmann,
een schilder in het muziektheater.’
Mijn betoog bestond vooral uit een breed-opgevatte diaprojectie. Telkens werden
op drie schermen drie beelden in vergelijkende confrontatie gebracht. Zo was het
mij mogelijk Herrmann met Herrmann, en decors van hem met decors van anderen
in vergelijking te brengen. Maar vooral wou ik zijn beeldende kunst confronteren
met schilderkunst uit zowat alle tijden. Zo wou ik het genie van
Herrmann-in-gesprek-met-Mozart zichtbaar maken vanuit een brede
cultuurachtergrond én vanuit tijdloze beeldende oergegevens.
Nu ik zonder beelden over een fascinerend beeldend gebeuren moet schrijven, rest
mij alleen nog om, in een lijst van omschrijvingen, een verre weergalm op te roepen
van wat wij te Brussel in De Munt mochten zien.

‘Men moet vele steden zien om één vers te schrijven’
Dit bekende vers van R.M. Rilke (overigens een lievelingsdichter van Herrmann) is
perfect op hem van toepassing.

Bij Vermeer, Van Eyck en andere geniale schilders wordt de extatische glans van licht opgeroepen
met slechts enkele even virtuoze als juist-geplaatste suggererende toetsen van het penseel.
Vermeer

Herrmann heeft letterlijk vele steden, landen en schilders gezien! Dit zien heeft
hij verwerkt in zijn regie- en decorcreaties.
Toch is de kunst van Herrmann (net als Mozarts muziek) onmiddellijk herkenbaar
als ‘Herrmann’. Zijn kunst is noch overladen, noch sober, noch traditioneel, noch
mode-gericht nieuw, maar zij is net als natuurverschijnselen zijn. Over dit zijn kunnen
wij alleen maar een lijstje van kenmerken aanleggen, in de hoop hiermee wat naglans
te wekken van wat in werkelijkheid in tijd en ruimte geschiedde.
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Monumentale eenvoud naast het maniakale detail.
‘In een schilderij is niets van ondergeschikt belang, alles is van absoluut belang voor
het geheel en er mag dus niets veronachtzaamd worden.’ (Caspar David Friedric)
Het eerste waardoor een enscenering van Herrmann opvalt, is het samengaan van
monumentaliteit in sublieme eenvoud en abstractie met hyperrealistische en minuscule
uitwerking van details.
Over deze ‘maniakale’ details gaan de verhalen hun gang: ‘grillige en immorele
geldverspilling’ beweren sommige tongen. Men denke bv. aan het bosje uit de La
Finta Guardinieraproduktie. Duizenden plastiekblaadjes werden aan de dunne
boomstammen en takken genaaid, zodat het hele bosje als betastbaar-echt (tot in elk
blaadje) ging lijken. Was dit echt nodig? Welke bijdrage hebben deze ontelbare
blaadjes geleverd in het suggererend karakter van het monumentale geheel?

Even sober en adequaat plaatst Herrmann slechts enkele flitsen van licht in het donker. Met dit uiterst
weinige maar essentiële, weet Herrmann met des te meer kracht het spanningsveld van het geheel op
te roepen.
Decor uit Don Giovanni
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Gelijkaardige vragen kunnen wij stellen over Het Lam Gods van Van Eyck. Waarom
heeft Van Eyck op dit toch wel monumentale retabel zoveel (bijna onzichtbare)
blaadjes en bloemen en parels geschilderd? Het kunstwerk beantwoordt de vraag: in
het evenwicht van de tegenstellingen (de monumentale eenvoud en het
uiterst-realistisch detail) vindt de schoonheid bij Van Eyck haar kracht. Zo ook bij
Herrmann.

Zeer nabij en zeer ver.
In het verlengde van monumentaliteit en detailkunst balanceren de decorcreaties van
Herrmann tussen het bijzonder concrete van zeer nabije dingen en aanwezige
voorwerpen, en het ‘zeer ver’ van de onvatbare licht-landschappen. Herrmann, de
veelvuldige reiziger, kent het diffuse grissaille van het Noordelijk licht en het heldere
licht van het Zuiden. Italië en Engeland, Dela Francesca en Turner werpen hun licht
in zijn werk.

Het raffinement van de grijzen.
Zowel Dela Francesca als Turner zijn meesters van het grijs. Ook het meesterschap
van Herrmann herkennen wij best in de onovertroffen wijze waarop hij de grijzen
hanteert.
Net als in de beste olieverfschetsen van Rubens, is het grijs in zijn werk de
alles-harmoniërende ondertoon waarop de geringste kleurtoets maximaal gevoelig
rendeert.

Warmen en kouden.
Bovendien reageren deze geraffineerde grijzen in de kleurenregie

Dela Francesca, detail uit ‘De Legende van het Heilig Kruis’, fresco te Arezzo. Verheven
renaissance-architectuur gebaseerd op rechthoek, driehoek en cirkel en perspectief-toepassing.
Dela Fransesca

van Herrmann op het geringste effect van het theaterlicht. Met dit licht creëert hij de
meest subtiele verschuivingen naar koude en warme kleurtonen die telkens opnieuw
een evenwicht zoeken.
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De juiste dosering van hoge kleurtonen.
Op de ondertonen van grijzen springt Herrmann uiterst gericht en met een uiterst
gevoel voor de juiste dosering om met scherpe gelen, oranje en groen, rood, purper
en blauw. Deze heftige kleuren werken als vitaliserende toetsen tot in het grijs van
een kledingstuk, een tuinaanleg, een architectuurachtergrond, een luchtlandschap,
enz.
Met deze juiste dosering creëert hij de magische kracht van het kleurengeheel.

Echo en weergalm.
De dominerende kleuren beantwoorden elkaar in de harmoniërende werking van
subtiele weergalmen en echo-effecten, en dit tot in de kleinste details.

De magie van wit en zwart.
De juiste doseringen van grijzen, kouden en warmen, heftige kleurtoetsen, echo's en
weergalmen worden gevitaliseerd door de magische kracht van wit en zwart. Wit de
volledigheid van de kleur, zwart de afwezigheid ervan, zijn bij Herrmann - niet
toevallig - de belangrijkste kleuren. Zijn doseringsinstinct bereikt in het gebruik van
het wit een summum. Het gebruik van wit in het werk van Herrmann zou reeds een

Herrmann als een Dela Francesca van het decor. Verheven architecturaal decor, gebaseerd op
rechthoek, cirkel en perspectivische doorkijkruimte; klassiek en modern; tijdloze schoonheid.
Decor uit La Clemenza di Tito
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boeiende studie op zich kunnen zijn! Het hagelwit van een pyramide of tent, van een
tafelkleed, van een kledingstuk of een ‘toevallig’ zwervend doek volstaat om de
overige kleuren kracht bij te zetten. Wit wordt op zijn beurt gevitaliseerd door het
contrast van het zwart. Wit: het onstoffelijke, het licht - zwart: de zwaarte, de
duisternis: het filosofisch en symbolisch impact van deze twee plechtige kleuren ligt
zo voor de hand. De Mozart-cyclus culmineerde in de Muntschouwburg in het ultieme
en moeilijkste werk van Mozart: ‘De Toverfluit’. Het is niet toevallig dat Herrmann
in zijn Toverfluit wit en zwart als alles-bepalende kleuren gebruikt.

Meetkunde en poëzie.
Precies in ‘De Toverfluit’ culmineert ook bij Herrmann het evenwicht tussen
meetkundige ordening en lyrische vlucht. De pyramidale driehoek in wit is het
opvallendste stijlfiguur. Cirkel en vierkant vervolledigen het scenisch concept.
Tegenover deze strakke meetkundige metaforen staan de eterische vlinderachtige
stijlfiguren van bv. het golvende water waarin de Koningin van de Nacht verschijnt,
of de poëtische doos waarin de eerste beproevingen opgevoerd worden. Meetkunde
en poëzie kenden eerder een hoogtepunt in de enscenering en het decor van ‘La
Clemenza Di Tito’, Herrmanns eerste meesterwerk in De Munt. Met dit meesterwerk
profileerde Herrmann zich meteen (voor ons) als ‘de Dela Francesca van de
decorschilderkunst’.
In het werk van deze renaissance-kunstenaar bereiken het poëtisch elan en het
geometrisch concept een ongeëvenaard

Zoals Giorgione en andere stijlvolle schilders het vlak van de compositie organiseren met grillige
rotswanden, bomen en struiken die zich ‘openen en sluiten’ naar een vergezicht...
Giorgione

hoogtepunt. In het werk van de schilder Watteau, ‘de Mozart van de
rococo-schilderkunst’ bereikt het lyrisch elan een hoogtepunt. De invloed van schilders
als Watteau in het werk van Herrmann is uiteraard vanzelfsprekend.

Klassiek en modern
Naast Dela Francesca en Watteau zien wij Giorgione, Goya en Degas (in bv. Don
Giovanni) hun invloed afdrukken.
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Aan deze namen kunnen wij een nog langere lijst van klassieke en moderne
schilders toevoegen. Renaissance, rococo, barok, romantiek en moderne abstraherende
schilders doorkruisen hun invloeden met Herrmanns kennis van interieur-, kostuumen instrumentengeschiedenis, zijn kijk op pleinen en steden, zijn inzicht in het
landschap en de natuur.
Sommige van deze invloeden en referentiepunten publiceerde Herrmann in de
prachtige programmaboekjes die per produktie grotendeels door hem werden
ontworpen. Deze programmaboeken, gerealiseerd door de Dienst Dramaturgie van
De Munt onder leiding van de fijnzinnige musicoloog Reinder Pols, zijn (in het
bijzonder wat Mozart, maar evenzeer wat de andere opera-produkties betreft) even
creatieve als originele prestaties van bijzondere kunstgeschiedenis.

Volledig
Alle kenmerken die wij hebben beschreven, kunnen wij samenvatten in het woord
volledig. Dit woord bestaat uit vol en ledig.
In de decorkunst van Herrmann zien wij een perfect evenwicht

zó organiseert Herrmann even stijlvol dit openen en sluiten met gordijnen, een zuil, een geschilderde
struik en een vergezicht.
Decor uit Don Giovanni
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tussen vollen en legen, tussen ingevulde hyperrealistische uitwerking en suggererende
opengelaten gedeelten. Van dit vol-ledige getuigden de sublieme decors uit ‘Die
Entführung aus dem Serail.’

Het licht
Ten slotte wordt alles doorstraald van het alles met alles verbindende licht. De bron
van het licht is het lichtorgel (de technologie van de veelkleurige een talrijke
theaterlampen). Nooit zag ik een kunstenaar die beter met dit lichtorgel ‘schilderde’.
De meest subtiele natuurstemmingen, elk moment van de dag en de nacht, elke
beweging van het gemoed en de zang werd door Herrmann in kleur en licht zichtbaar
gemaakt. Door deze lichtschilderkunst wordt ‘een ruimtegecreëerd-door-Herrmann’
getransfigureerd tot Herrmanntoverdoos.

Toverdoos
In deze betoverende ruimte viert de verbeelding feest. Alles is mogelijk: uit de aarde
(het podium), de hemel en de zijwanden verschijnen en verdwijnen de dingen precies
op het juiste moment. Deze dingen zijn bij Herrmann zeer dikwijls als de laatste
virtuoze penseeltoetsen op het werk van een geniaal schilder.

Sublieme tijdloze schoonheid
Het resultaat van wat Herrmann creëert, is voor alles schoonheid; schoonheid even
subtiel als stralend, even klassiek als modern: tijdloos.

Filosofie
Deze schoonheid is, net als de muziek van Mozart, geen filosofisch tractaat. Zij is
wijsheid en wijsbegeerte, vraag en antwoord, vervulling en loutering. In deze
bewustzijnsverruiming herbront de mens naar zichzelf en de medemens.

Con-geniaal met Mozart
Mozart kent, net als Shakespeare, alle bewegingen van het menselijk gemoed. Deze
bewegingen brengt hij in zijn muziek even complex als eenvoudig, en even helder
als complex. In deze complexe eenvoud en heldere complexiteit brengt hij een
synthese van Germaanse en Latijnse cultuur.
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Precies deze omschrijvingen zijn - alle verhoudingen in acht genomen - ook op
Herrmann van toepassing. Herrmann: con-geniaal met Mozart.
In dit mirakel ligt het unieke van de Mozart-Herrmann-cyclus. Het is één van de
verdiensten van de opera-directeur Gerard Mortier, dat hij deze cyclus voor ons
tijdens het voorbije decennium, mogelijk heeft gemaakt.
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wij huldigen / wij gedenken
Kunstschilder
Jac. Leduc 70
Levendig herinner ik me de grote tentoonstelling van het werk van Jac. Leduc
(o27.08.21) in 1987 in Hasselt. Getroffen door het fris koloriet, de spontaneïteit van
de toetsen was deze manifestatie a.h.w. een verademing. Was dit de ontdekking van
de Middellandse zee, de Provence, de vernieuwing van het impressionisme of het
fauvisme... Jac. Leduc is inderdaad een buitenbeentje in de Limburgse schilderkunst.
Nooit heeft hij zich ingelaten met mode trends, oppervlakkige actualiteit of enig
verbaal vertoon. Ook is hij niet schatplichtig aan een traditionele, soms erg geprezen
school van landschapschilders, waar Limburg rijk aan is. Zijn werk ontsnapt zowel
aan het ene als aan het andere! Het recentste werk van de kunstenaar vertoont een
lichtgevend, blij koloriet, waardoor de ‘abstracte’ vormgeving van dit figuratief werk
in al zijn verscheidenheid een homogeniteit uitstraalt en het zo verscheiden en
bijzonder maakt ten opzichte van een schilderkunst met eenzelfde thematiek.
Kwalitatief trekt die zeer persoonlijk werk een spoor verder van een rijke traditie in
de Vlaamse schilderkunst, waarbij Breitner een bijzondere tussenschakel is. Het is
niet te verwonderen dat dit oeuvre zijn weg naar het buitenland gevonden heeft. In
al zijn facetten ontsnapt het immers aan elke vorm van provincialisme en ik zou het
Europees noemen. In de loop van '90-'91 liep een tentoonstelling van Leduc in Osaka
en Itami (Japan). De kunstenaar levert duidelijk het bewijs dat het landschap modern
en eigentijds kan zijn. Dit is werk dat meer ‘kwaliteit’ dan inspiratieloze ‘originaliteit’
vertoont, dat precies door zijn eerlijke vormgeving, koloriet en volgehouden
gedrevenheid

Jac Leduc, Vence ‘Baou des Blancs’

naar perfectie zo jeugdig eigentijds aanvoelt; werk gegroeid uit kennis, helaas zo'n
zeldzaamheid in deze tijd. Hierbij dient eveneens aangestipt dat het grafisch oeuvre
van Jac. Leduc een belangrijke plaats inneemt. Er verschenen immers verschillende
bibliofiele uitgaven met zowel originele lithografieën als zeefdrukken. We vermelden
o.a. ‘Hasselt: gisteren en vandaag’ 1 en 2 (1976 en 1981), ‘Zeebeeldboek’ (1979),
map ‘Oostende in de Kunst’ (1980), ‘De Mijn in de Kunst’ (1985), ‘Herckenrode’
(1988). In 1981 verscheen reeds een bijdrage over J. Leduc in dit tijdschrift (nr.
182-183) en dit naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag. Nu 10 jaar later stellen we
vast dat de kunstenaar werkt aan een oeuvre dat omgekeerd evenredig is met de
leeftijd van de kunstenaar. Stijl en vorm zijn jeugdiger dan ooit voordien. We wensen
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hem dan ook graag deze eeuwigdurende jeugd van harte toe (Crutzenstraat 16, 3500
Hasselt).
Robert Vandereycken

Dichter
Achiel Peleman 75 jaar

Dichter Achiel Peleman is 75 jaar geworden. Dit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan
en ‘Kunstkring Het Atelier’ uit Oppuurs bracht dan ook hulde aan deze auteur van
diepzinnige gedichten. Achiel schrijft zorgvuldig opgebouwde poëzie waavan de
fundamenten een diepingeworteld rechtvaardigheids- en waardheidsgevoel zijn. Hij
is een rustige genieter die de natuur intens beleeft en ondergaat. De seizoenen spelen
een belangrijke rol omdat ze zozeer het menselijk levensritme bepalen. In de natuur
ziet hij zijn eigen evolutie: het groeien in rijpheid en wijsheid en die hem in dit hele
bestel het gevoel van nietigheid geven. In 1971 debuteerde hij met zijn eerste
dichtbundel ‘Naar morgen toe’ waarmede hij een succesvolle carrière als dichter
inzette. Peleman die het levenslicht zag te Sint-Amands op 3 maart 1916, groeide
op als kind van de Schelde en innig gebonden met de natuurpracht van ‘Klein
Brabant’, later verhuisde Peleman naar Malderen, waar hij thans nog woont. Het
kleine Scheldedorp Sint-Amands heeft heel wat kunstenaars geborgen, onder wie de
grote Vlaamse dichter Emiel Verhaeren, en het is niet vreemd dat nu nog heel wat
kunstenaars hier wonen en werken. Het is voor Verhaeren dat Achiel steeds een
enorme verering heeft gekoesterd, hij was zijn lichtend voorbeeld. De moed en
wilskracht die Peleman opbracht na zijn schooljaren maakte van hem een volwaardig
vakman. De eerbied die hij opbracht voor zijn streek en medeburgers zat diep in hem
geworteld en dwongen Achiel, hoe kan het anders, om zijn
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gevoelens vorm te geven en deze op papier vast te leggen. Zeven dichtbundels
kwamen van de pers. Was Verhaeren de dichter die Vlaanderen en zijn prachtige
Scheldestreek in het buitenland beroemd maakte door zijn in het Frans geschreven
gedichten, dan kunnen we van Peleman zeggen dat hij de Kleinbrabantse mens de
dichtkunst heeft leren smaken door zijn eenvoudig maar zeer waardevol oeuvre. Als
auteur waagde hij zich ook aan een stukje proza en in 1983 kwam zijn eerste verhaal
van de pers: een biografisch relaas over zijn deportatie naar de Duitse fabrieken. Met
zijn poëtisch werk zal hij zeker een aparte plaats bekleden tussen schrijvers uit
Klein-Brabant. Het werk van Peleman mag dan soms wel droefgeestig en bijna altijd
ernstig zijn, de bundels van zijn hand blijven een grote ode aan de natuur, de mens,
de schepping. Dichters zijn ‘koppers’ die soms van het ene moment op het andere
toegeven, dikwijls zijn het ook kunstenaars die niet weten wat ze willen en soms zo
steevast op hun doel kunnen afstappen. Het eigene van de dichters vind je ook bij
Achiel Peleman terug. Waar heel veel teksten geschreven zijn naar een climax toe,
geeft Peleman dikwijls in de eerste regels een flinke vuistslag om in de rest van de
verzen zijn slachtoffer, de lezer, rustig te laten bekomen van de knock-out. Het lijkt
soms of Peleman bang is om zijn hele gedicht dezelfde kracht te geven als de aanzet.
Maar het voorzichtige van Pelemans taal, zijn eigen(zinnige) manier om een gedicht
op te bouwen maakt zijn werk zo boeiend.
Mijn woorden staan nog eenzaam / tussen ongewapend licht / want onder zachte
handen van de dood / liggen tranen verborgen. (Opdorpstraat 26, 1840
Malderen/Londerzeel)
Gilbert Mylle

Letterkundige
Tine van Rompuy-Janssens 90

Op 26 augustus 1991 werd Tine Van Rompuy-Janssens negentig. Ze stond 36 jaren
in het onderwijs en schreef bijna evenveel toneelstukken, vooral voor damestoneel
waaraan vóór '30 groot gebrek was. Oorspronkelijk waren dat melodramatische
werken - daar viel het publiek voor - maar na '40 werken met minder dramatische
inslag, toneelstukken zonder enige dramatiek, blijspelen, libretti voor muzikale
werken, tot de revue toe. Over gebrek aan opvoeringen van haar damestoneelstukken
heeft ze niet te klagen: de KAJ-, VKAJ- en BJB-meisjes waren destijds zeer actief,
ook op toneelgebied. Haar knotsgekke eenakter Ze is verliefd alléén al haalde meer
dan 650 opvoeringen, en de rest ‘navenant’. Tussen '60 en '70 gaf ze nog Als de
bandhond huilt uit, een werk met enige dramatische inslag waarvan de uitgever
verwachtte dat het een bestseller zou worden. Dat wérd het niet: de dameskringen
vielen plots vleugellam... Behalve libretti voor muzikale werken schreef ze weinig
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voor gemengd toneel: de toneelkringen opteren steevast voor werken ‘die het al
gemaakt hebben’ in de grote schouwburgen van het land; de nog bestaande
operettegezelschappen zweren bij de klassieke operette. In de jaren '70 waagde ze
zich toch nog eens aan een paar libretti waarvoor ze zelf de melodieën voor
zangteksten en balletten leverde, en waarvoor Eugeen Beeckman de orkestratie
schreef: Toen de druiven rijpten en Meisjes uit de duinen. Ze raakten nog niet
opgevoerd. Kàn ook niet: ze mogen bij de uitgevers niét in de catalogus - de klassieke
wél - en dat vindt Tine discriminatie want hoé kan men van hun bestaan afweten als
ze niet in een catalogus te vinden zijn? Meikoningin raakte bekend omdat onze
plaatselijke toneelkring het werk thuis en in de omliggende gemeenten ging opvoeren
- dat was tijdens de oorlogsjaren - en Bengel omdat het bij de creatie te Peer in 1969
liefst 16 opvoeringen beleefde. Die twee operetten raakten tot in Zuid-Afrika: Bethal,
Bloemfontein, Pretoria e.a. - Voor Bengel schreef A. Preud'homme de muziek, voor
Meikoningin was dat Abel Frans: mede door de bijzonder meeslepende muziek werd
Meikoningin haar meest gespeelde operette. In de jaren '80 verscheen haar
volle-avondstuk Kentering, en vlak daarop de olijke twee-akter Het neefje, die
gecreëerd werd te Loenhout begin van dit jaar: allebei werken voor gemengd toneel.
Die zullen misschien nog hun weg vinden, voor de rest maakt ze zich geen illusies.
Ze heeft haar pen opgeborgen. Ze vindt dat ze oud genoeg is om het kalmpjes aan
te doen, dat ze haar deel bijgedragen heeft tot volksontwikkeling, en dat het ook geen
zin heeft te schrijven om op een boekenplank te gaan vergélen. Kan men haar ongelijk
geven? (Baalsesteenweg 27, 3130 Begijnendijk)
G. Ceulemans-Rijmenants

Letterkundige
Maria Vlamijnck
Karel Barbierprijs 1989-90

Vóór enkele maanden bekroonde de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde Maria Vlamijnck met de Karel Barbierprijs 1989-1990 voor haar
roman Toledo. Het is een historische roman die zich afspeelt in Spanje en de
Nederlanden, in Noord-Afrika en Mexico tussen 1571 en 1582. De auteur heeft zich
jarenlang verdiept in de cultuur, geschiedenis en mystiek van Spanje en de
Nederlanden en ze evoceert op indringende wijze het leven in een periode van
culturele revolutie en vernieuwing. Maria Vlamijnck (o Sheffield, 1917) groeide op
in Nieuwpoort, woonde en werkte van 1946 tot 1978 in Brussel en kwam dan terug
naar de Westhoek, naar Koksijde. Ze heeft veel eenzaamheid en teleurstelling gekend
(o.m. door ziekte) en ze zocht in studie en schrijven een antwoord op de vraag naar
de zin van haar bestaan. Ze studeerde geschiedenis, psychologie en psychiatrie,
mystiek en theosofie. Ze schreef romans, korte verhalen, gedichten en (pseudo-)
wetenschappelijke artikelen. Haar belangstelling voor geschiedenis, en in het bijzonder
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voor de relaties tussen Spanje en de Nederlanden, is in haar hele oeuvre aanwijsbaar.
Maar ze schreef ook psychologische romans over krankzinnigen (De weg terug,
1971; De heer van Geuzen-Yde, 1978), over kloosterlingen, die uitgetreden zijn (De
donkere nacht van Julia Fonteyn, 1981) of zich vragen stellen over de zin van hun
roeping (De gelieven van Salamanca, 1983), over teleurgestelden, marginalen en
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onzekeren, die op zoek zijn naar geluk. Maria Vlamijnck werd al eerder bekroond
met de Aanmoedigingsprijs van de stad Nieuwpoort (1975) en met de Dr. Ferdinand
Snellaertprijs (1981).
Frans Van Campenhout

In Memoriam
Kunstschilder A. Jac Paredis

A. Jac Paredis werd geboren te Bree op 16 april 1912 en overleed te Brasschaat op
22 april 1991. Hij was gehuwd met aquarelliste Siena Paredis. Was vervolgens
technisch leraar in de gemeentescholen van Brasschaat, Schoten, Wuustwezel,
Wijnegem en tekenleraar aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat. Aanvankelijk
behoorde hij tot de Limburgse kunstkring ‘Heikracht’ te Neerpelt waar hij contacten
had met Jac Douven, A. Ceyssens, Maclot. In Antwerpen ontmoette hij E. Van
Dooren, P. Joostens, J. Hendrickx, R. Engelen. En vergeten we zeker Frans Mertens
niet. Hij exposeerde o.a. te Bree, Neerpelt, Maaseik, Hasselt, Antwerpen, St.-Niklaas
en Brasschaat. Hij werd geselecteerd in de Provinciale Prijs van Antwerpen 1971 en
in de Gavereprijs eveneens in 1971. Er heeft zich in het werk van A. Jac Paredis een
sterke evolutie voorgedaan. Eerst landschapschilder, daarna geboeid door
paleonthologie en archeologie om te eindigen met symbolische uitbeeldingen van
mystieke en metafysische ervaringen. Vormelijk gesproken kunnen wij niet
voorbijgaan aan het geometriserend en abstraherend karakter van deze kunstwerken.
Het werk van A. Jac Paredis is zeer persoonlijk. In het rusthuis ‘De Regenboog’ te
Zwijndrecht zijn verschillende werken uit de reeks ‘Het Licht’ te bezichtigen
(Isenbaertlei 36, 2130 Brasschaat).
Roger Geerts

In memoriam
Kunstschilder Helene riedel
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Het doodsbericht was kort en waardig: ‘Hélène Riedel heeft ons rustig verlaten in
haar 90ste levensjaar op de eerste augustus 1991. Haar leven was geheel gewijd aan
de Kunst.’ Geboren in het Oostenrijkse Troppau, thans Tsjecko-Slowakije, komt ze
in 1926 naar Brussel, waar ze academie loopt. In 1939 stelt ze voor het eerst ten toon.
Zoals Urbain Van de Voorde in zijn monografie schrijft is haar penseel nooit van
toets veranderd. Hélène Riedels doeken getuigen van een eigen persoonlijkheid. Zij
maakte een wonderbare combinatie van het surrealistische gedachtengoed en van
abstracte en expressionistische vormgeving. Bewonder bij haar de prachtige
kathedralen die even groots zijn opgebouwd als die van onze middeleeuwse
bouwmeesters. Poog uw weg terug te vinden in de sprookjesachtige wouden, beplant
met vreemdsoortige boomsoorten, die het gehele landschap overheersen. Word niet
overdonderd door de afschuwelijke industriële gedrochten, die een stad overwoekeren.
Als vogels of bloemen verschijnen op haar palet dan zijn ze van een buitensporige
verfijndheid. Het zijn nagenoeg mythologische verschijningen. Hélène Riedel bezit
een rijkdom aan fantasie en verbeelding. Haar onderwerpen zouden niet tot hun recht
komen mochten ze niet slapen in een bed van markante kleuren. Het palet van Hélène
Riedel is een explosie van blauw, geel, rood, een explosie van sterke tubekleuren,
die van ver bekeken een abstract fauvistische indruk doen ontstaan, maar die van
dichtbij het oog doen fonkelen van de lichteffecten die het doorgeseind krijgt.
Onmiddellijk voelt men dat haar kleuren spontaan zijn aangebracht uit een
persoonlijke bewogenheid, waarmede ze het dagelijkse leven opbouwt. Het is te
bewonderen dat zij op haar leeftijd het palet nog altijd met zoveel vurigheid hanteerde.
Het is dan ook niet toevallig dat in vele van haar doeken de zon het gehele landschap
overheerst en de mooie kathedralen doorlicht. Deze zon is het symbool van deze
kunstenares, die Hélène Riedel heel haar leven geweest is. Zij is steeds een zon voor
haar medemens en de kunstenaarswereld geweest. Wij blijven opkijken naar haar
boodschap.
Raoul Maria de Puydt
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Poëtisch Bericht
Samensteller: Fernand Florizoone
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 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.

Winter in Vlaanderen
(naar Valerius De Saedeleer)
I.
De populieren staan in paren
als obelisken voor de ingang
van het dal. Hun verhaal is
bladerloos, gehouwen uit graniet.
Hiërogliefen en reliëfs
verzwijgen huldetaferelen
aan weilanden en landerijen.
Zomer heeft zijn tijd gehad,
flanerend langs de koolzaadvelden.
Na nachten hevig en
aanhoudend sneeuwen treedt nu
plots de stilstand in. Even
raadselachtig als het verstenen
van zwijgzaamheid tot sfinx.

Zwerftocht
een prikkeldraad
om ons heengespannen
hij knaagt in
stukken rauw vlees
en sporen achterlatend
in het duister
want krijgers verbleken
door het vuur
en alle menselijke gevoelens
plukt de duivel
en laat diepe groeven
in de graven
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ook elke vlam
in mijn geheugen geëtst
lijk levende winden
in de storm
dan druipt ijszucht
op de grafrand
de zwerftocht een
speelbal van de dood.
Achiel Peleman

II.
Het bolwerk van november
wordt in één nacht genomen.
De herfst heeft geen geheugen
meer, want alle muren zijn
geslecht, de grachten gedempt
en winter schrijft Romeinse
kapitalen op een ondergrond
van broze vellen perkament.
De zon voert als een blinde
vlek haar vingers licht
over de velden van een
twaalfde-eeuws getijdenboek.
Het bladgoud blinkt nog wel,
maar rafelt aan de randen.

Toekomst
Ik zou
zo dacht ik
maar bedoelde reeds
ik zal
zelfs in de
tegenwoordige tijd.
Jan Coghe

Herman van Vinckenroye, Schone met hoed, 1988, olie op doek, 70 × 90 cm.

III.
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Je kijkt tussen de stammen door
als door een zwaar gordijn,
want kijken is verkennen van
ontkenning en aanwezigheid.
Waar zijn je sporen toch die
naar de heuvelrug hebben geleid?
Een late sneeuwval heeft ze
wellicht vlug nog weggedacht.
De rest spreekt voor zichzelf:
afwezigheid van leven onder
louter licht dat overrompelt
en dan stolt tot hard glazuur.
Zoiets als de duur van statige
Romaanse beuken en gewelven.
Michiel d'Ypere
Het huis staat stil
en doet de ramen dicht.
Als ik weer terugkom
zal daar het grote bed staan
en moeder met eten.
Het gesprek zal terug gaan
in herinnering. Hoe we hier
af en toe nog even wonen.
Het is alsof hier steigers staan,
alsof het moet herbouwen
wat het van ons weet.
Eugénie de Munck

Gedicht zonder pv
Nachten slapeloos
en ik achter mijn
volgeboekt bureau
de overwinning op het witte vel:
mijn eigen verzen
(voedsel voor verdriet
en voor de nachten
met een open oog)
pollutie in mijn eigenste natuur
en sprookjes
voor duizend-en-één...
Jan Coghe
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Met het vloeiend amber
Met zachte handen
pocheert ze de liefde
als verse vis in gekoelde wijn
glooiend aan de vruchtbare ziel
van het leven wordt haar vijver
met kruiden bijbels ingewijd
van weelde draagt ze dan
haar kind door de wijdse kringen
van haar doorbloeiend water
legt van ontroering
witte veders in het kamhaar
van de lichtste nacht
waar ze hem voor de tederste omhelzing
bloesemend verwacht
in het placenta van haar hart
wasdomt reeds een gedicht
tot het licht haar gezicht kantklost
met het vloeiend amber
van haar openkelkend kind.
Cecile Vandoorne

Herman van Vinckenroye, Avondschroom, 1990, olie op doek, 70 × 90 cm.

Mij 't liefst
Niet de alsem van Gesualdo's biechtgeheim,
Niet de stemdoorvlochten Bach,
Noch Haydns medicijn de kwinkslag,
Noch Mozarts traandoordrenkte glimlach.
Noch Schumanns jagende grillen,
Noch Brahms' peinzende variatie,
Noch Liszts bruisende fonteinen,
Niet Debussy's mandoline op een eiland.
Niet de vogelmechaniek van Messiaen,
Geen janken van elektronische draden,
Noch spotlachend gillen tussen citaten,
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Niet de zwijgzame stugge cipres noch de stille gekreukte olijfboom,
Maar de zingende zomerwind in een wuivende populier
In Vlaanderen, dicht bij de zee.
J. van Ackere

Reliek
eind januari
langs de dijk gegaan
om te zien
of de berk er nog stond
dit jaar was het anders
geen scherpe oostenwind blies
geen schelp lag verweesd
in het poldergebied
er zweefde een luchtballon
over zuidzande
hier stond ik
met zoveel stad in mijn hart
met in mijn handen genageld
het fossiele
van haaietanden
Iris Van de Casteele
Muziek schept dit eilanduur.
De dag offert zijn netten
aan de kleine dansvoeten van de maan.
Ik ben een schelp in mijn lichaam van zand.
Mijn adem verhaalt mij
de reiziger die mij bewoonde.
Koning in ballingschap legde hij
de parels van zijn kroon
in het lied dat hij mij noemde
daar waar zijn zwerven begon.
Ik hoor mij aan
mijn naam ruist uit zijn stem en reist
zo hij mij roept achter hem aan.
Ik ben de biddende lippen van de maan.
Gerda van Erkel

Sneeuw van vrede
Over de donkere aarde,
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onder het grauw van de lucht,
het witte kleed van verse sneeuw.
Eén winterlied van vrede.
Eén ademtocht van geluk.
Stoeiende kinderen,
slierend en sleeënd,
sneeuwballen gooiend,
onschuldig teder, argeloos.
Glinstering
van glijdende woorden
op het blanke papier
van zachte sneeuw:
een gedicht, smetteloos.
Maar ver hier vandaan:
het Beloofde Land
en Abrahams Tweestromenland.
het heilig gebied,
woestijn en woestenij.
Tranen en bloed in het zand.
Vlerken van vuren vampieren.
Rook, zwart van haat. Geweld.
Gieren. Olie en geld.
Brandend lijden. Dood en verdriet.
Mensen wreder dan dieren.
En de eeuwige vragen
van Job op de belt.
Is dit nog Uw wereld, Heer?
Het paradijs, het Beloofde Land,
onze droom, Uw Rijk,
geschenk uit Uw Hand?
Of alleen maar de donkere aarde
en het grauw van de lucht,
een poel van miserie en leed.
Kaïn met verduisterd geweten,
altijd tot moorden gereed.
En toch, blijf U erbarmen, Heer,
over ons die Uw kinderen heten
ook als wij Uw wetten vergeten
of ons zwak en machteloos weten.
Maak ons als sneeuw zacht en puur,
als kinderen lief én argeloos én teder.
Ontneem ons zwaard en vuur
en bekleed heel Uw wereld
met het witte kleed van Uw Vrede.
Luc Verbeke

Ouderhuis
Mijn oude huis
voedt stenen.
Winterslaap
scheert ramen.
Rilling glijdt
berijmd verdriet.
Naakt hinkt de dood
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dit afscheid rond.
Magda Castelein
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Transit
Samenstelling: Edmond Ottevaere en Piet Thomas
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 selecties 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 redactie
Integer vitae scelerisque purus
non eget Mauris iaculis neque arcu
nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra,
sive per Syrtis iter aestuosas
sive facturus per inhospitalem
Caucasum vel quae loca fabulosus
lambit Hydaspes.
Namque me silva lupus in Sabina,
dum meam canto Lalagen et ultra
terminum curis vagor expeditis,
fugit inermem,
quale portentum neque militaris
Daunias latis alit aesculetis
nec Iubae tellus generat, leonum
arida nutrix.
Pone me pigris ubi nulla campis
arbor aestiva recreatur aura,
quod latus mundi nebulae malusque
Iuppiter urget;
pone sub curru nimium propinqui
solis in terra domibus negata:
dulce ridentem Lalagen amabo,
dulce loquentem.
Horatius, Carmina, I, 22.

Más silencio
Cada vez más silencio.
Cada vez más estrépito lejano.
Cada vez más dormidos los recuerdos.
Cada vez menos cantos.
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Se van perdiendo las palabras vivas
y los pasos de ayer se van perdiendo.
Las llamadas del bosque se amortiguan.
Cada vez menos ecos.
Casi no queda huella en la memoria
de une larga impaciencia.
De una pregunta que vibró en la aurora
y aún espera respuesta.
Juan Mollá

Van een wolf en een Babbeltje
Hij die integer leeft en onbesmet
door misdaad, heeft geen Morenspiesen ooit
vandoen, geen boog, geen koker volgestouwd
met pijlen die gedoopt zijn in vergif,
mijn beste Fuscus,
al moet hij door het kokend golfgeweld
van Afrika of door de Kaukasus
op reis, dat onherbergzaam bar gebied,
of naar het land waaraan de sprookjesstroom
Hydaspes sabbelt...
Zo ging voor mij in het Sabijnse bos,
toen ik daar zingend van mijn Babbeltje
een eind te ver gedwaald was, door geen zorg
bezwaard, en zónder wapentuig, een wolf
warempel lopen,
een monsterbeest, zoals het krijgsgebied
Apulia er in zijn reuzenwoud
van wintereiken nooit een teelt, en 't rijk
van Juba, 't dorre leeuwen-moederland,
er nooit een voortbrengt.
Verhuis mij naar de druilerige streek
waar niet één boom door zomerbries
verkwikt wordt, naar het wereldgrensgebied
gehuld in nevelsluiers en geplaagd
door barse Weergod;
verhuis mij waar de zonnewagen ál
te raaklings raast, naar 't land dat huizenloos
verlaten ligt: nog blijf ik Babbeltje
beminnen, die mij lokt met lieve lach,
met lief getater.
Andries Welkenhuysen

Meer stilte
Telkens meer stilte.
Telkens meer lawaai in de verte.
Telkens vervagen gaandeweg de herinneringen.
Telkens nemen de gezangen af.
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De opgewekte woorden sterven stilaan uit
evenals de stappen van weleer.
Het geroep uit het bos verzwakt.
Telkens minder echo's.
Een spoor van langdurig ongeduld
blijft met moeite in het geheugen hangen.
Een vraag trilde in de dageraad
en blijft nog steeds op antwoord wachten.
Raoul Maria de Puydt
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift ‘Vlaanderen’:
‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Ereleden 1991
De v.z.w. C.V.K.V. geniet van de toepassing van art. 71, p. 1, 4od van het Wetboek
der inkomstenbelastingen, waardoor giften van minimaal 1.000 fr. kunnen afgetrokken
worden van het totaal belastbaar netto-inkomen van de schenker. Via deze weg zegt
de Raad van Bestuur van het C.V.K.V. dan ook hartelijk dank aan alle schenkers.
Saturnijn Aerbeydt, Roeselare - Ardicor n.v., Ardooie - Henry Arijs, Affligem - Carl
Beuselinck, Kortrijk - Marie Caluwe, Berchem - L. Campo, Wemmel - André
Cappelle, Obigies - College van Burgemeester en Schepenen, Kuurne - H.
Compernolle, Brugge - Theo Coun, Diepenbeek - Felix De Boeck, Drogenbos - Jan
De Boeck, Keerbergen - M. De Bruyne, Roeselare - Eric Decaestecker, Roeselare Robert Declerck, Tielt - Irma De Corte - Antwerpen - Jan Deman, Lauwe - J. De
Meester - Antwerpen - Adviesbureau Luc Demeester, Marke - Familie Luc Demeester,
Marke - Karel De Ranter, Kieldrecht - Mgr. E.J. De Smedt, Brugge - Familie Renaat
Desmet-Vanbrabant, Eppegem- W. De Wit, Waasmunster - Willy Dewith, Antwerpen
- Anto Diez, Bredene - Erasmus Insituut, Brugge - Alfred Goethals-Martens,
Zomergem - André Goudsmedt, Tielt - Jan Heyrman, Gent - Engelbert Iven, Mol Gust Keersmaekers, Duffel - Felix Kemps, Wilrijk - Kortrijkse Fiduciaire n.v.,
Kortrijk - André Lambrecht, Kortemark - Philomene Lauweryssen, Watervliet - Johan
Lust, Leuven - A. Mahieu, Dilbeek - Walter Reynaert, Jabbeke - Pieter Reynders,
Oostende - Ignace Saey, Deerlijk - Karel Schotsmans, Stokkem/Dilsen - Joseph
Seuntjens, Nijlen - M. Storme, Gent - Mw. H. Swerts-De Vre, Antwerpen - Godelieve
Tysmans, Houthalen - Roger Vanbrabant, Sint-Truiden - Adiel Van Daele, Tielt Dré Vandaele, Kortrijk - Valeer Vandaele, Kortrijk - Oliefabrieken Van Damme,
Deinze - G. Vandeputte-Debeurme, Brugge - Jozef Vandromme, Geluwe - Franciscus
Vanlaarhoven, Kapellen - Flor Van Vinckenroye, Hasselt - Werner Vens, Izegem Luc Verbeke, Waregem - Johan Vercruysse, Willbroek - J. Verheecke, Kortrijk Willy Verplancke, Kortrijk - Wouter Vlaanderen, Brasschaat - Frida Vleugels, Leuven
- Familie Vleugels-Porters, Linden - Vormingsinstituut, Veurne - Yolande Wittouck,
Kluisbergen.

Giften
Octaaf Bekaert, Anzegem - Pierre Boeve, Koksijde - Marcel Boey, Brugge - M.A.
Caudron, Sint-Niklaas - De Coninck-Degroote, Baasrode - Jozef Devestele, Brugge
- Koenraad De Vriese, Ekeren - H. Eyssen, Holsbeek - Jeanne Franck, Antwerpen
- Siegfried Gellynck, Tielt - Fred Germonprez, Kortrijk - Ange Kiebooms, Haacht -
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Jan Lenoir, Drongen - Paters Minderbroeders, Tielt - Lucien Ranson, Kortrijk Sint-Bavohumaniora, Gent - Joseph Swinnen, Hasselt - Textielverbond, Kortrijk Iris Van de Casteele, Asse - Paula Van den Sijpe, Aalst - Gertrudis Van Oeteren,
Dilsen.
Lijst afgesloten op 1 november 1991.

Reglement van de 6de Albert de Longie-Poëzieprijs van het tijdschrift
‘Vlaanderen’
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 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 de tijdschriften ‘Nieuwe
Stemmen’, ‘Hernieuwen’ en ‘Vandaag’.
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’
(1991-1992) is thans aan zijn zesde 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, ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6 in 8700 Tielt (België) met vermelding in de
linkerbovenhoek van de enveloppe ‘Poëzieprijs Albert de Longie’. Inzenders
krijgen een ‘bericht van ontvangst’ toegestuurd.
2. Deze Poëzie-prijs is 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 zij n van naam, adres en eventueel telefoonnummer, alsmede
geboortedatum van de auteur.
4. De inzending dient in achtvoud te worden gezonden aan bovenstaand adres,
uiterlijk tegen 30 april 1992.
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 1992), 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.
6. De jury is samengesteld uit leden van de Redactie van het tijdschrift
‘Vlaanderen’: Prof. Dr. G. Keersmaekers (voorzitter) en Luc Daems, Fernand
Florizoone, Patrick Lateur, Rudolf van de Perre en Anton van Wilderode (leden).
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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.

Vlaanderen. Jaargang 40

306

Nieuwe leden
De Raad van Bestuur van het C.V.K.V. aanvaardde volgende nieuwe leden, die we
hierbij hartelijk welkom heten in onze grote kunstenaarsfamilie!
Antwerpen
August Obbels (L), Grobbendonk
Brabant
Rik Cooremans (L), Heverlee
Oost-Vlaanderen
Gerrit Baten (BK), Erembodegem
Jef & Cecile Janssens-Verplancke (BK), Zelzate
Ilse L'Ecluse-Van Eepoel (BK), Gent
West-Vlaanderen
Mieke Deneir (BK), Kortemark
Buitenland
Lou Heynens (L), Maastrich/Nederland

Huishoudelijk reglement van het C.V.K.V.
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 - De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste zesendertig (36) leden,
waaronder er bij voorkeur twee behoren tot de groep literatuur, twee tot de groep
muziek, twee tot de groep beeldende kunsten, twee tot de groep dramatische kunsten
en twee tot de groep algemeen cultureel leven; tevens zullen de provincies Antwerpen,
Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen door bij voorkeur twee
leden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd worden. Elk jaar treedt één zesde
van de leden af volgens beurtregeling. De kandidaturen voor lid van de Raad van
Bestuur moeten schriftelijk gebeuren bij de voorzitter ten minste 14 dagen vóór de
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Algemene Vergadering. De volmachten, voorzien door art. 4 van de statuten, zijn
beperkt tot 1 per lid. De Raad van Bestuur verkiest het 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 huishoudelijk reglement 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 men de personen die aangesteld worden door de Raad van
Bestuur om een specifieke functie in de Vereniging te bekleden. Jaarlijks brengen
de functionarissen (hier 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
abonnementswerving, verspreiding en verzending van het tijdschrift
‘Vlaanderen’.
c. Redactiesecretaris: is belast met het redactiesecretariaat van het
tweemaandelijks tijdschrift ‘Vlaanderen’ en voert de briefwisseling namens de
redactie.
Art. 7 - Tijdschrift
Het tijdschrift ‘Vlaanderen’ wordt geredigeerd door: de Redactieleiding (bestaande
uit: de Voorzitter van het C.V.K.V., de Voorzitter van de Redactieraad, de
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rubriekleiders (beeldende kunsten, dramatische kunsten, literatuur, muziek, Algemeen
Cultureel Leven), de provinciale voorzitters en secretarissen en de redactiesecretaris)
en de Redactieraad, bijgestaan door een Adviesraad.
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 van de vereniging.
ERRATUM
In een citaat uit een gedicht van Bart Mesotten is een storende zetfout geslopen.
Lees op blz. 252 ‘Zag ik...’ i.p.v. ‘Zak ik...’ Excuus.
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In en om de kunst
Liturgische kunst in hoei
Inleiding
Van 21 juni tot 18 augustus '91 liep in Hoei de tentoonstelling ‘Sacré et Art
d'aujourd'hui’. Dit was een deelgebeuren van de 7-jaarlijkse feesten ‘Septennales
Huy’. Feesten ter ere van Notre Dame de la Sarte die op 15 augustus 1656 deze
Maasstad tegen onheil beschermde. In de kerk St. Pierre-en-Outre-Meuse en de
aanpalende Pastorietuin werden werken samengebracht die naar kwaliteit en
verscheidenheid een verfijnd beeld geven van wat België, Frankrijk en Zwitserland
vandaag te bieden hebben aan een kunstvorm die men voor dood hield.

Een vage titel, maar een goed omlijnd thema
De tentoonstelling toont liturgische kunst. Kunst is in liturgie ‘ikoon’, dit is gestileerde
kerkelijke kunst die nooit tot ‘idool’, tot afgodsbeeld ontaardt. Zij is trouw aan haar
dienende aard en haalt nooit de aandacht naar zich. Zij is een belangrijke componente
van het liturgisch gebeuren en staat dus haaks op spektakelkunst. Sober en
ongekunsteld hoeft ze het niet te hebben van meesterwerken, al kan zij op kunstwerken
van hoge waarde bogen. De tentoongestelde voorwerpen zijn bij uitstek geïntegreerde
kunst, in functie van een gebeuren. Verlangen naar schoonheid en functionaliteit
vullen elkaar aan. De bestemming bepaalt hier de aard van het kunstwerk, m.a.w. zij
is toegepaste kunst waarin schoonheid en religie elkaar ontmoeten.

Kunstenaars, bekend en onbekend
Werken van artiesten met internationale faam als Manessier, Schneider, Bazaine...,
maar ook van Belgen als Willame, Van der Linden..., samengebracht in één
tentoonstelling tonen de brede waaier van deze artistieke expressie, alsook de
symbolische kracht van deze kunst.
Hier beperk ik mij tot de Belgische bijdrage. De beeldhouwer Jean Willame
ontdekte samen met de vermaarde Namense architect Roger Bastin dat er een innige
band bestaat tussen beeldhouwwerk en architectuur. ‘De integratie van
beeldhouwkunst in de architectuur’ getuigt hij, ‘heeft steeds gewerkt als een echte
hefboom voor mijn verbeelding.’ Zijn materialen zijn steen en hout. Hij ontwierp
stenen altaren die goed passen in hun liturgische ruimte. De altaren in de
St.-Pieterskerk te Leuven, in de hoofdkerk te Waver en in de parochiekerk te Herent
zijn van zijn hand. De noodzaak om soms het altaar te kunnen verplaatsen deed hem
kiezen voor lichter materiaal. Zo ontwierp hij houten altaren en lezenaars, gesculpteerd
en nadien gepolychromeerd. Een goed voorbeeld daarvan is het altaar en de ambo
van de St.-Pieterskerk te Hoei. Dit liturgisch meubilair is eenvoudig en ernstig, tevens
nederig zodat niets kan leiden tot verveling.
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De beeldhouwer Michel Smolders laat harde steen blijven wat hij is. Hierdoor
geeft hij aan zijn werk een merkwaardige diepte. Bij het aanschouwen van deze
beelden vol eenvoud en kracht, met prachtige gedrongen vormen, krijg je een gevoel
van Genesis: ‘Lieve boetseerder, trek me uit de klei.’ (Afbeelding 1)
De keramiek van Max van der Linden doet broos aan en is fris naïef. Hij is
ongetwijfeld een meester-prententekenaar, een echte verteller. Hij geeft in het spoor
van de naïeve Romaanse grafische kunstenaars midden een versnipperd universum,
een eenmakende visie op wat hem omringt. Deze tentoonstelling bleef trouw aan het
thema van de ‘Septennales Huy’-feesten: ‘Pour espérer demain’. Jonge en regionale
talenten geplaatst naast grote meesters: ‘hoop voor de de toekomst’.

Geen aparte schoonheidsnormen voor liturgische kunst
De kerkelijk kunst hoeft geen aparte schoonheidsnormen na te streven. Een grote
hedendaagse meubelontwerper Szekely toont een bisschopszetel. Twee Parijse
couturiers André Courrèges en Jean Charles De Castelbajac ontwerpen liturgische
gewaden.
Toen het ‘Comité national d'Art Sacré de Paris’ een actueel Mariabeeld wou
verspreiden ten behoeve van kerkgebouwen koos het voor een figuratieve stijl om
te beantwoorden aan de vraag van een groot aantal gelovigen. Het deed een beroep
op

Michel Smolders, Maria en Kind. (Eigen foto)
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een Joodse kunstenares Martine Boileau om eerlijkheid en authenticiteit te garanderen,
wars van vrome middelmatigheid.
Het resultaat is een onverwacht nieuwe voorstelling van Maria: een bezorgde
moeder met een volwassen wordend kind. Dit beeld evoceert Maria in de tempel te
Jeruzalem. ‘Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis
van Mijn Vader moest zijn?’ (Lc. 2,49). In eenzelfde beweging duwt ze Jezus de
wereld in en lijkt ze Hem bij zich te houden.

Nieuw Evangeliarium
Evangeliarium in de liturgische traditie
Van bij de oorsprong werd het Evangelie voorgelezen in de liturgische bijeenkomsten.
Zo werd doorheen de eeuwen het Evangelie met liefde gecopieerd in kalligrafie en
met miniaturen versierd. Deze manuscripten zijn dan ook de waardevolste schatten
in bibliotheken.
Voor de liturgische verkondiging gebruikte men eerst de integrale tekst van de
vier Evangelieën. Aanduidingen werden gevolgd van het ‘Capitulare Evangeliorum’,
die begin en einde aanduidde van de op die dag te lezen tekst. Het leek algauw veel
praktischer alle Evangelie-pericopes in één volume te verzamelen. Dit werd
Evangeliarium genoemd.
Deze bloemlezingen zijn vaak echte kunstwerken. Een van de belangrijkste
Karolingische boeken is het Evangeliarium van Karel de Grote voor de Capella
Palatina, gecopieerd tussen 781-783 (B.N. Paris, nouv. acq. 1203). Een Evangeliarium

Jean-Michel Alberola, Nieuw Evangeliarium. (Eigen foto)

was op de eerste plaats bedoeld voor de plechtige voorlezing van het Evangelie in
de Mis. Het deed symbolisch dienst als ikoon van Christus, Gods mens geworden
Woord, teken van zijn aanwezigheid midden zijn volk. Deze symboliek wordt
onderstreept bij de dubbele processie: eerst bij de intrede van de Mis en dan bij de
verkondiging van het Evangelie.
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Evangeliarium van Jean-Michel Alberola
Aanknopend bij deze eeuwenoude traditie heeft l'Association Episcopale Liturgique
pour les pays Francophones (A.E.L.F.) geopteerd voor een hedendaagse creatie, in
tegenstelling met andere taalgebieden. Duitsland koos voor de iconografie in oude
manuscripten. Italië opteerde voor reprodukties van reeds bestaande kunstwerken.
De jonge kunstenaar Alberola werd geselecteerd door het ‘Centre National d'Art
Sacré’ in samenwerking met het Franse ministerie van Cultuur. Afzonderlijke bladen
waren reeds eerder getoond in het Vatikaan, in de Nationale bibliotheek te Parijs en
in Canada. Het geheel werd voltooid voor de tentoonstelling te Hoei. (Afbeelding
2)
Dit Franse Evangeliarium is betoverend door de kracht van de tekening en de
sobere symboliek. De kunstenaar leidt ons naar de drempel van het Mysterie dat hij
eerder evoceert dan toont. De visie van Alberola is hierdoor verschillend van de
manuscripten-traditie. Zijn prenten tonen ons a.h.w. hemel en aarde. De stijl hangt
tussen realisme en surrealisme. De Samaritaanse vrouw wordt niet afgebeeld, wel
het water uit de bron. Twee bekertjes volstaan om dit te suggereren. Twee voeten
stellen Jezus' hemelvaart voor, want na dit feest moesten de apostelen op weg gaan.
Rode tongen boven een met wolken bedekte wereld symboliseren Pinksteren.

Slotbemerkingen
Tentoonstellingen rond oude religieuze kunst vallen steeds in de smaak, want de tijd
heeft zijn werk verricht. Meestal echter zijn ze weinig inspirerend om uit de impasse
te komen van geloof en kunst vandaag. Een tentoonstelling rond moderne religieuze
kunst is een moedig initiatief. Michel Teheux, pastoor van St. Pierre-en-Outre-Meuse
en initiatiefnemer van de tentoonstelling ‘Sacré et Art d'aujourd'hui’ wil aantonen
dat ook nu kunstenaars de uitdaging kunnen opnemen om het Mysterie uit te drukken.
Kunstenaars en liturgisten zingen twee-stemmig het lied voor God de-onzegbare,
beiden beogen eenzelfde doel: de zielsverheffing van de mens.
Het thema ‘pour espérer demain’ kwam goed uit de verf, want deze tentoonstelling
was voor mij een pleidooi voor een grotere creativiteit en verbeelding in ons geloof.
Zou de verbeelding ons geloof kunnen bezielen met nieuwe kracht? Zou zij ons
opnieuw in contact kunnen brengen met verloren diepten van ons bestaan, zoals ons
gevoel, ons verlangen naar heelheid en zin? Zou zij ons kunnen inspireren tot een
nieuw begrijpen en beleven van het verhaal van het Evangelie?
Al zou dit alles maar ten dele het geval zijn, dan nog is aandacht voor verbeelding
en kunst van levensbelang voor kerk en geloof. Zou zij ons tot een nieuwe dialoog
kunnen brengen over geloof en kunst, en dit ervaren als innerlijke noodzaak? Als
parochiepriester zie ik vaak een liturgische gemeenschap dorsten naar nieuwe
impulsen voor haar spiritualiteit.
Als mens weet ik hoe wezenlijk verbeeldingskracht is om hart en verstand, geloof
en leven, God en wereld bij elkaar te houden.
Mark Delrue
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Jos Speybrouck (1891-1956) tekende voor vlaanderen
Mijnheer Speybrouck,
Het was een privilegie van de hogere klassen van het Lyceum
Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen in Kortrijk tekenles te krijgen van ‘Mijnheer
Speybrouck’. Hij kwam steeds onbewogen, fors en groot de klas binnen waar ter
gelegenheid van het leskrijgen van een man achteraan in de klas een zuster als
engelbewaarder diende plaats te nemen. Hij sprak ons aan met ‘juffrouwen’, wat
schril, maar waardig afstak tegen het gebruikelijke ‘kinderen’ waarvoor wij meestal
doorgingen. De ‘juffrouwen’ kregen les, of beter kregen tal van ornamenten en
gestyleerde voorbeelden zo goed of zo kwaad mogelijk na te tekenen. Zo oefenden
wij de Franse lelie in, het acantusblad, de gotische plooi, de renaissance-grotesken...
en eens een druiventros.
Traag en geduldig ging Mijnheer Speybrouck de rijen naarstige klungelaarsters
rond en naargelang het resultaat van ons gezwoeg toch nog tot enige correctie vatbaar
bleek, zette Mijnheer Speybrouck zich voor ons blad en vroeg steevast: ‘Juffrouw,
geef eens uw gomme’. Hij zegde niet ‘gom’, neen ‘gomme’. Toen geschiedde het
wonder: met vaste trek en in een mum van tijd groeide onder de hand van de Meester
een volmaakte tekening... wij durfden met moeite onze naam nog op het werkblad
zetten. Wij leerden wat tekenen was... wij leerden schoonheid en harmonie.
Want was hij het ook niet die, samen met zuster Hubertine zaliger en met alle
goedkeuring van de zusters en leraressen het pand van de school met de reprodukties
van het grootste en mooiste wat de plastische kunsten voortbrachten, sierde. Wij
stonden in rij naar de eetzaal oog in oog met de Contoria van della Robbia, met de
Innocenti... Wij keken naar de stervende leeuwin uit het verre Assyrië en de geboorte
van Venus... Het Lam Gods, Brueghels en Rembrandts sierden de gangen... Dit was
aan jongeren woordeloos en onopdringerig cultuur meegeven. Want nog voor wij
musea bezochten en reisden in verre landen hadden we reeds onze geest en ons oog
open op de eeuwige kunst. Ik ben hem en de school daar ontzettend dankbaar voor.
Meer nog was Mijnheer Speybrouck aanwezig in zijn eigen werken. Het
majestueuze schilderij van Onze-Lieve-Vrouwvan-Vlaanderen
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begeleidde ons naar de studiezaal en beelden van Vlaamse heiligen, o.a. de H. Geertrui
met de duivel die het waaklicht uitblies..., waren ons zeer vertrouwd. Ook de vlag
van de school, van het Lyceum O.-L.-Vrouw-van-Vlaanderen was van zijn hand.
Wie van ons in de toenmalige processies mocht gaan met dié vlag - handwerk op
natuurzijde - was de trots zelf, maar men moest er iets voor doen, de vlag was
reuzegroot en bij winderig weer kon men bij dàt zeil best niet uitvaren. Toch, het
was heerlijk deze vlag te mogen torsen!
Wie was Mijnheer Speybrouck? Wie was deze leraar tekenen?
Geboren in Kortrijk op 10 januari 1891 trok hij op vijftienjarige leeftijd naar
Sint-Lucas te Gent... daar reeds ontwierp hij zijn eerste reeks prentkaarten,
geïnspireerd op de figuur van Gudrun van Rodenbach. Hij huwde in 1914 en zijn
kinderrijk gezin was hem een bron van vreugde maar ook van zorg. Om den brode
heeft deze kunstenaar veel meer moeten doen dan hij wel wou. Daarbij kwam ook
zijn zeer normaal en gezond Vlaamsgezind zijn dat innig samenging met zijn
christelijk geloof. Zo werd de thematiek van zijn oeuvre praktisch steeds uit die
dubbele maar een wellende bron gevoed. Hij illustreerde het Depla-album, de Bijbelse
geschiedenis van Keulers, het volksmisboek en Vesperale van de abdij van Affligem,
ook tekende hij een 1000-tal platen uit het evangelie voor de abdij van
Zevenkerken/Loppem. Vlaams van thematiek waren de tekeningen met leuzen,
spreuken en slagzinnen die de blijvende strijd van Vlaanderen voor vrijheid en
zelfstandigheid uitbeeldden.
Als kunstenaar was hij beïnvloed geworden door de prerafaëlieten en de Nazareners,
wier oeuvre hij tijdens een studiereis had leren kennen. Hij tekende in een hem eigen
art nouveaustijl en maakte zo aan generaties Vlamingen hun eigen aard en historie
bekend. Hij beperkte zich niet tot illustratief tekenen maar ontwierp ook kostuums,
decors, praalwagens. Hij was schilder en ontwerper van kartons voor glasramen,
creëerde vlaggen en aanplakbrieven. Zijn oeuvre is enorm omdat zijn werkkracht zo
groot was.
Mijnheer Speybrouck herdenken is eerbied hebben voor de kunstenaar, maar zeker
en bijna meer, is in piëteit de grote waarden koesteren die ons volk ooit tot opstanding
brachten.
Mieke Vandekerckhove
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Poezie in de stad
Marie Noël (1883-1967) staat in de Franse letteren bekend als een bescheiden
intimistische dichteres. Haar gedichten werden bloemen van nederigheid genoemd
die ze niet samenstelde, maar gewoon liet ontluiken (Marcel Arland). Zo onopvallend
en discreet was haar levensloop dat het ons verraste dat Uxerre, de stad waar ze heel
haar leven heeft gewoond, haar met een monument heeft bedacht. Een heel bescheiden
monument weliswaar, maar daardoor juist bijzonder treffend. Als een stad of een
gemeente meent een locale beroemdheid met een monument te moeten vereren,
kiezen ze voor de locatie nagenoeg steeds een plantsoen, een park of een openbaar
plein, en ze plaatsen de beeltenis op een sokkel die een paar meter hoog is.
Vermoedelijk bedoelen ze daarmee duidelijk te maken dat de vereerde medeburger
met kop en schouders boven de menigte uitstak. Auxerre deed het helemaal anders.
Marie Noël staat er met haar voeten op het trottoir in de buurt van het stadhuis. Als
het geglazuurde keramieken beeld niet zo glansde in de zon, zou je kunnen denken:
dit is een oud vrouwtje dat op adem wil komen of dat even staat te dromen.
Waarschijnlijk is de beeltenis levensecht. Zo komt het me, die haar slechts uit een
handvol verzen ken, althans voor. Ze draagt een blauw hoedje boven zilvergrijs haar,
een brede blauwe sjaal die om de hals gedrapeerd is en ongeveer tot op kniehoogte
neerhangt. De rechterhand steunt op een paraplu, de linkerhand draagt een
boodschappentas, waaruit een vijftal witte bloemen piepen. De beeldhouwer, François
Brochet, moet de bedoeling gehad hebben de illusie te scheppen dat ze tussen haar
stadsgenoten blijft kuieren, zoals ze gedurende meer dan een halve eeuw opgemerkt
kon worden.

Dichteres Marie Noël met een standbeeld op een stoep in Auxerre vereeuwigd. Rechts geflankeerd
door Jaak Stervelynck, links door zijn vriend en reisgezel Dr. Debaillie.

Marie Noël is nog op een andere manier in Auxerre aanwezig, bepaaldelijk in de
kathedraal Saint Etienne, die een van de mooiste gotische bouwwerken uit Bourgondië
is, en waaraan nagenoeg 400 jaar gewerkt werd. Die kathedraal beschikt over tal van
merkwaardigheden, maar treffend zijn vooral de magnifieke glasramen, die kunnen
wedijveren met die van Chartres en met die van de Sainte Chapelle te Parijs. In een
nis in de rechter zijbeuk hangt, keurig verlicht, een tekst van Marie Noël. Het is geen
gedicht, maar een stuk proza, dat veel gedachten waard is. Je moet de kathedraal
betreden, schrijft ze, op een grijze regendag, en je moet er blijven tot de bui afgedreven
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is en de zon doorbreekt. Het oplichten van vensters en rozassen met hun wonderlijke
kleurencombinaties zal je een unieke sensatie geven, waarschijnlijk te vergelijken
met wat we zouden ervaren hebben als we op de tweede scheppingsdag, het scheppen
van het licht hadden kunnen meemaken.
Poëzie kan een stad, een wijk, een landschap, een heel bijzonder aroma meegeven.
Jaak Stervelynck

Kamiel D'hooghe wins top honors
Op 11 september 1987 weerklonk in de Sint-Germanuskerk te Tienen de weelderige
barokklank van het gerestaureerde orgel onder het gracieuze vingerspel van organist
Kamiel D'Hooghe, directeur van het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Brussel.
Door R. Gailly werd in de loop van 1990 een orgel-CD op de markt gebracht (CD
88 805 in de reeks ‘Orgels van Vlaanderen’) waarop K. D'Hooghe werk van Bach
programmeerde in een uitvoering op datzelfde Sint-Germanus-kerkorgel.
Dit merkwaardig instrument overbrugt een geschiedenis van zowat 500 jaar. De
laatgotische orgelkast, gesculpteerd door de Leuvenaar Reyner Cocx, blijft een
indrukwekkend getuigenis van gotische houtsnijkunst. Het orgelmateriaal, dat D.
van der Distelen gebruikte in 1493, is niet bewaard gebleven. In 1671 voltooide Jan
Dekens een eerste barokverbouwing in de in Brabant goed bekende ‘Goldfus-stijl’.
Een tweede verbouwing, in de loop van de 19de-eeuw, wordt gerealiseerd door Ch.
Anneessens; deze orgelbouwer heeft de structuur van het orgel sterk gewijzigd: hij
verplaatste het zelfs onder de westertoren, vrij hoog, zodat de klank de kerkruimte
niet meer in haar volle omvang kon omvatten.
Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Tiense Suikerraffinaderij, wou
deze instelling aan de stad Tienen een blijvend getuigenis van dit jubileum aanbieden
en stelde voor het oude Dekensorgel te restaureren. Hiervoor werden twee eminente
orgelbouwers aangezocht nl. J.P. Draps uit Kortenberg en G. Potvlieghe uit Ninove.
De supervisie van het project berustte bij A. Fauconnier en D. Roose in samenwerking
met het Bestuur voor Monumenten en Landschappen.
Twee mogelijkheden stonden voor de restaurateurs open: ofwel een reconstructie
van het gotisch orgel, wat muzikaal een enorm boeiend avontuur zou betekenen,
ofwel het behoud van het barokke pijpwerk van Dekens. Men opteerde voor de
tweede mogelijkheid daar Potvlieghe in de Begijnhofkerk te Leuven een bijna identiek
Goldfusorgel had gerestaureerd. Het resultaat van de restauratie van het Tiense orgel
is zonder meer verbluffend omdat met grote vakkundige liefde gewrocht is aan het
inpassen van nieuwe elementen in het historisch gegeven, zoals bijvoorbeeld de
zangerige prestant, de
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fluwelen fluiten, de spetterende tongwerken en de stralende mixtuur. Hierdoor wordt
het bespelen en beluisteren van dit instrument een artistieke belevenis zonder weerga.
Organist Kamiel D'Hooghe betekent voor de meeste orgelfans een eminente waarde.
Als leerling van Fl. Peeters, Marinus De Jong, Jules Van Nuffel en Prosper Van
Eechaute behaalde hij met de grootste Onderscheiding het Hoger Diploma Orgel aan
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Reeds op 22-jarige
leeftijd werd hij benoemd tot organist van de kathedraal te Brugge waar hij later de
eerste Internationale Orgelweek organiseerde (1984). Kamiel D'Hooghe gaf talrijke
concerten in Oost- en West-Europa, de U.S.A., Japan en Zuid-Afrika. Als solist was
hij te gast op verschillende festivals o.l.v., ondermeer, A. Ephrekian, J.F. Paillard,
I. Markovski, en anderen. Plaatopnamen liet hij realiseren bij Philips, Decca,
Arcophon, CBS, Documentatiecentrum Veurne en R. Gailly. Van laatstgenoemde
bevat de CD 88 805 (DDD) uitsluitend werk van Bach. Critici zullen wellicht de
opwerping formuleren ‘waarom uitsluitend Bach op dit Barokorgel?’ Het antwoord
van K. D'Hooghe luidt: enerzijds laat de orgelstemming in Werckmeister III* prachtige
mogelijkheden open om Bach te vertolken, anderzijds moet men bedenken dat de
Goldfusschool uit het Rijnland stamt en daardoor zekere bindingen heeft vertoond
met Midden-Duitsland (wat dus de keuze van Bach aannemelijk maakt). Dat
voornamelijk jeugdwerk van de grootmeester geprogrammeerd werd is te wijten aan
het feit dat het orgel in Tienen geen onafhankelijk pedaal bezit.
De uitvoering betekent een merkwaardige confrontatie met Bach. Kamiel D'Hooghe
laat dit wonderbaar instrument in alle pracht en praal opklinken, zodat Bach zelfs
voor een minder onderlegd luisteraar een weelde van klankrijkdom openspreidt.
In de Fantasia in G bewonder je de stoere ritmiek en de dragende spankracht in
de trage bewegingen. In de Pastorale charmeert vooral de combinatie
Prestant-Bourdon met Holpijp en Fluit in de 1o Beweging terwijl de derde Beweging
een indringende solo van de Chromhoorn laat oprijzen. In de ‘Partite diverse sopra
“Ach, was soll ich, Sünder, machen”’ (10 variaties) frappeert vooral de fluwelen
klank van de Prestant,

*

Andreas Werckmeister - 1645-1706 - componist en registratietheoreticus: op zijn naam staat
de evenredig zwevende stemming.
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Kamiel D'Hooge aan het orgel van Antoine Coppin (1829 Nijvel), St. Pieterskerk Ukkel.

Bourdon en Fluit en het dromerig poëtisch karakter van de Holpijp.
Het Preludium in d getuigt van een waardige ernst en beheersing door het
aanwenden van de Prestant-Holpijp-registratie. De Fuga laat een heldere aflijning
der melodische kurven horen en door de Bourdon-Prestant-registratie wordt een fijn
etherisch effect opgebouwd. In ‘An Wasserklüssen Babylon’ wordt de melodische
lijn voorgedragen door de Chromhoorn van het rugpositief; deze registratie met de
Tremulant creëert een innige sfeer. Ook het Trio in d getuigt van een intimistische
benadering van de partituur in een rustige sereniteit. De vier koraalvoorspelen laten
een fraaie frasering opklinken. Het Preludium in A ruist in een statige zwier terwijl
de Fuga in monumentaal statige volzinnen wordt voltooid.
Deze merkwaardige uitvoering door Kamiel D'Hooghe is zelfs niet ontgaan aan
de Amerikaanse muziekcriticus Haig Mardirosian. Hij schrijft in het
Nov.-Dec.-nummer 1990 van ‘The Magazine for serious Record Collectors’ volgende
lovende kritiek op de besproken CD: ‘Flemish player Kamiel D'Hooghe wins top
honors with his fine programs on a lovely, if strange, 1671 Denkens (sic) organ in
the Church of St.-Germanus in Tienen.’
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Deze waardering van een buitenlands criticus moge in Vlaanderen de
verantwoordelijken voor het orgelbeleid bewust maken dat realisaties van dit niveau
de roem van onze cultuur mee helpen uitdragen en bestendigen. Laat het prachtige
orgel van Tienen een stimulans wezen voor de beoefening en de intensivering van
de orgelcultuur in Vlaanderen.
Gaston De Cock
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Omtrent Gery Helderenberg (1891-1979)
‘Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de geboorte van de dichter Gery Helderenberg
werd in het voorjaar een bescheiden tentoonstelling georganiseerd te Lede in ‘Huize
Ronkenburg’. Van dit rustoord was Helderenberg rector van 1965 tot aan zijn dood.
Eerder deed hij van 1925 tot 1937 in dat dorp dienst als onderpastoor. Ook Aalst,
waar Helderenberg zowat een kwarteeuw Algemeen Directeur van de Zwarte Zusters
was en ook ziekenhuisaalmoezenier (1939-1965), herdacht de dichter. Het Dirk
Martenscomité deed ook hiervoor een beroep op Piet Thomas, prof. aan de Kulak
waar het Helderenbergarchief berust. Wat in Lede vooralsnog beperkt en voor die
korte gelegenheid eerder losweg was aangebracht, groeide in het stemmig
Oud-Hospitaal te Aalst uit tot een ruime en overzichtelijke tentoonstelling. In het
pand werd het leven van de priester-dichter opgeroepen aan de hand van fotomateriaal,
brieven en documenten. Gelijklopend daarmee lag het volledig oeuvre van
Helderenberg te kijk. Diens zin voor het esthetische sprak uit de haast bibliofiele
uitgaven van zijn talrijke bundels. Merkwaardig was de confrontatie in de kapel van
het Oud-Hospitaal waar de liederen van Hildegard van Bingen (12de eeuw) te
beluisteren én te lezen vielen in de oorspronkelijke tekst en de vertaling van
Helderenberg. Verhoogd door de reproduktie van middeleeuwse miniaturen, vormde
dit samenspel van woord, muziek en beeld een geheel dat Helderenberg in hoge mate
zou geapprecieerd hebben.
Na de opening van de tentoonstelling is het twee weken vrij rustig geweest in de
pandgangen van het Aalsters Oud-Hospitaal. Een expositie rond een dichter lokt niet
de massa, zelfs niet als het gaat om een auteur die meermaals door de Academie
werd bekroond, de Prijs der Scriptores Catholici ontving (1961) en aan wie bovendien
de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan werd toegekend
(1975). Helderenberg heeft overigens zelf steeds gekozen voor enige
teruggetrokkenheid en de eigen manier waarop hij

Gery Helderenberg. Tekening van Albert Setola.

zijn bundels (meestal uitgegeven in eigen beheer) verspreidde, wijst erop hoe de
aristocratische dichter niet direct uit was op weerklank bij het grote publiek. Naast
spreekkoren, gelegenheidsgedichten, liturgische liederen en vertalingen heeft
Helderenberg achtendertig bundels gepubliceerd, grote en kleine. Daarin ontvouwt
zich de denk- en ervaringswereld van een erudiet dichter die als gelovige en als
priester mocht intreden in het mysterie van zijn God. Geloof betekende voor
Helderenberg niet zozeer een zoektocht dan wel een zekerheid waarbinnen alles zijn
vaste plaats had, precies zoals in de grootse liturgie (zijn zorg) alle voorwerpen en
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tekens dragers zijn van een afgelijnde betekenis en symboliek. Dat maakte zijn poëzie
voor velen (en vandaag voor zéér velen) ongetwijfeld hermetisch. Die opwerping
weerlegde Gery Helderenberg ooit als volgt: ‘De priester-dichter belijdt in zijn vers
datgene wat hij in zijn existentie beleeft en waarin hij gelooft. Wat in de taal van
symbool en beeld wordt voorgesteld tracht hij in zijn poëzie onder woord te brengen.’
Om dat werk in herinnering te brengen werden naar aanleiding van de
tentoonstellingen twee werkjes gepubliceerd. De Zusters Augustinessen ‘Huize
Ronkenburg’ bezorgden de derde druk van De Vijvers: Gedichten uit water & zon,
die Helderenberg in 1970 liet verschijnen. De uitgave bevat opnieuw de illustraties
van André van Laere en is weer samengehouden met een wit snoer. Voor het
gedenkboek van Aalst (Versmaat en vergezicht. Gery Helderenberg 1891-1979)
tekende Piet Thomas. Het werk wordt geopend met een belangrijk essay van Rudolf
van de Perre die een uitvoerige en diepgaande analyse brengt van de verschillende
dichtbundels die thematisch sterk bepaald worden door Helderenbergs beleving van
het priesterschap en zijn voortdurende confrontatie met de dood als ziekenhuispastor.
Jozef Vandemaele stelde een bibliografie samen van de afzonderlijk verschenen
werken van Helderenberg. De opname van de colofons der bundels geeft een idee
van de zorg en de geest die de dichter besteedde en bezielde bij de uitgave van zijn
verzen. Naast het dankwoord van de dichter n.a.v. zijn bekroning door de Scriptores
Catholici is ook een beperkte maar representatieve bloemlezing uit zijn werk
opgenomen. Van het laatste opgenomen gedicht, De milde geneesheren, volgt een
grondige ontleding door Piet Thomas die op een exemplarische wijze aantoont hoe
Helderenbergs gedichten zonder enige ‘exegese’ dreigen voorbij te gaan aan de
geseculariseerde lezer van vandaag.
Het poëtisch oeuvre van Gery Helderenberg, met zijn religieuze geladenheid en
klassieke vormgeving, staat haaks op onze tijdsgeest. Desondanks en tegelijk precies
daarom is het ook leeftocht. Het zou goed zijn dat de tentoonstelling na Aalst en
Kortrijk ook andere plaatsen in Vlaanderen kan aandoen. Het Waasland bijv., waar
Hubert Buyle te Nieuwerkerken werd geboren, ook Geraardsbergen, waar hij tussen
1937 en 1939 aalmoezenier was van het hospitaal der Zwarte Zusters. En hopelijk
kunnen ook studenten literatuur te Leuven en Antwerpen met zijn leven en werk
kennis maken. Op middellange termijn zou een heruitgave van de onvindbaar
geworden Verzamelde Gedichten moeten mogelijk gemaakt worden. Op lange termijn
wacht een geduldige studie door ‘exegeten’ die de lezer van vandaag de nodige
leessleutels bezorgen om Helderenberg te ontsluiten. Zonder dat werk dreigt een
uitzonderlijk dichterschap tussen de plooien van onze vaak al te luidruchtige literatuur
te vallen. Het eeuwfeest van zijn geboorte bood alvast een aanzet.
Patrick Lateur
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De brugse 18de-eeuwse edelsmid Karel Benninck en het brugse vrije
Niemand zal betwijfelen dat het Brugse Vrije tijdens het Ancien Régime behoorde
tot de voornaamste instellingen van Vlaanderen. Niemand zal evenmin betwijfelen
dat Karel Benninck (1733-1791) tot de belangrijkste edelsmeden van Brugge in de
18de eeuw mag gerekend worden. W. en G. van Dievoet publiceerden in het Nationaal
Biografisch Woordenboek1 al een korte biografie van deze zilversmid met beknopt
overzicht van zijn oeuvre. Dat de burgemeesters en de schepenen van de vermelde
kasselrij dan ook geregeld aan Benninck opdrachten toevertrouwden, mag ons
geenszins verwonderen. Zo is bekend dat het Brugse Vrije bij het vijftigjarig
ambtsjubileum van zijn functionarissen de gevierde feestelijk hulde bracht door het
opdragen van een mis in hun kapel, gevolgd door een grandioos banket, door het
laten schrijven van gelegenheidsgedichten, door het laten slaan van een erepenning,
door het bestellen van een portret van de gevierde en door een luxueus geschenk.
Dit werd meestal in zilver vervaardigd. Vroeger bestond de voorkeur blijkbaar uit
een lampetkan en bekken, later uit tafelkandelaars2. Of mocht de gevierde soms zelf
zijn voorkeur uitspreken? In 1773 kreeg Louis-Joseph baron de Haveskercke en
burggraaf van Zeeland (1736-1812) ter gelegenheid van zijn promotie tot raadsheer
bij de Raad van Vlaanderen zes zilveren kandelaars, die door Karel Benninck werden
geleverd3. Jacob de Vooght (1699-1783) en Jozef-Adriaan le Bailly (1692-1775)
ontvingen bij hun vijftigjarig jubileum in 1773 een ‘silver juweel’. Nog in 1773
kregen de pensionarissen Stochove en De Pelichy evenals griffier Onraedt elk zes
zilveren kandelaars4. Ook raadslid-pensionaris Karel de Gheldere (1706-1787) werd
bij zijn vijftigjarig ambtsjubileum in 1781 gevierd en ontving toen zes zilveren
tafelkandelaars5. Al dit zilver werd door Karel Benninck vervaardigd.
Uit de bewaarde rekeningen van het Brugse Vrije6, die in het Brugse rijksarchief
worden geconserveerd, blijkt echter dat Benninck nog meer zilveren objecten voor
die instelling mocht maken.

Deze twee zilveren kandelaars (h.: 25 cm) werden in 1771 door de Brugse edelsmid Karel Benninck
uitgevoerd. Ze worden nu in een Kortrijkse privé-verzameling bewaard.

De vier merken op de staande voetrand van een van de kandelaars: het meesterwerk van Karel
Benninck, de gekroonde leeuwekop, het jaarcijfer en de gekroonde gotische b.
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Voor het altaar van de kapel in het Brugse Vrije leverde hij in 1768-1769 zes
zilveren armkandelaars ‘met bobessen’7/8. Juist in die periode werd aan dit
rococo-altaar van Hendrik Pulincx (1698-1781) door Pieter Pepers (1730-1785)
enkele veranderingen aangebracht9. De rekening voor deze kandelaars liep op tot
420 ponden 18 schellingen en 6 deniers. Om dit bedrag te verminderen werd aan
Benninck oud zilver gegeven en afgetrokken van de prijs10. Meester beeldhouwer
Judocus Pautte (Paulte) maakte de modellen ‘met hun cieraeten’ voor deze
‘branchen’11. In dezelfde periode verrichtte Benninck trouwens nog werk voor het
Brugse Vrije12. De rekeningen bezorgen ons echter geen verdere gegevens. In
1769-1770 leverde hij een zilveren koffiekan en twee dito kandelaars voor de prijs
van 60 ponden 18 schellingen en 4 deniers13.
Deze kandelaars vertoonden vermoedelijk wel kenmerken van de Lodewijk
XVde-stijl: getorste geledingen, een hooggewelfde voet en een slanke balustervormige
stam. Deze vloeiende sierlijkheid en de harmonieuze beweeglijkheid vinden we in
heel wat kandelaars uit die periode terug. Ze kenden in de Oostenrijkse Nederlanden
gedurende enkele decennia bijzondere bijval. Zo'n paar (zie afb. 1) vonden we ook
in een Kortrijkse privé-verzameling terug. Ze werden in 1771 uitgevoerd door Karel
Benninck. Op de staande voetrand van ieder specimen prijken vier merken: het
meesterteken van de edelsmid (de gekroonde initialen C B), de gekroonde leeuwekop,
het gekroond jaarcijfer 71 en de gekroonde gotische b (zie afb. 2). We kunnen deze
zilveren tafelkandelaars (h.: 25 cm) niet alleen met zekerheid op naam van Karel
Benninck plaatsen, maar ook met een relatieve gewisheid de herkomst ervan bepalen.
Op de voetwelving van beide werd namelijk telkens het wapen van het Brugse Vrije
gegraveerd (zie afb. 3): in een rococo-cartouche van zilver met een schuinbalk van
azuur, getopt met een distelplant met drie bloemen, gehouden door een wildeman
gewapend met een knots en door een wildevrouw, die een bloem vasthoudt, zittend
op een ornament. Onderaan werden de bekende letters SPQF (Senatus Populusque
Francorum) gegraveerd. Die kandelaars deden daar vermoedelijk dienst in de
gebouwen van het Brugse Vrije. De rekeningen uit 1771 bleven in het Brugse
rijksarchief niet bewaard. Archivalische bronnen konden ons niet
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Detail van de voet van een van de zilveren kandelaars met het wapenschild van het Brugse Vrije.

verder inlichten. De fraaie zilveren tafelkandelaars bestaan uit een polygonale, rijk
geprofileerde en hoge gedraaide klokvormige voet. Onder de getorste balusterschacht
met peervormige greep bevindt zich een insnoering. In de vaasvormige gedraaide
kaarsenhouder past een originele losliggende en overkragende vetvanger.
In 1777-1778 bestelden de burgemeesters en schepenen van het Brugse Vrije
blijkbaar een nieuwe kaft voor het missaal van hun kapel. De bekende Brugse tekenaar
en schilder Joannes Beerblock (1739-1806) mocht de kaft ontwerpen14. Uit de
rekeningpost vernemen we dat die in zilver zou worden gedreven. In die zelfde
periode wordt Karel Benninck betaald ‘over aerbeytsloon met leveringhe van silver
en anders’15, zonder echter dit werk te specificeren. Mogen we veronderstellen dat
de Brugse edelsmid dit zilverbeslag realiseerde? Het zal trouwens niet de laatste
maal zijn dat Beerblock en Benninck samen werken. Voor de al geciteerde
jubileumviering van raadslid-pensionaris Karel de Gheldere in 1781 gebeurde dit
opnieuw16.
Ook in 1782-1783 en in 1785-1786 werd Karel Benninck door het Brugse Vrije
betaald voor zijn arbeid en om zilver te leveren17. De rekeningen bezorgen ons echter
geen verdere uitleg. De belangrijkheid van Benninck voor de Brugse edelsmeedkunst
in de 18de eeuw kan nog worden aangetoond door zijn werkzaamheden voor de
Sint-Donaaskathedraal. We zouden hem de vaste zilversmid van de Brugse hoofdkerk
kunnen noemen. Hij volgt in 1772 in die ‘functie’ edelsmid Andries Petyt (1712-1776)
op. Tot aan zijn dood, op 21 november 1791, repareert hij zilveren voorwerpen of
maakt ze schoon. Rekening na rekening wordt de betaling daarvoor genoteerd18. Het
is spijtig dat die posten ons zelden meer gegevens bezorgen. Enkele malen vernemen
we dat het gaat om het schoonmaken van rijven19 en een enkele keer over het
vergulden van kelken20. Omstreeks 1786-1790 leverde hij aan de
Sint-Donaaskathedraal twee zilveren wierookvaten21. De laatste betaling gebeurt aan
de weduwe Benninck22. De Brugse edelsmid Jacob de Smit (1765-1803) volgt
Benninck op. Ook voor de Brugse O.-L.-Vrouwekerk repareert hij verschillende
malen zilveren objecten, waaronder in 1780-1782 een kruis en een wierookvat23.
Dit archivalisch onderzoek is zeker onvolledig, maar het bewijst in elk geval dat
Benninck tot de vooraanstaande edelsmeden in Brugge in de 18de eeuw behoorde.
Zijn belang blijkt overduidelijk uit het feit dat voorname besturen en instellingen bij
hem hun opdrachten lieten uitvoeren en dit jaar in, jaar uit. Benninck heeft het in
hem gestelde vertrouwen niet beschaamd. Zijn produkten bereikten kwalitatief een
waar hoogtepunt in de Brugse edelsmeedkunst.
Jean Luc Meulemeester
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Eindnoten:
1 W. en G. van Dievoet, Benninck, Karel Frans, in Nationaal Biografisch Woordenboek. VII,
Brussel, 1977, kol. 52-54, met bibliografie.
2 In zijn bijdrage Schilderijen uit het Patrimonium van het ‘Brugsche Vrije’ in het Gerechtshof
te Brugge (in Hand. van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge, 1958, p. 25-58)
besprak Gaby Gyselen een aantal van die ambtsjubilea, met vermelding van de geschenken.
3 F. Van Molle, Zes zilveren kandelaars door het Brugse Vrije in 1773 geschonken aan L.-J. de
Haveskercke, in Jaarboek 1987-88. Brugge stedelijke musea, Brugge, 1989, p. 199-204.
4 G. Gyselen, op. cit., p. 37 en p. 47 en F. Van Molle, op. cit., p. 202-203.
5 J.L. Meulemeester, Jubileumviering van raadslid-pensionaris Karel de Gheldere. 1781, in
Biekorf, XCI, 1991, p. 151-155.
6 Niet alle rekeningboeken bleven bewaard. Een inventaris van het archief van het Brugse Vrije
werd opgesteld door E. Vanden Bussche (Inventaire des archives de l'état à Bruges. Section
première. Franc de Bruges. Registres, Brugge, 1882).
7 ‘Bobes’ is afgeleid van het Franse ‘bobèche’ en betekent vetvanger (schaaltje, hoedje op een
kandelaar).
8 Brugge, rijksarchief (B.R.A.), Brugse Vrije, registers, 509, (15 aug. 1762 - 15 aug. 1769), fo
294v-295r: ‘Aen Charles Benninck meester silver smet de somme van 420 ponden 18 schellingen
6 deniers over bij hem ghedaene leveringhen van silver en aerbeyts loon in het maecken van
ses branchen met de bobessen op de selve tot den autaer in de capelle van desen lanthuyse,
achtervolghens de specificatie, met ordannantie ende quyttantie 420.18.6’.
9 M. Selschotter, Henri Pulinx, sculpteur brugeois 1698-1781, in Hand. van het Genootschap
voor Geschiedenis van Brugge, 1930, p. 25 en bijlage 16. Een uitvoerige bibliografie i.v.m. dit
altaar vindt de geïnteresseerde lezer in J.L. Meulemeester, Uit het zeventiende- en
achttiende-eeuwse kunstpatrimonium van de Brugse H.-Bloedkapel, in Het Heilig Bloed te
Brugge, Brugge, 1990, p. 157 voetnoot 80.
10 Nota in de rand van B.R.A., Brugse Vrije, registers, 509, fo 294v.
11 B.R.A., Brugse Vrije, registers, 509, fo 296r.
12 B.R.A., Brugse Vrije, registers, 509, fo 299v: ‘Aen Charles Benninck meester silversmet de
somme van 35 ponden 15 schellingen 0 deniers courant over leveringhe van silver en aerbeijts
loon ten dienst van desen Lande als...’.
13 B.R.A., Brugse Vrije, registers, 510 (15 aug. 1769 - 15 aug. 1770), fo 291r: ‘Aen Charles
Benninck meester silversmedt de somme van 60 ponden 18 schellingen 2 deniers courant over
leveringhe van een silver caffée kanne en twee silver kandelaars ten dienste van desen Lande,
bij specificatie ordannantie ende quijttantie 60.18.2’.
14 B.R.A., Brugse Vrije, registers, 513, fo 93r.
15 B.R.A., Brugse Vrije, registers, 513, fo 96v.
16 J.L. Meulemeester, op. cit., 1991, p. 152.
17 B.R.A., Brugse Vrije, registers, 517, fo 81v en 520, fo 91v.
18 Brugge, archief bisdom, G 51 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1774-1776), fo 82r-82v; G
52 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1774-1776), fo 82r-82v; G 53 (rekeningen kerkfabriek
Sint-Donaas 1776-1779), fo 76v en G 54 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1779-1783), fo
104r.
19 Brugge, archief bisdom, G 49 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1771-1773), fo 76r en G
50 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1771-1774) fo 76r.
20 Brugge, archief bisdom, G 55 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1783-1786) fo 99r: ‘Aen
Sr. Charles Bennynck over diversche leveringen van silverwerck vergulden van kelcken ende
anders...’.
21 Brugge, archief bisdom, G 56 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1786-1790) fo 103 v: ‘Aen
Sr. Charles Bennijnck silversmit over reparatien, en schoonmaken van silvere ornamenten met
leveringe van twee nieuwe silvere wijrookvaeten, en andersints...’.
22 Brugge, archief bisdom, G 57 (rekeningen kerkfabriek Sint-Donaas 1790-1793), fo 99r-99v:
‘Aen de weduwe Sr. Charles Bennijnck silversmit over leveringe van vier silvere oogen en t'
sanderen eenen silveren candelaer bij...’.
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23 B.R.A., kerkfabriek O.-L.-Vrouw, 1228, rekening 1 juli 1774-30 juni 1776, fo 200r, rekening
1 juli 1780 - 30 juni 1782, fo 250r; rekening 1 juli 1784 - 30 juni 1786, fo 277v en rekening 1
juli 1788 - 30 juni 1790, fo 302r.
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Prijskampen en Onderscheidingen
Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om te kunnen
gepubliceerd worden in nr. 239 (jan.-febr. 1992) moeten de berichten ons
bereiken vóór 15 december 1991. Met dank voor uw medewerking.

A. Letterkunde
• Antwerpen
De uitslag van de Provinciale Prijzen voor Letterkunde 1991 van de Provincie
Antwerpen luidt: de prijs voor een verzenbundel (75.000 fr.) gaat naar Leonard Nolens
voor zijn werk ‘Geboortebewijs’; Alfons Thijs behaalt de prijs voor een essay (75.000
fr.) met zijn werk ‘Van geuzenstad tot katholiek bolwerk. Maatschappelijke betekenis
van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen’; Jo Tollebeek kreeg de Prijs voor
een monografie (75.000 fr.) voor zijn werk ‘De Toga van Fruin. Denken over de
geschiedenis in Nederland sinds 1860’. De jury bestond uit V. Van Eetvelt (vz), M.
Van Sandvoort en L. Bogman (o.-vz.), mevr. F. Pluym-Wuyts (secr.) en de leden
José De Ceulaer, Gaston Durnez, Henri-Floris Jespers, Gaston Van Camp, Albert
Van Nerum (jury verzenbundel); mevr. Irina van Goeree, Ludo Simons, Marc Somers,
Karel Wauters, Emiel Willekens (jury monografie en essay).

• Brugge
De Provincie West-Vlaanderen schrijft in 1992 een prijs voor Geschiedenis uit. Alle
personen die de Belgische nationaliteit bezitten, in West-Vlaanderen geboren zijn
of er op 15 juni 1992, sedert ten minste 5 jaar zullen gedomicilieerd zijn en die nog
geen prijs voor Geschiedenis van de Provincie ontvangen hebben, kunnen meedingen.
Oorspronkelijk in het Nederlands gestelde, niet-gepubliceerde, ofwel tussen 1 januari
1986 en 31 december 1991 gepubliceerde en nog niet door een jury bekroonde studies
over een onderwerp dat de Geschiedenis van West-Vlaanderen aanbelangt, kunnen
worden ingestuurd vóór 15 juni 1992 (5 exemplaren). De Provincie 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, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200
Sint-Andries. Tel. 050/40 31 11.

• Brussel
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In het vorige nummer (blz. 234, 2e kolom, sub Brussel) werd bij de Wedstrijden
Godecharle een verkeerde inzenddatum vermeld. De eerstvolgende wedstrijd is voor
1993 geprogrammeerd met als uiterste inschrijvingsdatum: 31 december 1992.

• Gent
De Provincie Oost-Vlaanderen bepaalde voor de Provinciale Prijs voor Letterkunde
1992 (voorbehouden aan essay en monografie) als uiterste inzenddatum 31.01.92.
Voor de Paul de Montprijs voor toneel vraagt men een televisiescript, eveneens tegen
uiterlijk 31.01.92. Daarnaast kan men ook deelnemen aan de Provinciale Prijs voor
Geschiedenis, Familiekunde (familiegeschiedenis), Volkskunde en Heemkunde. Info:
9e Directie, Afdeling 91, Cultuur, Vogelmarkt 17, 9000 Gent; tel. 091/25 30 01.

• Haacht
Vanwege de Kulturele Vereniging Kulturama ontvingen we de uitslag van de
poëziewedstrijd ‘Haacht Literair 1991’: Laureaat Haacht Literair 1991: Mark Meekers
(Heverlee) met het gedicht: ‘Claude Monet 1923’ - 1ste Eervolle Vermelding: Rennie
Van Windt (Deurne-Nederland) met het gedicht: ‘Tsjernobyl’ - 2de Eervolle
Vermelding: Denys Van Killegem (Gent) met het gedicht: ‘Teken aan de wand’ Prijs Beste Inzending van de Provincie Brabant: Eddy Timmermans (Tienen) met
het gedicht: ‘Het oog van het water’.

• Keerbergen
De Poëziewedstrijd 1991 Keerbergen leverde volgende uitslag op: Eerste Prijs met
het gedicht ‘Als straks de leugen’: Cyriel Gladines (Tessenderlo), Tweede prijs met
het gedicht ‘Geluk’: Robin Hannelore (Grobbendonk), Derde prijs met het gedicht
‘Dromen vlechten’: Helena Van Dina (Blankenberge), Eervolle vermeldingen: Marc
Dejonckheere (Ieper) met ‘Mon livre d'heures’, Rik Dereeper (Zwevegem) met
‘Vader’, Jacques Kraaijeveld (Sliedrecht) met ‘L'Histoire se meprend’, Maurice
Vandendorpe (Ieper) met ‘Nachtasiel’, Johan van Oers met ‘Een werkman’, Gert
Vingeroets (Kapellen) met ‘Ultiem envoi’, Magda Schroons (Keerbergen) met
‘Stilleven’. Ook voor 1992 wordt de wedstrijd uitgeschreven en men kan het reglement
aanvragen bij de heer Frans Cornelis, Zeepstraat 80, 3140 Keerbergen (tel.: 015/51
13 81). De jury bestaat uit Mark Braet, Frans Cornelis, Francis De Preter, Karel
Jonckheere, Ina Stabergh en Francis Verdoodt. Uiterste datum voor inzending: 15
mei 1992.

B. Beeldende kunsten
• Brugge
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De Rotary-Club Brugge 't Vrije organiseert de Tweejaarlijkse wedstrijd voor grafiek
‘Rotariale 92’, die openstaat voor alle reproduceerbare grafische technieken, met
uitzondering van zuivere fotografie. Prijzenkorf: 1e prijs: 60.000 fr.; 2e prijs: 40.000
fr.; 3e prijs: 20.000 fr. Reglement, inschrijvingsformulieren en inschrijvingen: Gaston
van Canneyt, Puyenbroecklaan 11, 8310 Brugge; tel. 050/31 73 61. Uiterste
inschrijvingsdatum: 15.02.92.

• Brussel
De Durox-Architectuurwedstrijd 1991-1992 omvat drie prijzen met elk een bedrag
van 150.000 fr.: ‘Het wonen in 1992’, ‘Het werken in 1992’ en tenslotte de
‘Studentenprijs’. Uiterste inzendingsdatum: 28 februari 1992. Info en reglement:
Durox Cellenbeton, Gallaitstraat 64, 1210 Brussel. Tel. 02/241 01 30.

• Gent
De Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 1991 van de provincie Oost-Vlaanderen
was voorbehouden voor grafiek. De jury (Etienne De Cuyper, Henk De Kraemer,
André Roelant, Luc Verstraete, Roger Wittevrongel en Pierre Vlerick) heeft de prijs
niet toegekend, maar wel vier eervolle vermeldingen toegewezen (telkens 15.000
fr.) aan Hugo De Leener (Gent), Els Heyvaert (Destelbergen), Dorothea Loontjens
(Gent) en Jan Scheir (Waarschoot). In 1992 wordt deze prijs voorbehouden voor de
schilderkunst, inzenddatum 1 en 2 september 1992. Info: 9e Directie, Afdeling 91,
Cultuur, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, tel. 091/25 30 01.

• Haacht
De Kulturele Vereniging Kulturama deelde de uitslag mee van de Kulturamaprijs
1991 voor beeldende kunsten: Laureaat Kulturamaprijs 1991: Juliaan Verbruggen
(Ruisbroek-Puurs) met het werk ‘Stilleven in magazijn I’ - 1ste Eervolle Vermelding:
Yves De Bodt (Brussel) met ‘Zonder titel’ - 2de Eervolle Vermelding: Dirk Boulanger
(Kessel-Lo) met ‘Holbein’. Voor de tentoonstelling werden volgende werken
geselecteerd: ‘Op zoek naar de bron van het leven’, Peter Anseeuw (Brugge) - ‘Odysse
II’ en ‘Odysse IV’, Johan Clarysse (Brugge) - ‘De appartementsblokken’, Hilde
Plessers (Heverlee) - ‘Bloeiende kerselaren in wijngaard’ en ‘Los olivos’, Maria Van
Den Bussche (Brugge) - ‘Pandion Halatius Flandrorium’, Jos Van Moorhem
(Heverlee) - ‘Stilleven in magazijn II’, Juliaan Verbruggen (Ruisbroek-Puurs) ‘Ingebogen eeuwspel’, Jenny Verplanke (Brugge) - ‘Droom’, Yolanda Wassenhove
(Melsbroek).

• Hasselt/Kuringen
Het Provinciaal Bestuur van Limburg heeft de Monumentenprijs van de Provincie
Limburg 1991 toegekend aan de EE. Zusters Kanunnikessen van het H. Graf Priorij
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Sion voor hun bezielende rol in het behoud en de herwaardering van de Abdij van
Herkenrode in Kuringen. De jury bestond uit: mevr. Annick Boesmans, Prof. Geert
Bekaert, Louis Coolen (docent Prov. Architectuurinstituut), Jos Gijselinck (inspecteur
Monumenten en Landschappen), Herman Stijnen (attaché Koning Boudewijnstichting)
en Francis Strauven (docent Prov. Architectuurinstituut) en werd voorgezeten door
Willy Neven (Best. afgevaardigde).

• Kortrijk
De 13e editie van Interieur vindt plaats van 15-25 oktober 1992. De Internationale
Biënnale voor Woonkreativiteit heeft vanaf de stichting, nu 25 jaar geleden, de
ambitie een uniek platform voor het hedendaags design te zijn. Zij deinst er niet voor
terug om naast het gevestigde designprodukt nieuw talent te tonen. Daarom nodigt
de Stichting Interieur alle creatievelingen uit die houden van vernieuwingen, trends,
interieurinrichting, vormgeving... om deel te nemen aan de Ideeënwedstrijd ‘Design
For Europe’ Interieur 92, waaraan een prijzenpot van 1.500.000 BF verbonden is.
Men verwacht elk idee of object dat een stimulerende bijdrage vormt voor de
vormgeving van en in het
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interieur van morgen. De Stichting Interieur biedt met deze wedstrijd de mogelijkheid
aan jonge ontwerpers om hun nieuwe en nog niet op de markt gebrachte creaties aan
de professionele bezoeker en het publiek voor te stellen. Deze prototypes vormen
ook een ankerpunt voor een dialoog met de industriëlen die steeds op zoek zijn naar
creativiteit en voor de noodzaak staan onophoudelijk boeiende produkten te creëren.
Nationaal en Internationaal ontwerptalent heeft via de Interieurwedstrijden erkenning
verworven. Sommige creaties hebben de weg naar de produktie gevonden. De
wereldreputatie van de juryleden onderlijnt opnieuw de internationale uitstraling en
interesse. Het jurypanel 92 is samengesteld uit: Ron Arad (GB), Stéphane Beel (B),
Christian de Portzamparc (FR), Massimo Iosa Ghini (I), Jorge Glüsberg (ARG),
Philippe Neerman (B), Antti Nurmesniemi (SF), Jorge Pensi (E), Borek Sipek (NL),
Oswald Matthias Ungers (D). Verdere informatie: Stichting Interieur, Groeningestraat
37, 8500 Kortrijk; tel. 056/22 95 22 en 056/22 95 44; Fax. 056/21 60 77.

• Leuven
Door de Stichting Delaunois worden twee beurzen van 100.000 fr. ten gunste van
Belgische kunstenaars: schilders, tekenaars en grafici, die jonger zijn dan 30 jaar en
geboren of tenminste vijf jaar gevestigd in het arrondissement Leuven, uitgereikt.
Inschrijvingen: vóór 1 januari 1992. Info: Provinciale Commissie voor
Studiebeurzenstichtingen van Brabant, Oud-Korenhuis 30, 1000 Brussel. Tel. 02/512
06 26.

• Westerlo
De V.V.V. Westerlo (Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, tel. 014/54 75 75)
organiseert de Grote Prijs V.V.V. Westerlo voorbehouden aan alle vormen van
kalligrafie met als uiterste inzenddatum 31 januari 1992. Maximale afmetingen 40
× 60 cm. De wedstrijd staat open voor iedereen en voor elke leeftijd. De laureaat
ontvangt 100.000 fr. Vooraf reglement aanvragen!

C. Muziek
• Gent
De Provinciale Prijs voor Instrumentele Muziek van de Provincie Oost-Vlaanderen
1991 was voorbehouden voor een elektro-akoestische compositie. De jury (P. Huys,
Peter Beyls, Lucien Goethals en Johan Huys) verleende een ‘eervolle vermelding’
(15.000 fr.) aan Monique Darge uit Gent voor haar inzending ‘Man-Mo’. De Prijs
voor Muziek 1992 is voorbehouden voor de vokale muziek, inzenddatum 31 januari

Vlaanderen. Jaargang 40

1992. Info: 9e Directie, Afdeling 91, Cultuur, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, tel. 091/25
30 01.
Namens de Raad van Bestuur en de Redactie van het tijdschrift ‘Vlaanderen’
feliciteren we graag alle bekroonde en/of gehuldigde kunstenaars!
R.D.

Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Om
in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend nummer (239; jan.-febr.
1992) moeten de berichten ons bereiken vóór 15 december 1991. Met dank voor
uw medewerking.

• Antwerpen
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplein, 2000
Antwerpen meldt als aanwinsten tien tekeningen van Willem Parels (oDelft 1878
-†Paudure 1962). Mevr. H. Paerels-Moulaert heeft door deze schenking de
tekeningenverzameling van het museum met opmerkelijke werken uitgebreid. Het
KMSK bezat tot nu toe drie schilderijen van deze, in Nederland geboren kunstenaar
die zich vóór 1900 in Brussel vestigde. Hij begon te schilderen als autodidact,
onderging de invloed van het impressionisme en ontplooide zich in de kring van de
Brabantse fauvisten. Tussen 1914 en 1918 verbleef Willem Paerels in Scheveningen;
hij steunde er zijn vriend Rik Wouters, en gaf in zijn atelier les tekenen naar
naaktmodel. Na de oorlog keerde hij terug naar Brussel. Zijn oeuvre evolueerde naar
een groter classicisme; impressionistische lichtvibraties en helder koloriet weken
voor een meer gebalde gesloten vormgeving van een gedempter koloriet.
- De reeks Wintervoordrachten van het KMSK omvat volgende onderwerpen: zo.
8 december 1991: Dr. B. Hamel (Vrije Universiteit Amsterdam): Het veranderende
beeld van het kind door de eeuwen (1) - zo. 22 december 1991: Dr. B. Hamel (Vrije
Universiteit Amsterdam): Het veranderende beeld van het kind door de eeuwen (2)
- zo. 5 januari 1992: Dr. Paul Huvenne (adjunct-conservator, Rubenshuis, Antwerpen):
Hoe authentiek is het Rubenshuis? - zo. 19 januari 1992: Dr. Roger H. Marijnissen:
De waarde van het kunstwerk - zo. 2 februari 1992: Dr. Paul Vandenbroeck
(eerstaanwezend assistent, KMSKA): El corazón ocupado. 500 jaar Vlaanderen en
Latijns-Amerika - zo. 16 februari 1992: Prof. Dr. Johan Vanbergen (hoogleraar KUL):
Aspecten van het landschap in de 19de eeuw - zo. 1 maart 1992: Dr. Michel Laclotte
(directeur van het Musée du Louvre, Parijs): La rénovation des bâtiments du Musée
du Louvre.
- Nog tot 31/1/92 kan men terecht in het Volkskundemuseum, Gildekamersstraat
2-6, 2000 Antwerpen (tel. 03/232 94 09) voor de tentoonstelling ‘Een keuze uit de
aanwinsten 1980-1990’. Door de hoge prijzen die momenteel voor antiek en curiosa
gevraagd worden, kunnen door de musea steeds minder voorwerpen aangekocht
worden. Desondanks wordt het Volkskundemuseum toch nog regelmatig met
schenkingen bedacht. De nieuwe opstelling in het Volkskundemuseum, waarbij niet
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alleen bijzondere kunstvoorwerpen geëxposeerd worden maar ook de gewone
alledaagse voorwerpen aan bod komen, heeft al menig bezoeker een tweede tocht
naar het museum doen maken, ditmaal met een voorwerp, ingepakt in krantenpapier
of in een plastiek zakje. Inderdaad, bij de jaarlijkse grote schoonmaak zou men ook
de bedenking moeten maken of het Volkskundemuseum deze afdankertjes - maar
dan liefst nog in goede staat - niet kan gebruiken ter aanvulling van haar uitgebreide
collecties. Vele voorwerpen die worden weggeworpen, vormen een belangrijke
schakel in het levenspatroon en de huishouding van de mens. Dit geldt ook voor
voorwerpen die belangrijk zijn voor de Antwerpse geschiedenis, zoals het rijke
verenigingsleven. Zij belanden, na het opdoeken van de vereniging, vaak in handen
van mensen die de historische waarde ervan niet ten volle beseffen en voor wie deze
voorwerpen geen enkele betekenis meer hebben. Dergelijke zaken komen uiteindelijk
beter in musea terecht. Natuurlijk kunnen niet alle schenkingen permanent in het
museum worden opgesteld. Meestal worden zij in de reserves van het museum
opgeborgen, om later eventueel te worden gebruikt bij thematische tentoonstellingen.
Om het publiek te laten kennis maken met deze schenkingen, werd besloten een
overzichtstentoonstelling te houden waarbij een keuze uit de aanwinsten van de
laatste 10 jaar wordt getoond. De voorwerpen die thans uitgestald worden, vertonen
een grote verscheidenheid. Er is historisch waardevol materiaal zoals de prachtige
gildebreuk van een Antwerpse schuttersvereniging of het beeldje van de melkboerin
met hondekar, die intussen al verschillende decennia uit het straatbeeld verdwenen
is. Men vindt hier echter ook eenvoudige gebruiksvoorwerpen, zoals een
sigarettenaansteker, die voor de volkskunde even belangrijk zijn. Het dient
beklemtoond dat volkskunde geen synoniem is van ‘oud’, doch dat
gebruiksvoorwerpen van recente datum eveneens nuttig zijn voor een
Volkskundemuseum om de evolutie van huisraad en volksleven ook voor de toekomst
veilig te stellen. De tentoonstelling is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur (maandag
gesloten).
- Nog tot 12/01/92 loopt in het Provinciaal Museum voor Fotografie (Waalse Kaai
47, 2000 Antwerpen; tel. 03/216 22 11) de tentoonstelling ‘Camera's uit België en
Nederland’. Het museum is dagelijks gratis toegankelijk (uitz. maandag) van 10 tot
17 u. De produktie van fotografische camera's is van bij het begin steeds een zaak
geweest van de grote landen. In de negentiende eeuw toen de ambachtelijke
produktiemethoden stapsgewijs werden verdrongen door de industriële, waren dat
vooral Engeland, Frankrijk en Duitsland. Toen de grote industriële produktie van de
twintigste eeuw werkelijk op gang kwam, kwam wat de cameraproduktie betreft het
zwaartepunt gaandeweg bij Duitsland (precisieapparatuur, professioneel materiaal)
en bij de Verenigde Staten (de amateursector) te liggen. Kleine lan-
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den zoals België en Nederland hebben in dat ontwikkelingsproces geen opmerkelijke
rol gespeeld. Toch bestond er in beide landen een cameraproduktie die zeer divers
en soms bijzonder verrassend was. Beide landen tonen ook interessante verschillen,
die ongetwijfeld de ongelijke economische toestand weerspiegelt. Algemeen kan
worden vastgesteld dat in de beginperiode d.w.z. vanaf de jaren 1840 tot ca. 1900,
België een merkelijk grotere drang tot uitvinding en vernieuwing vertoont dan
Nederland. De eerste gekende Nederlandse camera's, de zg. Hollandse Reflexen van
Loman en Holst, verschijnen pas naar 1889 toe. Ondertussen zijn de Belgen erg actief
geweest. Het éérste toestel waarvan een spoor bestaat, is en Daguerreotypiecamera.
Het was een hoogst origineel ontwerp, nl. met een ingebouwde eigen ontwikkeling,
van de Luikenaar Kips de Coppin ui 1849. Van het toestel bestaat enkel het patent
en de bijhorende tekening. Er is ook geen zekerheid of de camera ooit werd gebouwd.
Die zekerheid bestaat wel met betrekking tot de Stéreographe de Poche van Jan
Plücker uit 1871 en de nog iets beroemdere Scenographe van Dr. Candèze uit Luik
van 1875. Beide toestellen zijn monumenten uit de ontwikkeling van de draagbare,
vouwbare camera's, en komen als dusdanig voor in internationale handboeken over
camerageschiedenis. In de jaren 1890 zijn camera's met een platenwisselsysteem op
basis van een zogenaamde wisselzak gemeengoed. Bronnenonderzoek wees nu uit
dat dit systeem teruggaat op de uitvinding van de tot op heden onbekende Leuvense
infanteriekapitein Roselle. Ook nog in de jaren 1890-1900 zijn verscheidene
constructeurs/verkopers actief, waarvan een tiental met zekerheid ook een eigen,
originele produktie heeft gehad. Enkele namen: Belot, De Neck, Frennet, Hofmans
en Le Docte te Brussel; Drayé en Van Neck in het Antwerpse. De laatste, Louis Van
Neck is ongeveer ook de enige die werkelijk ook internationale contacten had. De
man heeft niet alleen in 1889 de eerste reflexcamera met onmiddellijk terugkerende
spiegel gebouwd, de Ultime, hij had ook een bijzondere en voor de tijd en het land
verbazende zin voor marketing. De twintigste eeuw in België brengt niet zoveel meer
aan. Van Remoortel uit Brussen bouwt kortstondig kleinbeeldcamera's in de jaren
twintig; de firma Naert bouwt ateliercamera's en in de jaren vijftig verkoopt Gevaert
Photoprodukten N.V. verscheidene types gevabox, stuk voor stuk in Duitsland
gebouwd. Ook in Nederland komt er in de twintigste eeuw niet dadelijk een
camera-industrie op gang. Nederland had weliswaar een camera-grootindustrieel,
Van Steenbergen, maar die bouwde Exacta's te Dresden. De camera's die Nederland
vanaf de jaren 1930 produceert, met een duidelijke bloei na de tweede wereldoorlog
zijn quasi allemaal amateurcamera's zoals de Foka box, de Nefox box, de Prinsen
box en de beroemde Philips flitsbox, bijgenaamd de stallantaarn. Er zijn
uitzonderingen, zoals de Nedinsco kleinbeeldcamera's uit 1959, en de uitvinder Frits
Prinsen bedacht in 1932 het allereerste elektrische diafragma, een uitvinding die
gemeengoed zou worden nadat de patenten van Prinsen lang verstreken waren; vanaf
1945 ook construeert Technica Hungelo, sinds 1965 Cambo genoemd, hoogwaardige
studioapparatuur. Daarmee is het ook meteen vandaag het enige grote
constructiebedrijf van de Benelux. In de tentoonstelling illustreren méér dan 100
camera's, uit eigen bezit en uit bruiklenen, die geschiedenis. Bedoeling van de expo
is een zo grondig mogelijke inventaris te brengen, die ook zijn weerslag zal vinden
in een volledig geïllustreerde catalogus die tevens een nieuw naslagwerk wordt.
- Op 17 december viert Toon Hermans zijn 75ste verjaardag. Het Algemeen
Nederlands Zangverbond wou deze gelegenheid niet onopgemerkt laten voorbij gaan.
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Daarom wordt in samenwerking met BRTN-TV1 en de VARA ‘Toon 75’
georganiseerd, een gala-avond waarin deze Nederlandse kleinkunstartiest uitgebreid
zal gehuldigd worden. Deze hommage aan Toon Hermans vindt plaats op vrijdag 13
december 1991 om 20 uur in het Sportpaleis van Antwerpen. Er wordt aandacht
besteed aan Toons carrière als cabaretier, woordkunstenaar, komiek, liedjesmaker,
dichter en Toon-dichter, auteur, schilder, wijsgeer, opa en levenskunstenaar. Volgende
Vlaamse en Nederlandse artiesten zetten hem - naast vele anderen - muzikaal in de
bloemen: Robert Long, Johan Verminnen, Liesbeth List, De Frivole Framboos, Les
Bubb, Mini en Maxi, Clouseau, Salvatore Adamo, een Kinderen voor Kinderen-koor,
Het Stedelijk Instituut voor Ballet van Antwerpen, het Herman Teirlinck-instituut,
de Paul Dee Big Band en de Harmonie Philharmonie uit Sittard. Naast deze artiesten
bieden ook gewone fans, aanbidders, collega's, prominenten en andere passanten aan
de jarige hun welgemeende gelukwensen aan. De presentatie is in handen van de
Vlaming Bart Peeters en de Nederlandse Astrid Joosten. Toegangskaarten kan men
reserveren in het Sportpaleis van Antwerpen (telefoon: 03/326 10 10, alle werkdagen),
bij Ticketel (tel. 02/675 54 14) of in alle Standaard Boekhandels. De prijzen van de
plaatsen bedragen: 1750 fr., 1250 fr., 1000 fr., 800 fr. en 600 fr. (+ 40 fr.
reservatiekosten per plaats). Meer informatie kan men verkrijgen op het
A.N.Z.-secretariaat, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 03/237 93 92.

• Brugge
De Stedelijke Musea Brugge kunnen als nieuwe aanwinsten aankondigen: tekeningen
van Jeanine Behaegel en schilderijen van de ‘Brugse School’. De 12 tekeningen van
de Brugse kunstenares Jeanine Behaegel werden opgenomen in de grafische collecties
van de stad (Steinmetzkabinet). Jeanine Behaegel werd te Brugge geboren in 1940
en studeerde er van 1956 tot 1959 aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
onder leiding van A. Setola. Van 1959 tot 1962 studeerde ze toegepaste grafiek bij
Prof. Walter Breker aan de Staatliche Kunstakademie te Düsseldorf en in 1963-64
grafische vormgeving bij Prof. Richard Guyaat aan het Royal College of Art te
Londen. Het was vooral haar opleiding in Duitsland die het meest invloed op haar
werk heeft gehad. Vanaf 1965 exposeerde zij geregeld in Brugse galerijen en
bovendien te Oostende, Leuven, Blankenberge, Gent en in de Brakke Grond te
Amsterdam. Van 1965 tot 1975 was de kunstenares vooral met publicitaire grafiek
bezig. In 1975 stopt ze daarmee en gaat uitsluitend tekenen en schilderen, om vanaf
1985 ook beeldhouwwerk te maken in marmer, brons en hout. Zij leverde o.a. de
beeldjes voor de ‘Tidiest City Competition 1990’, wedstrijd waarbij de Stad Brugge
de 2de prijs kreeg toegewezen. Het beeldje ‘zwanger leven’ overigens staat opgesteld
in de Biekorf-bibliotheek. In haar tekeningen zoekt de kunstenares naar de essentie
en zij doet dat door een ver doorgedreven uitzuivering en door heel veel te elimineren
om uiteindelijk slechts enkele (krachtige en suggestieve) lijnen over te houden. In
haar werk poogt ze het behandelde onderwerp uit te puren tot de kern van de zaak.
Om te tekenen gebruikt zij liefst de stift, omdat ze daarmee heel vlot en snel over
het papier kan gaan. Het zijn snelle schetsen waarin de kunstenares haar ideeën en
gevoelens intens weergeeft. Het gaat meestal om emotionele ontladingen die hun
uiting vinden in de virtuoze beheersing van de lijn. Deze tekeningen noemt de
kunstenares zelf ‘stenogrammen’, die met name de verbinding leggen tussen de rede
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en het gevoel. Haar werk in een of ander geijkte stroming of een bepaald -isme
onderbrengen is moeilijk, al kan het wel als abstrakt-lyrisch omschreven worden.
Deze tekeningen zijn eveneens de voedingsbodem voor haar schilderijen en
beeldhouwwerken. Als dusdanig zijn ze te zien als schetsen, voorstudies,
denkprocessen en vormonderzoek. Zij vormen naast het streng disciplinaire
beeldhouwwerk een ontspannende tegenpool. De onderwerpen zijn veelal gestileerde
protrettypes of figuren, frontaal of in profiel in beeld gebracht. Enig verwantschap
met het werk van H. Arp en O. Zadkine kan hierbij eveneens ervaren worden. Jeanine
Behaegel zoekt in haar tekeningen het onzichtbare zichtbaar te maken, en doet dat
op een spontane, ongekunstelde wijze, waarbij ze enkel de essentie weergeeft.
Bij de organisatie in 1990 van de tentoonstelling De Brugse school, 125 jaar Brugse
schilderkunst in stadsbezit (1840-1965) bleek reeds hoe rijk de stedelijke verzameling
al is aan dergelijke schilderijen en tekeningen. Een selectie van de beste en meest
representatieve werken wordt trouwens permanent tentoongesteld in de diverse musea
van de stad, nl. in Groeninge, Gruuthuse, Brangwyn, Volkskunde en Gezelle. De
meeste andere werken hangen in de talrijke burelen en vergaderzalen van de
stadsadministratie die veelal publiek toegankelijk zijn. Toch zijn er nog steeds hiaten
in de stedelijke collectie aanwezig. Zo konden de laatste maanden 4 Brugse
stadsgezichten op de kop getikt worden van de hand van kunstenaars die nog niet in
de verzameling vertegenwoordigd waren. Het betreft een intieme Meebrug door
Alfred Van Neste (1874-1969), een symbolistisch aandoende Begijnhofbrug door
Leo Paret (1896-1976), een pittoreske Gouden Handrei door Lionel Poupaert
(1900-1989), een impressionistische Steenstraat door Andrée Algrain (geb. 1905)
en tenslotte het Begijnhof door Maurice Van Middel (geb. 1886).
- In het kader van de restauratieen instandhoudingswerken die door de Provincie
West-Vlaanderen worden uitgevoerd aan de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
werden thans de noodzakelijke opmetingswerken voltooid tot opmaak van het
opmetingsplan voor de toren van de kathedraal noodzakelijk bij de uitvoering van
de geplande instandhoudingswerken. De technologie die gebruikt werd voor deze
opmeting is totaal nieuw en werd voor het eerst toegepast in ons land voor een
monument van dergelijke omvang. De Sint-Salvatorskathedraal is in oorsprong de
oudste kerk van de stad, gebouwd omstreeks 850. Uit die tijd is uiteraard niets bewaard
gebleven, het oudste gedeelte van de huidige kathedraal is te situeren in de toren,
waarin men grosso-modo drie bouwperioden kan onderscheiden. Het oudste gedeelte
uit het einde 12-13de eeuw beslaat de benedenverdieping en drie bovenverdiepingen.
Deze laatromaanse-vroeggotische toren staat aan het begin van de reeks monumentale
vierzijdige westtorens uit de 13de eeuw, die de kuststreek rijk is: Damme, Oostkerke,
Lissewege, Woumen. De tweede bouwperiode situeert zich in
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de 14-15de eeuw en omvat de vierde en vijfde verdieping. Deze bouwperiode wordt
o.m. gekenmerkt door het gebruik van natuurstenen hoekblokken. Op dit gedeelte
stond eeuwenlang een eenvoudig houten klokkenhuis. In 1839 werd de kerk - en ook
de toren - door een zware brand geteisterd. Naar het ontwerp van de Engelse architect
R. Chantrell werd in 1843-1846 door architect P. Buyck een neoromaanse bekroning
op de oude torenromp geplaatst, waaraan in 1871 nog een spits werd toegevoegd.
Zoals in vele andere kerken in het vroegere Graafschap Vlaanderen, zijn in de
Sint-Salvatorskathedraal ook vroeger talrijke middeleeuwse beschilderde graven aan
het licht gekomen. Deze bakstenen grafkelders zijn binnenwerks ca. 2 m lang, ca.
60 cm breed en ca. 70 cm hoog; de afdekking gebeurt door middel van platte
natuurstenen of door een tongewelfje waarboven een grafsteen lag. Op de wanden
werd een kalkbepleistering gelegd en op de nog vochtige pleisterlaag werd een
beschildering in frescotechniek aangebracht. In de ikonografie van deze kunst voor
de overledenen komt meestal geen grote verscheidenheid voor: op de smalle kanten
wordt enerzijds de Kalvarie, anderzijds Maria en Kind afgebeeld. Op de langszijden
worden voornamelijk engelen die wierookvaten zwaaien, heiligen en kruisen
geschilderd. Op de achtergrond worden kleine kruisjes, veellobbige bloemen,
klokjesbloemen en sterren aangebracht. De grafschilderingen uit Sint-Salvators,
waarvan de oudste van ca. 1300 mogen gedateerd worden, zijn nauw verwant met
gelijkaardige beschilderde grafkelders die in Vlaanderen in groten getale gevonden
werden, niet enkel in steden als Brugge, Gent en Kortrijk, maar ook in kleinere
gemeenten als Watervliet, Waasten, Komen. Ze komen bijzonder talrijk voor in de
omgeving van Brugge: Sint-Andries, Sint-Kruis, Damme, Sluis,
Sint-Anna-ter-Muiden, Aardenburg, Hannekenswerve, e.a. Deze middeleeuwse
grafschilderkunst lijkt een Vlaamse eigenaardigheid waarvoor echter nog geen
aanvaardbare uitleg gevonden is. In de Sint-Salvatorskathedraal en op het kerkhof
er omheen werden sinds 1778 nu en dan beschilderde graven gevonden, onlangs in 1989 - nog aan de zuidelijke transeptgevel en nu in de toren. Het zijn deze laatste
vier aan elkaar gekoppelde en beschilderde graven die zullen gelicht worden. Deze
toelichting werd ons bezorgd door dr. Luc Devliegher.

• Brussel
De reeks Middagen voor Poëzie en Proza in het Paleis voor Schone Kunsten wordt
verdergezet met Richard Minne (om 12.40 u.) op 17/12, gebracht door Roland Jooris
en Dirk Van Esbroek. De in 1965 overleden Richard Minne is ambtenaar geweest,
landbouwer, redacteur van ‘Vooruit’ en dichter. ‘Ik floot een zacht lawijt’, schreef
hij en maakte meteen duidelijk wie hij was en hoe hij bestond. Zijn poëzie is direct,
weert alle retoriek en verrast door een kritische ironie, een geestige verbeelding, een
lichte ontroerbaarheid en een fijne muzikaliteit. Zijn poëzie is het wonderlijke resultaat
van een kruisbestuiving tussen de speelsheid van een voor alles ontvankelijk kind
en de reserve van een grimmige scepticus: ‘O ze spreken van mij. Wat mogen ze
toch zeggen? Zal ik reukwerk nemen en mijn haar in krullekes leggen?’ Minne-fan
Roland Jooris spreekt over deze little big man en Dirk Van Esbroeck, C. Kortleven
en Guido Desimpelaere brengen hun muzikaal Minne-programma in avantpremière.
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- In het Paleis voor Schone Kunsten (Koningsstraat 10, 1000 Brussel; 02/507 85
10) kan men op 16/12 om 19.30 u. een literaire discussie o.l.v. Karel Hemmerechts
(in het Duits) meemaken tussen Gunther Grass en Stefan Heym. De in 1927 geboren
Gunther Grass, op het eind van WO II nog krijgsgevangen genomen door de
Amerikanen, wordt in 1955 lid van de anti-fascistische literaire beweging Gruppe
47. Met het meesterwerk ‘Die Blechtrommel’ (1959) kent hij de internationale
doorbraak. Sindsdien is hij één van 's werelds topauteurs met groot moreel aanzien
als maatschappelijk geëngageerd schrijver. Zijn engagement in dienst van de SPD
is gaandeweg gereserveerder en kritischer geworden. Stefan Heym wordt in 1913
geboren. Twintig jaar later emigreert hij naar Tsjechoslowakije en vlucht, toen Hitler
ook daar de macht grijpt, naar de Verenigde Staten. Hij neemt deel aan de invasie
van Normandië. Uit protest tegen het McCarthyisme en de oorlog in Korea neemt
hij afstand van Amerika en gaat in de DDR wonen. Hij wordt er een gerespecteerd
én gevreesd schrijver. Vaak botst hij met het regime en met zijn ‘Fünf Tage im Juni’
(1974) lokt hij zelfs discussies uit tot op regeringsniveau. In 1984 waren beide auteurs
te gast in het Paleis voor Schone Kunsten. Ze discussieerden over de relatie Oosten West-Duitsland. Ze hadden het over de redenen voor de scheiding, over de utopie
van de Duitse eenheid, vroegen zich af of de cultuur een wegwijzende rol kan spelen
bij de toch wel na te streven hereniging. Ook het Duitse expansionisme kwam ter
sprake en de betekenis van de linkse beweging in beide Duitslanden. Het debat, dat
uitgroeide tot een verrassende dialoog, maakte geschiedenis. Zeven jaar later, nu
Duitsland één is geworden, willen ze graag de zaak nog eens doornemen. Aandacht
zal vooral uitgaan naar de vraag wat in de toekomst te gebeuren staat.
- In 1763 en 1766 bezocht Wolfgang Amadeus Mozart met zijn vader en zijn zuster
Maria Anna (Nannerl) het prinsbisdom Luik en de Oostenrijkse Nederlanden. Men
kan niet zeggen dat ze hier even enthousiast ontvangen werden als in Engeland,
Frankrijk en Nederland. In totaal bezochten ze acht steden; in Brussel verbleven ze
van 4 oktober tot 15 november 1763. Hier componeerde Wolfgang een allegro en
mogelijk ook een andante en menuet. Op maandag 8 november gaf hij er een concert
in aanwezigheid van de gouverneur-generaal Karel van Lotharingen. Naar aanleiding
hiervan stelt het Algemeen Rijksarchief van 4 november tot 31 december 1991 de
25 panelen tentoon die over Mozart gemaakt werden door de Délégation aux
célébrations nationales in Parijs. De Brusselse Galerij Dieleman (Grote Zavel 21)
stelde ons drie prachtige kunstwerken over Mozart ter beschikking. Het eerste stelt
de jonge Mozart voor en is van de hand van Louis-Ernest Barrias (1841-1905); het
tweede is van Paul Dubois (1829-1905) en het derde van Gueyton. De tentoonstelling
is open van 8u30 tot 16u30 van maandag tot zaterdag van 4 november 1991 tot 31
december 1991 (Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel) (gesloten op 11 en 15 november
en op 25 en 26 december).
- Bij de nieuwe aanwinsten uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
vermelden we het ‘Portret van Marguerite’ (1887) van Fernand Khnopff (1858-1921).
De zus van de kunstenaar, Marguerite-Juliette-Marie Khnopff, werd geboren te
Brugge in 1864 en overleed bij haar dochter te Jambes in 1946. Zij was zijn
belangrijkste inspiratiebron en hij liet haar vaak poseren getooid met sluiers of met
zwaar brokaat. Hij fotografeerde haar en verveelvoudigde de afbeeldingen in functie
van zijn composities. Op dit portret is ze gekleed in een maagdelijke jurk die haar
nauw omsluit. Daarbij draagt ze lange handschoenen zodat enkel haar
ondoorgrondelijk gelaat met de afwezige dromerige blik onbedekt blijft. Khnopff,
die dit portret nooit heeft willen afstaan, bewaarde het in één van de kamers van de
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atelier-woning die hij liet bouwen op de Wedrennenlaan nr. 41, op de hoek met de
Jeannelaan. Deze ‘tempel gewijd aan zichzelf’ was door de schilder ontworpen en
gerealiseerd met behulp van architect Eduard Pelseneer. Het huis was klaar in 1902
maar is jammer genoeg niet bewaard gebleven. Het Portret van Marguerite was
opgesteld in de blauwe kamer, boven een soort van votiefaltaar dat de tennisracket
van Marguerite bevatte ter bewondering van de bezoeker, een waar symbool zoals
in de pasteltekening Memories van 1889. Een vaas en bloemen voltooiden deze eerder
theatrale schikking. Gealarmeerd door de verkoop en zich bewust niet alleen van de
artistieke maar ook van de sentimentele waarde van dit werk, heeft de Koning
Boudewijnstichting zich als koper aangeboden en het aan de KMSK toevertrouwd.
Daarbij dient vermeld dat dit werk deel uitmaakte van een Amerikaanse verzameling
en dat de Koning Boudewijnstichting een zeer mooi element van ons cultureel
patrimonium terug naar België heeft gebracht door deze aankoop. Om deze terugkeer
te vieren, wordt vanaf 27 november 1991 tot 26 januari 1992 een kleine tentoonstelling
‘Rondom Marguerite’ georganiseerd in het Forum van het Museum voor Oude Kunst
(Regentschapstraat 3, 1000 Brussel).
De verzameling van de 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst werd uitgebreid
met het werk ‘De uithaler van Arendsnesten’ van Jef Lambeaux. Op het Brusselse
Salon van 1890 wekte het pleisteren model reeds zeer veel bewondering. De
levendigheid, de virtuositeit, het naturalisme, het nerveuze van de strijd, het geweld
en de kracht van deze beeldengroep bezorgden de toen 38-jarige Lambeaux zoveel
lofbetuigingen dat het werk reeds in 1892 in brons werd gegoten. Het bronzen beeld
werd tentoongesteld in München (Glaspalast), twee jaar later te Antwerpen
(Verlat-zaal) en heeft nadien het Hotel Empain (Onderrichtstraat te Brussel) niet
meer verlaten.
- Uit de Agenda van bovenvermelde Musea stippen we nog aan:
Middagvoordrachten (telkens om 13.30 u, Regentschapstraat 3, toegang gratis) die
alle handelen over een of andere meester waarvan de instelling tekeningen bewaard.
Op 4/12 bespreekt Christine Braet ‘Willem van Nieulandt (1584-1636)’; op 18/12:
André Moerman over ‘Federico Zuccaro (ca. 1540-1609)’. Geïnteresseerden kunnen
vooraf nog een middagconcert meemaken; op 4/12: W.A. Mozart-S. Prokofief:
Orchestre de chambre de Wallonie o.l.v. Georges Octors en op 18/12: W.A. Mozart-B.
Bartok: Nomoskwartet uit Hannover. Op woe. 18/12 vindt om 14.30 u. ook een
cursus plaats over ‘De term expressionisme’. In recente publikaties bestaat veel
verwarring omtrent de term expressionisme. Over de definitie die er aan gegeven
kan worden bestaat weinig duidelijkheid. Meestal wordt immers niet onderkend dat
hij een ingewikkeld proces van betekeniswijziging heeft doorgemaakt. Tijdens deze
uiteenzetting zal dit proces verduidelijkt worden aan de hand van publikaties,
illustraties en commentaar. Inschrijving door storting van 200 fr. op rek. nr.
000-0587368-33, Rekening C, van het Patrimonium van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, Museumstraat 9, 1000 Brussel. Af-
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spraak: Regentschapstraat 3, 1000 Brussel, leslokaal. Informatie: educatieve dienst,
tel. 02/513 96 30 toestel 230. Lesgever: Lot Hendrickx.

• Diest
De voordrachtenreeks ‘Literatuur op Zondag’ zet zijn 3e jaargang in. Elke eerste
zondagvoormiddag van de maand kunt u daarvoor van 11 tot 12 u. terecht in het C.C.
van het Begijnhof in Diest: Voor 1992 ziet het programma er als volgt uit: 5/1: Emile
Degelin; 2/2: Kristien Hemmerechts; 1/3: Prof. dr. Hugo Bousset; 5/4: Bob van
Laerhoven; 3/5: Walter Joris; 7/6: Clem Schouwenaars; 6/9: Irina van Goeree; 4/10:
Prof. dr. Marcel Janssens; 8/11: Willy Copmans; 6/12: Marcel van Passel. Info: mevr.
Ina Stabergh, Papenbroekstraat 217, 3290 Diest; tel. 013/33 39 94.

• Gent
Op de Toneelzolder van ARCA, St.-Widostraat 3, 9000 Gent (091/25 18 60) is Hugo
Van der Cruyssen te gast met een poëzieprogramma met gedichten van Anton van
Wilderode op de zondagen 1 en 8 december om 12 u. stipt. (Toegang 250 fr. aperitief
incluis). Met zijn meesterlijk-virtuoze taal behoort Anton van Wilderode tot de
hoogtepunten van onze literatuur. Zijn poëzie is naar de diepte en verdieping gericht.
Hij is geen persoonlijk gerichte eigenzinnige en hermetische dichter. Hoewel zijn
taal bol staat van beelden en symbolen, richt hij zich tot een ruim publiek in een
gave, soepele en voor ieder begrijpelijke taal. Anton van Wilderode verwierf voor
zijn bundel ‘Dorp zonder ouders’ de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (1980).

• Gent
De tentoonstelling ‘De Universiteit bouwt 1918-1940’ brengt een overzicht van alle
gebouwen, opgetrokken voor de Gentse Universiteit tijdens het interbellum. Niet
alleen grote projecten als de ‘Boekentoren’, het Technicum, de Veeartsenijschool
en de eerste fase van het AZ komen aan bod. Ook kleinere realisaties als het Station
voor Zonnefysica, de Kliniek voor Geesteskranken, de uitbreiding van de Poliklinieken
en de Seminaries voor Letteren en Wijsbegeerte worden belicht. De afgebroken
inrichting van de Academieraadzaal en de serres van de Plantentuin worden evenals
de niet uitgevoerde projecten voor de Instituten van Dierkunde en Farmacie besproken.
De Proefhoeve en de eigenlijke Rijkslandbouwhogeschool, toen nog onafhankelijk,
zijn ook opgenomen. De tentoonstelling toont werk van Henry van de Velde, Jean
Norbert Cloquet, Gustave Magnel, August Desmet, Armand Cerulus, Jules Van den
Ostende, August Poppe en G. Collin. Het begeleidende boek bevat bijdragen van
Valérie Bouckaert, René De Herdt, Dirk De Meyer, Ronny De Meyer, Dirk Laporte,
Anneke Lippens, Norbert Poulain, Anne-Marie Simon-Van der Meersch, Guido Van
Hooydonck en Lucie Zabeau-Van der Verren. Naast teksten over de gebouwen wordt

Vlaanderen. Jaargang 40

ook aandacht besteed aan de Gentse architectuur tijdens het interbellum, de archieven
en de bouwpolitiek van de RUG. De tentoonstelling ‘De Universiteit bouwt
1918-1940’ loopt van 19/11 tot 20/12 in de Centrale Bibliotheek van de RUG, Rozier
9, Gent. Ze is enkel op werkdagen toegankelijk van 9 tot 18 uur.

• Hasselt
Nog tot 14/12 toont Kunst in Huis Kunstuitleen vzw in haar uitleendienst in het
Cultureel Centrum Hasselt een keuze uit de recente aanwinsten. Gedurende de looptijd
van deze tentoonstelling wordt een promotieactie rond kunstuitleen georganiseerd.
Voor velen blijft kunst een aangelegenheid van musea en galerijen. Kunst in Huis
wil actuele kunst binnen het bereik van meer mensen brengen. Meer kunstenaars
moeten de kans krijgen hun werk voor te stellen. Kunst in Huis maakt dit mogelijk.
In de eerste plaats via kunstuitleen maar ook via directe contacten tussen kunstenaars
en publiek en door tentoonstellingen. Om de collectie op peil te houden organiseert
Kunst in Huis tweemaal per jaar een selectie waarbij een jury uit een zeer groot
aanbod nieuwe werken selecteert die opgenomen worden in de collectie. Deze
selectiecommissie werkt via een strenge selectieprocedure waarbij de kwaliteit van
het werk centraal staat. Het resultaat van de recentste selectie is nu te zien in Hasselt.
Er is werk te zien van o.a. Koen Broucke, Frans Daels, Jeroen Daled, Hugo Draulans,
Carl Goethals, Renee Lodewijckx, Willem Hoet, Stefaan Kellens, Wlad Moszowski,
Herman Vanbrabant, Manu Vandereycken, Kathleen Vanhoutte, Jan Van Riet, Wout
Vercammen. Wie meer inlichtingen wenst over deze tentoonstelling, de promotieactie
of de normale voorwaarden om lid te worden neemt contact op met de animator van
de uitleendienst van Hasselt Mevrouw Ria Kasprowski; tel. 011/22.99.31.
Openingsuren uitleendienst: woensdag van 9-12 u. en van 13-19 u. - zaterdag van
9-14 u. - andere dagen op afspraak.

• Heusden-Zolder
Van 14/12 tot en met 12/1/92 loopt in de Galerij van het Cultuurcentrum (Dekenstraat
40; tel. 011/53 33 15) de tentoonstelling ‘Van Kunstenaar tot Kind. Kunst op Leien’.
Dat de schoollei voor de kunstenaar materiaal kan zijn om creatief werk te verrichten,
wordt met deze tentoonstelling, waaraan ruim 50 kunstenaars deelnemen, bewezen.
Het oorspronkelijk idee voor de tentoonstelling bestond erin hedendaagse kunstenaars
en kinderen de mogelijkheid te bieden om met ‘schoolleien’ een werk te maken. Dit
evenement werd op touw gezet door een kunstenaarscollectief galerie ‘Le Faisan’
uit Straatsburg (Fr.). Om de tentoonstelling nog boeiender te maken, werd een selectie
gemaakt uit de inzendingen van de kunstenaars en werd hen daarenboven gevraagd
om een eigen werk voor de tentoonstelling in te zenden. Open op dins-, donder-,
vrijdag van 14-20 u. en op zater- en zondag van 14-18 u. Gesloten op 25/12/91 tot
en met 1/1/92.
- Nog tot 8/12 kan men een kijkje nemen in de tentoonstelling ‘Mail-Art Projekt
Portugal’ in de Galerij van het Cultuurcentrum Heusden-Zolder, Dekenstraat 40.
Mail-Art is een internationaal netwerk van honderden kunstenaars die
communicatiemedia als kunstmedia hanteren (o.a. post, telegrafie, telefax, telefonie,
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computer). Het betreft kunstenaars of networkers die hun werk in de eerste plaats
distribueren via het medium ‘post’ en niet via de officiële galerijen en musea. In dit
alternatieve kunstcircuit staat de directe communicatie en de uitwisseling van
beeldende en auditieve informatie centraal. Een gevolg hiervan is dat enkel zij, die
zelf werkzaam zijn in het netwerk, ingelicht worden over de diverse projecten en
activiteiten. Nochtans zijn de communicatieverbindingen tussen het Mail-Art netwerk
en het officiële kunstgebeuren niet volledig doorgeknipt. Getuige hiervan deze
tentoonstelling met als curator beeldend kunstenaar Guy Bleus, die reeds jaren actief
is in het Mail-Art netwerk. Maar vooral sinds zijn reis naar Portugal in 1987, is er
een intense correspondentie ontstaan tussen Bleus' Administratief Centrum en
verschillende Portugese kunstenaars. Deze tentoonstelling in het teken van Portugal
geeft een breder publiek de mogelijkheid kennis te maken met het postale fenomeen
‘Mail-Art’. Voor de gelegenheid van dit project werden een 300-tal mail artists
aangeschreven om op din A4 formaat een werk in te zenden rond het concept ‘reisgids
voor Portugal’. Het resultaat is de deelname van meer dan 280 kunstenaars (uit 31
landen) die een of meerdere werken inzonden. Dit geëxposeerde geheel is een
gevarieerde collectie van persoonlijke visies over Portugal, soms lieflijk en esthetisch,
soms eigenzinnig en kritisch. Ook de gebruikte technieken zijn zeer divers, gaande
van etsen en aquarellen tot collages, assemblages, foto's, color xerox, enz. Bovendien
is het aangewende artistieke genre vaak verschillend: (visieve of visuele) poëzie,
graffiti, computer art, copy art, artistamps, rubberstamp art, artists' books, enz. Maar
allen hebben ze uiteraard gemeen dat ze via de post werden verzonden. Open op
dins-, donder-, vrijdag van 14-20 u.; op zater- en zondag van 14-18 u. Catalogus
voorhanden.

• Nieuwpoort
Wie het Beauvarletkoor (info: Mevr. Dorothea Carbonez, Artanlaan 13, 8720
Nieuwpoort) life wil beluisteren, kan terecht op een van volgende concerten: 15/12
om 10 u. in de Karmelietenkerk, Ezelstraat 28 in Brugge: Pontificale Misopluistering
n.a.v. het 4e eeuwfeest van Johannes van het Kruis; op 22/12 om 20 u.:
St.-Walburgakerk in Veurne: kerstconcert i.s.m. het Jeugdkoor Kvitek uit
Tsjecho-Slowakije; op 26/12 om 20 u.: O.-L.-V.-Kerk in Nieuwpoort: kerstconcert
i.s.m. R. Deleersnijder (orgel) en een strijkersensemble, dirigent is Ignace Thevelin.

• Oostende
De programmakalender van het Casino Kursaal vermeldt o.a.: ‘La Traviata’ op 8/12
om 20 u.: solisten, orkest, koor en ballet van de Nationale Opera van Polen (105
uitvoerders) o.l.v. Marek Tracz; op 13/12 (20.30 u.): Het Russisch Staatsballet (32
dansers) brengt uittreksels uit ‘La nuit des Walpurgis’, ‘The sleeping Beauty’,
‘Harlequin’, ‘Paquita’, enz.; 14/12: ‘Sikulu, the Warrior’ (om 20.30 u.) Zuidafrikaanse
musical van Bertha Egnos (muziek) en Gail Lakier (libretto); op 20/12 het Koor van
de Europese Gemeenschappen met ‘Carmina Burana’ van Carl Orff (om 20.30 u.);
op 10/1/92 het Nationaal Orkest van België, o.l.v. Alexandre Dmitriev met werk van
Ravel, Saint-Saëns en Scriabine; 19/1/92: Die Fledermaus van J. Strauss met solisten,
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koor, orkest en ballet van het Praagse Operettentheater; 9/2/92: Madame Butterfly
van G. Puccini met solisten, orkest en koor van de Nationale Opera van Bydgosczc
(Polen).

• Oudenaarde
N.a.v. zijn 60ste verjaardag organiseert het Stadsbestuur een Huldetentoonstelling
Lode Herreman. De jarige toont schilderijen, aquarellen, grafiek en beelden in het
Stadhuis van 21/12 tot en met 10/1/92. Bij deze gelegenheid wordt er ook een
kunstmonografie en 12 kunstkaarten voorgesteld. Tevens wordt een schenking
vanwege de kunstenaar bestaande uit een drieluik geacteerd.

• Schelderode
Van 29 november '91 t/m 9 februari '92 wordt in Kunstforum te
Schelderode/Merelbeke, een tentoonstelling gehouden onder de titel ‘De grootsheid
van het kleine’. Een aantal schilderijen, gouaches, aquarellen, tekeningen, grafiek
en sculpturen op kleine formaat zorgen voor
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een boeiend gebeuren met rijke afwisseling. Een zorgvuldig geselecteerde verzameling
met werk van bekende binnen- en buitenlandse kunstenaars en ook jongeren die,
zoals vroegere grootmeesters, veel belang hechten aan het kleine formaat. Vrijwel
alle naoorlogse stromingen zijn er in vertegenwoordigd. Hoewel men de aparte
aantrekkingskracht van kleinere kunstwerken moeilijk kan doorgronden, heeft het
toch iets te maken met een intiemere kennismaking tussen het getoonde en de kijker
zelf, bepaald door de kortere kijkafstand.

• Tongeren
Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren is een van de weinige exclusief
archeologische musea van België. De vaste museumcollectie bestaat uit
archeologische voorwerpen vanaf de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Vooral
de Gallo-Romeinse periode is uitzonderlijk goed vertegenwoordigd. Veel van deze
vondsten, waaronder werkelijk unieke stukken, zijn afkomstig uit recente opgravingen
in de hele provincie Limburg. Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum herbergt
tevens het Provinciaal Munt- en Penningkabinet. Hier wordt één van de rijkste
muntcollecties van het land bewaard en tentoongesteld. Tenslotte is ook een belangrijk
documentatiecentrum aan deze instelling verbonden. Wegens verbouwingen is het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum tot het midden van 1993 gesloten. De diensten
zijn gehuisvest in het voormalige arrondissementscommissariaat, Repenstraat 12 te
3700 Tongeren. Het correspondentieadres blijft evenwel: Provinciaal Gallo-Romeins
Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren.

• Wielsbeke
Marie-Christine Martens (Molenstraat 65, 8710 Wielsbeke, rek. 850-8816824-07)
heeft een kunstboek gepubliceerd waarin ze het leven en werk van de Westvlaamse
beeldhouwer Georges Vandemoortele (o1891-†1978) evoceert. Het boek ‘De lange
weg van een beeldhouwer’ telt 180 blz. en een 100-tal zw.-w. illustraties en 16
quadrichromies en kost 1050 fr. Het behandelt achtereenvolgens de kinderjaren en
de jeugd van de beeldhouwer, zijn studietijd waardoor hij in contact komt met Georges
Minne en Aloïs De Beule, zijn verblijf in Oostrozebeke (bij Jozef Lootens), zijn
relatie met Cyriel Verschaeve, zijn opgang als kunstenaar, zijn verblijf in Tiegem,
de eigen aard van de kunstenaar en een beschrijving van Wielsbeke.
R.D.

Tentoonstellingen
In deze rubriek worden alleen berichten opgenomen die aan het Redactiesecretariaat
toegestuurd worden. Gelieve rekening te houden met onze tijdslimiet voor het
afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nummer 239 (jan.-febr.
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1992) vastgesteld op 15/12/91. Als er bij een tentoonstelling een datum vermeld staat
die bij het verschijnen van dit nummer voorbij is, betekent dit dat we het bericht te
laat ontvangen hebben om het nog in het vorige nummer te kunnen opnemen.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Piet Bekaert
Nieuwe reliëfwerken, Classic III, van 3 t/m 11/11, Art-Hal 1, Hallen, Kortrijk.

• Peter Buggenhout
Recente schilderijen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 27/10 t/m
8/12, woe-do-vr: 10.30-12 u. en van 14-18.30 u., zatzo: 10.30-18.30 u.

• Jan Burssens
Huldetentoonstelling, Provinciaal Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28, Antwerpen,
van 7/12 t/m 17/1/92, toegankelijk tijdens de schouwburgvoorstellingen.

• Marcelo Callau
Sculpturen, Galerij PICS, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 11/1
t/m 9/2/92.

• Frans Claes
Openluchttentoonstelling, Hovingen van de Oude St.-Nikolaaskerk van
Neder-Over-Heembeek, 1120 Brussel, permanent toegankelijk tot 26/4/92.

• Lucas Coeman
Recent werk, Geo Gyselinck Gallerie, Wijngaardstraat 26, 8500 Kortrijk, van 4/10
t/m 2/11.

• Achilles Cools
Recente schilderijen, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van
Neder-Over-Heembeek, 1120 Brussel, van 25/10 t/m 24/11.
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• Mario De Brabandere
Recent werk, C.C. Kortrijk, Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van
4/10 t/m 27/10.

• Rob Delange
15 jaar beroepskunstenaar, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van
4 t/m 27/10.

• Rosa Depoortere
Olieverfschilderijen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 19/10
t/m 3/11.

• Gino Dermaut
Schilderijen, Het Labyrint, Dries 29, Kemmel, vanaf 15/11, elke dag vanaf 10 u.
(behalve op dinsdag).

• Jef Diederen
Schilderijen en werken op papier (1960-91), van 10/11 t/m 29/12, Museum Van
Bommel-Van Dam, Deken Van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo.

• Anto Diez
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 1 t/m 24/11.

• Jacques Donnay
Recent werk, Vocar, Galerij-Atelier, Oud-Gemeentehuis, Dorp 77, 2659
Puurs-Breendonk, van 25/10 t/m 11/11.

• Noël Drieghe
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Schilderijen, Geo Gyselinck Galerie, Wijngaardstraat 26, 8500 Kortrijk, van 15/11
t/m 31/12.

• Jan Dumortier
Recente werken, Orangerie Broel, Dam 69, 8500 Kortrijk, op 28/29 okt.

• Jacky Duyck
Schilderijen, P.I.C.S. Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 22/11 t/m
22/12, werkdagen van 10-12 en 14-17 u., zo. van 14-17 u., gesloten op zaterdag.

• Jean-Paul Franssens
Overzichtstentoonstelling, Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam, van
27/10 t/m 14/11.

• Vic Gentils
Overzichtstentoonstelling, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000
Antwerpen, van 20/6/92 t/m 23/8/92.

• Ivan Good
Marines, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 1 t/m
23/2/92.

• Rony Heirman
Foto's: R. Heirman fotografeert Roger Raveel, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt,
van 3/11 t/m 7/12, open van di. tot vr. van 14-18 u., za. tot 17 u.

• Lode Herreman
Overzichtstentoonstelling met schilderijen, beelden, aquarellen en grafieken, n.a.v.
de 60e verjaardag, van 21/12/91 t/m 10/1/92, Stadhuis Oudenaarde.
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• Peter Klashorst
Schilderijen, Arti et Amcicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam, van 27/10 t/m
14/11.

• Jiri Kreisel
Schilderijen, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 18/10
t/m 26/11.

• Juliaan Lampens
Architectuurtentoonstelling, deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, van 28/11
t/m 5/1/92, open van di. tot zo. van 14-18 u.

• Jean Messagier
Schilderijen, gouaches, grafiek, Kunstforum, Langeweide 2, 9820
Schelderode/Merelbeke, van 18/10 t/m 17/11.

• Reinoud Oudshoorn
Recent werk, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, van 26/10 t/m 1/12.

• Paule Pia
Foto's 1956-89, Socio-cultureel en Congrescentrum 't Elzenveld, Lange Gasthuisstraat
45, 2000 Antwerpen, van 11 t/m 27/10.

• Roger Raveel
Grafisch oeuvre, C.C. Hasselt, van 3/11 t/m 24/11.

• Victor Renty
Recent werk, in eigen atelier, André Ullenslei 56, 2900 Schoten/Deuzeld, van 3 t/m
17/11.
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• Marc Santens
Tekeningen, Het Labyrint, Dries 29, Kemmel, vanaf 15/11, elke dag vanaf 10 u.
(behalve dinsdags).

• Ary Sleeks
Overzichtstentoonstelling, Stedelijk Heemmuseum ‘De Plate’, Wapenplein, 8400
Oostende, van 5/10 t/m 31/12, elke zaterdag van 10-12 en 15-17 u.

• Paul Sochacki
Foto's, Galerij PICS, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 11/1 t/m
9/2/92.

• Bart Soubry
Sculpturen, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 16/11
t/m 13/1/92, elke zaterdag van 10-12 en 15-17 u.

• Georges Steel
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 1 t/m 24/11.

• Lukas Vandenabeele
Recent werk, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van 13/9 t/m 27/10.

• Dries Vandenbroeck
3 × Dries, recent werk in Mols Peierement, Stokt 21, 2400 Mol, van 4 t/m 27/10;
Jacob Smitsmuseum, Sluis 155, 2400 Mol, van 5/10 t/m 17/11; Oude Post, Markt,
2400 Mol, van 6 t/m 27/10.
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• Jan Van Den Driessche
Schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 1 t/m 24/11.

• Joël Vandemaele
Als ‘invité d'honneur’ uitgenodigd op de tentoonstelling ‘Les Peintres du Terroir’,
Salle des Fêtes, Rue de Verdun, Steenvoorde (Fr.), op 26/27 okt. 1991.

• Lieve Van de Weeën
Schilderijen, V.T.B. Bondsgebouw, Jan van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent,
van 5 t/m 20/10.

• Paul Van Hoeydonck
Overzichtstentoonstelling, Galerie De Keizer, Keizerstraat 38, 2000 Antwerpen, van
25/10 t/m 14/12, open van wo. t/m za. van 13-18.30 u.

• Pieter Van Mol
Schilderijen, ‘De Oude Post’, Kerkstraat 91, 9255 Buggenhout, van 5/10 t/m 20/10.

• Mark Vanoverbeke
Tekeningen en sculpturen, Très Galeria, Zwevegemsestraat 30, 8500 Kortrijk, van
28/9 t/m 20/10.

• Herman van Vinckenroye
Recente schilderijen, Kunstgalerij Alkarte, Hoogdorpsstraat 5, 3570 Alken-Centrum,
van 26/10 t/m 11/11.

• Willy Verbrugge
Schilderijen, Atelier ‘Ter Linde’, Lindenlaan 10, 8700 Tielt, van 5 t/m 27/10.
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• Eddie Verfaille
Schilderijen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 16/11 t/m
1/12/91.

• José Vermeersch
Gouden juwelen, Orangerie Broel, Dam 69, 8500 Kortrijk, 28-29 okt.

• Ulrich Waibel
Tekeningen, schilderijen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 27/10
t/m 8/12, woe-dovr: 10.30-12 u. en 14-18.30 u., zat.-zo.: 10.30-18.30 u.

• Roger Wittevrongel
Schilderijen, aquarellen, pastels en tekeningen, Kunstforum, 9820
Schelderode/Merelbeke, van 20/9 t/m 13/10.

• Robert Wuytack
Recent werk, Galerij ‘Het Eeuwige Leven’, St.-Paulusstraat 40, 2000 Antwerpen,
van 6/10 t/m 3/11.

• Groepstentoonstelling
- In Kunsthuis Ingrith Desmet: José Vermeersch met recente gouden juwelen,
Antonio Lampecco (keramiek), Joris Tinel (tekeningen, schilderijen), van 19/10
t/m 2/11.
- Schilderijen en grafiek op zijde: Andrée Charlet, Gert Broeckx en Leo Loomans,
Faculty Club, Groot Begijnhof, Leuven, van 10/10 t/m 10/11.
- Keramiek met werk van Francis Behets, Ann Leclerc, Patrick Piccarelle en
Gerda Vermoere, C.C. Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, van 3
t/m 13/10.
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- ‘Zonder titel’ - Aspecten van Israëlische kunst met Benni Efrat, Michael Gitlin,
Osvaldo Romberg, Buby Schwartz, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
van 4/10 t/m 1/12.
- ‘To Return to Base’: Tony Cragg (sculpturen), Günther Förg (schilderijen op
lood), Jiri Georg Dokoupil (zgn. Fruitschilderijen), Imi Knoebel (panelen) en
Gerhard Merz (installati, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem,
van 26/10 t/m 15/12, open van za. tot di. van 14-18 u.
- Recente werken van Dirk Callens, Inge Depraetere (beide' tekeningen en
schilderijen), Christien Dutoit (keramiek), Ontmoetingscentrum, Gaversstraat
8, Harelbeke, van 26/10 t/m 6/11.
- ‘Verschijnselen’ met de textielkunstenaars Maria Almanza, Cha Young Soon,
Nora Chalmet, Rit De Cleen, Tijnie De Goede, Ans Drübers, Leonie Heinen,
Lucie Lefever, Julia Montoya, Anne Schelfaut, Annemie Schelstraete, Liliane
Stessens, Denise Van Belle, Lieve Vermeulen en Conny Wölfert. C.C. ‘Ter
Dilft’, St.-Amandsestwg. 41-43, 2880 Bornem, van 11/1 tot 2/2/92, za.-zo. van
10-12 en 14-18 u.
- ‘Oost- West- en Frans-Vlaanderen kollektief’: recent werk van Julien Mechels,
Stefano, Willy Sermijn, John Blommaerts, Romuald Marecaux, Daniel De
Leenheer, Salons van Hotel Arcade, Nederkouter 24, 9000 Gent, vanaf 26/10.
- Russell Scarpulla, Robert & Annabella Tiemann, Museum Dhondt Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 20/10 t/m 17/11.
- Marie-Odile Candas Salmon (installaties), Berlinde De Bruyckere (sculpturen),
Christine Dupuis (tekeningen en objecten), Maen Florin (sculpturen), Gele Zaal,
Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van 10/11 t/m 22/12, dagelijks van 9-17 u.,
weekends van 14-18 u.
- ‘Tentoonstelling 1’: textiel van François Blommaerts, Imelda Crauwels, Anne
De Bodt, An Declercq-Lanckman, Mariette Delimon, Petra De Vlam, Hilde
Metz, Jasmine Sellier, Liliane Stessens, Dorothea Van De Winckel, Anne
Verhoeven, Galerij Lorenzo & V.V.O.H.T., Pelgrimsstraat 21, 2000 Antwerpen,
van 21/11 t/m 23/12, open op weekdagen van 17-21 u., weekends van 19-21
u., gesloten op di. en wo.
- ‘Facetten van hedendaagse Vlaamse expressionisme’ met werk van Francky
Cane, Nico Lannoo, Albert Pepermans, Kapel op het Campo Santo,
Antwerpsestwg., Gent/St.-Amandsberg, van 1/11 t/m 1/12, op vrijdagen: 11-21
u., za.-zo. en feestdagen: 11-19 u.
- ‘Jong Talent 37 Fotografie’, met Bert Danckaert, Gert De Herdt, Danny Lobe
en Thomas Thys, van 19/10 t/m 3/12, Provinciaal Centrum Arenberg,
Arenbergstraat 28, Antwerpen, toegankelijk tijdens schouwburgvoorstellingen.
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- ‘A taste of Earth - I’: Jos Delbroek, Marc De Roover, Jean-Georges Massart en
Bob Verschueren met eigentijdse ‘Land Art’, Beukenhof, Beekstraat 14,
Gent/Mariakerke, van 13 t/m 30/11.
- Jef Janssens & Cecile Verplancke, schilderijen, Jan van Eyck-Galerij,
Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 26/10 t/m 10/11.
R.D.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’ ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt

Catalogi
• Willy Van den Bussche / Freddy de Vree
Cobra Post Cobra, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, uitg. Provinciaal
Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende, 1991, geïll. met
zw.-w. en kleurenreprodukties, 312 blz., genaaid. - Ter gelegenheid van de
tentoonstelling ‘Cobra - Post Cobra’, die tussen 7 juli en 14 oktober 1991 in het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende liep, verscheen een lijvige
catalogus. De auteurs, Willy Van den Bussche en vooral Freddy de Vree, behandelen
in een uitgebreide inleiding het fenomeen Cobra en Post Cobra. Ze bezorgen ons
niet alleen een overzichtsgeschiedenis van deze stijl, maar kaderen die eveneens in
een historisch-cultureel geheel en brengen een bespreking van de voornaamste
kunstenaars. De rest van de catalogus behandelt trouwens ook de verschillende
kunstenaars: zo krijgen we de opsomming, met illustratie, van hun werken die op de
expositie aanwezig waren, nl., P. Alechinsky, K. Appel, H. Claus, Constant, Corneille,
C. Dotremont, J. Doucet, H. Heerup, E. Jacobsen, A. Jorn, C.H. Pedersen, Reinhoud
en S. Vandercam. Joseph Noiret echter zoeken we er tevergeefs. De aanwezige
werken waren eigenlijk ook nogal verschillend van kwaliteit. En aan het educatieve
werd blijkbaar geen aandacht besteed. De documentaire ruimte, zonder uitleg, vond
je na wat zoeken en na een ontdekkingstocht had je kans de (logische) volgorde van
de tentoonstelling te ontrafelen. Het samenbrengen van dergelijke werken doet in
elk geval de interesse voor zo'n kunststroming weer stijgen en jaagt de dalende prijzen
ervoor op de kunstmarkt de hoogte in.
J.L.M.

• J. Janssens, V. Uyttersprot e.a.
En toch was ze rond... Middeleeuws
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mens- en wereldbeeld, uitg. Gemeentekrediet, Pachecolaan 44, 1000 Brussel i.s.m.
UFSAL, Brussel, 1990, geiïll., met zw.-w. en kleurenfoto's, tekeningen en kaarten,
210 × 297 mm, 192 blz., genaaid 650 fr. - N.a.v. de gelijknamige tentoonstelling,
georganiseerd in de UFSAL in Brussel van 3 maart tot en met 28 april 1990, verscheen
onderhavige catalogus die bij de studie van onze Middeleeuwen niet meer gepasseerd
kan worden. Hopelijk rekent dit werk eens en voorgoef af met de misvatting dat onze
Middeleeuwen die duistere eeuwen waren, waarin de mens a.h.w. zijn geheugen en
kennis verloor, zodat er in de ontwikkeling van mens- en wereldbeeld een stagnatie
is ontstaan - sommigen beweerden zelfs ‘een achteruitgang’ - en zodat we moeten
wachten op de Renaissance (einde 15e eeuw) vooraleer de mens weer ging ‘denken’
en de evolutie van mensen wereldbeeld opnieuw vorderingen maakte. Het boek slaagt
erin dit op een overtuigende manier tegen te spreken en aan te tonen dat onze
Middeleeuwers niet zo'n stumpers waren, dat zij wel degelijk wisten dat de wereld
‘rond’ was, dat zij in de twaalfde eeuw via intensieve studie van de Oudheid en
veelvuldige contacten met geleerden uit de Arabische en Byzantijnse wereld de
wetenschap uit de Antieke Oudheid kenden en er gebruik van maakten bij hun studie
van kosmos, aarde, mens en dier. De onderzoekers staven hun beweringen o.m. aan
de hand van teksten waarin het ideeëngoed van de middeleeuwse denkers verscholen
ligt: Reizen van Jan van Mandeville, Reis van Sint Brandaan, Dantes Divina
Commedia, Itinerarium ad portas orientales van Willem van Rubroek, Livre des
Merveilles, Der Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant e.d., waaraan ze dan telkens
de nodige uitleg wijden. Echt een boek dat we aan alle leerkrachten geschiedenis
(M.O.) ten zeerste aanbevelen, met de hoop dat de inzichten die door de samenstellers
hier geformuleerd worden via het onderwijs er toe mogen bijdragen om de
geschiedenis van de Middeleeuwen recht te laten wedervaren
R.D.

• Marc Waelkens
Eeuwige Steen. Van Nijl tot Rijn. Groeven en prefabricatie, uitg. Gemeentekrediet,
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, 1990, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's, 210 × 297
mm, 248 blz., genaaid 800 fr. - Als catalogus van de gelijknamige tentoonstelling
die plaats vond van 11 oktober tot 2 december 1990 in de Galerij van het
Gemeentekrediet in Passage 44 in Brussel werd onderhavig boek uitgegeven, royaal
geïllustreerd met meer dan 400 illustraties, waarvan 58 in kleuren, zodat het boek
ook deels een kijkboek is geworden. Maar het is meer dan dat. Met Prof. Dr. Marc
Waelkens (K.U.L.) als wetenschappelijk coördinator heeft een team auteurs twaalf
artikels geschreven, waarin ze ons informeren over de bouwtechnologie en de
beeldhouwtechniek in de antieke culturen. Daarbij hebben ze het o.m. over
steenontginningen en prefabricatie van de steen in de prehistorie, in het Oude Egypte,
de Hethitische beschaving, de Neo-Assyrische wereld en bij Grieken en Romeinen.
Verder komen aan bod: de werkmethodes van de antieke beeldhouwers, de
steengroeven van de Romeinse keizers en de evolutie van originele bronzen Griekse
beelden tot Romeinse marmerkopieën. Ieder artikel is telkens overvloedig geïllustreerd
met sprekende foto's en/of tekeningen. Van blz. 171 af begint het eigenlijke
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catalogusgedeelte: 177 tentoongestelde voorwerpen met foto en bespreking
voorgesteld. Zonder twijfel een naslagwerk dat het verdient ook na de
tentoonstellingsperiode verspreid en gelezen te worden. Bestellingen richten tot de
Dienst Communicatie-Tentoonstellingen van het Gemeentekrediet, Pachecolaan 44,
1000 Brussel, tel. (02) 222 45 05.
R.D.

Varia
• Paul Bautens
Kracht van Wind & Water. Molens in Vlaanderen, uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1989, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's
en tekeningen, 225 × 285 mm, 287 blz., gebonden 2190 fr. - Als voorzitter van de
vzw Levende Molens en bestuurslid van The International Molinological Society
weet de auteur Paul Bautens heel goed waarover hij het heeft als hij over molens
schrijft. Dit boek is ten andere niet zijn eersteling over dat onderwerp. Maar met dit
boek zet hij een royale kroon op zijn werk als auteur en molinoloog en dit niet alleen
qua textuele inhoud, maar zeker ook qua illustratie en vormgeving in het algemeen.
Het is een waar genoegen dat boek alleen maar even te doorbladeren. Praktisch iedere
foto (150 ervan in kleuren!) houdt u in de ban, want molens spreken tot de
verbeelding, roepen (jeugd)herinneringen op, doen nostalgisch dromen. Het boek is
opgebouwd in twee delen, waarin Bautens het achtereenvolgens heeft over het
ambacht (geschiedenis van het malen; bouw en werking van molens) en de molen
als symbool (het oude en hedendaagse molenrecht en molens als verbeelding: molens
als onderwerp in de kunsten). Ook over dit tekstgedeelte willen we graag met lof en
waardering spreken en dit omwille van de vlotte en vooral (ook voor leken) duidelijke
taal waarmee alles verteld wordt. Een boek dat de jaren zal trotseren als standaardwerk
van de Vlaamse molengeschiedenis en... als geschenkboek.
R.D.

• Claude Moatti
Op zoek naar het oude Rome, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018
Antwerpen, 1991, reeks ‘Standaard Ontdekkingen’, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's
en tekeningen, 125 × 176 mm, 160 blz., paperback 395 fr. - Dit boek is de Nederlandse
bewerking van de Franse uitgave die onder de titel ‘A la recherche de la Rome
antique’ bij Gallimard in Parijs verscheen in 1989. In zes hoofdstukken wordt een
beeld opgehangen van de ‘Eeuwige Stad’ die ‘onophoudelijk is verwoest en bedolven
onder puin, maar nooit van de wereldkaart verdween’. Heel vaak wordt gedacht dat
het Rome zoals we het vandaag kennen zonder veel veranderingen tot ons gekomen
is. Niets is minder waar: wie nu door Rome wandelt, loopt over (tot nog toe) bedolven
(soms tot meer dan 20 meter diep) resten van een nog oudere stad. Zo werden vaak
gebouwen van een latere periode op die van een vroegere periode gebouwd. In dit
boek nu wordt (worden) deze archeologische ontdekkingstocht(en) haarfijn en boeiend
uitgetekend. Zo leren we Rome kennen ten tijde van de humanisten, van Napoleon
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(die heel veel opgravingen liet uitvoeren). In 1829 wordt het Instituut voor
archeologische correspondentie gesticht, dat met steun van Lodewijk van Beieren
en Frederik van Pruisen, jaarboeken uitgaf, waardoor de ontdekkingen in de hele
wereld bekend werden. Na 1870 kwam dit instituut onder invloed van de Duitsers
te staan. In 1873 stichtten de Fransen hun eigen instituut en door al deze instituten
werd de ondergrond van Rome steeds meer en beter bekend. Vergeten we daarbij
niet dat met die opgravingen ook steeds meer (nu alom bekende) kunstvoorwerpen
te voorschijn kwamen (zo werd bv. de Laocoöngroep (pas) in 1506 ontdek. In het
laatste hoofdstuk worden de archeologische vondsten van de 20ste eeuw beschreven:
het Rome van de koningen. Maar zeker is dat de ‘bodemschat’ van Rome nog verre
van geheel is bovengehaald. Een uitgebreid register sluit dit royaal geïllustreerd en
instructief boek af.
R.D.

• Robert Etienne
Pompeji, bedolven stad, uitgave Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018
Antwerpen, 1991, reeks ‘Standaard Ontdekkingen’, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's
en tekeningen, 125 × 176 mm, 160 blz., paperback, 395 fr. - Op 24 augustus 74 n.Chr.
treedt de Vesuvius in werking en bedelft in enkele uren tijd de gehele stad Pompeji
onder een vier meter dikke laag vulkaanas. Tweeduizend van de ca. 15 à 20 duizend
inwoners kwamen op. De bedolven stad betekende voor de archeologen van de latere
eeuwen een buitenkansje - om het met Plinius de Oude te zeggen: malum nullum est
sine aliquo bono: er komt altijd iets goeds uit een ongeluk - want in enkele
ogenblikken was het leven in de stad stilgevallen en de isolerende werking van de
dikke aslaag heeft de resten van de welvarende kleine Romeinse stad bewaard.
Onderhavig boek - dat leest als een boeiende documentaire - geeft het relaas van de
archeologische ontdekking en blootlegging van de stad en tekent meteen opnieuw
het leven zoals het zich in de periode voor de ondergang van de stad moet afgespeeld
hebben. De titels van de hoofdstukjes alleen al maken dit duidelijk: Leven in Pompeji,
Geld verdienen in Pompeji, De vrouwen van Pompeji, Vrijetijdsbesteding, Mensen
en goden, Liefhebben en sterven in Pompeji... Een handzaam register sluit ook dit
boekje af.
R.D.

• A. Maes / P. Vandepitte
Woonhuizen: onbewust monumenten, uitg. Heemkundige Kring ‘Roede van Tielt’,
p/a Peter Struyve, Hoogstraat 19, 8700 Tielt, 1990, geïll. met zw.-w.-foto's, 210 ×
297 mm, 128 blz., 750 fr. (+ 125 f. portkosten). - Onder impuls van Paul Bekaert,
voorzitter van de raad van beheer van het Cultureel Centrum Gildhof te Tielt, zette
projectverantwoordelijke Dirk Snauwaert een tentoonstelling op onder de titel:
‘Woonhuizen: onbewust momenten’. Het CC Gildhof, de Tieltse gidsenkring en de
heemkundige kring De Roede van Tielt maakten een keuze en fotoclub Knipoog
toog aan het werk. De onderneming leidde uiteindelijk tot de publikatie van een
boekwerk waarin zowel het architecturale van elk van de voorgestelde huizen als de
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menselijke geschiedenis achter de mooie gevels belicht worden. De technische
commentaar stamt van architect Antoine Maes, ere-prof. aan het Gentse Sint-Lucas.
Voor de historischfamiliekundige toelichtingen kon samensteller Paul Vandepitte
rekenen op de medewerking van de leden van de Tieltse heemkundige kring. Met
de inventarisatie, ‘een kleine halte in een snelle wereld’, streven de samenstellers
een dubbel doel na: begrip voor en bescherming van monumenten. Zestig woonhuizen
worden doorgelicht, telkens voorzien van één of meer in kwaliteit variërende foto's.
Vooral het monumentale herenhuis ‘Het torentje’ (Ieperstraat), de imposante
patriciërswoning op de Markt 35-36 en het in Tielt fel omstreden huis Mulle de
Terschueren, een neoclassicistisch of empire-breedhuis uit 1824 in de Ieperstraat,
komen gedetailleerd aan bod.
RA
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• Etienne Verhack
Diamant voor het H. Hartcollege Waregem 1929-1989, uitg. Diamant, p/a Vijfseweg
130, 8790 Waregem, 1990, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's, 160 × 245 mm, genaaid
1200 fr. - Als oud-leerling van die school heb ik met verlangen uitgekeken naar de
diamanten parel. Zo kan men inderdaad het werk noemen. Al ben ik nu verbonden
aan een school die meer dan 300 jaar oud is, toch moet ik stellen dat het Waregemse
college reeds een prachtige weg afgelegd heeft.
De Vergiliaanse kreet ‘Arma virumque cano’ - de auteur zo vertrouwd - heeft hij
duidelijk laten weerklinken in dit werk, met de kleine nuance dat wij virum als
collectief enkelvoud moeten beschouwen. Het is een reuzenwerk geworden, typisch
voor iemand die de levende incarnatie is van zo'n bloeiende oud-leerlingenbond.
Duidelijk herkent men in het werk de hand van de grote ‘meester’ of liever zijn aard
en zijn wezen: zijn grote liefde voor de geschiedenis, met een knipoog naar ‘la petite
histoire’, zijn gedragenheid door de Nederlandse en Franse poëzie, zijn bewondering
voor het schone, zijn religieuze diepgang en tenslotte zijn trots om ‘zijn’ vele ‘grote’
oud-leerlingen. Ook dit klinkt Vergiliaans. De illustraties zijn keurig en net, even
typerend zijn ook de talrijke citaten die het werk rijkelijk illustreren. Terecht een
vlotte collegegeschiedenis!
L.L.

• Tom de Laat
Realisme in Aquarel, uitg. Cantecleer bv, de Bilt, verspreid door Uitgeverij Westland
nv, Schoten 1989, geïll. met kleurenfoto's, 210 × 305 mm, 111 blz., gebonden 1050
fr. - De auteur van dit fraai ogende boek is zelf schilder en rekent zichzelf tot de
school van de realisten. De aquarellen waarmee hij dit boek illustreert heeft hij tijdens
het maken stap voor stap gefotografeerd om aldus voor de lezer de evolutie ervan
duidelijk te maken. Of men nu het realisme in de aquarelkunst apprecieert of grondig
afkeurt, toch zal men moeten toegeven dat Toon de Laat zijn métier kent en er boeiend
over kan vertellen. Zijn verhaal in de ik-vorm omvat uitleg over materiaal en
gereedschap voor het aquarelschilderen, het kleurenpalet en de diverse technieken.
In het tweede deel van het boek presenteert hij een aantal werkstukken. Daarna
bespreekt hij een zestal schilderijen in hun opbouw. Tot slot lezen we nog een korte
biografie van Toon de Laat.
R.D.

• L. Van den Broek e.a.
'n Kijk op kunst, uitg. Standaard Educatieve Uitgeverij. Belgiëlei 147a, 2018
Antwerpen, 19882, geïll. met kleurenreprodukties, tekeningen, kaarten en grafieken
in een grafische vormgeving van Annie Delqueue-Schoemaker, 237 × 315 mm, 146
blz., genaaid. - Gelukkig de leerlingen uit het secundair onderwijs (en/of volwassenen
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in kunstacademies) die werken mogen met dit boek voor kunstgeschiedenis. Wat
een kleurenpracht aan illustraties, waarmee praktisch iedere linker bladzijde is
bedrukt! En ook het tekstgedeelte dat gewoonlijk de rechter pagina's in beslag neemt,
is vaak vergezeld van tekeningen, grafieken en kaarten (van Mia De Breucker-Germ),
waardoor de zeer vlot leesbare tekst nog meer aanspreekt en kan beklijven.
Opmerkelijk hierbij zijn de met kleur opgebouwde grafieken die heel overzichtelijk
de cultuurperiodes naast een tijdsband in beeld brengen. De lesteksten zelf zijn
opgebouwd in klare structuren, telkens voorafgegaan door een samenvattende titel.
Als inleiding op het werk wijden de auteurs uit over ‘De taal van de kunst’, waarin
de verschillende componenten van de beeld- en muziektaal worden uitgelegd. Het
werk geeft een overzicht van de gehele kunstgeschiedenis, vanaf de prehistorie tot
op vandaag en betrekt daarbij alle kunsttakken: de plastische kunst, architectuur,
muziek, letterkunde, design, film. Het laatste hoofdstuk bespreekt de religieuze kunst
in Azië en Noord-Afrika en de magische kunst in Amerika, Afrika en Oceanië. Tot
slot treffen we nog drie bladzijden ‘tijdslijnen’ aan, waarin het gehele boek a.h.w.
visueel wordt samengevat en een register van vijf bladzijden.
R.D.

• Paul Ibou
Logobook 3, uitg. Groep Interecho vzw, ‘Hof van Lyere’, Hofeinde 2, 2240
Zandhoven, 1989, zw.-w. illustraties, 210 × 296 mm, 160 blz., genaaid, 1500 fr. - In
1982 richtte Paul Ibou, designer en uitgever, in de schoot van de vzw Groep Interecho,
waarvan hij voorzitter is, ‘De Vlaamse Logotheek’ op met de bedoeling een
verzameling aan te leggen van logo's, logotypes en pictogrammen van Belgische
(hoofdzakelijk Vlaamse) grafici. Zo verscheen in 1986 Logobook 1 (1610
reprodukties) en in 1987 Logobook 2 (1350 reprodukties). Voor dit derde deel werden
meer dan 1200 reprodukties geselecteerd (uit inzendingen die bij de Vlaamse
Logotheek toekwamen voor 13.12.89) op basis van de originaliteit, de esthetische
kwaliteit, de professionele uitvoering en het daadwerkelijke gebruik. Aldus is er
werk opgenomen van ca. 200 designers (alle vermeld in de Index Designers). Het
boek bestaat uit 3 delen: A. logo's of beeldwerken, B. logotypes (woordwerken) en
C. pictogrammen en het vormt een boeiend naslagwerk voor wie interesse heeft voor
‘visuele communicatie’. Het ‘woord vooraf’ werd geschreven door Paul Ibou himself
en tussendoor geeft hij tevens antwoord op de vraag ‘Wat is een logo, een logotype
en/of een pictogram?’ Voor de grafici (maar ook voor de leek met enige belangstelling
voor grafiek) is ook dit derde Logobook een kijkboek waarnaar men meermaals zal
teruggrijpen. Het Logobook 1 en 2 zijn ook nog verkrijgbaar tegen respectievelijk
1200 en 1500 fr. Ten slotte willen we er nog op wijzen dat grafici die logo's en
dergelijke ontwerpen, hun werkstukken ter selectie naar de ‘Vlaamse Logotheek’
kunnen opsturen.
R.D.

• Elizabeth van der Helm
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Mode: Hoeden, uitg. Cantecleer bv, De Bilt, verdeeld door Uitg. Westland nv, Th.
van Cauwenberglei 101, 2900 Schoten, 1991, geïll. met zw.-w. en kleurenfoto's en
tekeningen, 195 × 275 mm, 127 blz., genaaid 990 fr. - In de reeks over mode
presenteert dit boek de mode door de eeuwen heen, zowel van het vrouwelijk als het
mannelijk hoofddeksel. Deel 1 geeft een geschiedkundig overzicht van de evolutie
van het menselijk hoofddeksel vanaf de Oudheid tot op vandaag. Deel 2 heeft het
over terminologie, gereedschappen en materialen, terwijl deel 3 zich beperkt tot de
vilthoeden. Strohoeden komen in deel 4 aan bod en deel 5 presenteert de tulband.
Het zesde deel wijdt uit over ‘sparterie’: een vlechtwerk van houtspaanders dat als
materiaal dient voor de basisvorm van de huidige hoeden. Het zevende en tevens
laatste hoofdstuk bespreekt ‘veren en bloemen’ als versiermateriaal voor hoeden.
Het boek wordt afgerond met een verklarende woordenlijst, bibliografie en nuttige
adressen (jammer genoeg: uitsluitend in Nederland!). Doorheen het gehele boek
worden voorbeelden getoond van befaamde hoedenmaaksters/makers zoals
Schiaparelli, Paulette, Rose Valois, Gilbert Orcel, Madame Albouy, Yves Saint
Laurent, Gaultier, Lagerfeld, Lacroix, Harry Scheltens (ontwerpen van hoeden voor
society-vrouwen, o.m. Koningin Beatrix), Jacques Janssens en de auteur van dit
boek, Elizabeth van der Helm zelf (o.m. hoeden voor het theater).
R.D.

Literair proza
• Godfried Bomans
Cursiefjes, uitg. Amber/Amsterdam, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 Antwerpen, 1989, 110 × 160 mm, 63 blz., paperback 340 fr. - Met
interesse en toenemende vreugde heb ik de cursiefjes van Bomans gelezen. Enkele
jaren geleden had ik reeds met dergelijk werk van Bomans kennis gemaakt en nog
steeds vind ik de soft-humor van Bomans van een meesterlijk gehalte. Samen met
het boekje is een cassette uitgegeven, waarop een keuze van het radioprogramma
‘Kopstukken’ is opgenomen. Een gelukkige combinatie waardoor het werk van deze
grote taalkunstenaar weer binnen het bereik van velen is gekomen. Kostelijke
ontspanning. Met opzet liet ik enkele jeugdigen in het boekje lezen en tot mijn vreugde
bleken ook zij opgetogen, wat alleen maar de blijvende waarde van taalvirtuoos
Bomans onderstreept.
R.D.

• Leonard Nolens
Stukken van mensen. Dagboek 1979-1992, uitg. Querido/Amsterdam, verdeeld door
Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018. Antwerpen, 1989, 125 × 200 mm,
195 blz., genaaid 698 fr. - Dit is geen gewoon dagboek, in die zin dat het de
gebeurtenissen van de dag registreert en ze eventueel van commentaar voorziet.
Stukken van mensen is een bestendige zelfondervraging, waarbij zin en wezen van
het ‘dichterlijk bedrijf’ centraal staan. Het dagboek verloopt slechts over drie jaar,
de periode waarin Nolens de bundel Hommage liet verschijnen en aan Vertigo werkte,
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bundels die zowat een keerpunt in zijn ontwikkeling inluidden, omdat hij, afrekenend
met het verleden, definitief de basis wou leggen van een steeds indringender
zelfonderzoek in een meer uitgepuurde vorm. Haast op elke bladzijde getuigen de
notities van de innerlijke strijd die hij voert voor zijn eenzaamheid en tegen wat hem
van zijn wezenlijke taak als schrijver af kan brengen. De discipline die hij zichzelf
oplegt ziet hij als een conditio sine qua non voor het schrijven. ‘En schrijven is zoeken
naar geborgenheid in de taal, dus in zichzelf, en natuurlijk ook in zichzelf als de
ander’. Zo treffen we talrijke uitspraken aan die samen het mozaïek leggen van
Nolens' poëtica en op die wijze verhelderend werken voor een betere verstaanbaarheid
van zijn werk. Ook de andere notities leren ons veel over Nolens' denk- en
gevoelswereld, die baadt in een sfeer van pessimisme en de geluksmomenten spaart
voor het persoonlijke beleven, niet voor het vastleggen ervan in woorden. Stukken
van mensen getuigt van een hoogstaande (lees)cultuur, maar vaak ook van een
schrijnende innerlijke dialoog, gevat in een verfijnde vorm. Daarom is dit dagboek
meer dan het lezen waard.
rvdp

• Gerard Soete
De Grijshemden, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 125
× 200 mm, 223 blz., paperback. - De Grijshemden is een koloniale roman van een
insider. In dit sterk autobiografisch boek behandelt Soete de loopbaan van een
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politieambtenaar in voormalig Belgisch Kongo. De roman verscheen al enkele tijd
geleden, maar werd totnogtoe slechts bescheiden onthaald. Het dagdagelijks leven
van een stukje koloniale maatschappij roept blijkbaar minder lezersinteresse wakker
dan opgeklopte publikaties van mediaminded auteurs. Terug naar Kongo van een
outsider als Lieve Joris is ondertussen al aan een zevende druk toe nadat het in allerlei
tijdschriften breed uitgesmeerd gepubliceerd werd en vanuit diverse hoeken geloofd
en geprezen werd. Eén troost voor Soete: ook andere ‘insiders’ als Van de Linde,
Bergeyck en Ver Boven worden eveneens als brave en lieve mensen behandeld, ze
halen weliswaar geen stand op de boekenbeurs maar bieden in hun werk vele
bladzijden warmmenselijk en waardevol proza. Hopelijk vinden ook deze auteurs
niet alleen een blijvend geïnteresseerd lezerspubliek maar in eerste instantie ook een
geïnteresseerd uitgeverspubliek.
jv

• Suzanne Lilar
Een kind in Gent, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1990, reeks: gmp
382, 125 × 200 mm, 206 blz., paperback. - Suzanne Lilar behoort tot de groep van
grote Franstalige schrijvers van Vlaamse oorsprong zoals Frans Hellens, Marguerite
Yourcenar, Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Michel de Ghelderode, Jean
Ray, Marie Gevers en vele anderen en met onderhavig boek werd een boeiend
meesterwerk aan het boekenfirmament toegevoegd dat in vertaling van Ingrid
Vandervelde en Peter Westerlaken thans in het Nederlands verscheen. De schrijfster
vertelt gedetailleerd haar jeugdjaren in Gent, waarbij haar aandacht uitgaat naar de
zeer goede verstandhouding die in haar ouderlijk huis heerste. Tevens geeft ze een
scherpe ontleding van de sociale toestand (mede op basis van de taalstrijd tussen het
Frans en het Nederlands uitgevochten) uit de periode 1910-1940, waarbij ze heel
subtiel de Gentse bourgeoisie onder het ontleedmes legt. Lezers met belangstelling
voor nostalgisch terugblikken op een voorbije tijd (waaraan ze zelf of hun ouders
deel hebben gehad) zullen heel wat genoegen aan het boek beleven. Ter informatie
nog: Suzanne Lilar werd om haar literaire verdiensten in de adelstand verheven en
zij is de moeder geworden van de Franse schrijfster Françoise Mallet-Joris.
R.D.

• Marguerite Yourcenar
Wat? De Eeuwigheid, uitg. Ambo bv, de Bilt, verspreid door Uitg. Westland, Th.
van Cauwenberglei 101, 2120 Schoten, 1990, 125 × 200 mm, 299 blz., paperback
790 fr. - ‘Wat? De eeuwigheid’ is het derde deel van de familiekroniek die de Franse
schrijfster van Belgische oorsprong Marguerite Yourcenar ons gaf onder de titel ‘'s
Werelds doolhof’. Vroeger verschenen reeds ‘Dierbare nagedachtenis’ en ‘Archieven
uit het Noorden’. Hoogstaande literaire werken waarin Yourcenar op zoek gaat naar
haar wortels. Toch is dit geen echte zakelijke ‘historische’ autobiografie. Eerst en
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vooral schrijft zij daarvoor veel te weinig over zichzelf. Ook in dit derde deel is
Yourcenar slechts op de achtergrond aanwezig en blijkt de alomtegenwoordige
richtinggevende figuur in het boek haar vader Michel te zijn. Bovendien zit het boek
vol beschrijvingen van situaties, toestanden en voorvallen waarbij de schrijfster
vooral haar fantasie heeft laten dicteren hoe die bepaalde ontmoetingen of gesprekken
zouden kunnen verlopen zijn. Dit vermindert misschien de waarde van het boek als
autobiografie (een term die Yourcenar zelf nooit gebruikte voor deze kroniek) maar
verhoogt bepaald de visionaire kracht van de tekst: de auteur kan door die subjectieve
associaties van gebeurtenissen, door het willekeurig analyseren van karakters een
universum scheppen dat ‘leeft’ op zichzelf, slechts door een minimale historische
navelstreng verbonden met de toenmalige werkelijkheid. Zo is Yourcenar natuurlijk
op haar best: zij schept voor zichzelf de ruimte om tegelijk geschiedenis en literatuur
te bedrijven. Ondanks het feit dat het boek onvoltooid is gebleven en wat overhaast
werd gepubliceerd heeft Yourcenar in een meeslepende stijl een sterk boek over haar
kinder- en jeugdjaren in Frans-Vlaanderen en Parijs geschreven. Voorwaar een
indrukwekkend adieu van deze schitterende schrijfster.
F.T.

• Cicero
Over vriendschap, uitg. Ambo/Baarn, verspreid door Uitg. Westland, Th. van
Cauwenberglei 101, 2120 Schoten, 1990, reeks Ambo/klassiek, 145 × 220 mm, 88
blz., gebonden 595 fr. - Toen Marcus Tullius Cicero (106-43) politiek uitgeteld was,
wijdde hij zich opnieuw aan de wijsgerige studie en schreef o.m. in 44 een essay
over de ideale vriendschap. Deze dialoog waarin Laelius de hoofdrol krijgt, bestaat
in hoofdzaak uit een betoog van de hoofdfiguur die door zijn grote vriendschap met
Scipio Africanus Minor uitstekend geplaatst is om over dit thema te spreken. Laelius
behandelt achtereenvolgens de oorsprong van vriendschap, haar grenzen, criteria om
vriendschap te sluiten en de gewone alledaagse vriendschap. Deze vierdeling, het
resultaat van recent tekstonderzoek door Neuhausen, past de vertaler consequent toe
in de structuur van zijn precieze en vlotte vertaling. In aansluiting daarbij volgen
twee vertaalde uittreksels uit De Finibus, geschreven in dezelfde periode, waarin
Cicero de opvattingen van het epicurisme en de stoa over vriendschap weergeeft.
Annotaties en namenregister sluiten het boek af. Dit essay van Cicero geeft niet
alleen een idee van de praktische doelstellingen die de Romeinse filosofie voor ogen
had, het geeft ook een markant portret van Laelius én tekent de vereenzaamde Cicero
zelf die zijn politieke vrienden en idealen verloren zag gaan. Over de eeuwen heen
blijft het vooral een fijnzinnig boek over menselijke relaties waarin de hedendaagse
lezer verrassend actuele inzichten vindt.
p.l.

• Stefan Zweig
De wereld van gisteren, uitg. de Arbeiderspers, verdeeld door Uitgeverijen Singel
262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 1990, genaaid 998 fr. - Stefan Zweig (Wenen
1881 - Rio de Janeiro 1942) heeft zijn autobiografie ‘Die Welt von gestern’ in 1940
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geschreven, toen hij vanuit Londen, waar hij al voor het nazisme was gevlucht, nog
verder uitweek naar Zuid-Amerika. Hij was dichter, schreef novellen en toneelstukken,
historische romans, biografieën en was ook bedrijvig als vertaler vooral van Franse
literatuur: Baudelaire, Verlaine, Rolland, vooral Verhaeren. Oostenrijker, jood,
humanist en pacifist: hij staat te voeten uitgebeeld in zijn levensverhaal. Zijn boek
is bijzonder fijn geschreven, met een grote vaart en gedrevenheid, alsof hij de wereld
wilde berichten, zolang hij dit nog kon. Allereerst is er een lof van Wenen, de stad
die hij best kent en waar hij zijn kinder- en jeugdjaren heeft doorgebracht. Men leest
er over het fameuze Weense café, waar aan politiek en literatuur werd gedaan. Over
het onderwijs heeft hij géén goed woord over; men werd er dom gehouden en elke
persoonlijke inzet, vooral op filosofisch of literair gebied werd in de kiem gesmoord.
Na de school is Zweig aan het reizen gegaan, woonde lange tijd in Parijs en had in
alle landen van Europa innige vrienden. Ook in België, waar hij ontroerende
bladzijden schrijft over Emile Verhaeren, Constantin Meunier en over James Ensor,
bij wie hij op bezoek was in Oostende en die veel trotser deed over de walsen en de
slechte polka's die hij had geschreven, dan over zijn schilderwerk. Schitterende
bladzijden schrijft Zweig over Rilke, de smartelijke dichter, die hij in Parijs en in
Zwitserland geregeld bezocht, over Hofmannstal, Richard Strauss, voor wie hij
verschillende libretto's schreef. Verbitterd en ontredderd ontvluchtte hij het vasteland,
wanneer hij het hoofdstuk ‘Incipit Hitler’ begon te schrijven. Zijn boeken werden
publiekelijk verbrand, zijn verwanten in Oostenrijk verontrust. Toch eindigt de
autobiografie niet in lamentaties. Ondanks alles geeft hij in zijn laatste zin een
boodschap mee: ‘Elke schaduw is in diepste wezen toch ook een kind van het licht.
Alleen wie licht en donker, oorlog en vrede, hoogtepunten en dieptepunten heeft
meegemaakt, alleen die heeft waarachtig geleefd’. In 1942 pleegde Zweig, te zamen
met zijn tweede vrouw Friderike, zelfmoord: ‘Ik groet al mijn vrienden. Mogen zij
het morgenrood nog zien na de lange nacht. Ik, al te ongeduldige, ga hen al vooruit’.
Deze schitterende publikatie is een Europees monument van visie en van inleving
in de op elkaar volgende situaties, die telkens uitmondden in een wereldoorlog. Vlotte
vertaling door Willem van Toorn. Er zijn wel te veel zetfouten in de tekst blijven
staan.
fb

• Felix Timmermans
Pieter Bruegel. Zo heb ik u uit uw werken geroken, uitg. Davidsfonds/Leuven,
Blijde-Inkomststr. 79-81, 3000 Leuven, geïll. met tekeningen van Felix Timmermans,
135 × 215, 271 blz., gebonden 695 fr. - Uit de schaarse gegevens over het leven van
Bruegel en vooral zoals ‘ik u uit uw werken geroken heb’ heeft Felix Timmermans
zijn levensverhaal en zijn visie van en op Bruegel vastgelegd. De breed uitgesponnen
roman, waarin nogal eens aan uitweidingen wordt toegegeven en die qua ‘sappig
Vlaams’ bij verschijnen in 1928 veel kritiek moest inkasseren, blijft een meesterlijk
fresco van het leven van ‘de geweldenaar’ waarin Timmermans tegen de achtergrond
van een bewogen tijd ook veel van zijn eigen vreugde en verdriet heeft gelegd. De
thematische rijkdom van deze roman ligt o.m. in de aandacht voor de sociale
problematiek, de liefdes van de gedreven Bruegel die uiteindelijk rust vindt in een
huwelijk met Marieke, de onweerstaanbare drang tot creativiteit van een bezeten
kunstenaar, de visie op kunst. In deze laatste twee facetten klinkt ook heel wat door
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van Timmermans' esthetica. Deze Bruegel moet tekstverzorger August Keersmaekers
blijkens de colofon heel wat zorgen opgeleverd hebben. Hij is erin geslaagd een
feilloze en verantwoorde tekstuitgave te brengen. Ook de tekeningen van de Fé
ontbreken weer niet in deze oogstrelende en sfeervolle uitgave die Timmermans,
mooier dan ooit, binnen het bereik brengt van vele vertrouwde én nieuwe lezers.
p.l.

• Felix Timmermans
De Familie Hernat, uitg. Davidsfonds/Leuven, 19906, geïll. met originele tekeningen
van de auteur, 135 × 215 mm, 293 blz., gebonden 695 fr. - Deze breed uitgewerkte
psychologische roman is een kroniek van de ondergang van het geslacht Hernat tegen
de spaarzaam
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aangebrachte achtergrond van de 18de en 19de eeuw. De rijk geworden officier en
vrouwenloper Stefan, die tijdens de Russische veldtocht van Napoleon zal omkomen,
heeft in zijn toch gelukkig huwelijk twee zonen. Arnold erft van zijn vader de droom
en het verlangen naar het onbekende en verdwijnt op een geheimzinnige wijze. Simon
had van zijn vader de hartstocht en het zinnelijk geweld. Vooral de trouwe
smidsdochter Lucie en de listige hoer Anna-Lise bepalen zijn losse levensstijl. Blind
geworden huwt hij de dochter van zijn rentmeester die hem heel even de echte liefde
laat ontdekken. Na zijn dood veroorzaakt zijn spilzieke en decadente zoon Karel-Jan
het einde van de familie. In deze roman uit 1941 heeft Felix Timmermans in een
evenwichtige en natuurlijke taal niet alleen de mens in een kluwen van passie en
liefde geanalyseerd. Hij legt er eveneens die kleinmoedigheid en de hypocrisie bloot
van zowel hogere kringen als van de lagere burgerij in een klein provincienest. Van
dit meeslepend maar allicht minder bekend verhaal van Timmermans verzorgde Prof.
G. Keersmaekers de tekst op basis van de door Timmermans aangepaste tweede druk
uit 1942 met enkele kleine correcties uit de eerste uitgave. Deze 6de druk van De
Familie Hernat maakt deel uit van de prestigieuze Timmermans-reeks van het
Davidsfonds.
p.l.

• A.D. Hildebrand
Het behouden huis. De overwintering op Nova-Zembla, uitg. Van Goor/Amsterdam,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1990, geïll.
met kleurentekening op de kaft van Toine Post, 220 × 145 mm, 172 blz., gebonden
495 fr. - In mei 1596 ondernamen twee zeilschepen een avontuurlijke en barre reis
om door de poolzee een doorvaart te zoeken naar Indië. Eén van de schepen raakte
bekneld in het ijs en is nooit meer vrijgekomen. Dit boek is dan ook het relaas van
deze expeditie waarbij de bemanning het schip diende te slopen om een huis te
bouwen. Zo konden ze de verplichte, tien maanden lange overwintering op Nova
Zembla overleven, vechtend tegen ziekte, uitputting en hongerige ijsberen. Het
behouden huis is gebaseerd op het dagboek dat één van de bemanningsleden bijhield.
Voor jongeren vanaf 11 jaar is dit nog eens een echt, klassiek avonturenboek, dat
door Suzanne Braam hertaald werd (oorspronkelijke uitgave 1947).
D.V.d.B.

• Greta Seghers
Hoe moordend is mijn school, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1990,
reeks gmp 392, 125 × 200 mm, 209 blz., paperback 695 fr. - De titel van de nieuwe
roman van Greta Seghers houdt een knipoog in naar Johan Daisnes Hoe schoon was
mijn school. Zo vermeldt de achterplat. Verder gaat de gelijkenis niet, want de auteur
‘vermoordt’ op eenzijdige wijze heel het katholieke opvoedingssysteem en de school
waarin ze haar opleiding kreeg en waaraan ze zelf al ettelijke jaren als lerares
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verbonden is. In haar afrekening begaat ze twee kapitale fouten. Ten eerste, ze bekijkt
het verleden vanuit de levensomstandigheden en -opvattingen van nu, zonder de
relativerende houding, die een objectieve benadering van toen zou mogelijk maken.
Ten tweede, zij veralgemeent en vervormt, blijkbaar op basis van persoonlijke
frustraties, op subjectieve wijze een opvoedingsmodel, waar zovele anderen positief
over getuigen. Zeggen dat de katholieke school ‘steunt op twee pijlers: hypocrisie
en het creëren van angst’ en alleen maar ‘geestelijke armoede, hypocrisie, leugen’
kent, is al even onjuist en misleidend als intellectueel oneerlijk. Van iemand die als
schrijfster ernstig wil genomen worden, zou je toch wat anders mogen verwachten.
Alleen de laatste bladzijden zijn geloofwaardiger, omdat zij daarin de diagnose stelt
van de algemene cultuurcrisis die onze maatschappij en dus ook de school, het
onderwijs vandaag bedreigt. Hoe moordend is mijn school is een bijwijlen rauw en
(ver)bitter(d) boek, dat overigens op indringende wijze het opgeroepen milieu en de
ontluisterde vaderfiguur tekent. Als lezer vraag je je echter na lectuur af, of een
libertijnse en opstandige natuur als Greta Seghers consequent is, als ze ondanks alles
in dat door haar verfoeide systeem als ‘werknemer’ nog verder wil, kan of mag
blijven fungeren.
rvdp

• Herman van Veen
Reeks Alfred Jodocus Kwak, De heilige tulband/De zeeverkenners/Het circus, uitg.
Van Reemst, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen,
1990, kleurentekeningen van Hans Bacher en Harald Siepermann, 175 × 195 mm,
32 blz., 255 fr. per deel, gebonden. - Jaren geleden kwam van Veen met een
schitterende produktie in het theater: ‘De wonderlijke avonturen van Alfred J. Kwak’.
Nu wordt in menig huisgezin uitgekeken naar de televisietekenserie die aan de basis
ligt voor deze boekjes. Het eendje Kwak is een eend zoals alle eenden, maar toch
een beetje anders. Hij woont al heel lang bij zijn stiefvader Henk de Mol. Alfred is
ondernemend en beleeft heel wat wonderlijke avonturen. Deze verhalen zijn erg
origineel. Ze vertellen fantasievol over wat er in de kinderwereld gebeurt. Het
taalgebruik is eenvoudig gehouden, het lettertype groot en dat maakt de boekjes erg
geschikt voor jonge lezertjes. Ook het concept van deze verhalen is erg geslaagd.
Op de linkerbladzijde vinden we de tekst, op de rechterbladzijde een prachtige
kleurenplaat. Alfred J. Kwak-boekjes zijn erg verzorgd uitgegeven en gaan beslist
een succesvolle toekomst tegemoet.
D.V.d.B.

• Ivo van Orshoven
Hoe Piepje Lotje werd, Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1990,
reeks Standaard Vierkantjes 5 +, geïll. met zw.-w. tekeningen van Mai Griet, 210 ×
210 mm, 76 blz., paperback 225 fr. - In dit boek volgen we een boreling tijdens haar
eerste dagen op de wereld. Wat voelt, ziet en hoort een baby in haar onmiddellijke
omgeving? ‘Hoe Piepje Lotje werd’ is een enig boek omdat het verhaal in de ikvorm
geschreven is. Het is de baby die vertelt over de gebeurtenissen en de handelingen
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van de volwassenen. Het kindje wordt verzorgd, gevoed en betast en mag op een dag
met papa, mama en broer naar huis. Het eenvoudige taalgebruik en het grote lettertype
maken deze uitgave bijzonder geschikt voor jonge lezertjes. Beslist een aanrader,
alleen al wegens het originele concept.
D.V.d.B.

• Maria Heylen
Knabbelsnuitje, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147A, 2018 Antwerpen, reeks
Standaard Driehoeken 8 +, geïll. met tekeningen van Maria Heylen, 210 × 140, 84
blz., paperback 260 fr. - Maria Heylen behaalde reeds heel wat literaire prijzen. Dat
dankt zij aan haar originele benadering van de onderwerpen die ze in haar jeugdboeken
behandelt. Zo ook Knabbelsnuitje, dat verhalen vertelt over de dolle avonturen van
een groep bosdieren die het niet altijd gemakkelijk hebben. Er dreigt vaak gevaar en
er zijn dikwijls problemen. Als je mekaar helpt kom je er wel doorheen. Een
verhalenbundel dus met goed bedoelde, moraliserende trekjes. Bijzonder leuk is dat
de schrijfster bij het einde van het boek zichzelf en haar boek voorstelt. Een jeugdboek
om U tegen te zeggen.
D.V.d.B.

• Eliane Aron
Een hachelijke avontuur, uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjeberg 9, 1710 Dilbeek, 1989,
geïll. met tekeningen van Eddie Van Hoef, 44 blz. - Twee jongens, Johnny en Mark,
beleven spannende avonturen. Ze bezoeken een oud kasteel en beleven er dolle
avonturen. Ze zien een geraamte bengelen, raken opgesloten in de kasteelkerker,
vinden wapens en ontmoeten echte dieven. Voor hun moed en dapperheid worden
ze flink beloond. Met dit verhaal brengt Eliane Arons ons haar debuut. Ze mikt daarbij
op lezers tussen 10 en 14 jaar. Een erg leuk avonturenverhaal waar gerust nog talrijke
vervolgen mogen op komen.
D.V.d.B.

• Lauri Jensen
Hondepoep en andere verhalen, uitg. Infodok, Brabançonnestraat 95 a, 3000 Leuven,
1989, geïll. met tekeningen van Caro Böckhoff, 205 × 140 mm, 79 blz., gebonden.
- Leuke verhalen over lieve en stoute kinderen en andere leuke dingen. Hun
opwindende avonturen beleef je mee in dit boek. Wat ze meemaken is niet altijd
ongewoon, maar het loopt wel op een onverwachte manier af. Het debuut van de
Nederlandse schrijfster bevat negen prettige en humoristische verhalen die vertrekken
van herkenbare situaties. Ze spelen - zonder moraliseren - in op de fantasie van de
kinderen en weet hun dromen met een knipoog te relativeren. Een verrassend
aangenaam en verfrissend kinderboek.
D.V.d.B.
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• Jaak Stervelynck
De geschilderde wereld, uitg. De Clauwaert, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven,
1990, 120 × 200 mm, gebonden 645 fr. - Van bepaalde kunstenaars is geweten dat
ze een erg individualistisch karakter hebben en, mede daardoor, een eigengereid
leven leiden. De gevolgen zijn in het ergste geval vaak niet te overzien: een
opeenstapeling van persoonlijke problemen, gekoppeld aan bikkelharde conflicten
met de maatschappij. Tot die categorie van mensen behoort Luc Klosman,
hoofdpersonage in ‘De geschilderde wereld’. Het scheppend proza van deze
Westvlaamse schrijver wordt bepaald door twee hoofdthema's: de kloof tussen
kinderen en volwassenen, en de communicatiestoornissen binnen het partnership van
man en vrouw. ‘De geschilderde wereld’ vormt daar geen uitzondering op. In de
roman blikt de 40-jarige Klosman terug op zijn mislukt kunstenaarschap. Reeds van
in zijn jeugd heeft hij hard moeten knokken om zich op artistiek vlak waar te maken.
Bovendien lopen zijn relaties met vrouwen steeds faliekant af, zodat hij zich - door
een ziekelijke waanzin gedreven - in de dood stort... Het ontbreekt Klosman nochtans
niet aan talent. Zijn eerste expositie kende een meer dan behoorlijk succes, maar het
peil van toen heeft hij nadien nooit meer kunnen evenaren, laat staan overtreffen.
Zelfs in Parijs, waar de kunstenaar is gaan wonen, blijft hij steken in doelloos
geëxperimenteer. Erger nog, de man wordt gekweld door pessimisme en haat,
ondermeer jegens grote kunstenaars uit het verleden zoals Michelangelo. De reden?
‘Omdat hij er zich klein en machteloos bij voelde, onbekwaam om iets tot stand te
brengen dat een verre afschaduwing van het geziene zou zijn’. Al stervend staat de
ongelukkige, als in een visioen, oog in
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oog met de grote meester. Dat doet hem het volgende besluiten: ‘Ik ben bij de aanzet
gebleven. Mijn hele leven ben ik op zoek geweest naar de goede aanzet’. Afgezien
van de min of meer geforceerde slotpassage is ‘De geschilderde wereld’ een
interessante roman. Naast de reeds aangehaalde thematiek wordt daarin ook een
beeld gegeven van de hedendaagse kunstwereld, met zijn vele -ismen, het circuit van
de galerijen, de kunstkritiek, enz. De roman eindigt met één trefwoord: wraak. In
het Louvre doorkerft Luc Klosman met een mes een schilderij van Vermeer - symbool
voor de kunstenaars die het tijdens hun leven wél gemaakt hebben. Deze vermetele
daad gaat de zelfmoord vooraf. ‘De geschilderde wereld’ boeit vooral omwille van
de uitgewerkte antithese leven-kunst en het op een rij zetten van een aantal gangbare,
soms tegenstrijdige, opvattingen over het artistieke. Een treffend citaat ter afronding:
‘Zo gaat het er tegenwoordig aan toe: om het jaar of om de twee jaar een andere stijl,
een andere discipline, ander materiaal, andere technieken, of afwezigheid van
technieken. Terwijl het vroeger een eeuw of meer duurde eer een stijl tot rijpheid
kwam. Het slachtoffer van dat alles is de schoonheid. Valéry had gelijk. De
schoonheid wordt jammerlijk afgeslacht’.
J. Vs

Beschouwend proza
• Antoine Prost & Gérard Vincent
Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd.
Deel 5, uitg. Agon/Amsterdam, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a,
2018 Antwerpen, geïll. met zw.-w. foto's en reproducties, 180 × 245 mm, 532 blz.,
gebonden 1.455 fr. - Met dit vijfde deel wordt het monumentale werk ‘Geschiedenis
van het persoonlijk leven’ waardig afgesloten. Wie via een vorig deel kennis heeft
gemaakt met deze reeks, zal gelukkig zijn met dit boekdeel dat de periode vanaf WO
I tot op heden behandelt. Maar ook als ‘los deel’ is dit boek heel boeiend, omdat het
een indringende kijk geeft op de wordingsgeschiedenis van onze actuele tijd. De
onderliggende en overkoepelende vraag is: wat is er gebeurd, waardoor onze wereld
geworden is, wat hij op de dag van vandaag is. Welke zijn de invloeden die de
maatschappij van vandaag hebben gemaakt tot wat ze is? Heel vaak wordt daarbij
in deze studie doorgegaan tot op het bot en worden taboes en andere ‘heilige huisjes’
niet uit de weg gegaan (vb. familie, gezin en individu, angst voor het nucleaire gevaar,
de sexualiteit binnen en buiten het gezin, de erotiek, drugsproblematiek, het
samenleven binnen en buiten familieverband, zondebegrip bij katholieken, problemen
i.v.m. immigranten, enz.). Dan is er ook de confrontatie van Europa met ‘the American
way of live’ als maatschappijnorm nagebootst of afgekeurd. En meteen belanden we
bij een minder geslaagd aspect van het boek: de reeks is oorspronkelijk van Franse
signatuur en daardoor (wellicht) te uitsluitend op de toestand en ontwikkeling in
Frankrijk & Parijs gericht. Hoe het op dezelfde tijd in de rest van Europa gesteld
was, wordt zelden aangetoond. Maar voor ons landje zal dat wel niet zo een groot
verschil uitmaken, aangezien het in Brussel druppelt als het in Parijs...
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• R. Cornets de Groot
De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes, uitg. Dimensie, Postbus
11227, 2301 EE Leiden, 1990, 152 × 210 mm, 79 blz., genaaid 150 fr./f 25,40. - Een
dun boekje over de dichter-chansonnier Koos Speenhof (1869-1945) van een auteur
die op de laatste pagina moet toegeven: ‘Ik zou van de man niet hebben gehouden.’
Dat is de lezer intussen wel duidelijk geworden. Het gaat bijna voor de helft over de
vraag of Speenhof ‘goed’ of ‘fout’ geweest is onder de bezetting-WO2. De Groot
polemiseert daarover met (de warmhartige) Willem Wilmink die schreef dat Speenhof
niet een man was van ideeën, zijn hele leven niet, maar een dichter. Voor de auteur
is Speenhof een opportunist die gedichten schreef (zeg liever schitterende
chansonteksten) waarvan hij wel kon houden, toegegeven, maar die door de
‘vernieuwing’ van de jaren '50 toch de vergetelheid in werden gedreven. Gelukkig
staan er in het irritante boekje ook enkele verzen van Speenhof. Die worden dan in
het ‘portret’ ingepast. Ik ga eens kijken of ik die Speenhofbloemlezing van Willem
Wilmink (1980) nog nergens kan vinden.
KvD

• Jean Starobinski
Zinnebeelden van de rede, uitg. Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen, 1990,
reeks Wereldbibliotheek/N.B. geïll. met zw.-w. foto's, 140 × 220 mm, genaaid 590
fr. - In het kader van de tweehonderdste verjaardag van de Franse revolutie verschenen
logischerwijze heel wat publikaties. Dat die stroom van literatuur nog een tijdje zou
blijven voortduren, was eveneens te denken. Daartoe behoren ook de heruitgaven.
In de ‘Historische reeks’ van de Wereldbibliotheek verscheen in dit verband in 1990
de vertaling van het werk ‘1789 Les emblèmes de la raison’ van prof. Jean Starobinski,
hoogleraar ideeëngeschiedenis aan de universiteit van Genève. De eerste editie
verscheen in 1973. Inhoudelijk bezorgt het boek ons een kijk op een belangrijke
periode uit de Europese geschiedenis. Die periode is niet alleen een start, maar het
is op zich een fascinerende tijd: in heel Europa gistte het van vernieuwingen, waarvan
de oorsprong al vroeger te zoeken is. Vandaar ook de ondertitel: Cultuurgeschiedenis
van Europa rondom de Franse revolutie. Interessant zijn zeker zijn beschouwingen
i.v.m. bepaalde kunstenaars uit die periode tegen het kader, tijdens de sfeer van de
Franse Revolutie. Ook de aangehaalde citaten uit de tijd zelf boeien ons. Het vlot
geschreven boek maakt ons aldus ‘deelgenoot van de toenmalige illusies en utopieën,
van de onbewuste angsten en het wanhopige verlangen naar een verloren paradijs’.
JLM

• Marcel Van Nieuwenborgh
Literaire wandelingen door Brussel, uitg. Davidsfonds, Leuven, 1991, geïll. met
zw.-w. foto's en kaarten, 130 × 217 mm, 191 blz., gebonden 595 fr. - In deze fraai
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uitgegeven bundeling van artikelen uit De Standaard neemt Marcel Van
Nieuwenborgh de lezer mee door het 19de-eeuwse Brussel, waar Franse en
Angelsaksische auteurs korte of lange tijd verbleven. Auteurs die een vaste plaats
hebben verworven in de Europese literatuur, beleefden in Brussel cruciale momenten
of petites histoires die Van Nieuwenborgh vanuit zijn grote leescultuur en met een
frisse journalistieke pen tot leven roept. Wie de reconstructie van zijn speurtocht
door boeken en straten leest, zal straks met andere ogen in de hoofdstad rondlopen
(fotomateriaal en stadsplannen helpen daarbij) of grijpt terug naar de verzen van
Rimbaud of Byron. Het concept van deze literaire wandelingen smaakt naar meer.
Wellicht schuilt in Brussel ook stof voor muzikale en andere promenades of bieden
andere Vlaamse grootsteden voldoende materiaal voor imaginaire wandelingen naar
het model van dit boek. Stad en cultuur én de lezer vinden er baat bij.
p.l.

• Luc Daems
Jaak Stervelynck, uitg. V.W.S., Weidestraat 11, 8820 Torhout, reeks Monografieën
van Westvlaamse Schrijvers, 1991, geïll. met zw.-w. foto's, 147 × 220, 80 blz.,
genaaid 350 fr. - Alhoewel Jaak Stervelynck (ps. voor Henri Vergote, Kortrijk 1920)
zijn literaire bedrijvigheid pas in het begin van de jaren zestig aanvatte, staat op zijn
naam een indrukwekkende lijst van romans, novellen en verhalen, (ongepubliceerd)
toneel, luisterspelen, verzen en bijdragen. Over zijn werk schreef Luc Daems een
indringende monografie die noodgedwongen beperkt moest blijven tot de romans,
novellen en verhalen (tot 1985). Tussen een korte biografische schets en een uitvoerige
bibliografie benadert de auteur het werk van Stervelynck in een vijftal thematische
en min of meer chronologisch geordende capita die de evolutie van het schrijverschap
aantonen. Telkens volgt op de uitvoerige inhoud van een verhaal een minutieuze
analyse van de thematiek. In ‘De bitterheid van het verzaken’, het synthese-hoofdstuk,
brengt Daems alle draden samen. Kern en tragiek van elke romanfiguur is de
vaststelling dat de mens zijn bestemming moet bereiken in die structuren waarin ook
zijn onvrede wortelt. Stervelyncks romans tekenen dan ook de zoektocht van mensen
die na een crisisperiode de zin van de menselijke existentie willen vinden. De
tweemaal bekroonde priesterroman ‘De Dagen van Hondschoote’ en ‘Vakantie in
Elounda’ zijn daarin hoogtepunten. Hopelijk is deze diepgravende monografie de
veelbelovende aanzet van een uitgebreid werk over een schrijver die ook nog in de
afgelopen jaren belangrijk werk (o.m. ‘De zilveren Madonna’) heeft afgeleverd.
p.l.

• Serge Bramly
Leonardo. De cultuur van de Renaissance in Italië, 1452-1519. Biografie, uitg.
Anthos/Baarn, verspreid door Uitg. Westland, Th. van Cauwenberglei 101, 2120
Schoten, 1990, zw.-w. illustraties, 160 × 240 mm, 443 blz., paperback 1.390 fr. - De
vernieuwde belangstelling voor de geschiedenis van grote tijdperken in het algemeen
en voor de biografie van grote geesten in het bijzonder kan men peilen aan de stroom
van studies die het laatste decennium inspelen op de vraag van het grote publiek.
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Deze biografie van Leonardo da Vinci is daarvan een typische exponent met een
gelukkige combinatie van degelijkheid en leesbaarheid. Het leven van de schilder,
architect, wiskundige, astronoom, ingenieur en uitvinder da Vinci wordt o.m.
gereconstrueerd vanuit de primaire bronnen die deze unieke homo universalis naliet:
de aantekeningen waarin da Vinci zijn angsten, onzekerheden en noodlotsgedachten
uitschrijft. De vorsten voor wie het Italiaans genie werkte, zijn tijdgenoten-kunstenaars
met wie da Vinci in een gespannen verhouding leefde (o.m. Michelangelo) en de
plaatsen waar hij verbleef (vooral Firenze en Milaan, en uiteindelijk het landhuis in
Cloux in de buurt van het kasteel van Amboise) zijn de medespelers in deze stevig
gedocumenteerde biografie. Overbekend door zijn ‘Mona Lisa’ en ‘Het Laatste
Avondmaal’, maar minder gekend als visionair en getormenteerd mens, komt da
Vinci hier opnieuw tot leven. En met hem, een cruciale pe-
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riode in de ontwikkeling van de westerse beschaving waarvoor da Vinci in zijn
wetenschappelijke en esthetische verkenningen symbool staat.

Poëzie
• Hubert van Herreweghe & Willy Spillebeen
Gedichten 1990, een keuze uit de tijschriften, uitg. Davidsfonds, Leuven, 1990, 130
× 200 mm, 64 blz., genaaid 245 fr. - Jaar op jaar werd in dit tijdschrift met lof
gesproken over de keuze van gedichten die in deze jaarlijkse Davidsfondsuitgave
opgenomen zijn. Ook dit keer kunnen we dat zonder terughoudendheid doen: de
lezer vindt in deze verzamelbundel een zeer degelijke keuze van interessante gedichten
van reeds befaamde dichters en nieuw (beloftevol) talent. In het totaal komen 44
dichters uit Vlaanderen en Nederland aan het woord met 57 gedichten. Achteraan
vindt de lezer de ‘bio-bibliografische nota's’ (waarom niet ‘notities’?), waarin elke
dichter kort wordt voorgesteld en waarin ook telkens vermeld wordt uit welk
‘tijdschrift het opgenomen gedicht werd gebloemleesd’, Het betreft de 16 volgende
tijdschriften (met tussen haakjes telkens het aantal geselecteerde gedichten): Appel
(2), De Brakke Hond (1), Creare (1), Deus ex Machina (1), Diogenes (2), D.W.B.
(6), De Gids (6), Hollands Maandblad (2), Maatstaf (6), NWT (4), Poëziekrant (1),
De Revisor (9), Tirade (2), De Tweede Ronde (9), Vlaanderen (3) en Yang (1).
R.D.

• Stefan van de Bossche
Woord uit Beeld, uitg. Facet nv, Wetstraat 63, 2060 Antwerpen 6, 1991, 160 × 240
mm, 47 blz., genaaid. - Deze bundel is in eerste instantie geïnspireerd door een aantal
schilderijen, etsen en beelden, gemaakt door laureaten van de Academie voor
Beeldende Kunsten te Liedekerke. De gedichten stijgen evenwel boven de directe
aanleiding uit. De dichter heeft er een afgerond geheel van gemaakt met ‘Opening’
en ‘Nabeeld’. De bundel heet terecht: Woord uit Beeld. Stap voor stap ontstaat immers
een wereld van woorden, die uit de confrontatie met de beelden opengroeit. ‘Dit
randschrift breekt geen zegels, ik / beitel me een woord te veel of // berg het licht op
in de laden / van de tijd. Misschien in kleur’. In eerder korte vrije verzen, waarin het
enjambement een opvallende rol speelt, weet Van den Bossche de essentie van de
werken te vatten en geeft ze vaak een symbolische meerwaarde. Zijn gecondenseerd
taalgebruik bezit een plasticiteit, die voor de gereproduceerde beelden niet moet
onderdoen en een geslaagde bundel als resultaat oplevert.
rvdp

• Trenta-tres Poetes Flamencs
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Uitg. Universitat de València, 1990, reeks ‘Acadèmia dels Nocturns (Poesia), 125
× 190 mm, 72 blz. genaaid. - Germain Droogenbroodt die al geruime tijd in Catalonië
(Spanje) woont, blijft een onvermoeibare poëziepromotor. In het kader van een
poëtische uitwisseling tussen Vlaanderen en Catalonië heeft hij samen met Vicent
Martinez een bloemlezing gemaakt uit de hedendaagse Vlaamse poëzie en vertaald
in het Catalaans. Zij werd uitgegeven onder de titel Trenta-tres Poetes Flamencs
door de Universiteit van Valencia. Miguel de Renzi schreeft een ‘proloog’ over de
Vlaamse cultuur en Germain Droogenbroodt leidde kort de bloemlezing in. Over de
kwaliteit van de vertalingen kunnen we ons uiteraard moeilijk een oordeel vormen,
maar het boekje zal alleszins bijdragen tot een betere kennismaking met de Vlaamse
cultuur, in casu de poëzie, in het buitenland. Als tegenprestatie gaf Point vzw een
bloemlezing van Catalaanse poëzie uit De koele hoeken en kanten van de schaduw,
die elders in ons tijdschrift werd besproken.
rvdp
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