Vlaanderen. Jaargang 42

bron
Vlaanderen. Jaargang 42. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Tielt 1993

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vla016199301_01/colofon.php

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

i.s.m.

1

[nummer 244]
Een (duidelijk) woord vooraf
Karel van Deuren / Ugo Verbeke
We hebben dit thema-nummer van Vlaanderen, dat gewijd is aan Antwerpen 93,
Culturele hoofdstad van Europa (A93) opgevat als een reflectie op de geplande
manifestatie, die intussen ook van start is gegaan.
Vooraf hebben we getracht in een interview met Eric Antonis, de intendant van
A93, de doelstellingen van de Antwerpse onderneming zorgvuldig te formuleren. Je
kunt er kritisch tegenover staan, maar je moet de programmatie wel beoordelen voor
wat ze wil zijn. Er zijn immers talrijke valabele uitgangspunten mogelijk; er moesten
keuzes worden gemaakt. De opties voor Athene, Berlijn en Glasgow bijv. waren zeer
verschillend. Antwerpen koos voor:
1.
een Europees project: Antwerpen als podium voor Europese cultuur waarin
de Vlaamse cultuur is ingebed.
2.
Er is ge-focused op de (ook toegepaste) kunsten met het accent op de actuele
produktie.
3.
Ten slotte kregen die initiatieven voorrang die ook na 1993 zouden kunnen
doorwerken in het culturele leven van de stad.
Bij de invulling van dit concept wordt gestreefd naar wat kwaliteit genoemd wordt,
waarbij zowel het historische perspectief getoond wordt als echt audacieuze
toekomstplannen worden opgezet.
Intussen is er na de verkiezingen van 24 november 1991 rond Antwerpen en A93
een polemische sfeer ontstaan. In De Standaard van 13 december 1991 gaf Manu
Ruys in zijn wekelijkse column Op de korrel een antwoord op de vragen die hij als
volgt formuleerde, nadat hij had geconstateerd dat ‘Antwerpen een stad (is) van
deskundigheid en verdraagzaamheid, een metropool met stijl waarop een volk fier
mag zijn.’
‘Is dit een verkeerde beoordeling?’, vraagt hij. ‘Is het integendeel een modderpoel
van verbale excreties, blinde rassenhaat en straatgeweld, zoals sommige kranten
sedert de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok beweren?’
Het antwoord laat niets aan duidelijkheid en evidentie te wensen over: ‘Antwerpen,
schrijft hij, is overwegend een polyglotte, gastvrije, vriendelijke stad. Zij heeft nooit
pogroms gekend. Zij is altijd een veilig toevluchtsoord geweest voor dissidenten en
ballingen. Aan haar eerste opbloei werkten de maranen mee, die gevlucht waren voor
de katholieke jodenvervolging op het Iberische schiereiland. De jongste honderd jaar
is de expansie van de stad in hoge mate te danken geweest aan enkele grote families
die uit het Rijnland en Westfalen immigreerden: Kreglinger, Nottebohm, Lemmé,
Bunge, Osterrieth, later Ahlers.
De buitenlandse inbreng bleef niet beperkt tot de leidende burgerij. In de
volksbuurten, van het Sint-Andrieskwartier tot de Seefhoek, herinneren de vele
Spaanse familienamen aan warmbloedige penetraties en inpassingen uit lang
vervlogen tijden. De joodse gemeenschap - hoe verschillend ook in godsdienst,
kultuur en leefgewoonten - is ingeburgerd in het stadsleven, ook de visueel zo
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opvallende groep van de vrome Chassidim. Antwerpen is geen broeihaard van racisme.
Een havenstad sluit zich niet af van de buitenwereld. Er zijn sociale problemen: Waar
niet? (...) Antwerpen, en het Vlaamse volk in zijn geheel, heeft van niemand lessen
in beschaving te ontvangen.’
Tot zover Manu Ruys, december 91. Je kunt het daar natuurlijk, een beetje
opgelucht, alleen maar mee eens zijn. Intussen is de sfeer wel grimmiger geworden,
niet in het minst door de gewelddadige acties van extreemrechts tegen buitenlanders
in Duitsland. A93 houdt in zijn programmatie demonstratief rekening met de
problematiek zoals de intendant in ons gesprek ook aanstipt.
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De programmatie van A93 waarop we de samenstelling van dit nummer hebben
afgestemd, illustreert (toch onvoldoende volgens de auteurs van de theater-bijdrage)
dat Antwerpen niet het bekrompen nest is zoals 24.11.91 dat op het eerste gezicht
zonder meer liet vermoeden. (Hugo Schiltz in isto tempore: Ik ben beschaamd
Antwerpenaar te zijn.)
Bij de samenstelling van dit nummer hebben we de rubrieken van die programmatie
gevolgd, waarbij zowel van historische als van kritische en projectgerichte thema's
is uitgegaan.
Voor architectuur stelt Marc Dubois het project Stad aan de Stroom voor: een
ambitieus project van stadsvernieuwing waarvoor enkele architecten met internationale
reputatie werden aangesproken. Aan de gerenommeerde architect en theoreticus
Renaat Braem vroegen we wat hij denkt over restauratie en nieuwbouw op het
ogenblik dat de grote monumenten van Antwerpen voor restauratie aan de beurt zijn.
Zijn polemische pen heeft niets aan scherpte verloren. Boeiend is het om zijn inzichten
te toetsen aan de ideeën achter Stad aan de Stroom.
Alex Elaut schrijft over die merkwaardige wijk Zurenborg, die een beeld oproept
van de Antwerpse bourgeoisie van rond 1900.
Voor de beeldende kunst schreef Frans Baudouin, de ere-conservator van het
Rubenshuis, een prachtig stuk over Jacob Jordaens en zijn betekenis voor de Vlaamse
schilderkunst.
De historische Vlaamse muziek krijgt grote aandacht bij A93. Musicologe
Godelieve Spiessens stelt Antwerpen voor als internationale muziekstad op het gebied
van de polyfonie in de 15de en 16de eeuw en als centrum van de muziekdruk en de
instrumentenbouw in de 16de en 17de eeuw.
Het renouveau van de opera is het onderwerp van de bekende specialist Johan
Thielemans, ooit presentator van het (helaas afgevoerde) tv-programma Eiland.
Over theater schreven Geert Opsomer en Erwin Jans, twee jonge
theater-wetenschappers, een inzichtrijk en goed onderbouwd essay over intercultureel
theater als ontmoeting, waarbij zij uitgaan van de Prospero-figuur (De Storm van
Shakespeare) om tot een definitie van intercultureel theater te komen: ‘een vraag om
gastvrijheid, een oproep tot ontvankelijkheid.’
Walter Merhottein, de directeur van het Koninklijk Jeugdtheater, definieert het
begrip jeugdtheater en geeft een overzicht van 50 jaar KJT, wat in 1993 wordt
gevierd.
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Banieren Antwerpen 93 op de Meir. (Foto Gerrit Op de Beeck)

Voor literatuur ten slotte schreef Emiel Willekens een bijdrage over de Antwerpse
avant-gardes, van Paul van Ostaijen tot Paul de Vree, - kosmopolitische literatuur
die synchroon loopt met en beïnvloed is door buitenlandse stromingen.
We hopen dat die sfeer van openheid, van ‘de havenstad waar de wind waait van
alle wereldzeeën’, ook in dit A93-nummer van Vlaanderen voelbaar is, zowel in de
keuze van de behandelde onderwerpen en de waaier van standpunten, als in de keuze
van de medewerkers, die we allen zeer hartelijk danken voor hun bijdragen en hun
vertrouwen in dit tijdschrift.
We hopen dat dit Vlaanderen-nummer ook een bijdrage is tot het Antwerpen-debat,
- liefst op een ander niveau dan dat van die eerste uitzending-93 van Zeker weten?
(met vraagteken zoals Van Rompaey zelf er weliswaar nog op de valreep aan
toevoegde).
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Een gesprek met Eric Antonis
intendant van Antwerpen 93 Culturele Hoofdstad van Europa
Karel van Deuren, red. / Ugo Verbeke
Na Athene ('85), Firenze ('86), Amsterdam ('87), Berlijn ('88), Parijs ('89), Glasgow
('90), Dublin ('91), Madrid ('92), wordt Antwerpen in 1993 Culturele hoofdstad van
Europa: aanleiding voor dit thema-nummer om klaarheid te scheppen over enkele
controversiële items in een gesprek met Eric Antonis, de intendant van Antwerpen
93 (A93).
Kritiek die in de zomer '92 te horen was, kwam van een groep Vlaamse auteurs
die van oordeel waren dat ze aan de geplande manifestatie niet of nauwelijks te pas
kwamen, - er was nl. geopteerd voor essayistische cahiers. Deze klacht klonk
synchroon met de eerder gemaakte opmerking dat er wel aandacht was voor Europese
kunst maar veel te weinig voor de uitstraling van Antwerpse/Vlaamse kunst. Tenslotte
was er, na de juist voor Antwerpen zo verbijsterende verkiezingsuitslag van 24
november 1991, de vraag gesteld of dat voor A93 consequenties moest hebben.
Over deze en andere facetten van de grootscheeps opgezette manifestatie praatten
we met Eric Antonis in zijn bureau aan

Eric Antonis. (Foto Gerrit Op de Beeck)

de Antwerpse Grote Markt. Een verhelderend gesprek. Bij de redactie hebben we
gebruik gemaakt van de informatie over de aangesneden onderwerpen in het
Antwerpen 93-magazine, wanneer deze geschreven teksten, waar Eric Antonis naar
verwees, een surplus opleverden aan bedachtzaamheid en zorgvuldige formulering.
Ze staan tussen aanhalingstekens. Dit interview geeft meteen een vluchtig overzicht
van de programmatie, vooral dan om aan te geven hoe het concept wordt ingevuld.
- Vooraf toch graag iets over de philosophy, het concept achter A93.
- Athene en Firenze hebben hun historisch verleden getoond, Berlijn heeft ateliers
ingericht waar kunst kon worden geproduceerd, Glasgow opteerde voor city marketing,
een goed gestoffeerd activiteitenprogramma dat het grauwe imago van de stad moest
oppoetsen. Voor een manifestatie als deze moeten er inderdaad keuzes gemaakt
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worden. In oktober 1990 werd opdracht gegeven een beleidsplan uit te werken dat
de volgende krachtlijnen aangeeft.
Primo, wordt A93 niet een Antwerps maar een Europees project. Antwerpen
fungeert als podium voor Europese cultuur waarin vanzelfsprekend de eigen cultuur
is ingebed.
Secundo, is er principieel gekozen voor de kunsten en de toegepaste kunsten met
het accent op actuele (toegepaste) kunst.
Tertio, is het de bedoeling initiatieven te ontwikkelen die ook na 1993 verder
kunnen doorlopen en uitgroeien. A93 wordt niet gezien als een geïsoleerd evenement,
maar als aanzet tot nieuwe projecten. A93 moet een grote inventarisering worden,
een gewetensonderzoek en een revitalisering van het kunstleven in deze stad.
- Daarover zijn later wel enkele misverstanden ontstaan.
- Ja, A93 heeft geen direct toeristische oogmerken, hoewel het project ongetwijfeld
toeristische effecten zal hebben. Het is ook niet de opzet om van A93 een
Vlaamse-kunstmarkt te maken. Interessante Vlaamse kunst zal natuurlijk mee aan
bod komen als we Antwerpen voorstellen als podium voor Europese cultuur. Zo
wordt meteen een kwaliteitsniveau aangegeven.
- Klinkt dat niet erg elitair?
- Ik heb daar uitvoerig op geantwoord in de A93-magazine. ‘Wij willen deze unieke
gebeurtenis aangrijpen om op zoek te gaan naar kwaliteit, naar toegevoegde waarde.
We willen projecten op de voorgrond brengen die een reflectie kunnen bieden op
onze samenleving. (...) Goede kunstenaars stellen zich immers kritisch op, kennen
twijfels en durven vragen stellen over hetgeen omgaat in onze samenleving. De
kritische houding van de kunstenaar marginaliseert hem bijna als vanzelf. De
samenleving legt eerder accenten op vormen van cultuur die weinig of geen behoefte
hebben aan twijfel, creativiteit of kritiek en die ook niet inspireren tot participatie
aan het werk van de kunstenaars. Je kan van een kunstenaar echter
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niet verwachten dat hij mee naar beneden tuimelt in de neerwaartse spiraal van
commercialisering, vervlakking en consumptie waar bijvoorbeeld de media of het
onderwijs in zijn terecht gekomen. Dat zou gelijk staan met artistieke zelfmoord.
Het gevolg van dit alles is, zoals gezegd, marginalisering van de kunstenaar. Maar
kunst mag dan haar eigen dynamiek hebben, ze blijft haar wortels in de samenleving
hebben, - een boeiend fenomeen. Kunst als autonoom zinstichtend systeem staat niet
los van de realiteit. Samengevat: A93 mag je beschouwen als een moment van reflectie
over de kunsten in Europa, een geconcentreerd gebeuren waarop het artistiek verleden
en heden van Europa op een zo levendig mogelijke manier aan bod kan komen.’
- Voor literatuur is er het zgn. Cahier-project: vertoog en literatuur waar een groep
van Vlaamse auteurs vrij heftig tegen geprotesteerd heeft. In die zin dat er voor de
literatuur zelf geen aandacht is, alleen voor denkwerk over literatuur.
- Het is een misverstand. Wat stellen de schrijvers voor? Dat hun werk via
vertalingen gepromoot wordt, vooral dat. A93 kan daar onmogelijk aan beginnen.
Dat is een zaak van een permanent vertaal-beleid en van uitgeverijen. Alleen al de
keuze zou heel wat problemen opleveren. Elsschot, Boon en Claus: natuurlijk, maar
wie dan nog aan de beurt moet komen, is zeer de vraag. Wat we wel zullen doen is
vertaalde Vlaamse literatuur samenbrengen en ook de boekhandel zal ongetwijfeld
inspelen op de actualiteit van A93 dat talrijke buitenlanders naar Antwerpen zal
brengen.
- Wat behelst het Cahier-project?
- Uitgangspunt is de stelling dat de grondvorm van het intellectuele bedrijf niet
het literaire spektakel of het wetenschappelijke congres is, maar het bedachtzaam
lezen en schrijven. ‘Het is traditioneel en bescheiden, ongewoon en uitzonderlijk.
Het is ongewoon binnen de context van een groot, officieel kunstenfestival en het is
uitzonderlijk voor Vlaanderen. (...) Op een plaats waar men allicht feestgedruis en
veel bekende gezichten zou verwachten, wordt aandacht gevraagd voor teksten en
voor beelden die weinig lawaai maken. (De god van de stilte) vraagt om aandacht
voor het nul- Cahier (een reflectie over het interessante als intellectueel criterium
en als intellectuele waarde); voorts voor een reeks werkschriften met bijdragen van
een honderdtal Europese auteurs onder wie 35 Vlamingen, die in het Nederlands en
in tenminste één andere Europese taal zullen verschijnen; voor een imaginaire
wandeling in een televisiefilm over de stad en voor twee volumes met een anthologie
van Vlaams kritisch proza over de kunsten.’
- Hoe werd het concept-A93 ingevuld voor de beeldende kunsten?
- Er zijn drie centrale tentoonstellingen over actuele kunst in Europa. In het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten zullen een twintigtal hedendaagse
kunstenaars uit Europese landen werk tonen dat getuigt voor de relatie die actuele
kunst heeft met het verleden. De vormgeving, de atmosfeer of de titels zijn referenties
naar de geschiedenis. ‘Er is geen scheidingslijn tussen het heden en het verleden.
Het verleden wordt in dezelfde mate door het heden veranderd als het heden onder
leiding staat van het verleden. Kunstwerken hebben het vermogen zich los te maken
van de tijd waarin ze zijn gemaakt; ze zijn een aanwezigheid, een realiteit in het hier
en nu.’
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In het Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim komt een
tentoonstelling van tien à vijftien belangrijke kunstenaars, wier sculpturen ook zullen
worden aangekocht voor de vaste collectie van het museum.
In het Museum van hedendaagse kunst - Antwerpen, dat tegen '93 met twee nieuwe
vleugels zal uitgebouwd zijn, gaan drie buitenlandse tentoonstellingsmakers
dynamische exposities opzetten met jonge kunstenaars.
Daarnaast zullen in '93 talrijke exposities georganiseerd worden in andere musea
en galeries, aansluitend bij het concept-A93, inzonderheid ook met werk van Vlaamse
kunstenaars.
- Er is ook een reeks historische tentoonstellingen waarover we lezen dat ze een
antwoord willen geven op vragen als: Wat betekende Antwerpen voor Europa en
omgekeerd? Wat betekent het verleden voor ons?
- Er zijn er een zestal.
In het Hessenhuis komt het Verhaal van een metropool: kunstwerken vertellen
het verhaal van de stad die in de 16de en 17de eeuw uitgroeide tot een metropool.
Omstreeks 1550 bereikt Antwerpen het hoogtepunt van zijn financiële macht. De
strijd tussen de Nederlanden en Spanje, protestanten en katholieken leidt in 1585 tot
de Val van Antwerpen. Aan onverdraagzaamheid gaat de stad ten onder.
In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal die in '93 volledig gerestaureerd zal zijn,
organiseert de v.z.w. Museum voor religieuze kunst m.m.v. de Provincie Antwerpen
een tentoonstelling van Antwerpse retabels uit de 15de en 16de eeuw. De
geëxposeerde stukken zullen onder supervisie van het Koninklijk Instituut voor het
kunstpatrimonium worden gerestaureerd zodat de bruikleengevers hun retabels na
A93 als nieuw zullen terugkrijgen.
In het Museum Plantin-Moretus is er een tentoonstelling van tientallen drukken,
prenten, tekeningen, houtblokken, koperplaten en botanische preparaten onder het
thema De botanica in de Zuidelijke Nederlanden (1500-1650).
Rubens' Cantoor is de tentoonstelling in het Rubenshuis met tekeningen van Willem
Panneels uit het Kopenhaagse Koninklijk Prentenkabinet, die een beeld geven van
Rubens' studiemateriaal en documentatie die door Panneels werden gekopieerd.
In het Museum voor Schone Kunsten komt een prachtige tentoonstelling gewijd
aan het oeuvre van Jacob Jordaens, 400 jaar na zijn geboortejaar. Jordaens: na Rubens
en Van Dyck de leidinggevende schilder van de Zuidelijke Nederlanden.
Ten slotte komt er in het Bouwcentrum een tentoonstelling die gewijd is aan de
Antwerpse Wereldtentoonstellingen van 1885, 1894 en 1930 onder de titel De
panoramische droom.
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- Onder de titel Podiumkunsten worden eigentijdse opera, dans, theater en
jeugdtheater ondergebracht.
- A93 schept ‘de kans om Vlaamse theatermakers te confronteren met het beste
dat het Europese theater momenteel te bieden heeft. Daarbij kiezen we voor een
dialoog tussen een nieuwe generatie Vlaamse kunstenaars en een aantal vaste waarden
van het Europese podium. Deze dialoog is mogelijk omdat de podiumkunsten in ons
land voor het ogenblik een internationaal erkende hoogconjunctuur beleven.’
Er komt in samenwerking met deSingel een Festival van de Hedendaagse Opera
met o.m. drie creaties waarin Vlaamse theatermakers en componisten een belangrijke
inbreng hebben. Er is een randprogramma van concerten, tentoonstellingen, films
en ontmoetingen.
De kern van het dansprogramma wordt gevormd door vier toonaangevende
choreografen: Anne Teresa De Keersmaeker (B), Philippe Decouflé (F), William
Forsyth (D) en Trisha Brown (VS). Verder is er een workshop- en
presentatieprogramma met de interessantste Belgische choreografen.
Voor theater staan er zeven premières op het programma. Er werd geopteerd voor
een thema, De vragenstellers. A93 gaat op zoek naar de identiteit van de hedendaagse
Europese mens door sleutelfiguren uit de klassieke en hedendaagse Europese
dramaturgie met elkaar te confronteren, met elkaars vragen en de interpretaties van
die vragen. Verder is er ook ruime aandacht voor jeugdtheater met de viering van
50 jaar Koninklijk Jeugdtheater.
- Ten slotte de muziek.
- Oude muziek voert ons naar de late middeleeuwen en de renaissance, de Vlaamse
polyfonie met de missen van Olbrecht,

Historische projecten: de Antwerpse wereldtentoonstellingen van 1885-1894-1930.

Ockeghem en Lassus en ‘een overzicht van het oeuvre waarmee deze Vlaamse
kunstenaars een onvervangbare bijdrage leverden aan de Europese
muziekgeschiedenis. Voor dit luik nodigen we gespecialiseerde groepen uit waarvoor

Vlaanderen. Jaargang 42

muziek evenveel met geschiedenis als met plezier te maken heeft. De hele vernieuwing
van het musiceren, het nieuwe omgaan met de bronnen van de oude muziek, heeft
zich grotendeels in Vlaanderen afgespeeld en vanzelfsprekend krijgen ook de namen
van Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Paul Van Nevel, René Jacobs en Jos
Van Immerseel een ereplaats op onze affiches.’ In 1993 wordt in de kathedraal ook
een nieuw orgel ingewijd.
Wat de symfonische muziek betreft, wordt er gestart bij de tweede periode waarin
het Antwerps muziekleven internationale uitstraling genoot: het fin de siècle en de
art nouveau. De idee die het hele programma onderbouwt, is deze: de lokale
muziekmakers laten dialogeren met hun Europese vakgenoten.
- Er is natuurlijk nog veel meer. Zo zien we in de informatieliteratuur over A93 het
project Open Stad over architectuur en stedebouw en dan zijn er de grote
restauratieprojecten die ook van zeer nabij worden gevolgd door de Antwerpenaren
zelf die toch trots zijn op hun monumenten die niet aan de economische welvaart
werden opgeofferd: het Centraal Station, de Bourla-schouwburg, de kathedraal.
- Het hele programma is inderdaad niet bondig samen te vatten, het zal een echt
boek worden. Er is immers nog Stad aan de stroom, fotografie, film en mediacultuur
en de toegepaste kunsten. En voor alle rubrieken zijn er nog talloze nevenactiviteiten
plus de meer populaire evenementen die aan
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Affichecampagne: vragen stellen die doen nadenken over kunst en werkelijkheid.
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de rand van A93 van uit het verenigingsleven georganiseerd (zullen) worden.
- Na 24 november 1991 is de vraag gesteld of A93 ook een antwoord dient te geven
op de vreemdelingenafkeer die tot uiting kwam in de stembusuitslag.
- Het succes van extreem-rechts was inderdaad een verrassing die ook de
buitenlandse pers heeft bezig gehouden. Wij hebben erover gepraat met kunstenaars.
Zij formuleren de Zeitgeist en zullen ook reflecteren op de verschijnselen van deze
tijd. Hamlet gaat ook over het hanteren van macht en de gevolgen daarvan voor
vrijheid en onvrijheid. In de perioden dat Antwerpen een bloeiende stad was, was
Antwerpen ook een open, tolerante stad van gastvrijheid. Zodra de verdraagzaamheid
verdween, werd het de barre ellende. Traditioneel is Antwerpen trouwens een open
stad, een havenstad waar de wind waait van alle wereldzeeën.
In de A93-magazine schreef ik als commentaar bij het Europese concept: ‘In de
Europese context dreigt een en ander geüniformiseerd te raken. Van Sevilla tot
Kopenhagen loop je in dezelfde winkelstraten, krijg je dezelfde produkten
voorgeschoteld, ook cultureel. A93 wil het veelkleurige lappendeken dat de Europese
cultuur (voorlopig nog) is, tot zijn recht laten komen. De eigen identiteit, het specifieke
karakter van de kunstuitingen moeten aan bod komen. In een stad, zeker een culturele
hoofdstad, kan je de charme van de veelkleurigheid tonen, - dat geeft een
verhelderende visie op de kunsten.’ Ook de programmatie weerspiegelt openheid.
In De Ark, een 77 m-lange duwbak die omgebouwd wordt tot een drijvend theater,
krijgen vijftien wereldsteden gelegenheid om zichzelf met jong talent voor te stellen.
Telkens één week lang zullen buitenlandse groepen wonen en werken op de boot.
Werden reeds geselecteerd: Gent, Berlijn, Sint-Petersburg, Barcelona, Ljubiljana,
Rotterdam, Marseille, Los Angeles, Praag en Istamboel. De Ark: ‘... een symbool
misschien voor de vloedgolf die ook de podiumkosten dreigt te overspoelen: de zucht
naar grote en prestigieuze projecten, de commercialisering en vervlakking, de achting
voor het grote dat bijgevolg ook alle steun krijgt van politiek, pers en publiek. Dit
alles in een ruimer verband van materialisme en conservatisme, van
vreemdelingenhaat en etnische zelfgenoegzaamheid, van de ruk naar rechts die
Europa ondergaat en die ook Antwerpen niet onberoerd laat. De Ark is een onderzoek
naar de kunst van het overleven.’
Er komt ook een multicultureel jongerenfestival. De Koning Boudewijnstichting
heeft A93 gevraagd de artistieke coördinatie op te nemen van het project met als
titel: Je stem in multicultureel Europa. Jongeren van 15 tot 18 jaar uit heel Europa
zullen deelnemen aan een groot politiek debat, terwijl van uit vele landen gewerkt
wordt aan artistieke produkties over hetzelfde thema.
Ook wordt de muziek voorgesteld van de vijf grootste migrantengemeenschappen
van Antwerpen: een festival van Marokkaanse, Joods-Hebreeuwse, Turkse, Spaanse
en Indische muziek. Ik denk dat ons programma een goed en mooi antwoord is op
24 november '91.
- We hebben in de stad affiches gezien die bij velen een beetje enigmatisch zullen
overkomen.
- Ik wil graag signaleren dat we met een goed georkestreerde campagne ook vragen
willen stellen over kunst en samenleving. Er bestaan zoveel vooroordelen en
misverstanden over kunst. We wensen geen pasklare antwoorden te geven, maar
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vragen te stellen die doen nadenken. Ook dat is een reactie op sloganesk en versimpeld
denken zoals dat door extreemrechts gehanteerd wordt. We stellen vragen zoals: Wat
is mooi? Wat is lelijk? Kan kunst de wereld redden? Moet je kunst begrijpen om
ervan te houden? Vragen over kunst en geld, over het participeren aan kunst, etc.
Vragen die het publiek au sérieux nemen, het niet manipuleren.
Samenvattend: Antwerpen 93 wordt een manifestatie waarin de kunsten van hier en
elders dialogeren, verleden en actualiteit met elkaar geconfronteerd worden en zulks
in een groot steeds (niet provincialistisch) cultureel klimaat van openheid,
verdraagzaamheid en gastvrijheid waarin samen-leven niet ten koste hoeft te gaan
van identiteitsverlies.
We danken Eric Antonis zeer hartelijk voor de tijd die hij voor ons tijdschrift wilde
vrijmaken.
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‘Stad aan de stroom’
Marc Dubois
Elke stad is permanent in mutatie, ze is gelijktijdig een ruïne en een bouwwerf. Een
stedelijke agglomeratie is meer dan een verzameling van gebouwen en wegen, het
is een levend organisme, onderhevig aan externe ontwikkelingen met vaak
ontwrichtende gevolgen voor het stedelijke weefsel. Grote verstoringen moet de
mens corrigeren. Daarom ook is behoedzaam omgaan met een stedelijk lichaam
noodzakelijk. Het vraagt vooral een houding die gedragen moet worden door een
geloof in de stad als een volwaardig levenskader.
Zoals vele Europese havensteden kende ook Antwerpen na 1945 een expansieve
groei stroomopwaarts en werden cruciaal gelegen gebieden dicht bij het stadscentrum
voorgoed afgeschreven; bruisende stadswijken werden desolate, toekomstloze zieke
plekken in het stedelijke lichaam. Tijdens de jaren tachtig ontstond, onder andere in
Rotterdam en Londen, een bewustzijn dat deze verlaten havenzones mogelijkheden
bieden voor een vernieuwde stedelijke ontwikkeling. Ook in Antwerpen groeide het
besef dat binnen een stedelijk beleid de omschakeling van oude havenbuurten
prioritaire aandacht moest krijgen. Als bezinning en denktank ontstond de v.z.w.
Stad aan de Stroom (SadS). Via een open internationale stedebouwkundige wedstrijd
en een studieopdracht aan zes internationale gerenommeerde ontwerpers kreeg
Antwerpen voorstellen voor drie aan elkaar palende zones: het Eilandje in het
Noorden, de Scheldekaaien en het Zuid. Al dit denkwerk werd in het najaar van 1991
aan het publiek gepresenteerd met een expositie en een publikatie. Velen stelden
zich toen de vraag of er wel een vervolg zou komen op al deze plannenmakerij.
Pessimisten zagen alle projecten reeds opgeborgen in het stadsarchief; na alle dromen
voor de Linkeroever in de jaren dertig kreeg de Scheldestad weer grondstof voor
toekomstige historici.
Het is echter niet gebleven bij deze eenmalige, mediagerichte culturele manifestatie.
Vooral gestimuleerd door schepen Mangelschots van Ruimtelijke Ordening, ontstond
de politieke wil om verder te gaan. De Spaanse architect Manuel de

De Spaanse architect Solà-Morales ontwierp een nieuw Eilandje voor het jaar 2000.

Solà-Morales, die in Barcelona aan de basis lag van een vernieuwde
stedebouwkundige aanpak, kreeg de opdracht zijn ideeën voor het Eilandje en de
Kaaien concreter vorm te geven. De jonge Japanse bouwmeester Toyo Ito werd belast
zijn voorstellen voor het Zuidgebied verder uit te werken. Om de opzet te coördineren
werd een plangroep opgericht met vertegenwoordigers van de diverse stedelijke
diensten, maar ook van de GIMV, de NMBS en het Vlaamse Gewest. Ook een aantal
privé partners werden gegroepeerd om de kansen op uitvoering maximaal te
stimuleren.
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September vorig jaar werden de definitieve stedebouwkundige projecten via een
tentoonstelling gepresenteerd aan de Antwerpenaars. Op zich is dit reeds een uiting
van een mentaliteitswijziging: de bevolking krijgt inzage in de stedebouwkundige
projecten die aan deze probleemzones nieuwe impulsen moeten geven. Het is een
aspect van openbaarheid van bestuur, wat in het verleden zwaar werd verwaarloosd.
SadS koos niet voor utopische waanconcepten, wel voor een stedelijke strategie
waarbij de concrete haalbaarheid steeds wordt gekoppeld aan een kwalitatieve
stedebouwkundige aanpak. Wat Ito en Morales voorstellen getuigt van een intelligent
vermogen om te werken aan de stad, niet in abstracte beelden, maar gericht naar de
specificiteit van de locaties. Boeiend is het verschil in benadering van beide
ontwerpers, grotendeels bepaald door de specificiteit van de locaties.

Antwerpen: gekantelde stad
Solà-Morales' basisoptie voor het Eilandje is het benadrukken van de aslijn vanaf
het Falconplein naar Nassau en Montevideo, met als centrum een culturele
infrastructuur aan het Hanzastedenplein. Deze nieuwe ruggegraat is geen boulevard,
wel een aslijn waarlangs zich op een fragmentaire wijze nieuwbouw kan ontwikkelen.
Belangrijk zijn de torens die hij inbrengt, bakens die de plaats van de transformatie
visueel vasthouden. Als een vakbekwaam chirurg brengt hij minutieus in het bestaande
weefsel nieuwe volumes aan, - een weldoordachte strategie die mijlen ver is
verwijderd van de tabula-rasa-stedebouw uit de jaren zestig. Voor de nieuwe
bouwblokken in de aanpalende Cadixwijk zijn diverse varianten bestudeerd waarbij
steeds de hoekgebouwen fungeren als generatoren voor een verdere ontwikkeling.
Met zijn aanpak neutraliseert hij tevens een eventuele monotonie bij verdere
architectonische uitwerking. Ook nieuwe groenvoorzieningen integreert Solà-Marales
op een correcte wijze. Zonder het verleden van de site uit te wissen, kan het Eilandje
uitgroeien tot een potentieel woonuitbreidingsgebied van de stad. Vooral de directe
nabijheid van het historische stadshart en de relatie met het water is een extra troef
voor deze site. Het eventueel hergebruik van de beschermde Sint-Felix-stapelhuizen
(Oude Leeuwenrui) als onderdak voor het Henry van de Velde Architectuurinstituut
kan zeker een bijkomende impuls geven om de relatie tussen de stad en het Eilandje
te activeren.
Antwerpen is een ‘gekantelde’ stad. Toen men vorige eeuw de Scheldekaaien
rechttrok en een brede strook met loodsen
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De plattegrond van het ontwerp voor het Eilandje van Solà-Morales.

aanbracht voor havenactiviteiten, verloor de stad haar directe relatie met de Schelde.
Deze afgrendeling werd versterkt met de bouw van een betonnen waterkeringsmuur.
Havensteden als Barcelona, Genua en Bordeaux kenden een identieke evolutie en
zochten naar oplossingen om de stad opnieuw dichter bij het water te brengen. Het
voorstel van Solà-Morales voor het hermodeleren van de Antwerpse Kaaien is
vormelijk uiterst eenvoudig, reduceert de ruimte voor de auto en herwaardeert op
een kwalitatieve wijze de openbare ruimte. Het aanbrengen van een nieuwe
waterkeringsmuur, gecombineerd met een wandelpromenade, is zo lucide dat men
de bestaande agressieve betonwand zo vlug mogelijk zou willen zien verdwijnen.
Het is geen spectaculair voorstel, wel een ontwerp dat in alle evidentie de toekomstige
potentialiteit van de Kaaien blootlegt. Om het waterfront uit te bouwen tot een
kwalitatieve woonomgeving is het noodzakelijk het druk doorgaande vrachtverkeer
langs de kaaien te verbieden en om te leiden. Dat het voorstel vele jaren zal vergen
qua uitvoering is een realiteit.

De nieuwe Zuidwijk
Met het dempen van de drie dokken in de jaren zeventig kwam een definitief einde
aan de havenactiviteiten in de Zuidwijk. Het verval sloeg vlug toe en pas in de jaren
tachtig kreeg de wijk een nieuwe impuls met de bouw van het MUHKA (Museum
voor Hedendaagse Kunst Antwerpen) en het Provinciaal Museum voor Fotografie.
Een aantal kunstgaleries vestigden zich in de omgeving van het MUHKA en
industriepanden werden getransformeerd tot woningen. Architect Ito kreeg de opdracht
zijn ideeën voor de gedempte dokken verder uit te werken. Die worden uitgegraven
en gedeeltelijk opgevuld met evenwijdige bouwvolumes voor sport, cultuur en
kinderrecreatie. De bouwhoogte hiervan komt niet hoger
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dan het straatniveau. De haalbaarheid ervan is niet zeker, dit in tegenstelling tot de
heraanleg van het 30 ha voormalig spoorwegemplacement aan het Zuid. In zijn eerste
voorstel sloot het plan van Ito naadloos aan bij het stratenpatroon van de 19de-eeuwse
Zuidwijk. In zijn tweede en uitgewerkte versie kiest Ito echter voor parallelle stroken
met diverse woontypes, zowel flatgebouwen als individuele rijwoningen. In de meest
noordelijke strook kunnen grote commerciële functies zoals een warenhuis of een
bioscoop onderdak vinden. De stroken zijn onderling verbonden met een
voetgangerscircuit dat onder de gebouwen doorloopt en waarlangs kleine publieke
functies zoals een peutertuin of een bibliotheek zijn voorzien.
Toyo Ito's voorstel is een zeer intelligente benadering: hij zoekt eerst naar een
kwalitatieve dimensionering van de open groenruimtes en laat zich niet vastpinnen
op architectonische beelden. Het vastleggen van een structuur is noodzakelijk
vooraleer men overgaat naar de vormgeving. Wel kan men vragen stellen bij het
beheer van deze groene zones tussen de stroken.
SadS zit in een stroomversnelling. Ito en Solà-Morales hebben samen met de
begeleidingsgroep voortreffelijk werk geleverd. Wie weet hoe in België vaak aan
stedebouw wordt gedaan, beseft maar al te goed dat de weg die SadS heeft afgelegd
een unieke prestatie is die maar zelden wordt bereikt. De slaagkansen van SadS zullen
in ruime mate worden bepaald door het stimuleren van het geloof, het bewustzijn
dat het bouwen aan een stad ook een collectief intellectueel project is dat het louter
financiële investeren overstijgt. Zestig jaar na de utopische, grootschalige voorstellen
voor de Linkeroever koos SadS voor een meer realistische strategie. Bouwen aan
een stad vraagt een inzet op lange, zelfs op zeer

Een cultuurpark voor de gedempte zuiderdokken: het ontwerp van Toyo Ito.

Nieuwe Zuid als woonwijk met links de heringerichte kaaien, rechts de ‘Konijnenwei’ als Stadspark
Zuid, bovenaan het Cultuurpark Zuiderdokken: het ontwerp van Toyo Ito.

lange termijn. Tijdens het jaar dat Antwerpen culturele hoofdstad is, zullen er maar
weinig concrete resultaten aanwijsbaar zijn. Wel kan Antwerpen aan het internationale
publiek tonen dat na alle tijdelijke manifestaties zij de moed en de dynamiek wil
opbrengen om, zoals andere buitenlandse steden, de stad te herwaarderen als
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kwalitatieve woonomgeving. De SadS-projecten vragen een grote collectieve inzet
en een bereidheid die de partijpolitieke disputen moeten overstijgen. Het gaat immers
om de toekomst van een steeds wijzigend concept waaraan de mens reeds eeuwen
werkt: de stad.
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Restaureren of nieuwbouw?
Renaat Braem
Ik neem de Petit Larousse ter hand en lees bij het lemma architecture: art de bâtir
et d'orner les édifices. Dat is, ongetwijfeld, de opvatting van gisteren. Vandaag
aanvaarden de modernen een andere omschrijving: architectuur is de kunst van het
organiseren van de ruimte. Morgen zullen we er nog aan toevoegen: ter bevrijding
van de mens.
Ja, inderdaad, maar architectuur is nog veel meer. Ze omvat een veel breder gebied!
De organisatie van de ruimte is het ingewikkelde resultaat van menselijke
bedrijvigheid in vele verschillende sectoren, de interferentie van werken, wonen,
verkeer zoals dat gematerialiseerd is in het enorme complex van werkplaatsen,
verkeerswegen, kanalen, vliegvelden, woonwijken, parken, sportterreinen, enz., die door de urbanist tot een organische eenheid moeten worden ontworpen.
Die eenheid is er niet als positief gegeven in dienst van het huidige
maatschappelijke bestel. Er is alleen te constateren: één ellendige warboel die de
concrete vertolking is van wat wij vandaag democratie noemen onder invloed van
de thans sterkste economie, met name die van de VS.
Eigenlijk houdt architectuur zich bezig met de totaliteit van wat ons omringt: het
natuurlijke milieu, voor zover het nog bestaat, en het door de mens georganiseerde
woonmilieu dat stilaan desintegreert.
De huidige situatie is het onafwendbaar resultaat van onze ethische en esthetische
normen zoals die zich allengs gevormd hebben en morgen zullen blijken veranderd
te zijn.
Intussen hebben ze een remmende invloed op het denken en handelen, op de hele
evolutie van de samenleving.
De in het woonmilieu verankerde en in de oude architectuur vastgelegde ideologie
is dus schadelijk van uit het geloof in een andere, betere, nieuwe toekomst en dient
te worden bestreden. Ikzelf was jaren lid van de Koninklijke Commissie van
Monumenten en Landschappen. Ik ervoer die titel allengs als KCvM&L van het
verleden, hoewel ik in de praktijk geloofde in een KCvM&L van morgen: de toekomst
is immers veel belangrijker dan het verleden. Dit bepaalt dus mijn opvattingen inzake
restauratie en nieuwbouw. Het is m.i. veel belangrijker dat de samenleving zich
bezighoudt met een schone en redelijke toekomst dan met het restaureren van een
verleden dat men probeert als meerderwaardig t.o.v. het heden voor te stellen of
althans impliciet als dusdanig wil doen aanvaarden.
Die schonere en redelijkere toekomst veronderstelt in de eerste plaats het
verwezenlijken van een natuurlijk evenwichtig milieu, waarin aan de mens
teruggegeven wordt wat thans, helaas, in het grootste gevaar verkeert: ruimte, licht,
lucht, groen, zee, water, zon, stroom, veiligheid, schoonheid.
Wat wij daarin aan gebouwen neerzetten moet daarmee absoluut in harmonie zijn.
We moeten dus bouwen met voldoende groen, met voldoende lucht, we moeten open
bouwen. Dat alles is veel belangrijker dan het bewaren van oud schoon in steen.
Dat oud schoon, die oude stad, is eigenlijk een geweldige steenmassa waarin smalle
spleten werden gehakt die wij schilderachtig noemen, maar waar in de essentiële
levensbehoeften, zoals licht, ruimte, groen, niet voorzien is, - een eigenlijk
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mensvijandig milieu. We moeten die smalle straatjes door grote ruimten vervangen.
De stad van morgen dient geen museum te zijn, maar een natuurlijk milieu, bewoond
op een rationele wijze door gezond rationeel ingestelde mensen.
En welke architectuur? Een die niets meer van de oude geplogenheden erkent:
vooral licht, dus geen insluitende muren; vooral ruimte, dus doorschijnendheid, d.i.
bouwen op palen die de ruimte open maken. Overal groen, rondom, boven en onder
de gebouwen. Laten we de utopie van Le Corbusier tot nieuwe werkelijkheid maken!
Wat moeten we bewaren? Dat wat in het verleden cultuurbepalend was en wat wij
nog als dusdanig ervaren. Wij zijn Vlamingen, maar tevens universalisten, Europeeërs,
aardbewoners en morgen kosmopolieten. Dat impliceert een totaal nieuwe geest, een
nieuwe Aufklärung.
Tegenover de versleten, negatieve ruimte moeten we een positieve ruimte stellen,
waarin we kleurige, doorschijnende volumes durven optrekken te midden van
onbeperkt groen. We mogen dus geen kunstmatige oude stijlgebouwen neerzetten;
dat is een bewijs van onmacht die mensen van de 20ste en 21ste eeuw onwaardig is.
Een beetje restaureren, ja, maar dan een beetje! Vergeten we niet dat we over een
wetenschappelijke en technologische thesaurus beschikken waar in één eeuw meer
kennis is bij elkaar gebracht dan in alle vorige eeuwen samen. We beschikken over
geniale geleerden en kunstenaars in alle disciplines. We hebben uit het verleden niets
te leren. Voorwaarts, voorwaarts!
Ten slotte iets persoonlijks. Ik heb een vertederde herinnering aan een Braemsteen
dat verloedert, ergens in Gent. Ik meen dat Braem heel wat beters verdient voor de
paar duizend sociale woningen die hij heeft ontworpen en gebouwd. Die woningen
braken in de mate van het mogelijke met de oude tijd en brachten licht, lucht en
ruimte aan mensen die aldus aan een betere toekomst deelachtig werden.
Stadsherwaardering: dat zijn primitieve reacties van onaangepaste achterlijken tot
wie het niet doorgedrongen is dat het er in de oude, zozeer geroemde stedebouw
eigenlijk slechts om ging om binnen de stadsmuren zoveel mogelijk alles vol te
bouwen binnen de wallen met een minimum aan straat en verplaatsing naar de markt
en de kerk.
Het is onze taak de mensen te bevrijden uit de stenen gevangenis die de stad
geworden is. Restaureren, ja als het moet, maar zeker nieuwbouw op basis van de
noodzakelijke afbraak!
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Zurenborg-Cogels-Osylei
Het stadsbeeld van een zekere bourgeoisie
Alex Elaut
In de 19de eeuw was Antwerpen weer op weg een belangrijke havenmetropool te
worden. De bevolking steeg aanzienlijk van 50.000 rond 1800 tot meer dan 300.000
aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen was toen de grootste stad
van het land. Het havenverkeer kende een explosieve groei na het vrijkopen van de
Scheldetol in 1863.
De infrastructuur van de haven moest aangepast en verbeterd worden. Het oude
stadsgedeelte wordt prijsgegeven aan de vooruitgang. Meer dan 700 middeleeuwse
woningen worden afgebroken en slechts met één stem meerderheid in de gemeenteraad
blijft het Steen behouden.
De toenemende welvaart van de Antwerpse burgerij betekende ook de bloei van
luxenijverheden.
Antwerpen dreigde door zijn expansieve kracht steeds meer uit de oude Spaanse
Vesten te barsten. Na lang aandringen bij de Brusselse overheid wordt verkregen dat
de oude wallen mogen worden geslecht om naar Parijs en Weens model een boulevard
of Ringstrasse aan te leggen, beplant met platanen en omgeven door statige
herenhuizen.
Toen in 1852 Napoleon III in Frankrijk het bewind overnam, stak de angst voor
een mogelijke annexatie van het jonge België weer de kop op. Antwerpen zou een
nieuwe verdediging krijgen. Door de ligging aan de Schelde bood zij meer strategische
voordelen dan bijvoorbeeld Brussel. De Antwerpse nieuwe Vesten van Brialmont
werden aangelegd (1859-1875) en zorgden voor een nieuw keurslijf waarbinnen de
stad zich verder zou ontwikkelen. Het was een zoeken naar een compromis tussen
de Antwerpse bevolking, de legerleiding en de overheid. Voor de nieuwe
machthebbers van 1830 moest Antwerpen een réduit national worden.

De burgerij wil weg uit de sociaal onrustige binnenstad
De oude stedelijke kern binnen de oude wallen kon deze bevolkingsaangroei niet
aan. In de sloppen ontstond een arbeidersproletariaat; de enge woonruimten werden
duur verhuurd. Vele inwijkelingen kwamen in overvolle volkswijken terecht; gangen
en stegen worden snel volgebouwd; 35% van de Antwerpse gezinnen beschikte
slechts over één kamer in 1900.
Het volk werd gescheiden van de burger.
Na 1866 wordt het gebied tussen de oude en de nieuwe omwalling (5de wijk)
verstedelijkt. Nieuwe parochies worden gesticht, zodat de wereldlijke en kerkelijke
overheid meer vat krijgt op de bevolking.
De burgerij wil weg uit de sociaal onrustige binnenstad waar het onveilig en
ongezond wonen is. Zij wil zich vestigen in een deftige straat achter een mooie façade
met een statige voordeur. Maar die burgerij (of stadsadel) wil ook wonen binnen die
nieuwe omwalling, waar zij zich veilig voelt en dicht bij het economische hart van
Antwerpen: de haven en de Schelde, bron van alle inkomsten.
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De citadel wordt afgebroken voor de wijk Het Zuid, Het Fort Herentals wordt
omgevormd tot stadspark met de St.-Jozefskerk als nieuwe hoofdkerk voor een nieuwe
wijk. Langsheen

De eerste opzet was van Zurenborg een industriepark te maken. Hoek Cogels-Osylei met Pretoriastraat.

de Boulevard Léopold (huidige Belgiëlei) worden prachtige herenhuizen opgericht.
Men komt vanuit West-Vlaanderen kijken naar de kanten gordijnen en de nieuwste
mode...
Antwerpen wordt het Casablanca van het Noorden met zijn wit bepleisterde gevels.
De heren wonen langs de leien, het werkvolk en lagere bedienden in de zijstraten.
De stadsuitbreiding werd grotendeels overgelaten aan particulieren. Grondeigenaars
vroegen toelating aan het stadsbestuur om straten te openen en huizen te bouwen.
Van enige structuurplanning was geen sprake.

Het landbouwgebied Zurenborg
De grondprijzen stegen aanzienlijk binnen de nieuwe omwalling; het zou dan ook
te gek zijn nog langer landbouw- of hoveniersgrond niet aan te wenden als bouwgrond.
De 16de-eeuwse hoeve van Zurenborg was eigendom van de Antwerpse katholieke
familie, baron Jean Osy de Zegwaard. In 1866 wordt het goed geërfd door de kinderen
Edouard Osy en Isabelle die later met John Cogels huwt. Edouard Osy wordt kamerlid
en gouverneur van de provincie Antwerpen, John Cogels senator.
In 1881 wordt door voornoemden de Société anonyme pour la construction du
Quartier Est d'Anvers opgericht. Voor het inbrengen van de gronden kregen ze een
meerderheid van de aandelen. Antwerpse handelaars en bankiers zorgen voor het
overige startkapitaal. Er wordt gedacht aan een industriepark, een station voor de
buurtspoorwegen en een station voor de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal.
In 1886 wordt echter een vennootschap opgericht: de Société anonyme pour la
construction de maisons bourgeoises. Van de verdere ontplooiing van Zurenborg als
industriepark wordt afgezien. Men gaat huizen bouwen om te verhuren. Er wordt
naar een jonge dynamische boekhouder gezocht die als directeur en contactman van
de maisons bourgeoises zou fungeren. De dynamische (katholieke) Louis Luyckx
kreeg in 1896 de

Vlaanderen. Jaargang 42

12

Zeven tempels die verwijzen naar de Griekse Oudheid in de Transvaalstraat.

volledige verantwoordelijkheid voor het dagelijkse bestuur van de vennootschap.
Zurenborg was Luyckx zijn leven. Hij sprak de beste Antwerpse (katholieke)
architecten aan om hun academische kennis te laten zien in tal van expressieve gevels.
Luyckx was de vader van Zurenborg. Men gaat de bouwonderneming dan ook vlug
de Compagnie van Luyckx noemen. Het eiland Zurenborg, voor een stuk gelegen op
het grondgebied van Berchem en Antwerpen, is gesplitst in twee delen door de
spoorlijn Antwerpen-Roosendaal.
De Dageraadplaats-buurt vormt het economische hart met dorpsplein, kerk, school,
postkantoor, politiekantoor en de nodige middenstand op de hoeken van de straat.
Hier worden voornamelijk huurhuizen met reeksen van 2 tot 17 gelijke gevels
gebouwd in een zelfde straat. Hier en daar een trapgeveltje om de straat een beetje
stijl te geven. Een hoekhuis is niet geschikt om een gezin zo maar te laten inwonen:
het heeft een meeropbrengst als het verhuurd wordt aan een winkelier. Die heeft dan
meteen twee vitrines om zijn marchandise uit te stallen. Het hoekhuis wordt sterk
in de belangstelling geplaatst met de nodige torentjes en vazen op de gevel. Het
bepaalt het perspectief van de straat.
De bouwmaatschappij gaat op het nr. 44 van de Grote Hondstraat het hoofdkwartier
oprichten: een raadzaal, loketten en magazijnen. Luyckx ontvangt hier de
kandidaat-huurders, die doorgaans een aanbevelingsbriefje bij hadden van hun pastoor.
Zurenborg wordt bestempeld als een katholieke wijk. Louis Luyckx wordt dan ook
voorzitter van de kerkfabriek. De bouwmaatschappij is hier geslaagd en kan zich iets
extra veroorloven aan de andere zijde van de spoorweg. Het unieke project
Cogels-Osylei en omgeving wordt opgezet in 1894 na tien jaar strijd met de liberalen
om de spoorlijn te verhogen en te voorzien van de nodige bruggen.

Een operettestraat met allure
Aan de andere kant van de spoorlijn gaat de bouwmaatschappij mikken op een
kapitaalkrachtig en deftig publiek.
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De Cogels-Osylei wordt aangelegd als belangrijke verkeersweg tussen Berchem
en Borgerhout. Het is de lei waar paleizekens en kasteeltjes worden gebouwd.
Zurenborg heeft echter burgershuizen en niet altijd herenhuizen. De burgerij wou
ook zo een imposant gebouw als de hogere klasse bezat langsheen de boulevards.
Alleen gaat men op Zurenborg op de breedte van een herenhuis van 20 m vier
burgerswoningen bouwen. Voor de wandelaar langsheen de lei geeft het de indruk
één groot kasteel te zijn. De burger mag hier kasteelheer zijn, alleen huurt hij er maar
een deeltje van. De meeste huizen zijn voorzien van torentjes en erkers. Het
ambachtelijke kunnen van de architect en vakman wordt hier benadrukt.
De gevels moeten verbluffen en overdonderen, maar de binnenindeling is stereotiep,
drie kamers en suite. Vooraan het Franse salon, dan de Vlaamse eetkamer met links
en rechts van de schouw de Mechelse kasten met leeuwekopjes. Achteraan de veranda
waar een peintre-décorateur een Moors landschap

Cogels-Osylei nr. 80. Architect J. De Weerdt 1904 (copie van het huis de Saint-Cyr te Brussel).
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of een ooievaar in een natuurlandschap mag schilderen. De exotische salons zijn hier
zeker op hun plaats. Het huis is een middel om zich te laten kennen. Huizen van
dezelfde groep hadden identieke vloeren, schouwen, deuren, stucwerk, enz. Er werd
industrieel gebouwd aan de binnenzijde en de achtergevels. Maar de voorgevel is
het theaterdecor dat je ziet van op straat. Wandelen langs de Cogels-Osylei is genieten
van details. Er zijn hier prachtige huizen gebouwd, maar ook misbaksels van formaat.
Doch elk huis kan bekoorlijk zijn door wat smeedwerk, mozaïek, tegels, erkers en
torentjes. Wanneer je de huizen nu bekijkt en vergelijkt met oude foto's of plannen,
dan merk je dat heel wat versieringen zijn weggenomen of afgebroken door
onverschilligheid. We zien nog amper 50% van de originele gevelversiering.
De Cogels-Osylei was de eerste Antwerpse straat met voortuintjes waarin jaarlijks
de geknotte robinia's werden aangeplant. Hoogstammige bomen waren verboden
door Louis

Het hoekhuis moet als blikvanger dienen voor de straat. Op de gelijkvloerse verdieping vinden we
doorgaans een winkel.

Luyckx, want ze zouden de gevelstructuur schaden.
Wandelen door de Cogels-Osylei is wandelen langsheen een stripverhaal. Zelfs
rond de eeuwwisseling kwam de Antwerpenaar kijken naar dit zottekensspel. Het
was een geliefkoosde attractie op weg naar den buiten of de Velodroom.
Vader kan hier vertellen over de Leeuw van Vlaanderen met Pieter De Coninck
en Jan Breydel, de stoere Brabo kijkend naar de Stad Antwerpen. Vlaamse en
Antwerpse geschiedenis begroeten je. Verder zijn er de legende van Quinten Matsijs,
de leeuw van Waterloo, Napoleon, de Slag van Waterloo, allemaal elementen die te
maken hebben met de vaderlandse geschiedenis. Ook de Griekse en Romeinse
Oudheid wordt niet vergeten met beelden van Mercurius, Euterpia en Apollo. De
natuur wordt gememoreerd in de enkele gevels in Art Nouveau: De Zonnebloem, De
Roos, De Tulp, enz. De kunstenaar wil breken met de traditie en zich herbronnen in
de natuur.
Zurenborg is een potpourri van beelden en stijlen die samen een uniek landschap
weerspiegelen.
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Na vijftien jaar strijd beschikt de Cogels-Osy-buurt over 170 beschermde
monumenten!

Architecten voor Zurenborg
De Maatschappij van Burgerhuizen gaf de architecten de vrijheid om hun stijleruditie
te bewijzen. Het eclecticisme vierde hoogtij. Vele bouwmeesters waren zo trots op
hun prestaties, dat ze hun naam in de gevel lieten beitelen (een kunstschilder signeert
toch ook zijn schilderij...). Vaak is het lettertype aangepast aan de stijl van het huis.
Toch waren de gevels in de Cogels-Osy-buurt niet alleen een zaak van architecten.
Ook meester-metsers, beeldhouwers, mozaïekwerkers, decoratieschilders en
kunstsmeden droegen hun steentje bij.
Meer dan dertig Antwerpse architecten hebben mee het uitzicht van de buurt
bepaald. Sommige waren zeer jong: Daniel Rosseels was 22 toen hij het huis Het
Klaverblad ontwierp. Architecten die jarenlang met neo-stijlen werkten, gingen op
middelbare leeftijd experimenteren met de Libre Esthétique. Alles kon op Zurenborg,
als aan het cachet van de wijk maar niet geraakt werd.
De bekwaamste Zurenborgse architect was Jos Bascourt (1863-1927). Hij was een
meester in het ontwerpen van gevels in de meest diverse stijlen: classicisme, Vlaamse
renaissance, Empire, Lodewijk XVI. In de Cogels-Osy-buurt vindt men zelfs huizen
in een hoogstaande Bascourt-Art Nouveau. Zijn eigen woning stond in de
Sint-Vincentiusstraat (nr. 16) te Antwerpen. Elke kamer was er in een andere stijl
uitgevoerd. Een kandidaat-bouwer kon dan zijn keuze maken... In 1986 werd dit huis
in één week gesloopt. Er is nu een parkeerplaats. Bascourts huizen bewijzen zijn
vakmanschap. Hij besteedde de grootste aandacht aan details, deurklinken,
brievenbussen, voetkrabbers, uithangborden en mozaïeken.
Zijn belangrijkste gebouwen in de Cogels-Osy-buurt zijn: In de Sterre, de Sonne
en de Mane (neo-Vlaamse renaissance met
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een eclectisch sausje), De Morgenster, Boreas, Lotus en Papyrus (Art Nouveau) en
de klassieke parel Euterpia (met een Olympische fakkel aan de handgreep van de
voordeur). Van hoge kwaliteit zijn De Vier Seizoenen, een Art Nouveau-ensemble
op het kruispunt van Waterloo- en Generaal van Merlenstraat. Het ornament wordt
daar zo nadrukkelijk gereduceerd, dat de vier hoekhuizen een haast kubistisch effect
opleveren.
Een belangrijk architect was ook Ernest Stordiau (1885-1937), die een voorliefde
had voor de Italiaanse renaissance. Zijn composities - vaak in ruwe natuursteen zijn sober en evenwichtig (bv. de groep Apollo op de Cogels-Osylei). Meestal bleef
de Art Nouveau-invloed beperkt tot het smeedwerk van voordeur en balkon.
Frans Dieltiens (1848-1920) was een echte roomtaartenarchitect. Hij ontwierp de
witte paleizen aan het rondpunt van de Cogels-Osylei. Twaalf woningen vormen er
een ensemble geïnspireerd door de Franse barok: het kasteel van Chambord aan de
Loire stond model. De tuinmuren aan de straat met daarboven een houten terras of
prieel (grotendeels verdwenen) en ook de grote bomen gaven het plein een groene
dimensie. Dieltiens ontwierp ook de Zurenborgse parochiekerk aan de Dageraadplaats
en het Zuiderpershuis op de gedempte zuiderdokken.
Frans Van Dijk (1853-1939) bleef in de traditie vastzitten met groepen als Jan
Breydel en Pieter De Koninck en Boudewijn met de IJzeren Arm (Vlaamse renaissance
met gotische elementen). Zijn beste werk op de Cogels-Osylei is de groep Scaldis:
vier woningen geïnspireerd op het Venetiaanse Ca' d'Oro. Boven de kroonlijst staan
de beelden van Poseidon en Amphitrite, god en godin van de zee. Zij hebben het
gezelschap van twee putti die als attributen een kruik en een schelp dragen: symbolen
van overvloed en water. Het water van de Schelde zorgde immers voor de rijkdom
van Antwerpen. Frans Van Dijk ontwierp met J.J. Winders (de apostel van de
neo-Vlaamse renaissance) eveneens het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten.

Op de Cogels-Osylei woon je in een deel van een kasteel. De rechtse villa Mercurius werd reeds
afgebroken in 1933.

Architect Jules Hofman (1859-1919) was een Nederlander; hij studeerde aan de
Antwerpse academie. Op de Cogels-Osylei staan zijn mooiste Art Nouveau-gevels.
Veel aandacht besteedde hij aan het smeedwerk. Zo worden de huisnamen De Roos,
De Zonnebloem en De Tulp overvloedig aan de gevel gesymboliseerd. Bij De Tulp
werden samen met bloem en stengel zelfs de wortels gebeeldhouwd onder het balkon.
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Jacques De Weerdt (1863-1942) ontwierp aan de Cogels-Osylei 80 een van de
bekendste Art Nouveau-gebouwen van België: huize Quinten Matsys (1904). Het is
sterk geïnspireerd (gekopieerd) op het huis de Saint-Cyr in 1896 gebouwd door de
24-jarige leerling van Horta, Gustave Strauven, aan de Ambiorixsquare in Brussel.
De woningen van De Weerdt, verspreid over de Scheldestad, zijn gemakkelijk
herkenbaar. Meestal gebruikte hij een opengewerkte erker op de eerste verdieping
met daarboven een balkon (Les Mouettes, Waterloostraat 39). Het balkon maakte hij
in fraai smeedijzer, met links en rechts een muurtje waarop vissen of gevleugelde
leeuwen de leuning vastklemmen.
Frans Smet-Verhas (1851-1925) was een meester in het hanteren van gekleurde
baksteen. Hij koppelde de grilligheid van de Art Nouveau aan de pronkzucht van het
eclecticisme. Typisch voor deze stijl zijn de kleurschakeringen in de gevel, de
topstukken en kantelen en het schichtig smeedwerk. Zijn meest bekende realisatie
is het onlangs gerestaureerde huis Het Bootje op de hoek van de Schilders- en
Plaatsnijdersstraat (Zuidkwartier), in 1901 opgericht voor een scheepsbouwer. Even
exuberant is De Slag van Waterloo (Waterloostraat nr. 11). Wellington en Napoleon
zijn er afgebeeld op een mozaïek bovenaan de gevel. Hun namen staan op de
loodzware erker.
Een eerste bezoek aan de Cogels-Osylei is steeds erg verwarrend. Het contrast tussen
de hedendaagse rechtlijnige en functionele architectuur en deze aandoenlijk
gevarieerde, met zoveel nutteloze versieringen toegeruste huizenrijen, roept een
vreemde pro-en-contra-reactie op. Hoe moet men dit alles duiden?
Geven we hiervoor het woord aan architect Hoppenbrouwers: ‘Als wij geen contact
meer hebben met ons verleden, zijn wij onszelf niet meer. Wat wij nu zijn, is het
resultaat van ons verleden. Als men Antwerpen met de grond gelijk zou maken en
een nieuwe stad bouwen, zou dat Antwerpen niet meer zijn. De Cogels-Osy-buurt
kan model staan voor de toekomst: de huizen bezitten er een eigen persoonlijkheid,
ze staan in dialoog met elkaar. Ondanks de verschillen versterken ze elkaar. Het is
bijna een ideaal maatschappijbeeld: open dialoog waar ieder de ander respecteert en
tot zijn recht laat komen’.

Literatuur
L. Schokkaert, Toename van de Antwerpse stadsbevolking en de nieuwe
parochies rond de eeuwwisseling Documentatiemap KADOC-Leuven, studiedag
19de-eeuwse uitbreiding van Antwerpen.
A Elaut - J Possemiers, Op wandel door de belle époque, Brussel, 1988.
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Jacob Jordaens (1599-1678)
Zijn betekenis voor de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst
in de 17de eeuw
Frans Baudouin
Enkele dagen na Rubens' overlijden - op 30 mei 1640 - schreef Balthasar Gerbier,
zaakgelastigde van de Engelse koning te Brussel, aan een correspondent in Londen
dat ‘Jordaens hier nu de eerste onder de schilders was geworden’. De ‘opvolging’
van zo een eminent meester die al tijdens zijn leven werd gehuldigd als de ‘Apollo
van zijn eeuw’, betekende ongetwijfeld een zware uitdaging voor Jordaens. Maar
het feit dat hij door zijn kunstzinnige Antwerpse tijdgenoten werd beschouwd als de
kunstenaar die hiervoor het meest in aanmerking kwam, getuigt toch van de grote
waardering die hem als 47-jarige in zijn geboortestad te beurt viel.
De zes jaar jongere Antoon Van Dyck had ongetwijfeld net zo goed aanspraak
kunnen maken op de opvolging, maar hij woonde en werkte toen al jaren in Londen,
waar hij reeds op 9 december 1641 overleed.
In tegenstelling tot Rubens en Van Dyck heeft Jordaens nooit de voor kunstschilders
toch gebruikelijke studiereis naar Italië gemaakt. De Duitse schilder Joachim Sandrart,
die hem in Antwerpen opzocht, schreef dat men dit als een tekortkoming beschouwde:
‘Men heeft namelijk in zijn werken afgekeurd dat hij de Antieken en de werken van
de voortreffelijke Italiaanse meesters niet gezien heeft, wat hijzelf ook erkent.’ Deze
leemte in zijn artistieke opleiding verklaart in zekere mate waarom zijn kunst zoveel
dichter met het Antwerpse volksleven verbonden is gebleven dan het werk van zijn
meer kosmopolitisch ingestelde vakgenoten Rubens en Van Dyck. Enigszins
schematiserend zou men kunnen stellen dat Rubens zich als pictor doctus vooral
beweegt in de voorstellings- en gedachtenwereld van humanisten en andere
geletterden, dat

Afb. 1: Jacob Jordaens, Jordaens met zijn familie in een tuin.

Van Dyck thuishoort in de voorname en elegante milieus van de Italiaanse en Engelse
adel en ook in de patricische levenssfeer van de Antwerpse hogere burgerij en dat
Jordaens het best te plaatsen is in de wereld van de welgestelde middenklasse en van
de rederijkerskamers. Hiermee heeft hij de joviale volkstoon gemeen - die soms wel
eens grof kan zijn - en ook de neiging tot moraliseren, die vooral in zijn uitbeeldingen
van spreekwoorden tot uiting komt.
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Jacob Jordaens werd op 19 mei 1593, nu vierhonderd jaar geleden, geboren in de
Hoogstraat te Antwerpen, waar zijn geboortehuis (nr. 13) nu nog kan worden
aangewezen.
Zijn vader was een welgesteld handelaar in lijnwaad. De vermelding van zijn
beroep is niet zonder belang, want toen de jonge Jacob - of Jacques zoals hij meestal
schreef - na het afmaken van zijn leertijd (van 1607 tot 1615) bij Adam van Noort
werd aanvaard in de Sint-Lucasgilde te Antwerpen, werd hij opgetekend als
‘waterschilder’. Daarmee werd bedoeld: een kunstenaar die grote doeken met
waterverf beschildert, die als een ersatz voor de veel duurdere wandtapijten ter
versiering van de muren werden gebruikt. Het beroep van zijn vader kan een rol
gespeeld hebben in de keuze van die specialiteit.
Toch moet hij al vlug ook olieverfschilderijen op paneel en op doek geschilderd
hebben, want er zijn werken van hem bekend die 1616 gedateerd zijn. Toen ook werd
aan Jordaens, evenals aan Rubens, Van Dyck, Frans Francken II, Cornelis de Vos
en andere bekende meesters, gevraagd om één van de taferelen te schilderen van de
Vijftien Mysteriën van de Rozenkrans, voor de Sint-Pauluskerk in Antwerpen, met
name Christus aan het Kruis. Dit wijst erop dat het werk van Jordaens, die toen nog
maar vooraan in de twintig was, al werd opgemerkt.
Omstreeks die tijd trad hij ook in het huwelijk met Catharina van Noort, de oudste
dochter van zijn leermeester. Op 15 mei 1616 had de plechtigheid plaats in de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het jonge paar nam eerst zijn intrek in een huis in
de Everdijstraat dat aan Adam van Noort toebehoorde, maar kocht in 1618 al een
huis in de Hoogstraat, waar de bruidegom ook het levenslicht had gezien. Ze kregen
drie kinderen: Elizabeth, die ongehuwd bleef en tot haar dood bij haar vader bleef
wonen, Jacob, die ook schilder werd, maar van wie maar één gesigneerd werk bekend
is en ten slotte Anna Catherina, die met Johan (II) Wierts trouwde, die in Leuven
rechten had gestudeerd en naar 's-Gravenhage verhuisde, waar hij achtereenvolgens
raadsheer en president werd van de Raad van Brabant (afb. 1).
In de werken uit Jordaens' eerste huwelijksjaren is de invloed van Rubens goed
merkbaar. Het doek De dochters van Kekrops ontdekken Erichtonius, in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, dat 1617 gedateerd is, kan trouwens
beschouwd worden als een parafrase van een gelijknamig werk van zijn dertien jaar
oudere, geniale voorganger en toch openbaart zich daarin tegelijkertijd onmiskenbaar
de persoonlijke stijl van Jordaens. De Aanstelling van Petrus als opperherder van
de Kerk (afb. 2) in de Sint-Jacobskerk, roept herinneringen op aan Rubens' drieluik
van de Visverkopers in
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Afbeelding 2.

de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle te Mechelen. Uit andere werken blijkt
hoezeer Jordaens gefascineerd werd door de contrasten van licht en donker en door
de sterk realistische uitbeelding van volkstypen, die kenmerkend zijn voor de kunst
van de grote Italiaanse schilder Caravaggio, die hij waarschijnlijk door Rubens heeft
leren kennen. In zijn doeken slaagt hij erin de plastische vormen van de figuren
krachtig te doen uitkomen door tegenstellingen te creëren tussen partijen die door
een kaars of een lamp op het voorplan verlicht zijn en andere delen die in een
fluwelige duisternis wegdeemsteren. Ter illustratie kunnen we hier verschillende
schilderijen aanhalen van de Heilige Familie, - een onderwerp dat hem in zijn vroege,
met kinderen gezegende huwelijksjaren meermaals inspireerde - waarin deze
contrasten een wezenlijk element vormen van de uitbeelding. Ook de prachtige
Aanbidding der Herders (ca. 1617) in het Musée des Beaux-Arts te Grenoble mag
in dit verband worden vermeld. Naast Rubeniaanse, zijn er ook Caravaggeske
invloeden terug te vinden in enkele diep doorleefde afbeeldingen van Christus aan
het Kruis. Het tafereel dat deel uitmaakt van de Vijftien Mysteriën van de Rozenkrans
in de Sint-Pauluskerk werd hier al vermeld. Jordaens ontwikkelde de compositie van
dit paneel nog verder in schilderijen die bewaard worden in het Musée des Beaux-Arts
in Rennes en in een privé fundatie (afb. 3) in Antwerpen: ze verkreeg een
monumentaal uitzicht en tegelijkertijd werd de uitdrukking van de gevoelens van
Maria en Johannes en de vrouwen die hun smart delen, verinnigd en verdiept.
Genoemde werken werden in het begin van de jaren 1620 geschilderd, toen de
kunst van Jordaens tot volle rijpheid begon te komen. De contrasten van licht en
donker worden geleidelijk minder sterk aangegeven. Een stralend coloriet en een
heldere belichting van het hele tafereel kenmerken nu zijn intussen ook minder
gedrongen, eerder breed opgezette composities. Een schitterend voorbeeld van de
schilderijen die hij toen maakte en die als door een koel coloriet helder oplichten,
biedt het mythologische tafereel Pan en Syrinx in de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten te Brussel. Onderwerpen uit de Antieke Wereld van goden en halfgoden
nemen ook toe. Tot de mooiste die hij schilderde behoort Mercurius en Argus, in het
Musée des Beaux-Arts te Lyon, onder meer door de groots opgezette, evenwichtige
compositie, het levendige coloriet en de virtuositeit waarmee het penseel gehanteerd
werd. Ook zijn schitterende allegorieën van de vruchtbaarheid, zoals de Hulde aan
Pomona, in het Museum te Brussel, waarvan de compositie een zeer harmonisch
evenwicht vertoont, en de Hulde aan Ceres, in het Prado te Madrid verdienen een
vermelding.
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Vooraan in de jaren 1620 schilderde Jordaens ook zijn eerste genrestukken, meer
bepaald Sater en boer, een tafereel dat hij in vele versies, met tal van varianten, zal
uitbeelden en die ook

Afbeelding 3.
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tot zijn meest oorspronkelijke scheppingen mogen worden gerekend.
In het jaar 1628 schildert Jordaens waarschijnlijk voor het eerst een altaarstuk op
groot formaat. De Marteling van de Heilige Apollonia (afb. 4), bestemd voor één
van de zijaltaren van de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen (nu tijdelijk in het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen). Dit stuk werd hoogst
waarschijnlijk ongeveer gelijktijdig besteld met twee andere altaarstukken waarvoor
verder respectievelijk Rubens (voor het hoofdaltaar) (afb. 5) en Van Dyck (voor het
andere zijaltaar) werden aangesproken. Zo werden aan de drie grootste
‘historieschilders’ waarop Antwerpen zich toen mocht beroemen, omzeggens
gelijktijdig voor dezelfde kerk grote opdrachten toevertrouwd, - wat wel een uniek
feit was. Van dan af zal Jordaens nog tal van andere kerkelijke opdrachten mogen
uitvoeren. Het uitgesproken hoogteformaat van de altaarstukken die hij mocht
schilderen, dwongen hem nieuwe compositieschema's te concipiëren. De figuren
worden nu als het ware boven elkaar gestapeld, om het volledige oppervlak van het
doek tot boven toe te vullen. Veel dieptewerking en perspectief zijn er dan ook niet
in te vinden. De plooien van de gewaden worden hoekiger, meer gebroken en soms
ook vlakker. Behalve deze uitwerking van de compositie in de hoogte, vinden we in
de altaarstukken dezelfde stijlkenmerken als in zijn mythologische taferelen, die hij
evenwel meestal in de breedte uitwerkte.
Oorspronkelijker dan in die religieuze, mythologische en allegorische werken, is
Jordaens evenwel in zijn genrestukken. Daartoe behoren, naast de eerder vermelde
Sater en boer, zijn talrijke uitbeeldingen van de spreuk ‘Zo de ouden zongen, zo
pijpen de jongen’, waarvan deze in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen, uit het jaar 1638, een van de vroegste en boeiendste is (afb. 6). Nauw
verwant met deze taferelen zijn Jordaens' smeuïge uitbeeldingen van De koning
drinkt, in feite het feest dat op driekoningenavond in Vlaanderen en elders in vele
huizen in ruime familiekring werd gevierd en jong en oud rond een overvloedige
feestdis verenigde. Met hun papieren feestkronen op het hoofd genoten de voor één
avond gekozen koning en koningin van de uitgelatenheid en de overdaad waaraan
hun tafelgenoten zich tegoed doen. Beter dan zijn historiestukken beantwoorden deze
taferelen uit het leven van de burgerij en van het volk zowel aan Jordaens'
ongecompliceerde natuur als aan zijn artistieke mogelijkheden. Ze getuigen van een
aanstekelijke levensvreugde, een soms naïeve bonhomie en een neiging tot goedaardig
moraliseren. Leden van zijn eigen gezin hebben dikwijls model gestaan voor
personages in deze genrestukken. En hier past het te onderstrepen dat Jordaens ook
een aantal voortreffelijke portretten heeft geschilderd.
Het is opvallend dat de kunstenaar in de loop van de periode 1628-1640 steeds
monumentaler opdrachten gaat uitvoeren, terwijl Rubens in dezelfde tijdspanne, die
samenvalt met de laatste tien jaar van zijn leven, streeft naar een kunst die een meer
intiem en lyrisch karakter vertoont. Natuurlijk aanvaardt Rubens ook dan nog
opdrachten die grote formaten vereisen, maar in mindere mate dan voorheen.
Bovendien beperkte hij er zich dan vaak toe de ontwerpen in olieverf op paneel te
schetsen en vertrouwde hij de uitvoering op groot formaat aan anderen toe.
Ook op Jordaens werd hiervoor een beroep gedaan, bijvoorbeeld voor de grote
doeken die in 1635 op de triomfbogen prijkten die naar aanleiding van de Blijde
Intrede van kardinaal-infant Ferdinand naar Rubens' ontwerpen in straten en op
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pleinen van Antwerpen werden opgericht. In 1636-1638 heeft hij een viertal grote
doeken geschilderd voor de reeks

Afbeelding 4.
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mythologische taferelen naar Ovidius' Metamorfozen die door Rubens werden
geconcipieerd en voor het grootste deel door een tiental Antwerpse schilders werden
uitgevoerd. Ze waren bestemd voor de Torre de la Parada, het jachtslot van Filips
IV, koning van Spanje, dat zich in de buurt van Madrid bevond.
Van omstreeks 1630 zou Jordaens ook nog als ontwerper van wandtapijten een
intense bedrijvigheid ontplooien. Hiermee trad hij eens te meer in het voetspoor van
Rubens. Maar terwijl Rubens zijn ontwerpen in olieverf op paneel schetste, maakte
Jordaens tekeningen waarin hij boven een opzet van zwart en rood krijt, hier en daar
versterkt door lijnen die met de pen in inkt werden aangegeven en met gedeelten die
in inkt gewassen zijn, waterverf en dekverf aanbracht. Het resultaat dat hij daarmee
bereikte doet meestal heel kleurig en fris aan.
Aansluitend mag terloops worden opgemerkt dat Jordaens één van de meest
produktieve en meest virtuoze tekenaars van zijn eeuw is geweest. In zijn
monumentale Jordaens Drawings (Brussel, 1974) heeft R.A. d'Hulst niet minder dan
423 authentieke tekeningen beschreven en afgebeeld. Alle mogelijke categorieën en
gradaties van de tekenkunst zijn daarin vertegenwoordigd: vlugge compositieschetsen
naast meer uitgewerkte modellen voor schilderijen en wandtapijten, evenals studies
naar levend model, - zowel koppen als naakten, tekeningen van armen, handen en
andere lichaamsdelen, studies van dieren, van drapeersels, van architectuuren
decoratiemotieven (afb. 7).
Jordaens tekende ook kartons op ware grootte van de te weven wandtapijten.
Slechts drie van deze ‘grote patronen’ bleven bewaard: toevallig alle drie in het
Musée du Louvre in Parijs. In tegenstelling tot Rubens, die zich eerder occasioneel
met het ontwerpen van wandtapijten inliet, heeft Jordaens een groot deel van zijn
activiteit aan de tapijtkunst gewijd. Zijn betekenis voor deze tak van de
kunstnijverheid is dan ook zeer aanzienlijk geweest. De vroegste tapijtreeksen die
omstreeks 1630 naar zijn ontwerpen werden geweven, zijn De Geschiedenis van
Odysseus en De Geschiedenis van Alexander, onderwerpen uit de klassieke oudheid.
Vroeg gedateerd zijn ook de Taferelen van het Landleven, waarvan de meeste
betrekking hebben op de jacht en waarin het landschap uiteraard een grote rol speelt.
Zoals eerder vermeld, werd Jordaens na Rubens' dood in 1640 als ‘de eerste
schilder’ in eigen stad en land beschouwd. Het aantal opdrachten voor altaarstukken,
mythologische en allegorische taferelen nam toen ook gestadig toe. Ook buitenlandse
vorsten deden een beroep op zijn talent. Tot de belangrijkste van die opdrachten
behoren een paar werken die hij schilderde voor Amalia van Solms, de weduwe van
Frederik Hendrik van Oranje, ter versiering van haar residentie Huis ten Bosch, in
de buurt van 's-Gravenhage. Een van beide, De Triomf van Frederik Hendrik (1652),
is op een immens doek geschilderd; het meet niet minder dan 8,5 bij 8,20 m!
In diezelfde drukke periode kwamen er ook weer opdrachten voor wandtapijten.
In 1644 sloot Jordaens een contract af met drie Brusselse tapijtwevers voor het leveren
van kartons voor
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Afb. 5: P.P. Rubens. Middenpaneel van de triptiek: De marteling van de H. Stefaan.

een reeks Spreekwoorden. Omstreeks 1650 volgden dan nog de series De Rijschool,
de zogenaamde Grote Paarden. Daarna een ‘kamer’ die Beroemde Vrouwen uitbeeldt.
Van de grote welstand die Jordaens dank zij zijn sterk toegenomen activiteit
verwierf, getuigen nog vandaag twee mooie gevels op de binnenplaats van wat zijn
woning was, die nu langs een poort in de Reyndersstraat bereikbaar is. Deze
binnenplaats maakt deel uit van twee ruime panden, gelegen achter het huis in de
Hoogstraat dat hij in 1618 reeds gekocht had. In 1639 slaagde hij erin deze twee
panden te verwerven en ze, naar Rubens' voorbeeld, door nieuwbouw om te vormen
tot een statige patriciërswoning, waar een ruime werkplaats aan verbonden was.
De stijl van de twee resterende gevels op de binnenplaats, die hun oorspronkelijke
uitzicht nog bewaard hebben, is dermate verwant met die van de architecturale
motieven die wij in
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Jordaens' ontwerpen voor schilderijen en wandtapijten aantreffen, dat het geen twijfel
lijdt dat ze ook naar zijn eigen ontwerp werden uitgevoerd. Ze vertonen alleszins
een zeer aparte ‘Jordaneske’ barokstijl. De datum 1641, die op één van de gevels
voorkomt, wijst erop dat de meester vrijwel onmiddellijk na de aankoop van het pand
de werken moet hebben gestart.
Een ander feit uit het leven van Jordaens mag hier niet onvermeld blijven: zijn
bekering tot het calvinisme. Reeds in 1649 werd vermoed dat hij ‘ketterse’
sympathieën koesterde. Enkele jaren later zouden die evenwel duidelijker tot uiting
gekomen zijn, want tussen 1651 en 1658 werd hij veroordeeld wegens het schrijven
van ‘schandaleuze’ geschriften, - een term waarmee toen ketterse geschriften werden
aangeduid. Dat hij zich alleszins van de roomse kerk had afgekeerd, blijkt in 1660
duidelijk uit het feit dat hij tijdens een rechtsgeding de eed enkel ‘bij God’ aflegde,
zonder de toevoeging ‘en zijn heiligen’, die de toen gebruikelijke eedformule
vervolledigde. (In 1649 had hij die, bij een andere rechtszaak, nog niet weggelaten.)
Wat de omstandigheden betreft die aanleiding gaven tot zijn bekering, wordt
meestal gewezen op de sterke invloed die zou uitgegaan zijn van zijn leermeester en
schoonvader Adam van Noort, van wie onbetwistbaar vaststaat dat hij in 1585 als
‘lutheraan’ bekend stond. Het is niet onmogelijk - maar ook niet bewezen! - dat Van
Noort in het geheim lutheraan was gebleven en wellicht ook in huiselijke kring kritiek
op Rome liet horen. Toch moet worden opgemerkt dat Jordaens, in tegenstelling tot
Van Noort, geen lutheraan werd, maar wel lid van de hervormde kerk en dus het
calvinisme toegedaan, wat toch een verschil uitmaakt. Aangezien Jordaens' bekering
blijkbaar eerst geruime tijd na de dood van Adam van Noort, in 1641, merkbaar
wordt, kan men zich afvragen of zijn vele contacten met de Noordelijke Nederlanden,
die vanaf 1650 toenamen, daar niet méér toe bijgedragen hebben.
Het is opmerkelijk hoe Jordaens onderwerpen heeft uitgebeeld die bijzonder in de
smaak vielen van de protestanten, zonder nochtans strijdig te zijn met het katholicisme.
Bijvoorbeeld Paulus en Barnabas te Lystra, waarvan verschillende versies door hem
werden gemaakt. Hier worden twee volgelingen van Christus - zoals in de
Handelingen der Apostelen wordt vermeld - uitgebeeld op het ogenblik dat ze zich
verzetten tegen het feit dat het volk hun een offer wil opdragen, zoals aan heidense
goden. Dit was een gebeurtenis die door vele protestanten werd beschouwd als een
overtuigend argument tegen de roomse heiligenverering. Ook taferelen als De
Barmhartige Samaritaan hadden vaak een anti-katholieke of althans een anti-klerikale
connotatie: de priester die met een boog om het slachtoffer heenloopt in plaats van
hem te helpen.
Het dient anderzijds vermeld dat zijn bekering tot de hervormde kerk niet heeft
belet dat Jordaens nog tal van belangrijke opdrachten kreeg vanwege kerken en
kloosters, ook nog toen zijn toetreding tot het calvinisme vrij algemeen bekend moet
zijn geweest.
In tegenstelling tot Rubens of Rembrandt, wier kunst tot het einde van hun leven
toe een evolutie doormaakte die kwalitatief in stijgende lijn ging, behoorde Jordaens
tot de categorie van kunstenaars die in hun jeugd en rijpe levensjaren hun beste
werken scheppen en daarna een geleidelijke verzwakking doormaken. Wel wordt
die neergang bij hem af en toe nog onderbroken door verrassend goede prestaties,
maar over het algemeen neemt zijn scheppingskracht af. Bovendien voldeed Jordaens
aan de stijgende vraag naar werk door steeds meer medewerkers bij de uitvoering
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ervan te betrekken, wat de kwaliteit zeker niet ten goede kwam. In de vormgeving
treedt een zekere verstarring op, het koloriet verliest veel van zijn vroegere glans.
Zoals R.-A. d'Hulst al opmerkte zal de hoogbejaarde Jordaens zichzelf tenslotte
artistiek overleven. Toen de Prins van Oranje, de latere Willem III, hem in 1677 in
gezelschap van Constantijn II Huygens thuis bezocht, trof hij de kunstenaar in een
draagstoel aan. Jordaens zei dat hij 86 jaar oud was en raaskalde verder af en toe.
Een jaar later, op 18 oktober 1678, overleed hij. Dezelfde nacht stierf ook zijn oudste
dochter Elizabeth, eveneens ten gevolge van de besmettelijke ziekte die Antwerpen
teisterde. Vader en dochter werden begraven op het protestantse kerkhof van Putte,
waar in 1659 de moeder ook al was bijgezet.
Tot zover deze schets van Jordaens' zeer grote produktie, chronologisch ingepast
in zijn levensloop. Als wij nu enkele kenmerken van zijn kunst trachten te definiëren,
valt het vooreerst op dat de gezichtshoek door de kunstenaar bijna altijd zeer laag
werd genomen. De toeschouwer heeft aldus meestal de indruk dat hij zich vlak onder
een podium bevindt, waarvan het ‘plateau’ zowat ter hoogte van zijn ogen reikt,
zodat hij naar omhoog moet kijken om de personages te zien die op het ‘toneel’
evolueren. Kijkt hij recht voor zich uit, dan ziet hij slechts hun benen en voeten.
Bovendien worden die figuren zoveel mogelijk naar voren in het ‘beeld’ geschoven
en zo dicht mogelijk naast elkaar geplaatst, zodat ze van onderen gezien een zeer
monumentale indruk maken en tegelijk

Afbeelding 6.
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Afbeelding 7.

het zicht op de achtergrond belemmeren. Dit is bijvoorbeeld het geval met De
aanstelling van Petrus als opperherder van de kerk (Sint-Jacobskerk, Antwerpen),
waar de wolken achter de sterk naar voren geplaatste personages ertoe bijdragen om
elk diepteperspectief op te heffen. Wanneer Jordaens het onderwerp in een interieur
situeert, zal hij de wanden achter de personages zoveel mogelijk naar voren schuiven,
zoals in het Laatste Avondmaal (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen), dat vermoedelijk uit 1654-1655 dateert, of zoals in Sint Ivo (uit hetzelfde
museum), dat in 1655-1660 kan worden gesitueerd. Zelfs wanneer hij het gebeuren
in een landschap plaatst zal dat er eerder uitzien als een toneeldoek dat achter de
figuranten werd neergelaten. Wat een verschil met het landschap van Rubens, waaraan
forse, naar de diepte uitlopende diagonalen een grootse dieptewerking verlenen!
Ook wanneer Jordaens in een uitgesproken hoogteformaat altaarstukken uitvoert,
blijft zijn streven om zo veel mogelijk naar voren in het ‘beeld’ te brengen en alle
dieptewerking tegen te gaan. Het treffendst is dat wanneer altaarstukken van Jordaens
met gelijkwaardige van Rubens worden geconfronteerd. Plaatsen wij De marteling
van de Heilige Apollonia van Jordaens naast De marteling van de Heilige Stephanus
(Museum te Valenciennes) van Rubens (afb. 4/5), dan valt meteen op dat in dit laatste
de ruimte achter de figuren als het ware tastbaar is, terwijl in het tafereel van
eerstgenoemde alle perspectiefwerking ongedaan gemaakt wordt door de manier
waarop de uitgebeelde personages het oppervlak vullen.
Dit herinnert er ons aan dat Jordaens als ‘waterschilder’ debuteerde en dat de
‘waterschildering’ als een surrogaat van het veel duurdere wandtapijt mag worden
beschouwd. Het is bekend dat het wandtapijt eigenlijk geen compositie met grote
dieptewerking verdraagt. Heeft Jordaens in zijn geschilderde nabootsingen van
tapisserieën van meet af met deze vereiste rekening gehouden? En is hij, ook toen
hij de ‘waterschildering’ liet varen, hieraan getrouw gebleven? Hoewel die
veronderstelling niet kan worden geverifieerd, omdat er geen waterschilderingen van
Jordaens bewaard zijn gebleven, lijkt ze toch niet zo onwaarschijnlijk.
Het is alleszins een feit dat de keuze van de lage horizon, het zoveel mogelijk naar
voren plaatsen van de figuren en het vullen van het te beschilderen oppervlak op zo'n
manier dat alle perspectief- en dieptewerking opgeheven worden, permanente
eigenschappen zijn van Jordaens' kunst, die doorheen de ontwikkelingsstadia die hij
in zijn lange loopbaan heeft ondergaan, nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. Ze
behoren tot de meest constante wezenskenmerken van zijn kunst. Het paradoxale,
het wondere is hierbij wel dat Jordaens aan zijn figuren desondanks toch een
uitgesproken plasticiteit wist te geven, die op het eerste gezicht onverenigbaar lijkt
te zijn met de door hem beoogde oppervlaktevulling. In feite betrekt hij slechts zo
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weinig ruimte in zijn composities als strikt nodig is om die driedimensionaliteit te
kunnen oproepen en om zijn figuren voldoende beweeglijkheid te laten.
Het verschil van de kunst van Jordaens met die van Rubens kan wellicht nog het
best worden afgemeten door hun beider uitbeeldingen van motieven uit de klassieke
Oudheid met elkaar te confronteren. Wanneer Rubens, die de Latijnse school had
gelopen en die omgang had met humanisten, een god of een held uit de Oudheid
schildert, grijpt hij terug naar een beeld uit de antieke kunst of inspireert hij zich
daarop. Voor Rubens konden deze onderwerpen geen andere gedaante aannemen
dan die welke hij in weergaloze marmeren beelden of reliëfs had leren kennen.
Jordaens daarentegen, die niet zo diep door de Antieken en door de humanistische
cultuur van zijn tijd was beïnvloed, liet zich helemaal niet door zulke voorbeelden
leiden, maar vroeg een of ander volks type om als ‘god’ of ‘held’ voor hem te poseren.
Dat was ongetwijfeld ook het geval wanneer hij de god van de zee uitbeeldde in
Neptunus en Amphitrite (Rubenshuis, Antwerpen), waarin de naakte, welgedane
volksvrouw naast hem nauwelijks haar best doet om er als een godin uit te zien.
Jordaens offert hier als het ware aan de grandezza, die in het tijdvak van de Barok
en van de Contrareformatie van het mythologische, ook van het godsdienstige tafereel
wordt verwacht. Maar zijn kracht ligt nu eenmaal veeleer in de uitbeelding van het
volksleven, de kloeke weergave van burgers en volkstypen, de trefzekere vormgeving
waarmee hij zijn figuren een bepaalde monumentaliteit weet te verlenen, ook in het
warme, rijke koloriet en het milde licht, die althans in zijn beste werken volledig
openbloeien.
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Polyfonie, muziekdruk en instrumentenbouw
Godelieve Spiessens
Polyfonie
Als muziekstad heeft Antwerpen in het verleden een schitterende internationale
weerklank gevonden, meer bepaald op het gebied van de polyfonie tijdens de 15de
en 16de eeuw en als centrum van de muziekdruk en de instrumentenbouw in de 16de
en 17de eeuw. Het eerste muziekleven concentreerde zich in de hoofdkerk, die aan
O.-L.-Vrouw toegewijd was en waar reeds in de 13de eeuw missen ‘cum notis’
gecelebreerd werden en ongetwijfeld ging het hier om Gregoriaanse zang. In 1362
was er reeds een groepje pueri chorali bedrijvig en in 1401 kwamen er twee
koraalzangers bij, zodat er toen acht in totaal waren, die de liturgische diensten
‘versierden’, wat op de beoefening van discant en dus polyfonie wijst.
Ingevolge de pauselijke bul van 1 december 1410 mocht er ook een koor van
twaalf volwassen zangers opgericht worden om discant te kunnen uitvoeren zoals in
Parijs, Reims en Kamerijk. Omstreeks 1435 waren er een achttal volwassen zangers
in dienst, rond 1441 kwamen er twee bij en pas na 1450 werd het aantal van twaalf
bereikt, want aan elke plaats diende een winstgevende fundatie verbonden te worden,
die eerst moest vrijkomen. Tot bij het einde van het Ancien Régime heeft de
Antwerpse Schola cantorum nooit méér dan 20 zangers, nl. acht koorknapen en
twaalf volwassenen gehad, niettegenstaande de beweringen van de 19de-eeuwse
archiefvorser Léon de Burbure, die tot het uitzonderlijk hoog getal van bijvoorbeeld
69 zangers in 1491 kwam, doordat hij alle kapelanen die de koordiensten bijwoonden,
meetelde. Door deze misvatting, gekoppeld aan het feit dat er een aantal internationaal
beroemde componisten als zangmeester of zanger

Een luisterrijke kerkdienst met twee koren en met speellieden, zoals gebruikelijk in de Antwerpse
kathedraal. Prent van Filip Galle naar Joannes Stradanus uit de reeks Encomium musicum, Antwerpen,
1589-1598.

Benedictus Ducis aan het hoofd van een groep zangers en speellieden in het Antwerpse stadhuis.
Geromantiseerd schilderij van Hendrik Houben (1858-1931) in de trapzaal van het Antwerpse stadhuis.
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aan de O.-L.-Vrouwekerk verbonden waren tijdens de 15de en 16de eeuw, werden
tot nog toe de internationale uitstraling en het muziekhistorisch belang van de
Antwerpse school in haar bloeiperiode wel overschat.
Toch moet de Antwerpse kantorij een belangrijke schakel geweest zijn in het
circuit van Europese zangkapellen, want ze werd een kweekschool voor muzikanten
die door de beroemdste buitenlandse muziekkapellen werden aangetrokken en niet
alleen verwierf ze belangrijke pauselijke gunsten, vanaf 1431 koesterde ook hertog
Filips de Goede een bijzondere aandacht voor haar. Aankomende talenten als een
Jan Ockeghem, kwamen er hun opleiding voltooien en zwermden van hieruit naar
andere centra. Anderzijds kwamen ook reeds beroemde componisten in de loop of
bij het einde van een schitterende loopbaan zich een tijdlang in Antwerpen vestigen,
zoals Jacob Obrecht.
De meeste zangmeesters van de hoofdkerk waren ook componist van meerstemmige
missen, motetten, chansons en Vlaamse en Duitse liederen. Een van de eerste met
naam bekende koraalmeesters was de zanger Johannes Pulloys (Kieken? - † 1478),
die achteraf pauselijk zanger werd in Rome; voorzien van een prebende kwam hij
terug naar Antwerpen om er de laatste tien jaar van zijn leven te slijten. Nog geënt
op de universele gotische stijl, vertonen zijn composities reeds eigen Vlaamse
accenten.
Jacob Barbireau († 1491) uit Mons was in 's-Hertogenbosch bedrijvig geweest,
voordat hij in Antwerpen phonascus (zangmeester) werd. Als componist werd hij
hoog gewaardeerd o.a. door de auteurs Johannes Tinctoris en Rudolf Agricola; hij
kan worden beschouwd als een schakelfiguur tussen Ockeghem en Obrecht. Zijn
driestemmig Vlaams lied Een vrolijc
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Vermoedelijk portret van Jacob Obrecht (1496) toegeschreven aan het atelier van Memlinc. Parijs,
privé-verzameling.

wesen werd een internationale schlager en diende o.a. als Cantus firmus voor een
mis van Heinrich Isaac.
Joannes Ockeghem begon in 1443-44 als zanger in de Antwerpse kathedraal en
werd later kapelmeester aan het Franse Hof en de beroemdste componist van zijn
tijd. Hij was een baanbreker die een eigen polyfone Vlaamse stijl ontwikkelde en
werd de leidinggevende figuur van zijn generatie.
Jacob Obrecht was reeds magister cantus in Kamerijk, Brugge en Ferrara geweest
en een beroemd componist, toen hij naar Antwerpen kwam, waar hij in de jaren
1492-1504 slechts met tussenpozen de functie van phonascus vervulde, - hij overleed
trouwens in Ferrara in 1505.
De 16de eeuw werd Antwerpens Gouden eeuw dank zij een hoogconjunctuur van
handel, nijverheid, kunst en wetenschap en dit bracht een grote culturele opbloei en
toevloed van muziektalenten teweeg. Het oproer van de Nederlanden tegen Spanje
zou echter na 1560 het verval inluiden, dat bezegeld werd met de val van Antwerpen
in 1585 en de Scheldeblokkade. Ook in deze eeuw zijn de componisten vooral te
vinden onder de zangmeesters van de kathedraal die immers van ambtswege verplicht
waren om polyfone composities te leveren en die uit te voeren met hun koor.
Noël Bauldeweyn was kapelmeester in de Sint-Romboutskerk te Mechelen, voordat
hij in 1513 naar Antwerpen kwam. Zijn composities, die stijlelementen van Josquin,
Ockeghem, Obrecht en Isaac bevatten, kenden een grote internationale verspreiding.
Van hem is o.a. de Missa Myn liefkens bruyn oghen bekend.
Nicole Carlier verliet Antwerpen in 1522 om zangmeester te worden aan het Hof
van Keizer Karel in Wenen, waar nog steeds een vierstemmige mis van hem in
handschrift bewaard wordt.
Antoine Barbé was zangmeester in Brugge totdat hij in 1528 naar Antwerpen
kwam en er aan zijn lange loopbaan van phonascus begon en stamvader van een
muzikantengeslacht werd. Zijn opvolger Gerard van Turnhout (Geert Jacques) was
zanger in Lier tot aan zijn Antwerpse benoeming in 1562. Nadat de muziekbibliotheek
van de kathedraal in 1566 door de Beeldenstormers vernield was, zette hij zich in

Vlaanderen. Jaargang 42

als kopiist om die weer op peil te brengen. In 1572 werd hij kapelmeester aan het
Hof van Madrid, waar hij in 1580 overleed.
Een nieuwlichter was Hubert Waelrant, geboren in Tongerlo en sinds 1544
tenorsolist in de Antwerpse kathedraal. Hij zou de ontwerper geweest zijn van een
nieuw solmisatie-systeem, nl. Bocedisatio (Voces belgicae), dat hij onderwees in een
in 1547 geopende lekenmuziekschool. In 1554 associeerde hij zich met drukker Jan
de Laet en samen zouden ze een aantal fraaie muziekdrukken uitgeven. Hij was een
modernist die in Antwerpen de nieuwe Italiaanse stijl met gedurfde chromatismen
en modulaties invoerde en dit is toch wel een sterk argument voor de hypothese als
zou hij in Italië geweest zijn. Behalve chansons en motetten, componeerde hij dan
ook madrigalen en villanella's en stelde hij de populaire bloemlezing Symphonia
angelica (1565) samen.
Maar het oponthoud in Antwerpen van Orlandus Lassus, Filip

Kast met matrijzen voor het drukken van Octo missae van De la Hèle, Antwerpen,
Plantin-Moretusmuseum.
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Tielman Susato, eerste bladzijde van het motet Salve Antverpiae, Antwerpen, Susato, 1546.

de Monte en Cypriaan de Rore, die in de jaren 50, allen na een jarenlang verblijf in
Italië, in Antwerpen hun werken kwamen uitgeven, zal hier ook wel bijgedragen
hebben tot de smaakverspreiding van het madrigalisme. Dit werd ook beoefend door
zangleraar Noé Faignient († 1577-78), die de stijl van Lassus imiteerde en daarom
wel eens ‘la scimmia d'Orlandi’ (‘de aap van Orlandus’) genoemd werd, evenals
door Séverin Cornet uit Valenciennes, die zanger in Rome en zangmeester in
Mechelen geweest was en in 1572 naar Antwerpen kwam om er phonascus in de
kathedraal te worden en de dochter van mr. Barbé te huwen. Bij de schorsing in 1581
van de katholieke cultus verloor Cornet zijn betrekking en stierf nog in hetzelfde
jaar.
Na de val van Antwerpen in 1585 kreeg de kathedraal een nieuwe zangmeester,
Andries Pevernage, geboren in Harelbeke, die reeds eenzelfde functie in Brugge en
Kortrijk vervuld had. Zijn eerste dringende taak was het weer op peil brengen van
de zangkapel, die erg verlopen was tijdens het calvinistische bewind. Zijn uitgebreid
oeuvre omvat o.a. madrigalen, beeldmotetten en elogia; in opdracht van drukker
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Phalesius compileerde hij ook de succesrijke bloemlezing Harmonia celeste (1583).
Hij was een eclecticus die de gangbare stijlen handig wist te verwerken en een stap
zette in de richting van de Basso continuo, een fundamentele vernieuwing die de
muziek van de 17de eeuw en een stuk van de 18de eeuw zou gaan beheersen.
De bloeiperiode van de Antwerpse polyfonisten werd pas afgesloten met Cornelis
Verdonck († 1625), een leerling van Séverin Cornet, die jarenlang in dienst was van
de rijke Antwerpse koopmansfamilie Pruynen-De Cordes. Hij kan als de laatste
Antwerpse madrigalist ter plekke beschouwd worden, maar hij publiceerde ook wel
chansons en motetten.
Verdere Antwerpse polyfonisten van internationale allure die de roem van hun
moederstad in Europa uitdroegen, waren: Cornelis Canis, die in 1542 koraalmeester
was aan het Hof van Keizer Karel in Wenen, in 1547 zangmeester werd in Madrid
en in 1561 in Praag overleed; George de la Hèle was achtereenvolgens koraal in
Antwerpen, Zinnik en Madrid en werd nadien zangmeester in Mechelen, Doornik
en Madrid, waar hij in 1587 overleed; Carel Luython († 1620) ging zeer jong naar
Wenen, waar hij organist en kamermusicus werd aan het Habsburgse Hof en behalve
orgelwerk, opmerkelijke madrigalen, motetten en missen produceerde.

Muziekdruk
In de 16de en 17de eeuw werd Antwerpen één van de belangrijkste Westeuropese
centra voor de muziekdruk, dat best de vergelijking kon doorstaan met Venetië,
Augsburg, Nürnberg, Parijs en Lyon.
De oudste gedrukte muziekbladen zijn wel de twee vierstemmige huldemotetten
van Benedictus de Opitiis (Ducis) in het Maximiliaanboek, dat in 1515 door Jan de
Gheet gepubliceerd werd. Dit oudste muziekdruksel werd volgens het xylografische
procédé (houtblok) gerealiseerd.
Als eerste in de Zuidelijke Nederlanden paste Christoffel van Ruremond in 1523
het systeem van de dubbeldruk toe, nl. zwarte noten in typendruk op vier rode lijnen
in blokdruk, voor de Gregoriaanse muziek in zijn liturgische zangboeken. In 1529
verscheen bij Willem Vorsterman het muziektractaatje Livre plaisant, een Franse
bewerking van de Musica getutscht (1511) van Virdung, maar wel met een ander
muziekvoorbeeld, nl. het driestemmige Een vrolijc wesen. Dit komt zowel in
mensurale notatie als in tabulatuur (klavichord, fluit, luit) voor in blokdruk en
vermoedelijk gaat het hier dan om de oudste gedrukte instrumentale muziek in de
Nederlanden, waarbij de Franse luittabulatuur ook voor het eerst op zes i.p.v. op vijf
lijnen genoteerd werd.
In 1539 verleende Keizer Karel het eerste privilege om muziek te drukken in de
Nederlanden aan Symon Cock, wiens eenstemmig psalmboek Een devoot ende
profitelijck boecx-
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ken (1539) dan ook als eerste eigenlijke Nederlandse muziekdruk beschouwd wordt.
Cock gebruikte nog de zwartrode dubbeldruk maar in zijn beroemde Souter Liedekens
(1540) schakelde hij wel van de Romaanse kwadraatnoot over naar de ruitvormige
noot op een vijflijnige balk.
De nieuwe techniek met losse notentypen die de noot op haar bijhorend
balksegment weergeeft, werd in 1542-1543 ingevoerd door Willem van Vissenaecken
en Tielman Susato. Met deze laatste, een Rijnlander die in de Scheldestad zijn
loopbaan als muziekkopiist begonnen was en ook stadspijper werd, nam de Antwerpse
muziektypografie een hoge vlucht. Tot 1561 gaf Susato een zestigtal bundels uit met
missen, motetten, Franse en Nederlandse chansons, madrigalen en een populair
geworden instrumentaal dansboek, nl. Het derde musyck boexken (1551). Als eerste
stimuleerde hij zijn tijdgenoten om liederen op Nederlandse teksten te componeren
en de neerslag daarvan vindt men in zijn eerste en tweede Musyck boexken (1551),
waarin hij ook eigen composities opnam. In 1555 gaf hij reeds een madrigalenboek
van Lassus uit en publiceerde hij ook als eerste een groot aantal werken van Josquin.
Hij mag als de grondlegger van de Nederlandse muziektypografie bestempeld worden.
In de jaren 1554-1566 produceerden componist Hubert Waelrant en drukker Hans
de Laet samen een zestiental boeken met motetten, chansons en madrigalen, o.a. de
succesvolle bloemlezing Symphonia angelica (1565), waarin de nieuwe eigentijdse
muziek aan bod kwam. Vanaf 1560 verschenen er protestantse psalmboeken en in
1564 begaf ook de beroemde Christoffel Plantin zich aan de muziekdruk met zijn
Pseaumes de David, een calvinistisch psalmboek. Séverin Cornet, Claudin Lejeune,
Andries Pevernage, Filip de Monte e.a. lieten hun polyfone werken door hem uitgeven,
waarbij de afzonderlijke stemboeken dan meestal in hoogformaat i.p.v. het
gebruikelijke oblong geleverd werden.
George de la Hèle's prachtige koorboeken Octo missae (1578) in ‘Grande musicque’
dwingen nog steeds de bewondering af. Plantin drukte ook het muziektractaat De
consonantiis van Andreas Papius, maar hij zou zich toch vooral toeleggen op
liturgische zangboeken met Gregoriaanse muziek, waarvan het eerste, nl. een
Graduale Romanum, in 1569 verscheen. In 1581 vestigde de Leuvense muziekdrukker
Peter Phalesius jr. zich in Antwerpen en met hem bereikte de Antwerpse
muziektypografie haar hoogste top, vooral kwantitatief. Met zijn vennoot Joannes
Bellerus en na diens dood alleen, bezorgde hij zowel instrumentale als vocale muziek:
dans- en luitboeken, bicinia, enz., naast eigen bundels van beroemde meesters als
Palestrina, Marenzio, Gastoldi, Vecchi, Lassus, De Monte, enz. Hij gaf ook geliefde
madrigaalverzamelingen uit, zoals in 1583 Harmonia celeste en Musica divina en
in 1592 Melodia olympica. Phalesius' dochters zouden zijn officina tot 1674
voortzetten.
In de ban van de Contrareformatie kende de 17de eeuw een geweldige opbloei
van volkse geestelijke liedboekjes, waarmee Antwerpse drukkers als Hendrik
Aertssens I en II, Jan Cnobbaert, Peter Jouret e.a. zich verdienstelijk maakten.
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Emanuel Adriaenssen, een bladzijde luitmuziek uit Pratum Musicum, Antwerpen, Phalesius, 1600.

Drukkerij Plantin, die verder geleid werd door de erfgenamen Moretus, bleef zich
toeleggen op Gregoriaanse zangboeken in zwartrode druk, evenals het geslacht
Verdussen, dat sinds 1614 bedrijvig was.
Na 1650 bracht Hendrik Aertssens III muziek van Nederlandse en Franse meesters
als Pietro Antonio Fiocco, Alphonse d'Eve, Benedictus Buns, Louis Le Quoynte,
Ghislain Doré e.a. op de markt, maar ook talrijke herdrukken van vooral instrumentale
werken van beroemde Italiaanse meesters als Corelli, Torelli, enz. Na de sluiting van
de Phalesiaanse officina bleef Hendrik Aertssens III de enige en laatste Antwerpse
muziekdrukker van belang; in 1686 kreeg hij zelfs het
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monopolie voor de Zuidelijke Nederlanden. In 1708 verscheen zijn laatste muziekdruk
en daarmee was de rol van Antwerpen als muziektypografisch centrum uitgespeeld.
De Antwerpse componisten lieten hun werken voortaan in Brussel, Amsterdam,
Parijs en Luik drukken.

Instrumentenbouw
Reeds in de 15de eeuw waren er in Antwerpen beroemde orgelbouwers bedrijvig en
sinds de 16de eeuw ook voortreffelijke luit- en vioolbouwers, maar een internationale
topklasse werd bereikt op het terrein van de klavecimbelbouw die niet minder dan
twee eeuwen toonaangevend werd voor Europa. De eerste ‘clavicordiemakers’ waren
van Duitse komaf en verschenen kort na 1600, o.a. Hans van Cuelen, die in 1512
een clavicenon voor Eleonora van Oostenrijk bouwde. Van Joes Karest bleef een
zeshoekig spinet van 1548 bewaard dat tot dusver het oudste overlevende instrument
van Antwerpse makelij is. In 1558 werden de klavecimbelbouwers als specifieke
groep in het Sint-Lucasgilde opgenomen en na 1575 werd de produktie tot een
weergaloze bloei gebracht dankzij het geslacht Ruckers. Vóór 1579 vestigde de
Mechelaar Hans Ruckers († 1598) zich in Antwerpen en werd de grondlegger van
het wereldberoemde atelier, waarvan tot dusver méér dan 130 instrumenten bekend
zijn met als merkteken een roos in verguld lood, waarin de bouwersinitialen met een
geknielde harpspelende engel zijn ingewerkt.
Joannes Ruckers de Jonge († 1642) bracht het tot orgel- en klavecimbelmaker van
het Brusselse Hof en van hem verwierf o.a. de beroemde componist Georg Friedrich
Händel een instrument. Zijn broer, Andreas Ruckers de Oude († na 1651), wordt als
de geniaalste telg beschouwd; in samenwerking met zijn zoon, Andreas Ruckers de
Jonge († ca. 1655), maakte hij

Hans Ruckers de Oude, spinet van 1591. Brugge, Gruuthusemuseum.
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Gonzales Coques, Dame aan een klavecimbel. Detail uit schilderij Jonge geleerde thuis (1640). Kassel,
Schloß Wilhelmshöhe.

35 tot 40 instrumenten per jaar en ook van hen bezat Händel een instrument. Jan
Couchet († 1655), neef en leerling van Joannes Ruckers, werd een vernieuwend en
hoog gewaardeerd bouwer, van wie de Franse hofklavecinist Chambonnières een
instrument bezat.
De overgeleverde Antwerpse produktie bestaat vooral uit virginalen en
klavecimbels. De virginalen waren rechthoekig, soms polygonaal en hadden slechts
één register en dus één snaar per toets. Ze werden onderscheiden in spinetten en
muselaars, al naargelang het klavier meer naar links of naar rechts geplaatst was.
Een typisch Antwerpse creatie was het moeder-en-kind-virginaal met een groot en
een klein uitneembaar manuaal. Virginalen van zes verschillende formaten werden
tot ca. 1660 gebouwd. Pas na 1590 werden er in het Ruckers-atelier klavecimbels of
staartstukken geproduceerd met één of twee manualen van vier octaven. Tegen 1650
werd naar Engels model door Jan Couchet het kort octaaf in het basregister uitgebreid
tot een volledig chromatisch octaaf. De gebruikte houtsoorten waren populier, linde,
beuk, eik, spar, vurehout en de snaren werden aangetrokken door raveof kraaiepennen.
Naargelang van het aantal registers waren er per toets twee of drie snaren in koper
en brons voor de bassen en in staal voor de discant. Twee manualen met elk hun
dokkenrij kwamen sinds 1618 in gebruik en in het begin waren die i.v.m. de
toenmalige begeleidingspraxis transponerend, d.w.z. dat het onderste een kwart lager
stond. Na 1640 werden de manualen unisono gestemd, maar verschilden in volume
en klankkleur en konden gekoppeld worden. Bij het klavecimbel-spinet, was er nog
een virginaal aangebracht aan de ingebogen langszijde van het klavecimbel.
Typisch is de beschildering met roodbruine marmerimitatie en grotesken in
trompe-l'oeil aan de buitenkant. Soms werd de binnenkant van het dekblad met een
tafereel beschilderd door
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Andreas Ruckers de Jonge, klavecimbel van 1646. Antwerpen, Vleeshuismuseum.

meesters als Rubens, Jan Breughel, Hendrik van Balen, Otto Venius, maar meestal
werd het dekblad, evenals de opstanden boven klavier en klankbodem, beplakt met
stroken decoratief papier en Latijnse spreuken. De zangbodem werd in tempera
beschilderd met bloemen, insekten, vogels, vruchten, enz., en rond de roos werd
soms een bloemenkrans met datum aangebracht.
De Antwerpse klavecimbels werden naar alle windstreken, zelfs Brazilië, uitgevoerd
en de bouwtechniek zou tot in de 18de eeuw zelfs door Engelse, Duitse, Franse en
Scandinavische bouwers toegepast worden. Wel ondergingen het meubel en zijn
decoratie de onvermijdelijke stijlwijzigingen. In Antwerpen werd de roemrijke
traditie, die in de jaren 1670-1700 tot stilstand kwam, weer in eer hersteld door Jacob
vanden Elsche († 1772), die in 1713 Antwerps poorter werd en toen de enige lokale
bouwer bleek te zijn. Van hem bleef slechts één instrument bewaard, nl. een
tweemanualig klavecimbel van 1763 in het Antwerpse museum Vleeshuis
(Vleeshouwersstraat).
In 1738 kwam de hoogbegaafde Duitser Jan Daniël Dulcken († 1757) naar
Antwerpen, waar hij de bouwtechniek aanpaste, o.a. door uitbreiding van het manuaal
met een vijfde octaaf. Ongeveer tien klavecimbels van zijn hand, gebouwd in de
jaren 1745-1769, zijn bekend, o.a. één in het Vleeshuis te Antwerpen. Van zijn leerling
Jan Peter Bull († 1804), eveneens van Duitse komaf, bleven vier klavecimbels uit
de periode 1776-1789 bewaard; typisch voor hem is de afgeronde vleugelspits. Bull
wordt beschouwd als de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de Antwerpse
school.
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Nieuwe perspectieven in de Vlaamse operawereld
Johan Thielemans
Voor de situatie van de opera in België is de invloed van Gerard Mortier kapitaal.
Hij heeft in de jaren tachtig de bakens verzet, toen hij de leiding nam van de
Muntschouwburg in Brussel. Hij is naar België gekomen met de bedoeling om het
operaleven aansluiting te laten vinden met het internationale gebeuren en is daar op
een verbluffende manier in geslaagd. Hij heeft een beroep kunnen doen op Duitse
medewerkers, die dikwijls uit de Berlijnse Schaubühne kwamen (zoals Karl-Ernst
Herrmann, Peter Stein). Deze theatermakers hadden voor het gesproken toneel een
model uitgewerkt dat in zijn artistieke ambitie en zijn intellectuele ernst Mortier
bijzonder aansprak. Hij is erin geslaagd om in zijn operahuis dezelfde principes te
laten domineren.
Het hoeft geen betoog dat in zijn streven het theatrale bovenaan stond en het
muzikale wel eens in de verdrukking kwam. Het verklaart waarom alle
theaterliefhebbers zich aangesproken voelden door de opvoeringen in de Munt. De
invloed ervan op het volledige theaterbestel is dan ook niet te onderschatten.

Operatie VLOS
De opera in Antwerpen bevond zich in de jaren zeventig in grote nood en een eerste
poging om het hele bedrijf op een hoger peil te brengen, had onder intendant Van
Impe weinig succes. Toen hij zijn zinkend schip verliet, moest er dringend wat aan
gedaan worden, want met zijn opvolger Sylveer Van den Broeck ging het alleen van
kwaad naar erger. Het was de triomf van het provincialisme op een ogenblik dat in
Brussel de deuren wijd open stonden op een frisse Europese wind. De toenmalige
minister van cultuur, Patrick Dewael, heeft zich het lot van de instelling aangetrokken
en kwam vlug tot het besluit dat alleen zeer drastische middelen in staat waren om
het huis te redden.
Nochtans is het de Belgische gewoonte om in zulke omstandigheden flink te
schipperen. Maar Dewael heeft de politieke

Silent Screams, Difficult Dreams door Eugeniusz Knapik en Jan Fabre. (Produktiefoto: Troubleyn,
1992)

moed opgebracht om de zaken krachtdadig aan te pakken, ook al wist hij dat hij zich
daarmee een pak moeilijkheden op de hals haalde. Hij kon Gerard Mortier voor zijn
plannen winnen en van toen af wist hij dat hij dankzij het gezag van Mortier kans
op slagen had. De operatie VLOS werd opgezet en het resultaat loog er niet om. Het
orkest en het koor ondergingen een gedaanteverwisseling. Rudolf Werthen,
aangetrokken als muziekdirecteur, heeft zich hierbij van zijn beste kant laten zien,
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want bij zijn aanstelling vroegen velen zich af of hij wel de juiste man was om een
nieuw orkest te vormen. Al van bij de eerste concerten en operavoorstellingen bleek
dat hij een opmerkelijke orkestklank had gesmeed, een solide basis voor verder werk.
Daarnaast had Mortier het geluk dat Peter Burian als koorleider twee jaar vrij had.
Burian is in operakringen internationaal gerespecteerd, want hij was dirigent geweest
van de Wiener Sängerknaben en had de koren van het Londense Covent Garden
geleid. Wat Burian, met strenge hand, te voorschijn toverde, dwong overal
bewondering af. De muzikale pijlers van het Antwerpse huis stonden daarmee stevig
en garandeerden dat ook in Antwerpen het internationale operanouveau zijn intrede
kon doen.
De opdracht van Mortier was tijdelijk en werd nog eens flink ingekort toen plots
bekend werd dat hij het festival van Salzburg zou gaan leiden.
Zijn opvolger werd Marc Clémeur, die een gouden geschenk kreeg. Alleen moest
hij nu een boeiende artistieke politiek uitdokteren. Clémeur koos voor drie
aandachtspunten: Puccini, barokopera, hedendaags werk.

Puccini
Puccini is één van de meest gespeelde componisten in de wereld. Hij staat vaak voor
alles wat traditioneel is: muziek die rechttoe rechtaan dramatisch is en daarom de
beste voedingsbodem is gebleken voor de filmmuziek uit Hollywood; geschiedenissen
die rechtstreeks uit het negentiende-eeuwse
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Jergenij Onegin (P.I. Tsjaikovski), De Vlaamse Opera, seizoen 89-90. (Foto: Annemie Augustijns)

melodrama stammen en daarom schaamteloos op de traanklieren van de toeschouwer
willen inwerken, - Madame Butterfly zonder tranen is een mislukte voorstelling,
meent menig operafan. In België heeft Puccini iets controversieels gekregen, sinds
Gerard Mortier Puccini tweederangs en totaal voorbijgestreefd heeft verklaard.
Clémeur is het met dit alles niet eens. Hij meent dat Puccini's partituren weinig recht
wordt gedaan. Ze zijn niet larmoyant, maar subtiel. De verhalen kunnen ons nog
boeien als we ze toevertrouwen aan regisseurs met verbeeldingskracht. Daarom heeft
hij een Puccini-cyclus opgezet om zijn stelling te bewijzen. Hij heeft voor het
muzikale gedeelte een beroep gedaan op de Zwitserse dirigent Silvio Varviso en
voor de theatrale kant op de Canadees Robert Carsen. In beide gevallen heeft Clémeur
een gelukkige hand gehad, want Varviso heeft het orkest de partituren heel muzikaal
en genuanceerd laten spelen, zodat de holle bombast uit de uitvoering is verdwenen.
Carsen heeft voor elke opera een verrassende vorm gevonden, zodat geen enkele van
de opvoeringen oubollig kan worden genoemd. Manon Lescaut heeft hij met luxe,
overdaad en een topzware symboliek bijna versmacht, maar in Tosca heeft hij een
bijzonder lucide visie op de tekst geboden. Tosca (als toneelstuk oorspronkelijk
geschreven voor Sarah Bernhardt in de sterrol) heeft te maken met politiek en theater,
vindt Carsen, en voor theatermensen is het moeilijk om authentiek te zijn. Het
melodrama moet in deze versie wijken voor een reflectie over het fenomeen ster,
waardoor het werk een onvermoed moderne lading krijgt. Voor de opera Turandot
is Carson nog veel radicaler te werk gegaan. Het verhaal wordt geacht zich af te
spelen in China, maar Carsen laat alle anekdotische franjes varen en concentreert
zich op de nachtmerrieachtige situatie, waarbij de angst van de man voor de vrouw
centraal staat. Carsen geeft dit gestalte in pakkende beelden, waarbij hij virtuoos met
het koor omgaat. De opera wordt een ritueel gebeuren dat gaat over de angsten van
het publiek en China kan op geen enkel ogenblik als alibi dienen om de problematiek
niet onder ogen te zien. Vooral de laatste twee ensceneringen geven een radicaal
nieuwe lezing van oude, vertrouwde teksten. Meteen vindt de Vlaamse Opera hier
aansluiting met één van de wezenlijke karaktertrekken van de internationale
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operavernieuwing. Het bekende repertoire wordt aan een nieuwe analyse onderworpen
en de regisseurs bieden een nieuwe, soms eigenzinnige, vaak verrassende lezing.

De Barokopera
Dat in de Vlaamse Opera ook de barokopera een belangrijke plaats op het repertoire
krijgt, is een beslissing waar een Vlaamse operadirecteur de dag van vandaag niet
onderuit kan. Niet alleen is de barokmuziek het commerciële succes van de laatste
twintig jaar bij uitstek, niet alleen poogt men in de ons omringende landen de
barokopera weer een kans op de bühne te geven, maar vooral is het zo dat bij al die
pogingen Vlaamse musici een voorname rol spelen. Je kan dus niet voorbijgaan aan
Jos Van Immerseel, Philippe Herreweghe, René Jacobs of Siegiswald Kuycken. Dat
hun talenten in de jaren tachtig door Gerard Mortier nauwelijks gebruikt zijn, is één
van de zwakke punten van zijn overigens schitterend beleid geweest. In Antwerpen
hebben de barokspecialisten nu een vaste stek. Muzikaal zijn de opera's van
Monteverdi, Händel en Haydn (geen barokcomponist, maar toch op zijn plaats in dit
rijtje) telkens interessant ten gehore gebracht, maar geen enkele van deze opera's
heeft theatraal een overtuigend antwoord gekregen. De barokopera is erg weerbarstig
en zijn vorm leent zich niet tot de toneelmatige aanpak die nu zeer gegeerd is. Door
de zwakke ideeën van de regisseurs wordt het al te makkelijk lullig of oeverloos saai.
Hier is dus werk op de plank, want de opvoeringsstijl is nog niet gevonden. Het
gevolg hiervan is dat de getoonde werken eerder tot het rariteitenkabinet blijven
behoren en hun eclatante intrede tot het repertoire nog niet hebben gedaan. De
historische muzikale aanpak maakt deze partituren springlevend, maar de inhoud en
de gestuele reto-
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riek blijven ons vreemd. Onze nieuwsgierigheid wordt voldaan, want we ontdekken
nieuwe muziek, maar ons gevoel blijft te vaak onberoerd.

Het hedendaagse werk
Elk groot operahuis dat zich respecteert, vindt het noodzakelijk om de hedendaagse
opera aan het publiek voor te stellen. Het is de enige manier om te ontsnappen aan
het gevaar museumkunst te worden, waar dezelfde grote (en minder grote) teksten
eindeloos herkauwd worden. Maar de grote schouwburgen kennen op dit punt grote
moeilijkheden. Ik denk hier in de eerste plaats niet aan de financiële risico's, maar
wel aan de beperkingen die in de structuur van de huizen zelf aanwezig zijn. Deze
operahuizen beschikken over een groot koor en een groot symfonieorkest.
Componisten voelen zich verplicht om met deze grote middelen om te gaan. De vraag
of deze uitvergroting van emoties nog wel een hedendaagse snaar raakt, wordt vaak
niet gesteld. Op die manier bouwt de nieuwe opera vaak voort op reeds
voorbijgestreefde inhoudelijke en theatrale gegevens. Je ziet dat componisten in de
meeste gevallen naar de gecanoniseerde teksten van een vorige generatie grijpen.
Kafka is dan een schrijver die verschillende malen tot onderwerp van zingen gekozen
wordt. Maar de toneelbewerkingen van Kafka's teksten dateren van kort na de Tweede
Wereldoorlog, toen zoiets nog gold als het topje van de avant-garde-kunst. De tijden
zijn in het theater sterk veranderd, maar weinig talrijk zijn de componisten die deze
omwenteling van dichtbij hebben meegemaakt. Dat verklaart waarom zo weinig
belangrijke regisseurs bezig zijn met het ensceneren van nieuwe werken. Zo komt
het dat het heel moeilijk is om een antwoord te formuleren op de vraag of de
hedendaagse opera in enige mate het moderne levensgevoel

Silent Screams, Difficult Dreams door Eugeniusz Krapik en Jan Fabre. (Foto: Troubleyn)

vangt. Hier lijkt het alsof de opera vooral krijgt af te rekenen met zijn vampirisch
karakter. Opera trekt in de regel talent aan dat zich eerst op andere gebieden heeft
gemanifesteerd, iets wat geldt zowel voor theatermakers als schrijvers. Een originele
kijk, vanuit een eigen reactie op de wereld, is zoniet onbestaande, dan toch hoogst
zelden.

Jan Fabre
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In de Vlaamse Opera heeft de artistieke leiding de kans gegrepen om met deze gang
van zaken te breken. Toen Michel Uytterhoeven (nu werkzaam bij Antwerpen '93)
nog bij de Vlaamse Opera werkte, heeft hij zich met enthousiasme ingezet voor de
eerste opera van Jan Fabre. Toen Fabre voor het eerst met het plan voor een opera
kwam aanzetten bij Hugo Degreef, was hij nog een rijzende ster en een enfant terrible.
Het project, waar Fabre een groot orkest en een koor wilde, kon alleen uitgevoerd
worden, indien een groot operahuis mee in de boot wilde stappen. Toen enkele jaren
later de Vlaamse Opera bereid was om de gok te wagen, was Fabre internationaal
beroemd. Dat geeft aan hoe lang het duurt vooraleer een idee in de operawereld
uiteindelijk concreet gestalte krijgt. Fabre had zich voorgenomen om zijn eigen
theatrale wereld - gebaseerd op repetitieve patronen en een sterk ritueel bewustzijn
- naar een opera te vertalen. Hij kwam, na heel wat zoeken, bij een Pools componist
terecht, die bereid werd gevonden om het libretto van muziek te voorzien. Eugeniusz
Knapik maakte voor het eerste deel van de trilogie, The Minds of Helena Troubleyn,
een weinig persoonlijke partituur. Het was hedendaagse muziek zoals ze te voorzien
en te verwachten was, waarbij de componist voor de orkestpartij schatplichtig was
aan het vocabularium van een hele reeks grote voorgangers. Daarnaast was de vocale
behandeling van de tekst van een wat schrale eenvoud. Als de opera indruk maakte,
dan was dat dank zij de aanpak van dwarsligger Fabre. Het geheel klopte als
theatervoorstelling niet helemaal, omdat Fabre zijn eigen theatrale wereld niet wist
te integreren in de mogelijkheden die een opera biedt.
Zo is me sterk bijgebleven dat Fabre geen valabele of verrassende oplossing wist
te bedenken voor het operakoor. Zijn werkstuk had wel zijn onvervreemdbare
signatuur waar het de behandeling van de tijd betreft. In de tijdspanne van de
opvoering gebeurde alles en niets, een snijlijn die in al het theaterwerk van Fabre
virtuoos en risicovol bewandeld wordt. Het eerste deel van deze trilogie leverde
vooral het bewijs van de grote moeilijkheden die er ontstaan als twee werelden elkaar
wat onverwachts ontmoeten. Je bent wel gedwongen te constateren dat Fabre, in
deze wereld waar hij niet thuis is, plots gedwongen is om te buigen voor de conventie,
zodat het eindresultaat sterk aan persoonlijkheid inboet. (In het kader van Antwerpen
'93 zal het tweede deel, Silent Screams, Difficult Dreams, te zien zijn, een opera die
in september 1992 in Kassel, als afsluiting van Documenta, in première is gegaan.)
De vraag is of deze moeilijke strijd altijd in het nadeel van de vernieuwer of de
iconoclast moet uitvallen. In een
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operahuis wordt de normale activiteit gedomineerd door oudere uitdrukkingsvormen,
zodat het nieuwe onvermijdelijk op grote weerstanden stuit.

Naar 2000
Door de interesse die opera nu in brede kringen opwekt, zijn er steeds meer
componisten en theatermakers die zich met dit genre willen bezighouden. Door de
hoge investeringskosten en de financiële risico's kunnen de grote huizen slechts met
grote voorzichtigheid nieuwe werken op het programma nemen. Wie tot de opera
toegelaten wordt, mag zich dus heel gelukkig noemen. Maar, zo kan je terecht vragen,
waar moet al die andere creatieve energie naar toe? Als ze zou verloren gaan, zou
dat zonder meer zonde zijn. Daarom zien we in de laatste tijd steeds meer initiatieven
ontstaan, waarbij opera op een kleinere schaal wordt gemaakt. Vroeger had men
hiervoor de term ‘kameropera’, maar deze term is in onbruik geraakt, omdat de vorm
van de nieuwe werken vaak weinig te maken heeft met wat kameropera's normaal
zijn: grote opera's op kleine schaal uitgevoerd.
In de geschiedenis van het theater zijn er in de twintigste eeuw werken voor kleine
bezetting geschreven die een volwaardig artistiek produkt zijn, omdat ze de beperkte
middelen niet als een tekort, maar als een uitgelezen kans beschouwen. Het
meesterwerk van de twintigste eeuw is op dit gebied ongetwijfeld L'histoire du soldat
van Stravinsky. Het is niet alleen een stevige partituur, maar ook één van de
origineelste werken van de componist. Dichter bij ons zijn de plezierige en verrassende
muziektheaterstukken van Mauricio Kagel een levend bewijs voor het feit dat hier
volledig nieuwe wegen kunnen worden gegaan.
Kleine afmetingen zijn voor produkties een voorname troef. Het is alsof
afwezigheid van grote financiële eisen en logge apparaten aan de verbeelding vrije
teugel geeft. Hier in Vlaanderen zien we verschillende initiatieven ontstaan, waarbij
precies geopteerd wordt voor deze kleine vorm, omdat daar de weg open ligt voor
het volstrekt nieuwe. De theatrale ruimte kan naar believen naar de hand van de
theatermaker worden gezet en op het vlak van de muziek kan de componist met groot
gemak voor onvertrouwde bezettingen opteren. Daarom zijn de initiatieven van
Transparant (met vooral Vlaams talent), van Walpurgis (met een grotere internationale
inslag en een duidelijk afgetekende produktiepolitiek) en van de Singel van het
grootste belang. Die drie instanties schakelden zich zonder moeite in een brede
internationale context in, want zowat overal in de wereld zijn gelijkaardige initiatieven
aan de gang. Ook hier schuilen gevaren: componisten en theatermakers die voor het
kleine opteren, zijn wel eens behept met de vrees voor de grote uitdaging. Ze kunnen
het werken op kleine schaal ook zien als een soort voorbereidingstijd voor het grote
werk, dat dan pas tot stand zou komen als de grote scène hen roept. Maar als deze
gevaren ontweken worden, zit de mogelijkheid er dik in, dat we hier een artistieke
activiteit krijgen, die in de jaren negentig het aanschijn van de operakunst grondig
zou kunnen wijzigen. Dan zou het maken van theater met teksten op muziek weer
een echt avontuur kunnen worden. De toeschouwer zou naar deze creaties gaan met
de hoop van het nog niet geziene, het nog niet eerder beleefde mee te maken. Dit is
immers het waarmerk van elke echte levende kunst.
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Zo zien we dat de vernieuwde energie die we in de jaren tachtig in de operahuizen
van Brussel en Antwerpen hebben meegemaakt, verstrekkende gevolgen heeft. De
opgewekte interesse bij de kunstenaars is van die aard dat deze twee grote huizen
onmogelijk ruimte bieden om alles een plaatsje te geven. Daarom ontstaan er nieuwe
initiatieven, maar door de verandering van schaal ontstaan er ook nieuwe ideeën.
Het zou mooi zijn, als we bij de eeuwwisseling konden schrijven dat vanuit dit kleine
werk de activiteit van de grote huizen ten slotte grondig gewijzigd werd. Maar dat
is een wat stoute droom, omdat de inertie, eigen aan alle grote instellingen, niet te
onderschatten valt. Veel realistischer en belangrijker is het te hopen dat we in het
jaar 2000 mogen terugblikken op een decennium dat in zijn muziektheater op kleine
schaal een wezenlijke bijdrage heeft geleverd tot het bewustzijn van de mens zoals
hij doorheen de moeilijke jaren negentig is gekomen. Zoveel talentvolle mensen
staan klaar om zich op dit genre te werpen, dat de kans reëel is dat dit muziektheater
mee het aangezicht van dit laatste decennium van een gepijnigde eeuw zal bepalen.
Als we van de vernieuwde belangstelling voor opera spreken, denken we vandaag
nog altijd aan het herlezen van bekende teksten. Opera zou zich pas echt vernieuwen,
als later zou blijken dat dit de eerste stap was naar een werkelijke, diepgaande en
vitale vernieuwing. Dat kan alleen als opera modern zou zijn in zijn nieuwste uitingen.
Het is te optimistisch te stellen dat dit vandaag de dag reeds zo is. Neen, precies op
dit terrein schuilt de grote uitdaging voor de jaren die komen.

Vlaanderen. Jaargang 42

31

Prospero's offer
Intercultureel theater als ontmoeting
Geert Opsomer / Erwin Jans
‘Uit heeft nu mijn tovermacht,
Wat mij rest is eigen kracht;
Die is luttel; 't staat aan u;
Of ik balling blijf, of nu
Napels zie. 'k Herwon mijn troon,
Schonk verraad genâ voor loon;
Kluistre thans uw tooverwoord
Mij niet langer aan dit oord,
Maar de klank van hand op hand
Voer' mij uit dit woeste land!
Vulle uw juichtoon zoel mijn zeil,
Hieraan hangt mijns levens heil;
Niets verlang ik dan uw gunst.
'k Derf mijn geesten thans en kunst;
Wanhoop is mijn eind, tenzij
Vroom gebed mijn ziel bevrij,
En mij, nimmer smeekensmoe,
Al mijn schuld vergeven doe!
Hoopt gijzelf eens op genâ,
Dat uw gunst mij dan ontsla!’
(Epiloog uit De Storm, W. Shakespeare vert.: L.A.J. Burgersdijk)

Op de scène staat een slanke, rijzige gestalte, gehuld in een lange blauwe mantel met
in de rechterhand een houten staf: de staf van een tovenaar, maar ook de staf van een
zwerver. De gestalte is Prospero en de woorden die hij tot het publiek richt en die
als motto aan deze tekst voorafgaan, worden beschouwd als Shakespeares artistieke
testament. Prospero richt zich tot het publiek met een ongewone vraag, een vraag
om bevrijd te worden. Voor ons staat een man die afstand doet van zijn tovermacht
en de gunst vraagt van de toeschouwers. Het is niet moeilijk om in de figuur van
Prospero Shakespeare zelf te herkennen, die in zijn laatste stuk afstand doet van zijn
tovermacht, zijn verbeelding en zijn werk nu definitief in de handen legt van het
publiek.
Maar de voorstelling waar het hier over gaat, La Tempête in een regie van Peter
Brook, laat een totaal andere interpretatie toe. De slanke, rijzige gestalte is namelijk
de Afrikaanse acteur Sotigui Kouyaté. Prospero de tovenaar is ook Prospero de
vreemdeling die plots voor ons staat: ‘Wat het eerst opvalt is het bijzondere aan hem:
die ogen, lippen, jukbeenderen en huid die anders zijn, onderscheiden hem en
herinneren ons eraan dat daar iemand staat.’ Dit is geen beschrijving uit Shakespeares
stuk, maar een passage uit Julia Kristeva's boek De vreemdeling in onszelf. Prospero's
vraag is niet louter de vraag van een kunstenaar om de toegang tot de verbeelding
van de toeschouwers, maar ook de vraag van een vreemdeling om de toegang tot hun
land.
Voor het theater dat Peter Brook maakt met acteurs uit verschillende culturen en
dat zich inspireert op niet-Westerse theatertradities, wordt sinds een aantal jaren de
term intercultureel theater gebruikt. Andere theatermakers die in dit verband vaker
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vermeld worden, zijn Ariane Mnouchkine en Eugenio Barba. In eigen land verdient
het belangrijke, maar vaak gemarginaliseerde werk van Tone Brulin in deze context
aandacht. In zijn boek Le théâtre au croisement des cultures acht de Franse
theaterwetenschapper Patrice Pavis de tijden even gunstig als moeilijk voor wat hij
omschrijft als een théâtre de culture(s), een theater van cultu(u)r(en). Dat theater
zou het experiment en het repertoire van de binnen zijn eigen grenzen moe
geëxperimenteerde en esthetiserende Westerse theatertraditie kunnen aflossen. Het
moment is terzelfdertijd goedgekozen én ongunstig. Goedgekozen omdat het besef
van een veelheid van culturen nooit zo groot en uitdagend geweest is als nu, ongunstig
omdat het vandaag onduidelijker dan ooit voorheen is hoe dat explosieve,
onherleidbare mengsel van culturen gehanteerd kan worden.
Pavis belaadt het theater met een grote verantwoordelijkheid in de creatie van een
intercultuur wanneer hij aan het begin van zijn boek stelt: ‘Van een dergelijke kruising
is de theatrale mise-en-scène vandaag misschien wel de laatste wijkplaats en

Sotigui Kouyaté als ‘Prospero’.
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het meest gestrenge laboratorium: zij ondervraagt al deze culturele representaties,
laat ze zien en laat ze beluisteren, verbeeldt ze zich en eigent ze zich toe door middel
van de scène en de zaal.’ Meteen rijst ook de vraag naar de gemeenschap, de te
vormen ‘interculturele’ gemeenschap, die zich niet langer in politiek-economische
categorieën laat beschrijven.

Het theater als laboratorium
De ruimte waarin het théâtre des culture(s) moet plaatsvinden, omschrijft Pavis via
een metafoor die typisch Westers is en die de artistieke vernieuwingsbeweging in
deze eeuw gedomineerd heeft: het laboratorium en daarmee samenhangend het
experiment. In een laboratorium worden het onbekende en het vreemde geëxploreerd
in een oneigenlijke context, een afgesloten ruimte waarbinnen de regels bepaald
worden door wie het experiment uitvoert. Dat geldt niet alleen voor wetenschappelijke,
maar ook voor artistieke en culturele fenomenen. De uiteindelijke bedoeling van het
laboratoriumonderzoek is een oplossing te bieden waar bestaande (culturele) theorieën
te kort schieten, ze te vernieuwen door zich het onbekende stap voor stap toe te
eigenen, door het vreemde te ont-vreemden en het te integreren in de Westerse cultuur.
Het Westerse denken in zijn totaliteit kan door de metafoor van het laboratorium
gekarakteriseerd worden.
Gedurende de twintigste eeuw heeft ook de Westerse scène geëxperimenteerd met
een aantal vreemde theatervormen, vooral Oosterse (Japanse, Chinese, Indische,
Indonesische) en in mindere mate Afrikaanse. De laboratoriumsituatie werd bepaald
door de Westerse theatermakers zelf die een esthetische oplossing zochten voor de
crisis van het Westerse theater, i.c. de crisis van het psychologisch realisme en van
het burgerlijke theaterillusionisme. Antonin Artaud was gefascineerd door de Balinese
dansers die hij omschreef als ‘geanimeerde hiërogliefen’. In hun geometrisch-abstracte
lichaamstaal zag hij een uitweg uit het burgerlijke theater dat door het woord, de
tekst gedomineerd werd. Ook Bertolt Brecht vond in het Oosterse theater modellen
voor zijn nieuwe theaterpoëtica. Hij ontvreemdde a.h.w. het Chinese theater om het
te gebruiken als een wapen tegen het illusionisme van het Westerse theater. In zijn
handen werden de epische elementen van de Pekinese opera omgesmeed tot
vervreemdingstechnieken ten dienste van de kritische ratio van de Westerse
toeschouwer en acteur.
De laboratoriummetafoor illustreert een fundamenteel Westerse manier van denken:
experimenteren, rationaliseren, functioneel maken, integreren of zich eigen maken,
begrijpen, oplossen, enz. Ze trekt het niet-Westerse theater binnen de vertrouwde
grenzen van het eigen territorium en initieert een proces dat het onbekende bekend
maakt en het vreemde ontvreemdt. Tegenover het theater als laboratorium willen wij
in wat volgt een andere metafoor herwaarderen. Het gaat om een veel ouder, zelfs
archaïsch beeld - en daarom ook met de nodige omzichtigheid te gebruiken - dat de
oorsprong van het theater oproept en diep verankerd ligt in de meeste culturen: het
theater als offerplaats. In het offergebeuren is het traject dat afgelegd wordt
tegengesteld aan dat van het laboratoriumexperiment: het onbekende, het vreemde,
het niet vertrouwde wordt niet eigen gemaakt, maar het bekende, vertrouwde onteigent
zich voor een ogenblik om met het vreemde (het goddelijke) in contact te komen.
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Het theater als offerplaats
Zowel het Griekse theater als de tweede geboorte van het Westerse theater uit de
christelijke liturgie in de Middeleeuwen, dragen in zich de sporen van een offerritueel.
Van de tragos, de offerbok, en de Dionysische offerrituelen tot de Middeleeuwse
paasrituelen, die de dood, het offer en de verrijzenis van het Lam Gods uitbeeldden,
had het offergebeuren een verbindende, gemeenschapsvormende werking. De Griekse
tragedie en het Middeleeuwse theater kwamen tot stand binnen een hechte
gemeenschap en verzekerden tevens het voortbestaan daarvan.
Geconfronteerd met de overblijfselen van het Romeinse theater in Orange
verzuchtte Rainer Maria Rilke aan het begin van

Hamlet / Maschine. Deutsches Theater Berlin.
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deze eeuw: ‘Er is geen toneel, er is geen toneel meer, daar is een gemeenschap voor
nodig.’ Hij verwoordt daarmee het pijnlijke inzicht van het moderne theater, dat
scherper dan welke andere kunstvorm ook, de kloof met de gemeenschap heeft
ervaren. In onze tijd vermag het theater niet langer de gemeenschap te beroeren en
staat het eerder in het teken van de verspreiding, de fragmentering, de breuk met de
stabiele maatschappij. Een eeuwenlange theatertraditie van burgerlijke personages
met een individuele psychologie, in drama's waar privé-conflicten centraal staan,
hebben de herinnering aan de scène als offerplaats van de gemeenschap uitgewist.
Wat betekent het dan in de huidige omstandigheden het theater opnieuw te verbinden
met de offerplaats? Hoe kan de gedachte van een interculturele (theater)gemeenschap
daarmee in verband gebracht worden? Hoe moet de gesuggereerde verhouding tussen
het sacrale, het theatrale en het interculturele gedacht worden? Staan al deze termen
niet in het teken van een diepe onmogelijkheid?

Het buiten
Het offer herinnerde de archaïsche mens aan de grens met het sacrale en het
goddelijke. Het herinnerde hem aan het bestaan van een ‘buiten’, aan het bestaan
van een grens die niet straffeloos overschreden kon worden, die schrik en ontzag
inboezemde. Een grens die het maatschappelijke afbakende, inperkte en tegelijk
mogelijk maakte. Van dit sacraal-religieus moment is er in het moderne
gemeenschapsleven een nietszeggende lege plek achtergebleven.
Na de dood van God wordt het offer anathema voor het moderne verlichte
bewustzijn, dat iets ‘buiten zichzelf’ niet aanvaarden kan. Het zelfgenoegzame
moderne subject ervaart geen andere grens dan de grens die het zichzelf stelt: het
cartesiaanse cogito ergo sum bakent het territorium af van het (zelf)bewustzijn. Het
vreemde, het andere (de vreemde, de andere) wordt gekoloniseerd en gedwongen
aangepast aan het eigen systeem. Die imperialistische houding is de houding die we
hoger omschreven als een functie van het laboratorium. Het moderne bewustzijn
experimenteert (met zichzelf, met het andere) onder het dubbelgesternte van de
vooruitgang en de emancipatie.
Maar in de oneigenlijke ruimte van het laboratorium wordt het vreemde ontvreemd
en dus in zijn anders-zijn ontkend. De prijs die voor die ontkenning betaald wordt,
is die van een irrationele angst voor wat buitengesloten wordt. Wanneer er geen
ritueel, geen offer meer is waardoor de mens in de nabijheid van het vreemde kan
verblijven, manifesteert dat vreemde zich op een veel destructievere manier en keert
zich tegen de mens. Die angst voor wat achter de grenzen ligt, is wat in onze moderne
cultuur is overgebleven van het sacrale. Xenofobie, racisme, fascisme zijn uitingen
van die angst. In haar angst plooit de gemeenschap zich op haar eigen territorium
dicht en ontwikkelt een obsessie voor ‘zuiverheid’, die gepaard gaat met een
irrationele haat voor alles wat vreemd en anders is.

De grens van de mens
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De Franse denker Georges Bataille heeft zich diepgaand beziggehouden met de
problematiek van het (verdwijnen van het) offer en de consequenties daarvan voor
de gemeenschap. Het is mogelijk om in zijn voetspoor de geschiedenis van het
Westerse denken als een denken van het offer te volgen. Het laat ons toe de
verhouding van het theater tot het andere, het vreemde (het interculturele theater),
in een breder perspectief te plaatsen. Het perspectief van een aantal eigentijdse
filosofen als Levinas, Bataille, Blanchot, Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, die
gewezen hebben en blijven wijzen op de noodzaak de grenzen van de Westerse
totalitaire en subjectgerichte cultuur te doorbreken om ze van haar
zelfgenoegzaamheid en van haar ondergang te redden.
Bij Bataille heeft het denken over de grenzen van de mens en over de dood van
het goddelijke geresulteerd in een herbepaling van de sacraliteit in onze cultuur. ‘God
is niet de grens van de mens’, schrijft hij, ‘maar de grens van de mens is goddelijk.
Anders gezegd de mens is goddelijk waar hij zijn limiet ervaart.’ Door zijn eigen
eindigheid, zijn ‘buiten’, op te zoeken en te erkennen, door zichzelf te verliezen,
realiseert de mens in onze tijd het sacrale moment waarvoor hij vroeger het religieuze
offer nodig had.
Woorden als ‘gemeenschap’, ‘sacraal’ en ‘offer’ moeten in deze context niet in
een eng religieuze of nostalgische betekenis worden opgevat. Het gaat niet om een
terugkeer naar een vroeger stadium in de geschiedenis. Ze staan veeleer voor een
houding van openheid, van ontvankelijkheid, van zelfverlies: een gerichtheid op de
ontmoeting met het andere dan zichzelf, met het buitengebied dat het Westerse denken
zo krampachtig heeft proberen te ontkennen. Het offer maakte het voor de mens en
voor de Westerse cultuur als geheel mogelijk om zich in dat grensgebied te begeven.
Is het zo dat het theater op dit ogenblik in onze samenleving een dergelijk grensgebied
is, of zou kunnen zijn? Is de scène, om met Patrice Pavis te spreken, de laatste
wijkplaats, het oord bij uitstek voor een ontmoeting met het andere, het vreemde,
precies omdat ze nog iets van haar oude sacrale functie als offerplaats van de
gemeenschap heeft behouden?

De vreemdeling
De confrontatie met dit zelfverlies en met het andere dan zichzelf heeft zich in onze
samenleving uitgekristalliseerd in het beeld van de ontmoeting met de vreemdeling
en met de vreemde culturen. De vreemdeling is in de plaats getreden die door de
dood van de goden leeg is achtergelaten en het is niet zo verwonderlijk dat men in
de huidige context de ontmoeting met de vreemdeling centraal heeft gesteld in de
herbepaling van het ethische project van de Westerse mens en de Westerse
samenleving. Zo verbindt Julia Kristeva in haar boek De vreemdeling in onszelf onze
houding ten opzichte van de vreemdeling met het thema van de dood van God: ‘De
vreemdelingenkwestie wordt gesteld wanneer een volk zijn gods-

Vlaanderen. Jaargang 42

34
dienstig besef heeft losgelaten en een nieuwe grondslag vindt voor zijn ethisch
handelen... om niet te sterven aan cynisme en beurstegenvallers. De figuur van de
vreemdeling treedt in de plaats van de dood van God en voor de gelovigen is de
vreemdeling er om Hem te doen herleven’.
Het offer dat de Westerse cultuur en haar theater in deze tijd moeten brengen,
krijgt aldus het karakter van een interculturele confrontatie. Hoe kan nu die
interculturele ontmoeting als een offer gedacht worden? Die ontmoeting met het
vreemde en met andere culturen heeft niet langer het karakter van wat voor Bataille
de eerste gedaante van het offer is, namelijk de uitdrukking van de verhouding van
de mens tot zijn goden en zijn religieuze gemeenschap. Het archaïsche offer en zijn
betekenis is voor de Westerse mens ontoegankelijk geworden en kan dus geen nieuwe
ervaring meer vorm geven.
De interculturele ontmoeting kan evenmin (nog minder) gedacht worden als de
tweede gedaante van het offer, het offer waarin de Westerse mens het offer probeerde
te negeren en op te heffen, nl. het dialectische zelfoffer. Dit zelfoffer is de inzet van
het imperialistische zelfbewustzijn dat hoger beschreven werd. Deze offering van
het zelf werd telkens uitgevoerd in de naam van een ‘hogere’ identiteit (een vaderland,
een ras, een cultuur, een geschiedenis) die geen enkel ‘buiten’ meer toeliet. De
geschiedenis van het Westen is de geschiedenis van dat zelfoffer, een geschiedenis
van toeëigening, waarin alles bekend en vertrouwd moet worden, en waarin datgene
wat aan dat eigeningsproces ontsnapt, geëlimineerd wordt. Die dynamiek manifesteert
zich in al zijn diabolische extremiteit in het nazistische uitroeiingsprogramma. Het
is een dynamiek die nog steeds de Europese geschiedenis tekent.

Deterritorialiseren
Is er na het zelfoffer geen offer meer mogelijk? Betekent het dat het Westen zijn
ultieme ondergang tegemoet gaat, opgesloten als het is in een logica van
zelfvernietigende toeëigening? Bataille onderzoekt de mogelijkheid van een derde
gedaante van het offer, dat misschien geen offer meer is, nl. ‘het offer waarin alles
slachtoffer is’. Het is dit (nog te voltrekken) offer dat als model kan staan voor de
interculturele ontmoeting. Het is een offer dat niet langer te voltooien is in iets
absoluuts, een offer waarin de offeraar zelf het kwetsbare slachtoffer is.
De interculturele ontmoeting moet noodzakelijkerwijs leiden tot een (gedeeltelijk)
zelfverlies van de eigen cultuur en betekent niet langer een versterking van de
Westerse identiteit via een dynamiek van toeëigening. Alleen vanuit een kwetsbare,
maar respectvolle houding is de ontmoeting mogelijk. Bataille gebruikt voor deze
ontmoeting de term ‘communicatie’, die hij omschrijft als dat ‘vernietigende proces
van openbreken van het in zichzelf geslotene, waarbij dit een deel van zichzelf
verliest’ (46). Dit proces is een voorwaarde voor de nieuwe ‘sacrale’ gemeenschap,
waarvan het interculturele theater een hedendaagse invulling zou kunnen zijn.
De ontmoeting is een openbreken van het bekende, een toelaten
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De Ark. Ontwerp: bOb Van Reeth.

Bob Van Reeth: de architect van de theaterboot ‘De Ark’.
(Foto: Patrick De Spiegelaere)

van het onbekende. De Franse filosoof Gilles Deleuze noemt dit proces een proces
van ‘deterritorialisering’: het territorium wordt onteigend en de ontmoeting vindt
plaats in een soort van ‘niemandsland’. Een niemandsland, niet als een plaats van
uitsluiting, van ontbering, van ontheemding, maar een plaats die door geen van de
partijen als territorium opgeëist wordt. De derde gedaante van het offer, het offer
waarbij alles slachtoffer is, voltrekt zich in een beweging van deterritorialisering.
Het theater zou zo'n niemandsland kun-
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nen zijn binnen de Westerse cultuur, een asielplaats, een ruimte waar de verschillende
culturen die ons doorkruisen bekeken en beluisterd kunnen worden.

Lichamelijkheid
Het moderne Westerse theater heeft gedurende de twintigste eeuw verschillende
pogingen ondernomen om zijn geslotenheid open te breken, om zijn territorium te
onteigenen in een confrontatie met vreemde theatertradities. De geslotenheid van
het Westerse theater vertaalde zich op de scène concreet in het concept van de vierde
wand, in de eisen van psychologisme en naturalisme aan vormgeving en
acteertechnieken, en tenslotte in de absolute dominantie van de tekst en het verhaal.
Peter Brook onderkent zeer scherp het territorium van het Westerse acteren en de
noodzaak om het in een ontmoeting met andere culturen te deterritorialiseren wanneer
hij over zijn mise-en-scène van La tempête schrijft: ‘Tegenwoordig zijn de Westerse
acteurs goed uitgerust om in de stukken van Shakespeare alles wat te maken heeft
met woede, met politiek geweld, met seksueel lijden, met psychologische introspectie
te exploreren. Maar het is heel moeilijk voor hen om scenische beelden te vinden
voor een onzichtbare wereld, want die beelden zijn niet aanwezig in onze dagelijkse
ervaring en evenmin bewaard in onze levende cultuur.’ In andere, meer traditionele
culturen daarentegen zijn beelden van goden, tovenaars, heksen en spoken wel nog
levend en beschikbaar. De acteur kan uit dat arsenaal zijn keuze maken. Ondanks
zijn groot respect voor de vreemde culturen waar hij mee werkt, blijft ook in het
theater van Brook een dynamiek van de toeëigening aan het werk. Het offer realiseert
zich nooit volledig.
Het territorium van de Westerse acteur en de Westerse scène is lange tijd
ontoegankelijk gebleven voor het theater van de lichamelijkheid. De geschiedenis
van de moderne theatervernieuwing van Meyerhold over Brecht en Artaud tot
Grotowski, The Living Theatre, Barba, Mnouchkine en Brook kan beschreven worden
als een lange reeks van deterritorialiseringen van het woord en van een
gelijkoplopende reeks van herterritorialiseringen van de scène door het lichaam, de
beweging, de stem, het ritme. Gekoppeld aan de concreetheid van het lichaam is het
woord onteigend.
Tussen het lichamelijke en het verbale is een tussengebied, een niemandsland
gecreëerd waar het Westerse theater zich opnieuw zoekt te definiëren. De ontmoeting
met het Oosterse theater en zijn lichamelijk-rituele traditie is de bron van inspiratie
geweest voor deze ontwikkeling. De kracht en de fascinatie van het interculturele
theater is zijn zintuiglijkheid, zijn onherleidbare lichamelijkheid, zijn polyfonie van
stemmen en stemtimbres.

Ethisch appèl
De eigenlijke interculturele scène heeft pas in de jaren zeventig vorm gekregen op
een ogenblik dat ook de deterritorialisering andere vormen begon aan te nemen.
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Regisseurs trokken met hun acteurs naar het buitenland om bij de vreemde culturen
in de leer te gaan: Eugenio Barba ging met zijn troep spelen bij de Yanomani-Indianen
in Venezuela; Peter Brook trok naar Afrika; Tone Brulin werkte met Indianen en
met Indonesische acteurs. Een belangrijk actueel intercultureel experiment is het
theater van Ariane Mnouchkine dat Westerse en Oosterse theatervormen probeert te
integreren.
De meest letterlijke vorm van deterritorialisering ten slotte is niet het reizen naar
andere territoria, maar het openstellen van onze scènes, van onze theaters voor
vreemde theatermakers, hen uitnodigen om in onze theaters te komen werken. Het
is een politiek die in Vlaanderen niet wordt toegepast. Ook Antwerpen 93 heeft
(voorlopig) niet echt de kans gegrepen om zich te profileren als een multiculturele
hoofdstad van Europa. Op een bijeenkomst in deSingel over onverdraagzaamheid
en racisme formuleerde de Tanzaniaanse schilderes Evelyn Nicodemus, die al een
aantal jaren in ons land verblijft, een harde kritiek op het Westerse kunstestablishment:
‘Het vele gepraat over multiculturalisme klinkt me nogal cynisch in de oren zolang
als wij, die de betrokkenen zijn, niet kunnen meepraten en vooral als je bedenkt hoe
de ernstig werkende Afrikaanse artiesten verdrukt en systematisch uitgesloten worden
van de kunstscène.’
Het is de stem van Prospero de tovenaar, of misschien beter Prosper de zwerver,
die nog steeds aan onze grenzen staat, en niet alleen toelating tot ons grondgebied
vraagt, maar ook toelating tot onze scène. Hij heeft zijn tovermacht afgelegd en hem
rest enkel nog ‘eigen kracht’, zijn eindigheid als mens. In het aanvaarden van zijn
eindigheid aanvaardt hij zijn fundamentele afhankelijkheid van de andere. In de
vertaling van Willy Courteaux besluit hij zijn vraag aan het publiek met een door
ons niet mis te verstane waarschuwing, een appèl om de ontmoeting met de ander
als wezenlijk voor onszelf te beschouwen: ‘Wilt ge zelf niet eeuwig lijden/Laat uw
gunst mij dan bevrijden.’ Intercultureel theater is per definitie een vraag om
gastvrijheid, een oproep om ontvankelijkheid.
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50 jaar Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen
Walter Merhottein
Tijdens het seizoen 1992-93 viert het Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen zijn
50-jarig bestaan. Deze viering valt voor een stuk samen met Antwerpen '93 en loopt
tot eind december 1993. Als eerste jubileumvoorstelling startte in oktober 1992 de
kindermusical Annie (Meeham, Charnic, Strouse) in regie van Jos Dom. Een heel
ander karakter draagt de tweede jubileumvoorstelling op vrijdag 8 oktober 1993, nl.
Antigone (B. Brecht) in regie en bewerking van Mirjana Erceg (voormalig
Joegoslavië). Daartussen liggen nieuwe produkties, naast hernemingen en
gastoptredens van binnen- en buitenlandse collega's. Het K.J.T. blijft zijn devies van
‘diversiteit’ getrouw en legt tevens accenten naar vreemde culturen (Japans sprookje,
Ramayana, Mohammed...). Opendeurdagen, tentoonstelling, jubileumboek, het hoort
er allemaal bij.

Theater voor kinderen en jongeren
Het K.J.T. vertrekt steevast en doelbewust van het principe dat er in de eerste plaats
gespeeld wordt voor kinderen en dat hun wereld dient bestudeerd en gerespecteerd
te worden. Dit leidt tot een diversiteit in genres, stijlen, groot- en kleinschaligheid,
doelgroepen. Om een juist idee te krijgen van het K.J.T. moet men de verschillende
produkties per seizoen volgen. Op dit ogenblik zit het kindertheater - gelukkig - in
de lift, maar het K.J.T. komt uit een periode van jaren waar vele theatermensen
smalend hun neus ophaalden voor ‘kindertheater dat goed was als opvang voor acteurs
die nergens aan de bak kwamen’, - een mentaliteit die overigens nog niet volledig
overwonnen is.

Pioniers
Het was onder de impuls van Joris Diels en Fred Engelen (beiden verbonden aan
K.N.S.) en Corry Lievens dat - na het verdwijnen van De Zonnebloem van Jan
Brugmans - het Jeugdtheater van Antwerpen van start ging op 3 oktober 1942 met
Het Ezelsvel van Ghéon. Een beroepstheater met acteurs die uitsluitend gingen spelen
voor kinderen was hier onbekend (het bestond wel in Sint-Petersburg).
Er was ook geen Vlaams repertoire voorhanden. Alles moest op alle vlakken en
met weinig middelen uit de grond gestampt worden. Men had geen tijd voor
zwaarwichtige dramatische discussies, want elke week zaten de kinderen op hun
honger. Corry Lievens (in 1945 officieel aangesteld tot directeur) werd zelfs
uitgenodigd in Amerika om haar werk toe te lichten.
Toen Joost Noydens, medewerker van het eerste uur, in 1968 haar taak overnam,
was het theaterlandschap in deining ingevolge de maatschappelijke
klimaatsveranderingen die ook hun repercussies hadden op het Jeugdtheater. Heel
wat werken van het toonaangevende GRIPS-theater uit het toenmalige West-Berlijn
kwamen het oude en traditionele repertoire verrijken op een moment dat niemand
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wist wat het GRIPS was (1975: Ein Fest bei Papadakis). Het is de grote verdienste
van Joost Noydens dat hij enerzijds trouw bleef aan de kinderlijke hunker naar
sprookjes (de Shakespeares van ons theater!), maar anderzijds thema's aan bod liet
komen die bij het kind een beroep deden op zijn verder ontwikkeld gevoel,
intelligentie en bevattingsvermogen. Er was een geleidelijke evolutie. Tevens
introduceerde Joost Noydens voorstellingen voor tieners met muzikale en thematische
werken en probeerde hij een brug te slaan naar het theater voor volwassenen. Hij
loodste het gezelschap, dat ondertussen Koninklijk was geworden, veilig door de
winden van de vernieuwingsstorm die meer en meer de kop begon op te steken. Toen
hij in 1987 met pensioen ging, liet hij een hardwerkend gezelschap na dat jaarlijks
borg stond voor een 12-tal grote produkties verspreid over ongeveer 300
voorstellingen. Dit succes is uniek en alleen vergelijkbaar met dat van
jeugdtheatergezelschappen in steden als Lyon, Berlijn, Wenen, München,
Sint-Petersburg.

De vernieuwing
De regisseurs en de dramaturgie van het K.J.T. hebben steeds de evolutie van het
kindertheater in het buitenland op de voet gevolgd. We citeerden reeds het
GRIPS-theater. In 1987 pakte het RO-theater te Rotterdam uit met Konradaus der
Dose (Jan uit het Blik) als dé grote ontdekking, maar het K.J.T. speelde dat reeds in
1979!
Van het toonaangevende Unga Klara-theater uit Stockholm speelde het K.J.T.
Lazarillo in 1982-83, waar het Théâtre de la Guimbarde er pas in 1989 te Huy
(overigens schitterend) mee voor de dag kwam. In 1988-89 monteerde Jan Verbist
Koning Lijsterbaard van Horst Hawemann met decors van Alwin Eckert (Theater
der Freundschaft, Berlijn). Wij herinneren o.a. aan August, August van Pavel Kohout
in de circustent naast voorstellingen met jongeren zoals De Golf en The

Koninklijk Jeugdtheater Antwerpen, Viering van de 2.000ste opvoering van De Gelaarsde Kat door
Alice Toen. V.l.n.r.: Joost Noydens, oud-directeur KJT, Walter Merhottein, huidig directeur KJT,
Alice Toen, de gevierde auteur, en (achterin) Roger Van Ransbeeck, voorzitter Vereniging van Vlaamse
Toneelauteurs. (Foto: Dienst voor informatie Stad Antwerpen)
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Breakfast Club van Jos Dom, ook aan zijn grote bewerking van Momo van Michael
Ende.
De laatste 10-15 jaar nemen wij echter een tendens waar alsof het kind plots ontdekt
wordt en het Vlaamse kindertheater eindelijk werd uitgevonden. In rapporten, artikels,
festivals en dergelijke wordt koortsachtig uitgekeken naar vernieuwende accenten
en grensverleggende standpunten. Een of andere hogere problematiek, eigen frustraties
of complexen vormen vaak het uitgangspunt van theoretische beschouwingen over
de hoofdjes van de kinderen heen. Op de vele festivals stellen wij geregeld vast dat
de kinderen vaak niet of nauwelijks aan bod komen. Al vlug wordt een stuk voor de
bevattingsgraad van 14-jarigen aangekondigd of verkocht met ‘vanaf 8 jaar’.
Wij weten allemaal dat bij het spelen voor een hogere leeftijd de dramatische
uitdieping en theatrale mogelijkheden hoger liggen, maar dat kan geen reden zijn
om kinderlijke wensdromen en verzuchtingen te negeren. Niemand (tenzij subsidies)
verplicht wie dan ook om voor kinderen op te treden. Zeer duidelijk stellen wij vast
dat bij velen, naarmate de subsidies stijgen, ook de leeftijdsgroep waartoe men zich
richt, stijgt! De begrippen ‘kind’ en ‘spel’ schuiven langzaam op en enkel het begrip
‘theater’ blijft over. Soms levert dat prachtig theater op en iedereen heeft het recht
in die zin te evolueren, maar men moet ook het recht hebben jeugdtheater te maken
dat vóór alles op het jonge publiek is afgestemd, met het risico het verwijt te horen
van: ‘Ben jij daar nu nog mee bezig?’. Bij sommigen leeft de idee zich te moeten
verzetten tegen ‘de kinderlijke figuurtjes uit een fantasiewereld die opgedrongen
worden door de volwassenen’. Men wil het theater openstellen voor iedereen en
Becket, Ionesco, Tsjechow en Shakespeare loslaten op de kinderen. Corry Lievens
bracht trouwens 30 jaar geleden al Midzomernachtsdroom voor de jongeren en het
K.J.T. bracht twee seizoenen geleden De Kleine Prins van Denemarken. Het kan
allemaal op voorwaarde dat het stuk in de juiste aanpassing de juiste doelgroep
bereikt. Dat is de kern van het probleem. Maar waarom die periode in de kinderlijke
evolutie waarbij fantasie, lach en avontuur centraal staan, wegrukken om aan eigen
artistieke ambities van theatermaker de voorrang te geven?

Financiële situatie
Het K.J.T. bevindt zich op vele vlakken in een geïsoleerde positie. Het behoort
uiteraard tot de kinder- en jongerentheaters, maar door zijn grootschaligheid van
programma, publiek en structuur is het een van de 4 grote repertoiregezelschappen
van Vlaanderen met alle loon- en produktieproblemen eigen aan een groot gezelschap.
Al te vaak horen wij de bewering dat het K.J.T. met de meeste subsidies gaat ‘lopen’.
Sommigen vinden dit zelfs onrechtvaardig en bewijzen daardoor niets af te weten
van de lange moeizame weg die het K.J.T. gedurende vijftig jaar heeft afgelegd.
Natuurlijk klinkt 46 miljoen anders dan 20 of 10, maar alles is een kwestie van
verhouding. Tijdens het seizoen 1989-90 bijv. bracht het K.J.T. 417 voorstellingen
voor haast 150.000 toeschouwers. 90% van de werkingskosten is hetzelfde als in
1980! Daaruit volgt dat het K.J.T. zijn aantal produkties moet verminderen en bijv.
niet kan inspelen op voorstellen uit Nederland.

Vlaanderen. Jaargang 42

Toekomst
Het theater is steeds in beweging zoals de mens in de samenleving; ook het kinderen jongerentheater is voortdurend in evolutie. Het K.J.T. is helemaal niet gekant
tegen de vernieuwing. Een theatermaker die niet meegroeit in zijn vak of een theater
dat de evolutie van dramatiek, muziek, scenografie, enz... niet volgt, verstart en bloedt
dood. We mogen echter niet vergeten dat het nieuwe voor een volwassene iets heel
anders is dan voor een kind dat alles nog moet ontdekken. Daarom zit bij het K.J.T.
de vernieuwing in het ambachtelijke, het vak, de stiel. De vernieuwing zit naast de
verlegging van thematiek in de ‘meerwaarde’ zoals muziek, choreografie, scenografie,
enz.
Het K.J.T. werkt met overheidsgeld en relatief grote middelen. Dit plaatst het voor
grote verantwoordelijkheden. Zo heeft het bijv. ook de plicht zijn produkties uit te
dragen buiten Antwerpen, in Vlaanderen en geleidelijk verder in Europa. Wij zijn
er ons van bewust dat het taalprobleem niet eenvoudig is.
Het K.J.T. heeft de duidelijke en ondubbelzinnige opdracht te spelen voor kinderen
en jongeren en wil niet van deze doelstellingen afwijken. Het K.J.T. evolueert niet
naar een theater voor volwassenen en is geen vormingstheater in experimentele zin,
maar vormend en zoekend in de traditie van zijn 50-jarige werking. Het wil op een
eerlijke en consequente manier bezig zijn met theater voor kinderen en jongeren,
waarbij in de termen kindertheater en jongerentheater zowel de nadruk wordt gelegd
op het eerste als op het tweede deel van het woord.

De Kleine Prins van Denemarken door Torsten Letser. V.l.n.r.: Jos Dom als ‘Polonius’, Aimé Anthoni
als ‘Claudius’. (Foto: Dienst voor informatie Stad Antwerpen)
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De avant-garde in Antwerpen
Van Paul van Ostaijen tot Paul de Vree
Em. Willekens
In zijn onvolprezen essay Een bezoek aan het prinsengraf (1951) zegt Maurice
Gilliams dat het Vlaamse provincialisme op Paul van Ostaijen geen vat kreeg, omdat
die in een havenstad opgegroeid was, en voorts dat zijn oeuvre vanuit de
handelsmetropool moest gelezen en begrepen worden. Dat klinkt aannemelijk. Want
het steedse klimaat heeft de gevoeligheid van de dichter sterk bepaald. Met Van
Ostaijen doet de grootstad als mentaliteit en visie resoluut haar intrede in de lyriek.
In de roman kwam ze reeds aan bod, zeker bij de z.g. Boomgaard-generatie, toen
André de Ridder nog vóór de Eerste Wereldoorlog een ‘decadente’ Parijse en ook
een Antwerpse stadsroman bracht (Filiep Dingemans' liefdeleven, 1911). De stad
met haar sneller ritme, haar versnipperde aandacht, de kosmopolitische sfeer met
auto, cinema, tingeltangel en cabaret, komt tot haar recht in Van Ostaijens Music
hall (1916) en bepaalt er ook de toen zeer ongewone vorm van. Die verschilt grondig
van wat men doorgaans voor een gedicht aanziet. Het doorbreken van de toen geldende
canon stempelt Van Ostaijen meteen als een buitenstaander, als een man van de
avant-garde (zonder dat die term alsnog gebezigd wordt). De kenmerken zijn er: een
jonge generatie breekt met de esthetische opvattingen, de generatienormen en de
thematiek

Floris Jespers, Paul Van Ostaijen.

van de vorige; de nieuwe generatie wordt als excentriek gedoodverfd. De avant-garde
is bovendien geen uitsluitend literair verschijnsel; met de plastische kunsten vormt
ze één vernieuwend amalgaam.
Antwerpen lijkt wel een ideale voedingsbodem voor al wat zich als
progressief-artistiek aanbiedt, daartoe voorbestemd door traditie en nu ook door de
sterke persoonlijkheid van Van Ostaijen.
Zoals ook in Gent en in Brussel neemt de avant-garde haar legendarische loop.
Antwerpen krijgt daarbij door de persoonlijkheid van Van Ostaijen een bijzonder
accent.
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Na het grootsteedse en unanimistische elan van Music hall en onder invloed van
de rampzalige wereldoorlog 1914-18, krijgt met Het sienjaal (1918) het humanitaire
expressionisme in Vlaanderen aansluiting bij een brede Europese stroming. Het
gedicht wordt een kreet van lijden en belijden en van universele liefde tot de mensheid,
de intonatie is heel anders geworden en de horizon is verruimd. In Antwerpen (en
elders) geldt Van Ostaijen als een excentriek man, een dandy, wiens bizarre
taalprodukten een soort verwording van de literatuur betekenen. Later (maar jaren
na zijn overlijden!) zal hij beschouwd worden als een der allergrootsten, samen met
Gezelle en Van de Woestijne. Als dandy gekleed, domino spelend in café Hulstkamp,
onbegrepen als creatief mens, ergerde hij zich aan de benepenheid van zijn omgeving,
al bleef de stad hem boeien als sfeer en kader. Zijn poëtische evolutie is intussen
lang erkend als een historisch feit met lange nawerking. Zo is Van Ostaijen de dichter
van de absolute poëzie geworden, die haar doel enkel in zichzelf vindt.

Tussen twee wereldbranden
Naast zijn grotesken, korte satirische en burleske prozastukken ontwikkelde hij een
organische, zuivere lyriek en introduceerde hij het dadaïsme met de poëziesuite
Bezette stad op een uitgesproken Antwerpse thematiek. Destijds, in de lente van
1921, maakte het boek een volstrekt bevreemdende indruk, alvast door de chaotische
typografie, het overhoop gooien van de syntaxis, de aparte prosodie en het sterk
associatieve beeld. Geen ander literair document heeft zo hallucinant de bezetting
1914-18 weergegeven: de intocht van de vijand, de sfeer van de verlaten haven, het
nachtleven, de aftocht en de roes van de overwinning met aan het einde een glimp
van de zinloosheid van de oorlog. Vanuit Berlijn heeft de dichter zijn eenzaamheid
en zijn angst geprojecteerd in een boek dat in de Nederlandse literatuur eenmalig
gebleven is. Het expressionisme liep parallel met de traditionele letteren;
groepsvorming gebeurde in Antwerpen rond enkele markante tijdschriften, in de
eerste plaats rond Ruimte (1920-21), een initiatief van de dynamische kersverse
uitgever Eugeen de Bock. Als drager van het humanitair expressionisme ging Ruimte
uit van de stelling, dat iedere kunstuiting moet wortelen in de gemeenschap en moet
vertrekken van een ethische grondslag. Het tijdschrift kende geen lang leven maar
het had zijn missie volbracht. Dichters die voortaan het voortouw
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zouden nemen, vonden er hun spreekbuis: Gaston Burssens, Marnix Gijsen, Victor
J. Brunclair, Wies Moens, een bijna uitsluitend Antwerpse pleiade, waarbij ook de
oudere Karel van den Oever zich kwam aansluiten, redacteur ook van Jozef Muls'
oerdegelijke tijdschrift Vlaamse Arbeid (1905-1930) dat ruimte ging bieden aan de
kronieken van Van Ostaijen. Ruimte had ook aandacht voor het expressionisme in
de plastische kunsten, waar namen als Jos Leonard, Paul Joostens, Jozef Peeters en
Floris Jespers aan bod kwamen; de grenzen tussen die kunsten gingen aardig vervagen.
Ook in een uitgesproken avant-gardetijdschrift dat rond dezelfde tijd, de vroege jaren
twintig, in Antwerpen verscheen, in een heel wat rijkere opmaak dan Ruimte zich
had kunnen veroorloven: Het overzicht (1921-25). Het blad heeft internationale
allure, wordt de baanbreker van de abstracte kunst, geeft het constructivisme zijn
kansen. Redacteur F. Berckelaers werkt eerst samen met de merkwaardige G.
Pijnenburg (die zich als Geert Grub gaat inzetten voor het doorbreken van de seksuele
taboes). Vervolgens gaat Berckelaers als Michel Seuphor scheep met Jozef Peeters.
Seuphor bespreekt de Parijse literaire avant-garde, neemt teksten van Van Ostaijen
op en zal in 1946 een biografische sleutelroman publiceren, Les évasions d'Olivier
Trickmansholm, waarin hij het avontuur van de avant-garde in Antwerpen tussen
1918 en 1925 beschrijft. Geen sant in eigen land, kon hij in Antwerpen niet meer
aarden en nam hij de wijk naar Frankrijk om daar de grote theoreticus van de abstracte
kunst te worden. Al was hij een groot animator en practicus, toch raakte Peeters in
de vergetelheid, tot hij in 1988 door de jongeren van de groep G58 als voortrekker
erkend wordt.
Na het verdwijnen van Het overzicht nam Peeters Edgar du Perron onder de arm
en samen stichtten zij een nieuw tijdschrift, heel wat bescheidener van opzet maar
met evenveel impact: De driehoek (1925-26). Het literaire gedeelte was in handen
van Gaston Burssens en Edgar du Perron. De medewerking van Van Ostaijen was
van korte duur toen het niet mogelijk bleek de uiteenlopende opvattingen van Peeters
en van de groep rond Floris Jespers te verzoenen. Het tijdschrift kende geen lang
leven maar bleef zijn betekenis behouden, ook dank zij acht literaire Cahiers van de
driehoek.
Eveneens in Antwerpen verscheen al even kortstondig het tijdschrift Opstanding
(1920-21), dat aansluiting vond bij de internationale, door Henri Barbusse op gang
gebrachte Clarté-beweging. Medewerker was o.m. de dichter Victor Brunclair wiens
versregel ‘Omhelzen wij absurditeit de grote konkubine’ bijna een gevleugeld woord
werd. Hij is de auteur van die merkwaardige lange chaotische roman, de enige die
het expressionistische getij heeft opgeleverd, De monnik in het Westen (1929).
Tot de oprichting van een eigen tijschrift is Paul van Ostaijen nauwelijks gekomen.
Toen hij in 1927 met Edgar du Perron Avontuur oprichtte, konden slechts een drietal
afleveringen verschijnen vóór de dood de eindstreep trok.
Met auteurs als Victor Brunclair, Paul Verbruggen, Gaston Burssens, Marnix
Gijsen, Frank van den Wijngaert, A.W.

Vlaanderen. Jaargang 42

Grauls en met zovele leidende periodieken is Antwerpen een actief centrum dat in
de gay twenties voor literaire vernieuwing zorgt. Een bijdrage tot het expressionistisch
toneel, gedragen door de avant-gardeopvattingen van het zo invloedrijke Vlaamsche
Volkstoneel, leverde Anton van de Velde die met Tijl het bezielende, volgens moderne
stijlrecepten verwoorde vlaggestuk leverde dat de hele beweging hielp schragen.
Ook Maxim P.S. Kröjer (Paul Collet) verliet de platgetreden paden, zoals ook het
duo toneelschrijvers Gerard Walschap en Frans Delbeke. Leven genoeg in de
brouwerij toen de film en de jazz, de auto en de radio hun luidruchtige intrede deden
voor een op adem gekomen publiek in een economisch herlevende en zich
uitbreidende stad, die intellectueel en artistiek losgeslagen toegankelijk geworden
was voor invloeden uit de wijde wereld.
De avant-garde had wel post gevat op het terrein maar ging dan weldra afhaken.
Nieuwe dichters en romanciers mijden de excessen van de expressionistische en
post-expressionistische vormgeving, al werken zij met behoud van de ethische
inzichten, de gemeenschapszin, de religieuze en/of Vlaamsgezinde overtuiging.
Niet alleen Seuphor maar ook een andere Antwerpenaar, de dichter Armand
Henneuse zocht een goed heenkomen naar
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Proeve van ‘futuristische’ of expressieve letterschikking. Uit het gedicht Music-Hall, opgenomen in
de bundel Bezette Stad.

Frankrijk al bleef hij sterke banden met zijn stad onderhouden: met Roger Avermaete,
Henri van Straten e.a. was hij medeoprichter van Lumière (1919-1923), een tijdschrift
én een beweging voor literatuur, toegepaste kunst, theater, poppenspel, enz. met een
grote werking in de diepte, met kwaliteit en gezag. In de franstalige sfeer zat ook het
combatieve Ça ira!, voorvechter van het surrealisme.

Nieuwe avant-garde
Wel waren de bordjes verhangen, maar de avant-garde als dusdanig leek na die hevige
opbloei wel wat verslapt. Weer een nieuwe generatie en de nog veel grotere schok
van de Tweede Wereldoorlog waardoor praktisch geen geloof in de mens en geen
idealisme meer standhield, gaf de impuls voor een volgende, bepaald anders gerichte
avant-garde. Die impuls kwam ook nu weer voor een stuk van buitenaf (André Breton,
Antonin Artaud, René Char).
Ook nu speelde Antwerpen de partij mee, al was de avantgarde niet meer zo
plaatsgebonden als daarvoor. Met enige vertraging, een vijftal jaar na het einde van
de oorlog, gingen de Vijftigers van start. In het besef dat alle tot dusver gehanteerde
literaire vormen de vele psychische schokken niet konden weergeven van een zo
grootschalige moorderij en een zo radikale teloorgang van de menselijke waardigheid.
Optimisme was ver te zoeken, maar de noodzaak de creativiteit als bolwerk voor
leven en overleven te redden, drong zich op. Het experiment ging de overhand nemen.
Met het gevolg dat de avant-garde een veel sterkere positie ging innemen en naast
het traditionele schrijven het gezag opeist, - en ook krijgt. Literatuur wordt protest
tegen nivellering en ontmenselijking. Dat komt tot uiting in een kring als De nevelvlek
(1953), die onder impuls van Hugo Raes, Fernand Auwera, Jan Christiaens zowel
toneelmensen als schilders en literatoren verenigt. Zo worden namen als Ionesco,
Betti, Becket e.a. tot gemeengoed en krijgt de kamertoneel-beweging de voorrang
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op de officiële schouwburg. Op literair gebied geeft De nevelvlek haar Cahier uit
(1953), dat na enkele jaren als Het kahier vooral de spreekbuis wordt van
experimentele zuivere ‘pohesie’ volgens de opvatting van Ben Klein. Tot die
avantgardekring was ook de dichter H.C. Pernath toegetreden, stellig de grootste van
zijn generatie (1931-1975). Zijn gedichten zijn hermetisch, zijn prosodie werkt met
woordgroepen, zijn vers is fragmentarisch en kan slechts in de hartstocht van de
woordenstroom in het engagement begrepen worden. De versplintering van het
gedicht en de chaos van de tijd zijn op elkaar afgestemd. Zijn wapenbroeder en
tochtgenoot, Paul Snoek, die de Antwerpse uitgaansbuurt placht overhoop te zetten,
schreef een heel wat zonniger en helemaal niet hermetisch vers. Met zijn uitdagende
tegenstem gold Pernath als dé grote dichtersfiguur na Van Ostaijen. Zonder twijfel
is hij, hoe verschillend ook en overigens jong overleden, een teken van continuïteit.
Hij had zich ook aangesloten bij het exclusieve, modieuze, in het slop van de Vecu
vergaderende Pink Poets-gezelschap (1972).
Na het uitbloeien van De nevelvlek verscheen De tafelronde (1953-81) ten tonele.
In dit tijdschrift wordt alvast de discussie aangevat tussen traditionalisten (Paul
Lebeau, Karel Vertommen) en de jongere experimentele auteurs (Ivo Michiels,
Adriaan de Roover). Het tijdschrift huldigt een modernistische opvatting als opvang
voor de experimentele poëzie; het zit stevig in de greep van Paul de Vree (1909-1982),
homme orchestre van de hele progressieve beweging. Met het temperament van de
ware leraar wordt hij na een hele evolutie als dichter, de promotor van het
Modernistisch centrum, van de Fugitive Cinema. Hij was een uitstekende stimulator
en gangmaker van al wie naar een nieuwe partituur voor het vers zocht. Als dichter
evolueerde hij zelf naar een concrete, desnoods met foto's en tekeningen gemonteerde
poëzie, de poesia visiva, naar Italiaans model en in praktijk gebracht door Henri
Chopin. Uit die groep kwam als voornaamste prozaïst Ivo Michiels te voorschijn. In
zijn jeugdwerk schreeft hij zich los van zijn oorlogstrauma's, waarna hij ging werken
aan een opus in de vorm van cyclussen, de vierdelige Alfacyclus en de uitgebreide
Journal brut-cyclus die nog steeds doorloopt. Michiels heeft hier de structuur van
de roman als verhaal volledig losgelaten voor een lyrisch, in fragmenten verbrokkeld
proza met associatieve gedachtenstromen en essayistische inlassingen, een procédé
waarmee de avant-garde haar boven het experiment uitgegroeide waarde aantoont.
Een dergelijke bezielde en voor de general reader onthutsende montagetechniek
werd ook toegepast door de te vroeg overleden René Gysen (1927-1969) die in een
drietal werken (Grillige Kathleen, 1966) de sprongen van het bewustzijn in sprongen
van de taal wenste om te zetten. De avant-garde bezint zich terdege over de functie
van tekst en literatuur en stapt dan inderdaad van de geijkte prozaformules af, - een
ander denken vergt een andere taalvorm. Ten bewijze: de teksten
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Handschrift van P. Van Ostaijen.

van Georges Adé, van Wim Meewis en vooral het paraproza van Gust Gils bij wie
het ludieke element de grijns om de absurditeit van het menselijke bedrijf niet kan
opheffen.
Paul de Vree heeft zelf de nu opschietende wildgroei van de avant-garde in
individuen, groepen en tijschriften overzichtelijk in kaart gebracht met zijn essay
(annex bloemlezing) Vlaamse avant-garde 1921-1964. Hij vermeldt o.m. de groep
Vijfenvijftigers rond het tijdschrift Gard Sivik (1955-1964), genoemd naar een lokaal
aan de Stadswaag waar het werd opgericht, - in die jaren het toneel van een soms
baldadig nachtleven. Met Paul Snoek, René Gysen, Hugues Pernath en Gust Gils wil
Gard sivik niet al te experimenteel of geëngageerd voor de dag komen, maar toch
de eigentijdse functionaliteit van de taal verdedigen. In het kielzog volgen Monas
(1962-63) en Labris (1962-73); weer zijn het piekjaren wat het verschijnen van
periodieken betreft, elk met eigen toon en accenten, zoals Baal (1962-65) en Stuip
(1961-71).
Daarmee zijn we in de jaren zestig beland: een voortgezette plejade van tijdschriften
en onder elkaar duchtig discussiërende groepen die in de golden sixties het artistieke
gebeuren met hand en tand verdedigden tegen de burger en tegen het conformisme.
Er kwam een heel ander klimaat met happenings, protestacties, poëzielezingen,
waarbij de dichters zich met openbare optredens als performers gingen gedragen. Er
bleven in Antwerpen nog maar weinig ivoren torens overeind. De vraag is of van
dan af de term avant-garde nog wel strikt van toepassing is, want afgesleten door
veelvuldig gebruik en dus niet langer karakteriserend voor nieuwe of zich
vernieuwende kunstuitingen. Het modernisme had het pleit gewonnen, was niet
langer uitzonderlijk of buitenissig, voerde zelf de boventoon en moest dus niet langer
als avant-gardistisch gekenmerkt worden...
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wij huldigen / wij gedenken
Kunstschilder-Tekenaar
Broeder Adrien Devos 70

Broeder Adrien Devos werd in Loppem geboren op 20.2.22, zodat hij 70 jaar
geworden is. Als kunstenaar heeft hij zich vooral geuit in schilderijen en tekeningen.
Daarin koestert hij hoofdzakelijk drie onderwerpen: natuur, kinderen en godsdienst.
Evenals zijn overleden confrater en leermeester Broeder Max, waagde hij zich een
enkele keer op het complexe pad van de geschiedschrijving. Zijn ‘Geschiedenis van
de Lagere Heilig-Hartschool’ is nagenoeg volledig en leent zich uitstekend tot
naslagwerk. Maar de grootste, artistieke verdiensten van Broeder Devos liggen
hoofdzakelijk in zijn tekeningen en schetsen. Hij tekent vrijwel iedere dag zoals hij
ook dagelijks de kloosterdiscipline respecteert. Het één kan niet zonder het andere.
Misschien voelt hij zich als kloosterling pas dan echt gelukkig als hij kan tekenen
en schilderen, misschien kan hij zich als tekenaar en schilder pas echt profileren in
de entourage van stilte en contemplatie. Als hij tekent doet hij dat veelal als een
‘bezetene’ en dit woord is in deze context zelfs voor een kloosterling niet misplaatst.
Zijn ‘bezetenheid’ heeft immers vooral te maken met het feit dat hij elke indruk die
zijn oog ondergaat snel en efficiënt persoonlijk en levendig in zwart-wit wil
vastleggen. De directe omgeving is zijn inspiratiebron, alles boeit hem, hoewel zijn
voorkeur ontegensprekelijk naar kinderen gaat. In Adrien Devos herken je de
observator, die spontaan vastlegt wat hem beroert. Tekenen is voor hem schrijven het is Devos niet ontgaan dat tekenen etymologisch te maken heeft met ‘tekens’ op
papier zetten - tekenen is voor hem als het houden van een dagboek, zijn dagelijkse
notitiedrift is een aaneenschakeling van momenten uit zijn nabije omgeving. Broeder
Devos tekent en schetst heel direct, streeft meestal naar een rake karakteristiek van
zijn onderwerp, waarbij hij veel aandacht besteedt aan de beweging, aan het vluchtige
moment. Devos heeft ongetwijfeld oog voor actie. Hoe voorspelbaar zijn resultaten
ook lijken, toch komen ze steeds verrassend en fris uit de hoek zonder dat het
suggererende element over het hoofd wordt gezien. Soms kiest hij de tekening of de
schets als een onmisbare basis van waaruit eventueel andere werken (in kleur) tot
stand kunnen komen, maar hoog in het vaandel draagt hij de tekening als een
zelfstandige uitdrukkingsvorm die onmiddellijk met het meest wezenlijke van zijn
geest en scheppende handen te maken heeft. Reeds meer dan veertig jaar staat Broeder
Devos (1922) ten dienste van kinderen, als onderwijzer en schoolhoofd, maar sinds
1970 ook als tekenaar in de door hemzelf opgerichte tekenschool. Deze stilaan
alomgekende school trekt de laatste jaren meer en meer jonge geïnteresseerden.
Ondertussen is Broeder Devos reeds vijf jaren met pensioen en kan hij de
woensdagmiddag zijn beste krachten aan de leergierige jongens en meisjes wijden.
Hij leert hen vooral de dingen aandachtig te bekijken alvorens ze te tekenen, terwijl
hij op zijn beurt de kinderen scherp observeert. Een volmaakte wisselwerking. Met
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potlood of pen schetst hij het jonge volkje op zeer kleine papiertjes: gevoelige, rechte
en gebogen lijnen die dansen met regelmatige of onregelmatige passen. Broeder
Devos is een tekenaar in hart en nieren, een eerlijk tekenaar die Gods schepping alle
eer aandoet (Stationsstraat 38, 3980 Tessenderlo).
Frans Aldelhof

Beeldend kunstenaar
Antoon Luyckx 70

Antoon Luyckx (19.04.1922) kan terugblikken op een rijkgevulde loopbaan waarin
vele getuigenissen van een rijke creativiteit besloten liggen. Terecht kan men wijzen
op een constante inzet op het gebied van verschillende disciplines. Hij is niet alleen
tekenaar, schilder en beeldhouwer, maar ook mentor van velen die voor een artistieke
opleiding kozen. In 1962 stichtte hij een cultureel centrum ‘Academia’ te Borsbeek,
waarvan hij directeurleraar werd. In 1963 volgde de erkenning door de Staat van
deze instelling, die in 1971 gemeentelijke kunstschool van Borsbeek werd. Na zijn
opleiding aan de Kon. Academie en het Nat. Hoger Instituut voor Schone Kunsten
te Antwerpen, liet de jonge kunstenaar zich gunstig opvallen in verschillende prijzen.
Wat hem van in de aanvang kenmerkt is zijn diepgaande aandacht voor het métier,
maar ook zijn gebruik van de beste materialen. In zijn kunst gaan perfecte kennis
van vorm, materiaal en talent harmonisch samen. Intussen zijn de officiële opdrachten
die Antoon Luyckx kreeg, niet op te sommen binnen de beperking van deze
voorstelling. In 1975 zat koning Boudewijn in het kasteel van Laken voor hem model,
wat later resulteerde in het ontwerp voor een zilveren muntstuk en de
herdenkingspenning in goud, ter gelegenheid van 25 jaar koningschap van koning
Boudewijn. Ook enkele monumenten werden door Anton Luyckx gerealiseerd: de
levensgrote figuur ‘Walcherse boerin’, geplaatst in de nabijheid van Zoutelande, het
beeld ‘Sint-Joris en de Draak’ te Berchem, het beeld ‘Sint-Jan Berchmans’ te
Borsbeek, en recent creëerde hij een ode aan het Natiepaard, waarmede het stoere
paard dat tot aan het einde van Wereldoorlog II een vertrouwd beeld in de Antwerpse
haven bleef, zijn monument kreeg. Als voortreffelijk portrettist heeft hij talrijke
portretten getekend, geschilderd en gebeeldhouwd, o.a. van baron Dubois, Herman
Liebaers, Leo Tindemans, Emile Willekens e.a. Maar daarnaast laat de kunstenaar
in zijn vrij werk een positieve evolutie
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zien. In vele van de tekeningen, schilderijen en sculpturen erkent men zijn nauwe
betrokkenheid bij het negatieve in de maatschappij, zo ook de verloedering van het
milieu, en de aantasting van de natuur. Zonder een symbolist of moralist te zijn in
een overtrokken zin, weet de kunstenaar zijn bewogenheid op een adequate wijze te
vertolken. Wat de natuur betreft vormen de talloze aquarellen, gemaakt tijdens
studiereizen in binnen- en buitenland, een artistieke therapie, want hier is een verfijnd
en zuiver aquarellist aan het werk. Welke discipline Antoon Luyckx ook beoefent,
zijn werk getuigt steeds van een gelouterd gevoel en een verrijkend inzicht in de
schoonheid. Het is nu eenmaal zo dat een korte voorstelling van een kunstenaar als
Antoon Luyckx slechts raakpunten met het essentiële van zijn rijk en creatief
kunstenaarschap kan hebben. Zijn kunst getuigt in haar globaliteit van een eerlijke
en zuivere authenticiteit (Mortselsteenweg 186, 2100 Antwerpen).
Remi de Cnodder

In Memoriam
Donaat Snijders
Heemkundige

Donaat Snijders werd geboren op 23.11.1919 in Geistingen (Kinrooi) en overleed
plots op 25.10.92 in Maaseik. Hij trad in bij de Kruisheren en werd in 1943 priester
gewijd. In 1948-49 werd hij licentiaat in de Germaanse filologie aan de K.U.L.
Daarop werd hij leraar in Denderleeuw (1948-1964) en college-directeur in
Neeroeteren (1964-1980). Hij was tegelijkertijd vice-provinciaal van zijn orde (1972
tot 1984). Pater Snijders was een veelzijdig begaafd man met een kritisch universele
geest. Als leraardirecteur stampte hij meerdere schooltijdschriften uit de grond en in
Denderleeuw stond hij aan de wieg van een brede waaier van Scoutsgroepen, waardoor
hij van 1950 tot 1964 hoofdbestuurslid van V.V.K.S. werd. Zijn literaire verdiensten
bereikten het hoogtepunt in zijn essay ‘Herman Linnebank, o.s.c. (1875-1927), zijn
werk als criticus en Vlamingenvriend’ (A. Cuppens, H. Verriest, G. Gezelle)
(K.V.H.U. Standaard 1952). Zijn ‘Oeters leesboek’ (1973) is een bundeling
streek-poëzie, o.m. van de kleine Limburgse Gezelle ‘Pater Knevels’. In ‘Rodenbach
en Limburg’ 1980 publiceert en commentarieert hij vier ongekende brieven van A.
Rodenbach uit 1878. Vooral interessant is zijn overzicht van de Limburgse
Blauwvoeterie tot 1914. Als heem-historicus publiceerde Snijders samen met J.
Geerkens een monografie (300 pag.) over zijn geboorte-dorp ‘Orphoven-Geistingen
door de eeuwen heen’ (1966 en 1967). Het heem was voor hem een immer opwellende
bron van dichterlijke (soms in het Maaslands dialect) en prozaïsche inspiratie. Een
twintigtal publikaties gaf hij uit in eigen beheer en te Neeroeteren en te Kinrooi
stichtte hij een heemkundige kring, waarvoor hem in 1986 een vriendenboek werd
aangeboden en hij tevens de eerste ereburger van Kinrooi werd. Naast zijn
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medewerking aan tientallen tijdschriften, verschenen tussen 1979-1985 o.m. zijn 100
‘Uchtervertellingen’ over typische dorpsfiguren uit Oost- en West-Limburg.
(‘Uchteren’, een typisch Maaslands woord, waarschijnlijk afgeleid van ‘ochtend’ is
‘'s avonds buurten’ met familie en vrienden tot de vroege ochtend (?), luisteren en
praten over heksen, spoken, bokkerijders... Met Donaat verdwijnt de laatste milde,
joviale en erudiete heimatverteller. Met zijn studiegenoot A. van Wilderode
verwoorden wij zijn afscheid: Zo zal u deze herfst beklijven / in vallend blad na blad,
/ nu God mijn vezels heeft gevat / en wij weer tot elkander drijven.
Albert Wieërs

In Memoriam
Paul van Crombruggen Componist-letterkundige

Op 31 augustus overleed te Wilrijk componist-auteur Paul van Crombruggen die
vooral in de jaren 40-50 onder het pseudoniem Vincent Christoff internationaal
bekend werd als vooruitstrevend componist. In zijn geboortestad Mechelen (13 okt.
1905) was hij lid van het befaamde Sint-Romboutskoor onder leiding van Mgr. Van
Nuffel, student aan het Lemmensinstituut en organist in verschillende kerken. Hij
studeerde een paar jaar filosofie maar legde zich daarna toe op de muziek als
privé-leerling van Candael, Poot en Brusselmans. Later kwamen daar nog cursussen
bij (filmmuziek, dirigent) aan de Academia Chigiane in Siëna. Intussen was hij aan
een administratieve loopbaan begonnen, vanaf 1935 bij de Kath. Vlaamse
Radioomroep, later bij de nationale zender NIR-BRT. Daarnaast was hij van dan af
ook actief als voordrachtgever en muziekcriticus en -recensent voor verschillende
bladen (o.a. Gazet van Antwerpen, De Radioweek...). Hij publiceerde o.a. ‘Gedichten,
Sprookjes en Legenden’, ‘Muzikale Omwentelingen: beschouwingen over muziek
en komponisten uit de 20ste eeuw’, maar ook een groot aantal artikels over allerlei
filosofische onderwerpen. In 1951-52 was hij secretaris van de Kon. Vlaamse Opera
en was zo medestichter van de Balletschool in Antwerpen. Als componist liet hij een
uitgebreid oeuvre na: ruim 200 liederen (met piano, instrumentale of orkestrale
begeleiding), orkestwerken, kamermuziek voor uiteenlopende bezetting, 15 missen,
toneelmuziek voor het Reizend Volkstheater. Twee constanten hebben daarbij zijn
stijl bepaald: een lineair denken, vertrekkend van de vroege polyfonie en de
oud-griekse modi en evoluerend tot een eigen dodecafonisch systeem, en de
diepgaande band in het overgrote deel van zijn werk met het woord (liederen, missen,
toneel) wat tot een sterk persoonlijk expressionisme leidde. Kenmerkende werken
voor zijn stijlevolutie zijn b.v. de liedreeksen Ariettes oubliées (Verlaine, piano),
Lueurs du tir (Apollinaire, kamerorkest) en En una noche oscura (St.-Jan van het
Kruis, fluit, hobo, fagot, gitaar). Dank zij zijn radiorelaties werd zijn werk uitgevoerd
in Nederland, Zweden, Zwitserland, Polen maar ook in Canada, Japan en Zuid-Afrika.
Zijn ballet Tyl werd in 1955 gecreëerd in Warschau. In Vercelli behaalde hij een
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vermelding in een wedstrijd voor kamermuziek in 1953. In eigen land vond hij echter
buiten radiomiddens eerder weinig weerklank... (Pius X-plein 10, Bus 10, 2610
Wilrijk).
Hendrik Willaert
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Fernand Florizoone en Chris Torfs
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) - in tweevoud
getikt - 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.
De kleinste mensen en de grootste praats,
monden vol liefde en een hart vol haat,
sprake van evennaasten, maar op afstand
want wie niet onze kleur heeft is melaats.
*
Een nieuw millennium, het oude lied.
Alles verandert, maar 't verandert niet.
De wereld wordt volslagen onherkenbaar,
tenminste als men kijkt, niet als men ziet.
*
Wat is het rendement van poëzie,
vraag ik bedremmeld als ik overzie
wat er terechtkwam van mijn kinderwereld:
de wereld tussen Dordt en Overschie.
*
Geboren in een wereld die nog kón,
reikhalzend naar onder dezelfde zon
ooit, ergens een Utopia - ten slotte
verdwaald in een legpuzzel van beton.
Guillaume van der Graft

Neerhof 1
Drie hanen op verkrampte stelten staande
en streuvelings met hun zes vleugels slaande
kraaien herhaaldelijk met schorre stem
de morgen overeind, de doodgewaande.

Neerhof 2
Midwinter is: nabije en véraffe
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bandhonden in de buurtschap horen blaffen
met barse stemmen bassen baritons
die mij op afstand dissonant bestraffen.
Anton van Wilderode
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Nature Morte
1.
schepen kanaliseren de zee.
vliegtuigen villen de lucht.
autowegen storten hun betonnen grafstenen uit
over de ademende weiden.
de snelheid wordt opgezweept om slechts
op een dood punt te belanden.
wij verkavelen de ruimte,
maar leven op kleine voet.
de enige goede weg naar de toekomst is geslecht.
de aarde wordt een gloeiende plaat
waarop wij dodendansen.
6.
koningsarenden vallen uit het zonlicht.
van de zwermen vlinders, die de droom van de beemden
opvrolijkten, rest nog één opgeprikt exemplaar.
vliegtuigen spuiten kriskras graffiti.
gassen scheuren het lievevrouwblauw van de ozonlaag,
die de aarde met de mantel der liefde omhult.
de lucht is adembenemend.
de populieren fluisteren de gebeden der stervenden.
en er is geen wolkje van verwondering aan de hemel.
11.
het laatste paradijs ligt nog binnen handbereik:
bij jou voel ik weer ontzag voor de engel,
krijg ik een helderziend oog voor harmonie.
ik draag dieren en dingen een warm hart toe.
de natuur is bij ons ingebed, ingeplant.
onze lippen een goudvis, vreugde een leeuwerik,
de bloesemstruiken ons bruidsboeket.
wij vieren de wittebroodsweken van de nieuwe wereld.
de ontluisterde aarde wordt weer ons huis.
de kristallen gaan in de bodem schitteren.
een briesje geeft inspraak aan kruiden en kruinen.
woestijnrozen van versteende wind gaan geuren.
de cypressen ruisen een morgen- en avondgebed.
door de liefde zijn wij opnieuw geaard.
het leven wordt weer een stralend wonder,
uit de dood gewekt tot Nature Vivante.
Mark Meekers
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In en om de kunst
Figurentheater taptoe jubileert: 25 jaar in binnen- en buitenland
Het Gentse figurentheater TAPTOE heeft er 25 jaren werking opzitten, voortreffelijk
geleid door Freek Neyrinck en Luk De Bruyker. En dat wordt gevierd: een cadeau
voor ons publiek, aldus Freek op een drukke persconferentie.
Onze lezers konden al met Taptoe kennis maken aan de hand van mijn bijdrage
n.a.v. het 20-jarig jubileum. Taptoe is uitgegroeid tot een theater met terechte naam
en faam en wat bijzonder opvalt: met enorme belangstelling vanwege buitenlandse
organisatoren. Niet zomaar even de grens over, zoals op de festivals van Dordrecht,
Meppel en Utrecht, maar ook in Polen, Frankrijk, Slovenië, Noorwegen (recentelijk
vier voorstellingen in Kristiansand), Florida (USA), Turkije, Pakistan, Kreta e.a. En
Duitsland krijgt volgend jaar een festivaltournee in Erlangen, Nürnberg, Furth en
Schwabach.
En toch (nog) geen ‘sant in eigen land’! Het Oostvlaams provinciebestuur zorgt
weliswaar dit seizoen nog voor 65 schoolvoorstellingen (Van Pierke tot Karagöz),
maar het gezelschap heeft in zijn eigenste Gent nog altijd geen eigen zaal. Het NTG
zorgde wel voor gastvrijheid in de Minnemeers... We staan al een tijdje af van
‘Singeman’, van ‘Thomas zit te dromen in klas’, van ‘Karel ende Elegast’, van ‘De
zeer schone miniatuur van juffrouw Symforosa, begijntje’, stuk voor stuk eigenzinnige
produkties van indrukwekkend niveau. Er wordt nog altijd geëxperimenteerd, nieuwe
mengvormen komen tot stand, kortom: Taptoe is oneindig veel meer dan louter
volksvermaak. Wat Taptoe brengt is het tastbare resultaat van frisse artistieke
aspiraties. En gedegen vakmanschap, dat spreekt.
Elementen van dit jubileum zijn o.m.: de door Van Melle uitgegeven vierkleurige
kalender 1993, een gegeerd relatiegeschenk, met beelden uit Taptoeprodukties onder
het motto ‘Het figuurrijke reisverhaal van 25 jaar Teater Taptoe’. Ten behoeve van
de internationale contacten wordt van de luxekalender ook een Franse versie bezorgd.
Van 12 tot 28 februari 1993 is er dan de tentoonstelling ‘Teater Taptoe's reis door
de figurenwereld’ in de Generale Bank, Kouter, te Gent. Deze expo gaat later op
tournee in diverse culturele centra en schouwburgen.
Einde 1993 komt de 275ste (!) voorstelling van ‘Hemel’, gebaseerd op het werk
van Magritte, in de Koninklijke Musea van Schone Kunsten. De première ging in
januari 1991. Tijdens de a.s. Gentse Feesten volgt dan de 250ste voorstelling van
‘Draken bestaan!’ in de Ridderzaal van het Gravensteen, georganiseerd door de
uitgeverij Averbode.
Directeur Neyrinck schrijft intussen aan een standaardwerk over poppen- en
figurentheater in de wereld: een lees- en kijkboek in vierkleurendruk (uitg. Casterman)
dat trouwens in meerdere talen zal verschijnen. Voor het beeldend aspect zorgt de
vermaarde Tsjechische fotograaf Jozef Ptacek. Het boek verschijnt volgend najaar,
formaat 26 × 25,5 cm, 192 pp., en vermoedelijke prijs 1.200 frank.
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Teater Taptoe: v.l.n.r.: Luk De Bruyker (administratief directeur) en Freek Neyrinck (artistiek
directeur).

De allernieuwste produktie ‘De Figuurrijke Reis’ (van en met Luk De Bruyker)
is, naar we konden vaststellen, een initiatie in de wereld van poppenspel en
figurentheater: boeiend, origineel, leerzaam en uitermate gegeerd door de aanwezige
schooljeugd. Deze produktie ging op 15 november in première op het Images Festival
van Arnhem (NL).
Zeggen we nog dat Theater Taptoe dit jaar weer op een indrukwekkend aantal
internationale festvials present is. Momenteel wordt nog onderhandeld met zo'n 25
organisatoren in Groot-Brittannië, Japan, Frankrijk, Portugal, Canada, de States,
Mexico, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Pakistan, Réunion, Hongarije,
Griekenland, Turkije en Spanje.
Dré Vandaele
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Rome (en italie) op Vlaamse en Hollandse tekeningen en aquarellen uit
de 16de en 17de eeuw
De lokroep van het Zuiden is een bekend gegeven in de cultuurgeschiedenis van de
Lage Landen. Reeds in de 15de eeuw was Justus van Gent werkzaam aan het hof te
Urbino en Van Eyck, Van der Goes, Memling en Van der Weyden kregen opdrachten
vanuit Napels, Firenze en Ferrara. Misschien bezocht Rogier van der Weyden Rome
in het Heilig Jaar 1450. Vanaf de 16de eeuw behoorde een verblijf in Rome tot het
curriculum van kunstenaars uit het Noorden. Sommigen, zoals Jean Boulogne
(Gianbologna) of de Bruggeling Jan van der Straet (Giovanni Stradano), bleven er
wonen en werken. Wat het contact met de Italiaanse Renaissance en de herwaardering
van de Oudheid betekend heeft voor onze kunstenaars, kan men in deze dagen o.m.
nagaan in de tentoonstelling Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool
1550-1650. Een aantal namen uit de Antwerpse expositie zijn ook terug te vinden in
een bescheiden maar intrigerende tentoonstelling in 's Hertogenbosch. Daar laat
Roma veduta 103 nooit eerder geëxposeerde tekeningen en aquarellen zien van
Vlaamse en Hollandse meesters uit het Nationaal Prentenkabinet van Italië in de
Villa Farnesina te Rome.
De tentoonstelling ligt quasi vervat tussen twee panoramische tekeningen van
Rome. De eerste is van de hand van de Antwerpenaar Hendrick van Cleef die ca.
1582 de stad in vogelperspectief weergeeft. De andere is het hieronder afgebeelde,
haast fotografische beeld van het centrum van Rome, een van de vroegste tekeningen
van de Nederlander Gaspar van Wittel die ca. 1675 in Rome aankwam en er onder
de geïtalianiseerde naam Vanvitelli een groot succes kende met zijn stadsgezichten
en landschappen. Zijn zoon Luigi werd een gerenommeerd architect.
De eerste generatie Italianisanten bestond grotendeels uit Vlamingen. Uit
Antwerpen kwamen naast Van Cleef o.m. nog Denys Calvaert en Paul Bril die
beschouwd wordt als de vader van het Italianiserende landschap. Later waren er nog
Rubens, Daniël Eremita, Willem van Nieulandt, Cornelis de Wael, Jordaens en
Teniers. Uit Brugge de reeds vermelde Stradano, uit Mechelen Lodewijk Toeput die
eveneens zijn naam vertaalde in Pozzoserrato (lett.: ‘gesloten put’). Hun tekeningen
in de collectie van de Farnesina zijn niet uitsluitend stadsgezichten en landschappen
van Rome en Italië. Er zijn ook portretten, schetsen, mythologische en religieuze
scènes. Roma veduta is dus nog méér dan de naam laat vermoeden. In de tweede
generatie is de aanwezigheid van Nederlanders opmerkelijk. In Rome vormden zij
in 1624 een genootschap, de Bentveughels. De gebochelde Pieter van Laer die het
volkse leven schetste, gaf zijn bentnaam Bamboccio (‘voddenpop’)

Gaspar van Wittel, Panorama van het centrum van Rome met de S. Andrea della Valle, pen, bruine
inkt, in verschillende kleuren gewassen, 207 × 644 mm. (Foto Noordbrabants Museum,
's-Hertogenbosch)

aan een nieuw genre dat bijzonder populair werd, de Bambocciade. Ook hier een
aantal Vlamingen die buiten de kring cultuurhistorici weinig of niet bekend zijn:
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Michiel Sweerts uit Brussel, Livius Mehus uit Oudenaarde en de Antwerpenaar Jacob
Ferdinand Voet.
Hoogtepunt van de expositie is de verzameling van 28 tekeningen van Gaspar van
Wittel die Rome en omgeving, Latium en Campanië wel bijzonder wist te evoceren
met aandacht voor het detail. Zijn werk ligt aan de basis van de vedute die later o.m.
door Piranesi en Canaletto zullen vervolmaakt worden.
De tentoonstelling in het Noordbrabants Museum geeft de kleine helft te zien van
de ruim 250 nummers die in de collectie van de Farnesina bewaard worden. Die
verzameling gaat terug op de collectie van de Corsini, een vooraanstaande Romeinse
familie uit de 18de eeuw. Later aanvullingen (o.m. een schenking door graaf
Stroganoff) maakten van dit fonds een bijzonder boeiende verzameling die wel geen
nieuw licht werpt op de aanwezigheid van Vlamingen en Nederlanders in Rome en
Italië maar minstens indrukken bevestigt. De brochure van de tentoonstelling geeft
een goede introductie maar bevat een paar pijnlijke fouten in de reproduktie van de
tekeningen. Voor wie het geheel van de collectie wil overzien is er de
wetenschappelijke en verzorgd uitgegeven (Italiaanse) catalogus met reprodukties
van zowat alle nummers, een werk van het Nederlands Instituut te Rome.
Wie niet meer in Den Bosch geraakt en in het voorjaar toevallig in Rome is moet
in april naar de schitterende Farnesina aan de voet van de Janiculus waar de prenten
nog eenmaal te zien zijn vooraleer ze terug in de mappen verdwijnen.
Patrick Lateur
Rome veduta. Rome gezien door Nederlandse meesters uit de 16de en 17de eeuw.
Tekeningen en aquarellen uit de collectie van de Farnesina te Rome. Tot en met 21
februari in het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch. Di. tot vr. van 10 u. tot
17 u., za. en zo. van 12 u. tot 17 u. De catalogus, Da Van Heemskerck a Van Wittel.
Disegni fiamminghi e olandesi del XVI-XVII secolo, kost 49,5 gulden en blijft ook
na 21 februari in de museumwinkel te koop.

Paul Bril (1554-1626), Landschap met molen en rechts een natuurlijke boog, pen, bruine inkt, resten
van zwart krijt, 227 × 279 mm.
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Koetsgedichten door en voor Goethe
Gedichten ontstaan om het even waar en om het even hoe. De antieke dichter Horatius
maakte op een ‘raeda’ (een vierwielige Romeinse koets) met een paar vrienden een
reis van Rome naar Brindisi. De tocht gaf hem een van zijn pittigste gedichten in (de
vijfde satire uit het eerste boek). Hij eindigt met het volgende vers:
Brundisium longae finis chartaeque viaeque est
Brindisi maakte een eind aan de lange reis en aan mijn gedicht
Men kan dat een ‘koetsgedicht’ noemen want het is door de reis ingegeven en tijdens
de reis opgetekend. We zijn elders uitvoeriger op dit gedicht ingegaan1 in een
herdenkingsartikel ter gelegenheid van het feit dat het in 1992 tweeduizend jaar
geleden was dat de dichter in Rome is gestorven (8 v.Chr.). Een paar onder Goethe's
mooiste gedichten zijn door een koetsrit ingegeven. Terwijl het vierstrofige
Willkommen und Abschied, dat nog in Straatsburg ontstond (c. 1770), duidelijk op
een rit te paard wijst (Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde!), is het in volle
Sturm und Drang-periode geschreven An Schwager Kronos (Aan Ruiter Tijd) wellicht
het mooiste gedicht door een koetstocht ingegeven. Naar Goethe's eigen aanduiding,
onder de titel, is Spude dich Kronos op 10 oktober 1774 in een ‘post-chaise’
opgetekend, op de weg terug van Karlsruhe, nadat hij Klopstock, de dichter van het
epos Der Messias, tot aan die stad had begeleid. De rit leek hem met zijn
hobbeligheden ook zijn levenstocht te symboliseren. Elke strofe brengt ons in een
dravend tempo langs het bergachtige landschap dat de dichter met verrukte blik ziet
voorbijvlieden. De koetsier wordt vereenzelvigd met Kronos, de griekse god van de
tijd, een symbool dat hier met bijbelse of christelijk getinte beelden wordt vermengd.
Maar Goethe vindt wel de tijd om bij het voorbijvaren het meisje dat van op een
drempel toeziet te groeten en na te kijken.

Profiel en handtekening van Goethe.

Spude dich, Kronos!
Fort den rasselnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Ekles Schwindeln zögert
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Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Über Stock und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!
Spoed U, Kronos!
Vooruit in ratelende draf!
Bergaf glijdt de weg;
'k heb een afkeer van het dralen
Treuzelen stoot me tegen 't hoofd.
Fris en hobbelend gaat de rit
over blokken, stenen, zoden
Ras het leven in!2

Schubert heeft dit gedicht tot een lied getoonzet. Hij is erin geslaagd de
gemoedsgesteltenis van de reizende dichter en de vele nuances van het gedicht binnen
éénzelfde ritme te ‘hercomponeren’. Op een dravende begeleiding in staccato laat
hij met dreunende oktaven de koetsvaart horen en weet hij de wisselende episoden
te ondervangen en de muziek mee te laten hobbelen over ‘Stock und Steine’ waarbij
de bas, vooral in het middendeel, een ritme identiek aan het motto uit Beethovens
‘noodlotssymfonie’ slaat, vier noten in 6/8-metrum. Hij hult het idyllisch tafereeltje
op de meisjesblik in een rustiger klankbeeld en weet het ‘im Moore Nebelduft’ met
een onverwacht ‘piano’ volgend op een ‘fortissimo’ te onderlijnen. Hij laat ook met
een fanfare-motief in het tweede deel de hoorn van de menner dreunen (Töne,
Schwager, dein Horn), om dan het lied met de roep van de luid schallende posthoorn
te besluiten.
Bij de ingang van het grote Schloss van Heidelberg leest men op een gedenkplaat
dat de reeds vergrijsde Goethe er in de jaren 1814-15 zijn gelukkige ontmoetingen
had met Marianne von Willemer, de jonge kunstzinnige vrouw van een rijke koopman
uit Frankfurt. Hier bloeiden enkele van de mooiste gedichten uit de West-Östliche
Divan, waarvan sommige ook door Marianne werden geconcipieerd en die verzameld
zijn in het Buch Suleika, kernbundel van de Divan.
Marianne, die graag de poëtische lier betokkelde, heeft twee koetsgedichten op
haar naam. Het eerste, het op de oostenwind geïnspireerde Was bedeutet die Bewegung
werd tijdens een heenvaart naar Heidelberg neergepend.
Was bedeutet die Bewegung?
Bringt der Ost mir frohe Kunde?
Seiner Schwingen frische Regung
kühlt des Herzens tiefe Wunde.
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Goethes reiswagen. Tekening van L. Michalek.
Wat bediedt dat wiegewaaien?
Brengt de oostenwind mij blijde nieuws?
Het frisse rillen van zijn ademtocht
Koelt mijn brandend harteleed.

De verscheidene indrukken tijdens de rit, het opgejaagde stof, de spelende vlinders,
het landschap, de glimmende zon, alles betrekt Marianne op de bejaarde dichter die
ze straks met haar jonge liefde zal gelukkig maken.
Na de vurige ontmoeting met Hatem, d.i. Goethe, schreef Suleika, d.i. Marianne,
tijdens de terugreis uit Heidelberg naar Frankfurt, een tweede koetsgedicht, nu niet
meer op de oostelijke wind, de vreugdebrenger, maar op de westenwind, de
tranenbrenger. Zij benijdt die wind omdat hij in de richting van Goethe waait.
Ach! um deine feuchten Schwingen,
West, wie sehr ich dich beneide:
Denn du kannst ihm Kunde bringen,
Was ich in der Trennung leide.
Ach! om jouw vochtig dwarrelen
Westenwind, wat benijd ik je:
Want je kan hem kond maken,
Hoe 't afscheid mij doet lijden.

En weer wordt alles, bloemen, ogen, bos en heuvels, in verband met haar liefde
opgeroepen en zij vraagt de wind naar de geliefde te ijlen en hem over haar
gehechtheid te spreken. Goethe zal aan de gedichten van zijn geliefde vermoedelijk
wel enkele ‘retouches’ aangebracht hebben, want naar ritme en vorm zijn ze
onberispelijk. Trouwens, toen Schubert zijn liederen componeerde werden de teksten
nog aan Goethe toegeschreven3.
De oude Goethe reisde verschillende malen met het oog op een gezondheidskuur
naar Bohemen. In 1821 nam hij in Marienbad zijn intrek in een huis bewoond door
de familie von Levetzow. De vierenzeventigjarige dichter raakte verliefd op de
achttienjarige dochter Ulrike die hij het jaar te voren gekend had in Karlsbad. Hij
schreef voor haar poëtische ontboezemingen waarvan het lieve maar onontwikkelde
kind niet veel verstond. Na een laatste week bij haar in Karlsbad doorgebracht te
hebben moest de grijze dichter met weemoed naar Weimar terugkeren. Hij kon de
mooie dagen niet vergeten, de laatste ‘gruwzaam zoete’ kus, het ‘zerschneidend
herrliches Geflecht verschlungener Minnen’, het heerlijke ineengestrengeld

Vlaanderen. Jaargang 42

minnekozen. In zijn dagboek spreekt hij van een ‘tumultuarischen Abschied’, hij
wist dat voor hem de tijd van verzaken gekomen was.
Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen
Von dieses Tages noch geschloßner Blüte?..
Wat wil ik nog op weerzien hopen
het innige bloeien van deze dagen...

Niet zo haast was Goethe in de reiskoets gestapt of hij begon, op het hobbelig ritme
van de wagen, met potlood een gedicht te schetsen dat later als de Marienbader
Elegie (eigenlijk Karsbader Elegie) zou bekend worden. Zelf heeft hij daarover
inlichtingen bezorgd: ‘'s Morgens om acht uur, bij de eerste halte, schreef ik de eerste
strofe. Ik ging verder met dichten in de wagen en bij ieder oponthoud schreef ik nu
wat me zopas in het hoofd was gekomen. 's Avonds was het hele gedicht klaar’.
Thuisgekomen in Weimar herschreef Goethe zijn gedicht in latijnse letters op
mooi gesatineerd velijn en borg het in een map van rood marokaans leder, met de
datum: september 1823. Goethe hechtte belang aan deze met eigen hand geschreven
kopie. Spoedig zullen we het handschrift van de tekstverwerkende dichters niet meer
kennen en hen grafologisch niet meer kunnen doorvorsen, afgezien van hun meestal
onleesbare handtekening.
De zieke Goethe liet zich nog meermaals door een vriend zijn Elegie voorlezen,
in de koets van Karlsbad naar Weimar bedacht en met weemoed doorleefd.
Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren
Der ich noch erst den Göttern Liebling war...

Na Goethe
De dichter Joseph von Eichendorff was een onvermoeide wandelaar. Vele van
zijn gedichten zijn ingegeven door of tijdens zwerftochten, vooral in de wouden, ook
's nachts: Allgemeines Wandern, Wandern lieb ich für mein Leben, Nachts (Ich wandre
durch die Stille Nacht) enz. En zijn er ook geïnspireerd door een koetstocht, aldus
Der verliebte Reisende:
Da fahr' ich still im Wagen,
Du bist so weit von mir,
Wohin er mich mag tragen,
Ich bleibe doch bei dir.
Ik reis rustig in de wagen,
Je bent zo ver van mij,
Waar ook de koets mag voeren,
Je blijft me zij aan zij.

Tussen de strofen schalt als een refrein, de posthoorn opgeroepen in de laatste:
Das Posthorn schallt im Grund...
De posthoorn schalt in het dal...
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Ook Heinrich Heine heeft zich in een magisch gedichtje door een koetstocht laten
inspireren:
Mein Wagen rollet langsam
Durch lustiges Waldesgrün,
Durch blumige Täler die zaubrisch
Im Sonnenglanze blühn.
Ich sitze und sinne und träume,
Und denk' an die Liebste mein.
Da grüßten drei Schattengestalten
Kopfnickend zum Wagen herein.
Sie hüpfen und schneiden Gesichter,
so spöttisch und doch so scheu,
Und quirlen wie Nebel zusammen,
Und kichern und huschen vorbei.
Mijn wagen rolt langzaam
Door 't kleurlichte woudloof,
Door bloemrijke dalen die magisch
in 't zonnegloren bloeien.
Ik zit en mijmer en droom,
En denk aan mijn liefste.
Drie schaduwgestalten groeten
En neigen het hoofd in de wagen.
Ze trippelen en trekken gezichten,
Ze spotten en zijn toch schuw,
En dwarrelen als nevels te samen,
En giechelen en glippen voorbij.

Schumann heeft op dit gedicht een van zijn laatste liederen gecomponeerd (op. 142,
nr. 4), weinig bekend en toch opmerkelijk. Bijna in iedere maat komt een lenige,
syncopische sequens als het tollen van de koetswielen weergeven.
Bij de tweede strofe, ‘ich sitze und sinne und träume’, stokt het arpeggio en wordt
het vervangen door gepinste staccatoakkoorden, pianissimo: verslonden in zijn
gedachten hoort hij niet meer de wagen waarvan het gemoedelijke hobbelen weer in
een tussenspel is te horen. Voor de koets verschijnen drie schaduwgestalten: weer
wordt het wagenwiegende arpeggiëren vervangen door korte, gepunte akkoorden
waarin als het spottende giechelen van de spookachtige wezens doorklinkt.
In het lange naspel worden de twee hoofdelementen van het lied nog eens herhaald,
terwijl bij het slot een lichte koekoekroep te horen is.
Wie zal zeggen als Schumann in dit gedicht een eigen waanbeeld heeft gezien en
of dat lied, een van zijn laatste, enige betrekking heeft met zijn voortdurende
geestesstoornissen?
Wat een verschil tussen Goethe's overmoedige An Schwager Kronos en het ook al
in een postkoets neergeschreven Früh im Wagen, een van de schrijnendste gedichten
van Eduard Mörike, de jonge theoloog die maar niet kon kiezen tussen God en Eros!
Het gedicht is ingegeven door de nog brandende herinneringen aan een liefdesnacht.
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Wij weten niet wie de onbekende met de blauwe ogen is die de dichter bij het hotsen
van de koets in de donkerprille ochtend nog volkomen in haar ban houdt. In dit
gedicht - op een later tijdstip aangevuld - kan het niet om de zigeunerin Maria Meyer
gaan, Mörike's jeugdliefde, want hij roept in meer dan één gedicht haar ‘bruine’ of
‘donkere’ ogen op.
Es graut vom Morgenreif
In Dämmerung das Feld,
Da schon ein blasser Streif
Den fernen Ost erhellt;
Het schemerige veld
Rilt nog in d'ochtendrijm,
Toch glimt een bleke streep
Diep aan de oostenkim;
Straks ziet men in het licht
De morgenster vergaan,
Toch, boven 't sparrenwoud
Blijft de helle maan nog glanzen:
Zo is mijn schuwe blik,
Waarop de verte drukt,
Nog in het smartgeluk
Van d'afscheidsnacht verzonken.
Mij staren, donker meer,
Je blauwe ogen aan,
Je kus, je adem en je fluisterstem
Omroezen me nog.
Tegen jouw hals schuilt
Mijn gelaat in tranen,
Een purperzwarte sluier
Weeft mij de ogen dicht.
Daar is de zon. En in een wenk
Heeft ze mijn droom weggeveegd,
Van uit de bergen waait
Een huivrig windje op mij toe.

Früh im Wagen. Hoe verschillend ook met een ander gedicht na een liefdesnacht
ontstaan, het heerlijke Willkommen und Abschied van de jonge Goethe - tegenpool
van de Marienbader Elegie van de grijze dichter! Hier gaat het om de nachtelijke
terugkeer te paard, van de overmoedige jongeling, in
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Enkele strofen van de Elegie door Goethe eigenhandig geschreven.
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Heine-Schumann, Mein Wagen rollet langsam.

dravende vaart, het vuur nog in de aderen, een afscheid niet in wrange droefheid,
zoals bij Mörike, maar in uitgelaten vreugde:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!
Ook dat gedicht heeft Schubert getoonzet.

Een ander gedicht van Mörike, Nächtliche Fahrt, lijkt door een koetstocht ingegeven
maar is slechts een wandroom van zijn verbeelding geweest:
Jüngst im Traum ward ich getragen
Über fremdes Heideland;
Vor den halbverschlossnen Wagen
Schien ein Trauerzug gespannt.
Laatst werd ik in droom gevoerd
Over een vreemde heide;
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Voor de overdekte wagen
scheen een rouwspan opgesteld.
Hoe desolaat klinkt dan het einde:
Und nun fliegt mit uns, ihr Pferde,
In die graue Welt hinein!
Unter uns vergeh die Erde,
Und kein Morgen soll mehr sein!
Paarden, draaft met ons weg,
De grijze wereld door!
Onder ons mag d'aarde vergaan,
En dat het nooit meer ochtend weze!

‘Koets, wederom koets!... Er zijn nog ettelijke andere gedichten tijdens of door een
koetsrit ingegeven. Althans tot op onze tijd. Autobiografieën ken ik wel,
auto-gedichten zijn me niet bekend. Het moet moeilijk zijn voor de Muze om deze
al te snelle wagens in te halen, enkel Kronos met de fatale zeis kan dat, des te
gemakkelijker naarmate deze koetsen dapperder rijden en de kracht van hun
zogenaamde paarden groter is. Tijdens zo'n vaart hebben de beelden geen tijd meer
om zich te vormen, evenmin op het netvlies als onder de poëtische veder, verschoning,
de kogelpen. Bovendien, zoals de vaart nu gebeurt, kan het poëtisch ritme zich
moeilijk erop enten, steeds maar onderbroken door rode stoplichten en groene
aanzetten, remcesuren en onverwacht oponthoud, onderbroken, zoal niet gebroken.
Eichendorffs vers ‘Da fahr’ ich still im Wagen... is hopeloos verouderd en toch,
klinkt het nu niet nog mooier?
J. van Ackere
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Lof van onze middeleeuwse literatuur
Dat de middelnederlandse literatuur nog steeds springlevend is, wordt opnieuw
bevestigd door een paar recente Davidsfonds-publikaties, die bovendien zo
aantrekkelijk zijn uitgegeven, dat ze ongetwijfeld ook de ‘leek’ in het vak direct
zullen aanspreken.
Er is vooreerst de editie van Van den vos Reynaerde1, die voor het eerst een
facsimile in kleur brengt van het Comburgse handschrift. Daarmee ging een droom
van Jo van Eetvelde in vervulling. Deze voordrachtkunstenaar lag niet alleen aan de
basis van een gelijkaardig Beatrijs-project, maar leest bovendien op zijn eigen gekende
wijze het dierenepos op drie cd's voor. Deze nieuwe uitgave brengt vanzelfsprekend
meer dan het handschrift. Het wordt gevolgd door een diplomatische transcriptie,
bezorgd door Veerle Uyttersprot, die samen met coördinator Prof. Dr. Jozef Janssens
ook tekent voor de woordverklaring, tekstkritische, paleografische commentaar en
aantekeningen bij de voordracht, onontbeerlijk voor wie de integrale tekst wil lezen
en vooral beluisteren. Bijzonder interessant, vooral voor de buitenstaander, zijn de
cultuurhistorische achtergronden. Codicoloog Jo de Vos schetst de geschiedenis van
het handschrift, dat zich thans in Stuttgart bevindt. Het boeiendst zijn de meer
algemene bijdragen van J. Janssens zelf. In ‘Een vos op perkament’ releveert hij,
stevig gedocumenteerd en met de nodige overtuigingskracht, een ander
Reynaert-beeld, dan ons door de romantiek is overgeleverd. Reynaert is niet de
sympathieke schelm, maar voor de middeleeuwer was hij - ook reeds bij de voorlopers
- een doortrapte booswicht en als dusdanig de incarnatie van het Kwaad. In ‘Een
meesterwerk van dubbelzinnigheid’ poneert Janssens dat Van den vos Reynaerde
bol staat van dubbele bodems en dat Willem, de vermoedelijke auteur, hiertoe alle
beschikbare technieken gebruikte. We staan hierdoor ver van het geïdealiseerde
hofleven. Het beeld dat Willem tekent van mens en maatschappij is integendeel een
uiterst negatief beeld, dat bepaald wordt door ‘opperste ik-zucht’. Toch meent Janssens
dat Willem geen uitzichtloze pessimist is, maar dat hij met zijn epos vooral ‘belerend’
wou zijn en een waarschuwing wou brengen, die liefst in praktijk zou omgezet
worden, ‘om duecht te doen ende quaet te keren’. Anders verwordt de mens ‘tot een
dier en is èchte gemeenschap onmogelijk’.

Rik van Daele vertelt de verdere avonturen van het Reynaertverhaal tot op heden en
leidt ons ook rond door het ‘Reinaertland’ met aandacht voor de Reynaerttoponymie.
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Tot slot volgt nog een verklarende commentaar bij het epos, bezorgd door J. Janssens,
R. van Daele en V. Uyttersprot. Wie nog niet verzadigd is, kan terecht in een
uitvoerige bibliografie, die de belangrijkste publikaties over ons dierenepos
samenbrengt.
Het boek is prachtig uitgegeven in linnen band en op glanzend papier, verlucht
met talrijke afbeeldingen, waaronder een aantal miniaturen in kleur. Een lust voor
het oog! Zowel het Davidsfonds als het wetenschappelijk team, onder leiding van J.
Janssens, verdienen hiervoor alle lof.
In de marge van Van den vos Reynaerde verscheen de reisgids Het land van Reynaert2,
samengesteld door Rik van Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse. Deze gids
beschrijft nauwkeurig het meest recente Reynaert-pad in het mooie Land van Waas.
In een eerste deel wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het verhaal zelf en de
geografische achtergrond, waarin het gesitueerd is. Het tweede deel volgt de
zorgvuldig uitgestippelde route en onthult de vele gekende en ongekende
bezienswaardigheden. Zowel de wandelaar als de fietser of autotoerist kan er zijn
voordeel mee doen, maar ook de Reynaerdofiel komt hier ruimschoots aan zijn
trekken, omdat al wat met de Reynaert-figuur in verband gebracht kan worden, ter
sprake komt. Het boekje is in een handig formaat uitgegeven en overvloedig
geïllustreerd met fotomateriaal en kaartjes, terwijl ook heelwat literaire citaten de
tekst verfraaien. Onmisbaar dus voor wie zich tot de Reynaertmaterie aangetrokken
voelt.
Na Het waren twee koningskinderen bezorgt de Leuvense hoogleraar Norbert de
Paepe een nieuwe bloemlezing uit de middelnederlandse lyriek. Heer Halewijn3 bevat
twaalf ‘luisterliederen uit de middeleeuwen’. Zij moeten volgens De Paepe gezien
worden als ‘artistieke spelmomenten’ die de toehoorder even - de duur van het lied
- wegvoerde uit de ‘feitelijke feitelijkheid (...) naar het niveau van de artistieke, de
vluchtige feitelijkheid’. Wij hoeven er dus geen antwoorden op de levensvragen van
de middeleeuwse mens in te zoeken, maar moeten ze proberen te begrijpen binnen
het life-gebeuren, waarvoor het lied ‘gedacht was en waarin het leefde’. Hèt voorbeeld
van dergelijk lied is het bekende Heer Halewijn, dat hier als de koploper fungeert
van de opgenomen keuze, die in de inleiding overigens wordt toegelicht. Het hoeft
nauwelijks gezegd dat de meeste liederen tragisch van inhoud zijn. Het zijn immers
juist de menselijke tekortkomingen, die dramatische spanningen waarborgen.
Heer Halewijn werd even voornaam uitgegeven als de voorgangers in de reeks,
eveneens in mooie linnen band en met illustraties uit middeleeuwse handschriften,
latere incunabels en oude drukken verlucht. Deze uitgave gaat ongetwijfeld opnieuw
een ruim succes tegemoet en houdt mede onze middelnederlandse letterkunde blijvend
in de actualiteit.
Rudolf van de Perre
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De arme man in het Vaticaan
Tentoonstelling bij de 100ste verjaardag van de encycliek ‘Rerum
Novarum’
Leo XIII, Paus voor de armen
Als jonge pauselijke nuntius in Brussel, halfweg de vorige eeuw, nam Vincenzo
Gioacchini Pecci, van aristocratische afkomst, van dichtbij de sociale revolutie waar
in Europa. Na zijn verkiezing als Paus in 1878 speelde hij via encyclieken in op deze
omwentelingen. De religieuze waarden wou hij aan de veranderende tijden aanpassen.
Hij belichtte de situatie van de armen in het pas geïndustrialiseerde Europa. Zijn
encycliek ‘Rerum Novarum’ (1891), ‘Evangelie over arbeid’ genoemd, is een
blauwdruk voor sociale christelijke idealen. Liberalisme en socialisme worden
afgewezen en de rechten van de arbeiders erkend. Zij wijst op de misbruiken van het
kapitalisme, het antiklericalisme en de leemten van het marxisme. Leo XIII riep op
tot de radicale sociale hervormingen. Hij propageerde een nieuwe sociale orde door
politici uit te nodigen klassenstrijd te vermijden, door dialoog te bevorderen tussen
werkgevers en werknemers, door op te komen voor staatssubsidies voor de armen.

De arme man in de kunst
In samenwerking met de Vaticaanse musea zette de Vaticaanse bibliotheek een
prestigieuze tentoonstelling op in de ‘Braccio di Carlo Magno’ te Rome tot 1 maart
1992. Het thema was de arbeid van de arme man in de schilderkunst vanaf

Malevich, De houthakker, 1912-1913, olie op doek, 94 × 71,5 cm.

Goya tot Kandinsky. Zij toonde picturaal wat ‘Rerum Novarum’ met woorden zegt.
De bedoeling was aantonen hoe kunstenaars van die tijd getroffen werden door de
nieuwe toestanden, resultaat van de industriële revolutie. Het gaat hier vooral om de
verstedelijking met haar vereenzaming, de armoede op het platteland, de gevaarlijke
werkomstandigheden in fabrieken en koolmijnen, en de arbeidsongevallen. Ook
speelt bewondering mee voor de nieuwe technologie, met de stoomtrein als symbool.
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Een 100-tal schilderijen uit Europa, Rusland, de Verenigde Staten en Canada
waren er verzameld. Zij werden ontleend aan beroemde musea zoals: the Museum
of Fine Arts in Boston, die Staatliche Museen in Berlijn, l'Hermitage in St.-Petersburg,
The Royal Academy in Londen, Le Louvre en Le Musée d'Orsay in Parijs. Andere
zijn afkomstig uit privébezit.
De namen liegen er niet om. Het begint bij Goya en eindigt bij Kandinsky. Er
waren werken van Corot, Malevich, Meunier, Millet, Picasso, Pissarro, Van Gogh,
e.a.
Het oudste schilderij is ‘De Waterdrager’ door Goya (1810). Het sociaal realisme
is er het best vertegenwoordigd; een strekking in de kunst die tot op vandaag vaak
ondergewaardeerd werd. De meest realistische prent is ‘Het derde-klas-spoorrijtuig’
door Honoré Daumier (1862). Arme mensen in treinwagons is een geliefd thema van
deze artiest. Impressionistische landschappen zijn het best vertegenwoordigd door
Pissarro. Ook moderne werken ontbreken niet zoals ‘De steenfabriek te Tortosa’ van
Picasso.
‘De houtakker’ (1912) van Malevich uit het Stedelijk Museum van Amsterdam is
een merkwaardig schilderij; de keerzijde werd al eerder beschilderd: ‘Boerenvrouwen
in de Kerk’ (1911). Kandinsky toont ons eerder abstract werk. Hij schildert graag
stadsgezichten van Murnau, een kleine stad in Beieren waar hij gedurende vele jaren
woonde. Het laatste werk uit de tentoonstelling is Kandinsky's spoorweg nabij Murnau
uit de Städtische Galerie in München.
Naast schilderijen werd ook de Vaticaanse krant ‘Osservatore Romano’ van 17
mei 1891 getoond. Tevens de volledige tekst van de encycliek ‘Rerum Novarum’ in
het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.

Een drieluik
‘De arbeid van de arme man’ was de eerste van drie tentoonstellingen in de Vaticaanse
musea. Dit drieluik wil de permanente zorg van het Vaticaan beklemtonen voor de
sociale problematiek. Dit kunstinitiatief staat onder het letterwoord, A.R.A.T.O.R.:
‘Artem Religio Auget Terram Omniaque Redemit’. Vrij vertaald: Godsdienst verheft
de Kunst en bevrijdt al het geschapene.
De tweede tentoonstelling in november 1992 werkt rond het thema: ‘De Nieuwe
Wereld, tussen Ontdekking en Evangelisatie’. Hiermee wil de Kerk de 500e verjaardag
van de ontdekking van Columbus herdenken. Kunstwerken uit de tijd van de
ontdekkingsreizigers die tot op heden Midden- en Zuid-Amerika nooit hebben
verlaten, zullen er getoond worden. Het derde luik wordt dan ‘Mens en Milieu’, het
centrale thema van de boodschap van Paus Johannes Paulus II op de dag van Vrede
1990.
Mark Delrue
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Een jaar poezie in Vlaanderen
Van boekenbeurs tot boekenbeurs (1991-1992)
Er hebben zich tijdens het afgelopen jaar nauwelijks verschuivingen voorgedaan in
de Vlaamse poëziewereld: de vertrouwde namen keren met een voorbeeldige
regelmaat terug, er zijn geen opvallende debuten en het aantal publikaties gaat
ongestoord zijn weg, de trend volgend die de vorige jaren reeds werd aangeduid. Er
werd opnieuw aangeknoopt met de Vlaamse poëziedagen te Merendree, in de geest
van hun stichter, pastoor Basiel de Craene. Op 29 augustus jl. was er een grote
belangstelling in de legendarische tuin van de pastorie. Echter niet van de dichters
en de pers ontbrak nagenoeg geheel. Die heeft meer oog voor in de markt liggende
happenings dan voor een stijlvolle poëziedag. Ook dat is een teken des tijds.

Dingen die niet overgaan
Bloemlezingen doen het nog steeds. Jozef Deleu bezorgde het Groot Verzenboek
(Tielt, Lannoo, 1992, 304 blz.): vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood.
Het is de vijfde, geheel herziene en bijgewerkte druk van het vroegere Groot
gezinsverzenboek, waarvan meer dan 20.000 exemplaren werden verkocht. Een
thematische bloemlezing, die zoveel mogelijk lezers wil bereiken, doet het dus nog
steeds en de evenwichtige en gefundeerde keuze van Deleu staat borg voor een nieuw
succes. De uitgave heeft opnieuw een luxueus karakter (mooie bladspiegel, verzorgde
typografie), maar blijft niettemin in het bereik van ieders beurs.
Van Leonard Nolens (1947) verscheen Hart tegen hart (Amsterdam, Querido,
1991, 483 blz.), ‘gedichten 1975-1990’. Het volledige verzameld werk is het niet,
want Nolens laat zijn twee eerste bundels achterwege en ook uit een viertal andere
bundels werden gedichten verwijderd en/of bijgewerkt. Toch vormt wat blijft (reeds)
een indrukwekkend geheel, dat over het algemeen geprezen wordt om zijn
onmiskenbare authenticiteit. Zijn poëtisch oeuvre breidt zich concentrisch uit rond
een zelfde kernthematiek: de (zelf)vervreemding als gevolg van verleden, opvoeding
en beschaving, waartegenover het
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individu slechts zijn eigen creativiteit kan plaatsen. Ook de taal is besmet door cultuur
en traditie. Het komt er voor de dichter op aan in eenzaamheid zijn persoonlijke taal
te creëren, die hem in staat stelt zijn eigen identiteit te omlijnen. Bij Nolens gaat dit
gepaard met een toenemende versobering, die zijn poëzie geleidelijk toegankelijker
maakt.
Vijftien jaar nadat hij overleed aan een overdosis cocaïne, is het ogenblik
aangebroken om de dichterlijke persoonlijkheid van Jotie T'Hooft (1956-1977) in
een meer afstandelijk en dus objectiever perspectief te belichten. Een eerste aanzet
daartoe is de publikatie van De beste gedichten van Jotie T'Hooft
(Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1992, 112 blz.), samengesteld en ingeleid door
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Hugo Brems. Het is deze inleiding die aan de keuze een meerwaarde geeft, omdat
Brems de mythe van de werkelijkheid scheidt en er op wijst dat de romantische visie
op de poëzie van T'Hooft ze weliswaar tot een leesbaar geheel maakt, maar in feite
slechts een van de sleutels is om dit werk te benaderen. Overigens is de poëzie van
deze dichter eerder verscheiden en heterogeen, vooral in de uitwerking, en was
T'Hooft niet zo roekeloos in zijn omgang met de taal als met het leven. De keuze
maakt nog eens duidelijk dat hij talent bezat, maar veel is poëtisch gezien nog onrijp
en onaf. Toch heeft Jotie T'Hooft zijn stempel gedrukt op een generatie en is hij
representatief voor het nieuw-romantisch levensgevoel in de jaren zeventig. Zijn
werk vormt, hoe dan ook, een onmisbare schakel in de ontwikkeling naar de
postmoderne generatie, enkele jaren later.

Het verleden laat niet los
Op de vooravond van haar 90ste verjaardag gaf Julia Tulkens (1902) De eeuw is aan
het kantelen (Leuvense Schrijversaktie, 1991, 48 blz.) uit, met als ondertitel ‘leven
en poëzie’. De hoogbejaarde dichteres vertelt in vrije verzen het verhaal van haar
leven, vanaf haar geboorte tot op vandaag. Tussenin keren de gebeurtenissen en
feiten terug die haar bestaan vorm hebben gegeven en reeds uit andere publikaties
(overzichten, interviews) bekend zijn. De bundel heeft in de eerste plaats een
documentaire waarde, die nog beklemtoond wordt door het fotomateriaal achteraan.

Vlaanderen. Jaargang 42

55
Ook Erik van Ruysbeek (1915) blijft verbazen, zij het op een andere wijze. Met De
voorbijganger (Leuvense Schrijversaktie, 1992, 68 blz.) voegde hij de zoveelste
etappe toe aan zijn ‘metafysisch itinerarium’. De titel verwijst naar een citaat uit het
Evangelie volgens Thomas: ‘Jezus heeft gezegd: weest voorbijgangers’, maar zijn
filosofisch geschraagd wereldbeeld is evenzeer schatplichtig aan zijn belangstelling
voor de moderne fysica en de oosterse denkwereld (de elementensymboliek).
Verbonden met de esoteriek van het christendom heeft hij een visie ontworpen,
waarin al het geschapene in een harmonisch eenheidsbeeld zijn definitieve bestemming
vindt. Zijn poëzie legt van die groeiende bewustwording getuigenis af in eindeloze
variaties, paradoxen en aforismen. Pas als het ik opgeheven wordt en in het geheel
is opgenomen, wordt de menselijke stem overbodig. Wie Van Ruysbeek op zijn weg
wil volgen, zal ook deze bundel niet ongelezen laten en van zijn ‘wijsheid’ genieten,
zelfs al gaat de ideeënrijkdom het zuiver lyrische karakter overheersen.
Met Veertien tinten blauw (Tielt, Lannoo, 1991, 71 blz.) schreef Aleidis Dierick
(1932) een wat ongewone bundel. Op het eerste gezicht bevat hij drie ‘verhalende’
cyclussen, die dezelfde opbouw hebben met telkens twintig gedichten van twintig
vrije versregels. Uiteindelijk vormen ze een afgesloten en afgerond geheel. Driemaal
is de man, respectievelijk de ‘priester’, de ‘partner’, de ‘man-vader’, symbool van
een bepaald gezag (kerk, rollenpatroon, burgerlijk verleden en opvoeding), een
drukkende aanwezigheid in haar leven, waarvan ze zich als ‘vrouw’ wil ontdoen.
Tegen die achtergrond krijgt haar vrouwelijke én dichterlijke bewustwording een
concrete vorm en ontdekt ze woede als ‘kiemkracht van het woord’. De bundel moet
gezien worden als een schreeuw om zelfbeschikkingsrecht en een oproep tot
volwassenheid in vrijheid. Dierick verwoordt die in een beeldende, dynamische stijl
en een eigen metaforiek, waarin bijbel en mythe een rol spelen. Ze bewijst andermaal
momenteel tot onze betere dichteressen te behoren.

De ingreep van het nu
In Bel-etage (Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1992, 63
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blz.) tracht Hedwig Speliers (1935) zijn nieuwe woonst, een Oostends herenhuis,
in drie bewegingen te vatten. Achtereenvolgens zijn dat: de specifieke ‘ruimten’, de
‘objecten’ en een reeks portretten van de vroegere bewoners. Alles ademt de sfeer
uit van ‘la belle époque’, die de dichter en zijn vrouw een intiem geluksgevoel
schenken. De bundel is origineel van opzet en heelwat toegankelijker dan Speliers'
vorig werk. De klassieke vorm is mede bedoeld om op kritisch-ironische wijze een
hommage te brengen aan het opgeroepen tijdskader. Bel-etage brengt een speels
interludium in zijn nogal eens cerebraal aandoend dichtwerk.
Frans Depeuter (1937), die meer bekendheid geniet als prozaschrijver, werkt in
De etter van de steen (Leuvense Schrijversaktie, 1992, 26 blz.) de vader-zoon-relatie
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uit in een cyclus van achttien gedichten, enkele jaren nadat zijn vader gestorven is.
Op een onomwonden realistische wijze schrijft hij het vaderbeeld, dat bij hem
verbonden is met de kanker van de dood, van zich af om zelf te ‘overleven’. Het is
een bijwijlen aangrijpende cyclus met afwisselend klassieke sonnetten en gedichten
in een meer vrije vorm. Het realisme in woord en beeld plaatst de lezer vaker voor
een schok van herkenning.
Het dichterschap van Stefaan van den Bremt (1941) ontwikkelt zich niet steeds
langs lijnen van geleidelijkheid. Aanvankelijk schreef hij in de sfeer van het toen
heersende nieuw-realisme, maar zijn poëzie evolueerde naar een
maat-schappij-kritisch, sociaal en zelfs politiek engagement. In zijn laatste bundels
is daar niet zoveel van terug te vinden en behandelt hij uiteenlopende thema's. Dat
is ook het geval met Rover en reiziger (Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1992, 64
blz.). Deze nogal heterogene bundel bestaat ten dele uit niet erg imponerende Chinese
en Zweedse reisgedichten. Andere zijn geïnspireerd door het werk van beeldende
kunstenaars of van de Spaanse dichter Federico Garcia Lorca, waarvan hij overigens
een aantal verzen vertaalt. Het best is Van den Bremt in de slotcyclus ‘Een sleutel
van taal’, waarin zijn ‘thuiskomst’ ook leidt tot een terugblik op zijn verleden en hij
er zich van bewust is dat de taal hem als dichter steeds een sleutel zal bieden om
zichzelf te ‘hervinden’!
Verzachtende omstandigheden (Leuvense Schrijversaktie,
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1992, 46 blz.) van Gerda Berckmoes (1942) brengt op thematisch vlak eveneens
uiteenlopende gedichten samen: impressies bij schilderijen van Paul Delvaux naast
herinneringen aan de kindertijd, maar het merendeel is gegroepeerd rond de titelcyclus.
Hierin buigt ze zich over de problematiek van leven, liefde en dood en hoe deze haar
weg vindt in de taal, het systeem van tekens, dat aan de dingen hun bestaansrecht
geeft. Berckmoes schrijft over het algemeen korte gedichten. Het gecondenseerde
taalgebruik staat de verstaanbaarheid niet in de weg en leidt tot niet onaardige
resultaten.
De toekomstige dief (Amsterdam, De Bezige Bij, 1991, 64 blz.) van Eddy van
Vliet (1942) is opgebouwd rond de teloorgang van een buitenechtelijke liefde. De
dichter plaatst de anekdotiek echter in een ruimer leefkader (o.m. herinneringen aan
het verleden), om aan te tonen dat het falen in al wat je onderneemt reeds van bij de
aanvang is ingebouwd en illusies er zijn om ze steeds weer te verliezen. Ontgoocheling
en bitterheid zetten zich naar het einde toe om in een nadrukkelijker aanwezigheid
van de doodsgedachte, die de illusieloosheid van het leven en de vergankelijkheid
van alle dingen kracht bijzet. Door het toenemende autobiografische karakter in zijn
poëzie, beweegt Van Vliet zich steeds meer op de grens waar verhulling en onthulling
elkaar raken. Hij is het best waar hij de problematiek van de menselijke onmacht
weet uit te tillen boven de directe anekdotiek, zonder aan het belijdeniskarakter
afbreuk te doen.
Herman de Coninck (1944) beweegt zich met Enkelvoud (Amsterdam,
Arbeiderspers, 1991, 53 blz.) zowat in dezelfde sfeer, althans op het thematisch vlak,
want de aanzet tot de bundel is het verwerken van een echtscheiding. Als gegeven
kan dit boeiend zijn, maar de uitwerking is nogal ongelijk in waarde en blijft vaker
aan de oppervlakte steken. De Coninck teert op een aantal vroeger verworven
stijlmiddelen als elliptisch zinsgebruik, omwisseling van personen, paradoxale
situaties, woordspelingen. Het verrassende uit zijn eerder werk is er niet meer, zodat
Enkelvoud zeker niet tot zijn beste werk kan gerekend worden.
In De tranen van Mary Pickford (Antwerpen, Houtekiet, 1991, 55 blz.) laat Patrick
Conrad (1945) zich inspireren door de wereld van de film, een medium waar hij
zelf nauw bij
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betrokken is. De titel van de bundel verwijst zowel naar de filmster(ren) die in deze
gedichten aan bod komen, als naar (het wenen om) de vergankelijkheid van alle
glorie. Zij zetten de dichter aan tot weemoedige mijmeringen en maken het geheel
leesbaarder dan dit met zijn vroegere poëzie het geval was.

Een andere realiteit
Claude van de Berge (1945) brengt met De mens in de ster (Antwerpen/Amsterdam,
Manteau, 1991, 48 blz.) een nieuwe bundel etherische poëzie, die hij als
‘lichtgeschriften’ omschrijft; de verdere ‘uitbeelding van een oneindigheidsbeleving’.
Zijn verzen vertonen verwantschap met de tijdeloze, kosmische poëzie uit andere
culturen, die de ‘muziek der sferen’ laat weerklinken in hymnische taalzangen. Zij
roepen ontgrenzing en verte op, waarbinnen het woord tot teken van universele liefde
kan openbloeien en de beleving van het kosmische mysterie mogelijk wordt. Poëzie
ontstaat als ‘de structuren en ritmen van het universum in de taal overgaan’. Het
spreekt vanzelf dat deze voor Vlaanderen ‘ongewone’ poëzie zich richt tot diegenen,
die mede bereid zijn een klimaat van innerlijke stilte te creëren, noodzakelijk om ze
met vrucht te laten gedijen.
In De mond van een man (Gent, Poëziecentrum, 1992, 48 blz.) brengt Guido van
Hercke (1950) een aantal gedichten samen die uitdrukking geven aan verlangens,
gegroeid op basis van vervreemding en verlies. De titel zinspeelt op de mond van de
dichter en de minnaar, die via het woord opnieuw contact zoekt met de ‘jij’, die hem
steeds meer ontglipt. De bundel bevredigt niet geheel, omdat ook het contact met de
lezer eerder moeizaam tot stand komt, ondanks de greep op de taal, waarvan de
dichter meer dan eens blijk geeft.
Stefan Hertmans (1951) heeft zich de laatste jaren opgeworpen als een erg
produktief en erkend auteur. Evenals in zijn proza en essays, verwerkt hij in zijn
poëzie een niet alledaagse eruditie, die ze intellectualistisch van inslag en daardoor
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moeilijk maakt. Ook Verwensingen (Amsterdam, Meulenhoff-Leuven, Kritak, 1991,
47 blz.) ontkomt daar niet aan. Het zijn drie reeksen van telkens tien ‘verwensingen’
van uiteenlopende
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ervaringen in zijn bestaan, onder meer de poëzie zelf. Toch is deze bundel
toegankelijker dan vorig werk, hoewel de consequente toepassing van zijn verworven
poëtica hoge eisen aan de lezer blijft stellen.
Voltooid verwarmde tijd (Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1992, 72 blz.) van
Joris Denoo (1953) is een lijvige bundel over ‘mensen, dingen of daden uit een
verleden tijd’, die in de dichter nog steeds nawerken. Die dingen en mensen zijn
onder meer de twaalf maanden, Charles de Foucauld in de woestijn, het
Golgotha-tafereel, de lopende gebeurtenissen. Denoo verwerkt ze op een ‘ongewone’
wijze. De gedichten over de maanden b.v. zijn geen natuurevocaties en de Foucauld
en Golgotha worden op een laïciserende, haast profanerende manier geïnterpreteerd.
Denoo laat zich leiden door zijn gebruikelijke ironie en vaak groteske verbeelding,
die verrassende vondsten en ontmaskering tot gevolg hebben. Poëzie als deze moet
het niet hebben van de geijkte lyrische ‘ontroering’ en vraagt van de lezer een
aangepaste instelling.
Brussel aan de Mississippi (Tielt, Lannoo, 1991, 52 blz.) van Ivo van Strijtem
(1953) bevat voor het merendeel liefdespoëzie in een vlotte, licht ironiserende stijl,
ten dele gebaseerd op woordspelingen en taalgrapjes, die niet altijd zo nieuw meer
zijn. In andere gedichten staat het afscheid nemen en de vlucht naar oorden, waar
rust en stilte een nieuw evenwicht bieden, centraal. De titelcyclus zelf brengt een
vluchtige confrontatie met enkele overleden en levende kunstenaars. De blues op de
achtergrond van enkele gedichten verklaren de titel van deze speelse en luchthartige
bundel, die geen eigenlijke vergezichten opent.

In de marge van het ‘grote’ gebeuren
Het poëzie-aanbod van de gevestigde uitgevers in Vlaanderen (Lannoo, Manteau,
Poëziecentrum) is en blijft beperkt. Nederland neemt een deel over. Daarnaast
bewegen zich een aantal ‘marginale’ uitgeverijen, die vaak te veel en te ondoordacht
poëzie op de markt brengen en anderzijds door hun positie slechts bij uitzondering
in het circuit van de literaire kritiek opgenomen worden. Toch verschijnen er ook
hier jaarlijks enkele verdienstelijke bundels, die wat meer aandacht verdienen.
Onder de bolster (Brecht, De Roerdomp, 1992, 87 blz.) is een lijvige bundel van
Jacques van Baelen (1928), bibliofiel verzorgd. Dagdagelijkse ervaringen worden
omgezet in (vaak korte) poëtische mijmeringen, die aan het ‘gewone’ een andere
glans verlenen.
Christina Guirlande (1938) laat zich in De ruimte tussen de regels (Diest, 't
Prieeltje, 1991, 64 blz.) ten dele inspireren door het verleden, maar ook de cyclische
wederkeer van de seizoenen als spiegelbeeld van het menselijk leven en een ‘Occitaans
dagboek’ vormen de thema's. Haar vaardige belijdenislyriek is doordrenkt met de
weemoed van hen die weten dat in het leven zoveel onvolkomen blijft, maar toch de
hoop levendig houdt.
Ugo Verbeke (1937) herdenkt in Stilte na moeder (Antwerpen, 't Kofschip, 1991,
30 blz.) de overleden moeder en zoekt op een mannelijke wijze naar een evenwicht
tussen het verleden (de herinnering) en de toekomst, om het leven met de pijn van
het gemis aanvaardbaar te maken.
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Hervé J. Casier (1943) publiceerde met Drijfijs op het meer (Amsterdam, De
Beuk, 1991, 33 blz.) een bundel korte, geserreerde gedichten, in de lijn van zijn vorig
werk. Hij bepaalt er verder zijn plaats midden een onherbergzame wereld, waarin
de stilte meer dan een vluchtheuvel biedt voor het gerijpte samenzijn van man en
vrouw.
Denijs van Killegem (1943) overbrugt in Een vergezicht (Antwerpen, 't Kofschip,
1991, 32 blz.) de ruimte tussen dichter en lezer in verstilde, meditatieve verzen, die
via de tekens in de hem omringende wereld ook openstaan voor een hogere, zinvolle
werkelijkheid.

Tot slot
Dat er voor poëzie nog steeds belangstelling bestaat, bewijst het succes van
bloemlezingen en verzameluitgaven. Er is ook het onverminderde aanbod van
afzonderlijke bundels, al worden die meestal slechts in een beperkte kring verspreid.
Uit het overzicht blijkt opnieuw een grote verscheidenheid, zonder dat zich
duidelijke tendensen aftekenen en evenmin een aanzet tot vernieuwing merkbaar is.
Heelwat poëzie rekent af met verleden en opvoeding, verwerkt verdriet om verlies
en/of desillusies of ‘verweert’ zich tegen de onafwendbare vergankelijkheid van het
bestaande. De dichter vandaag, zo lijkt het, is in eerste instantie meer en meer met
zichzelf bezig en treedt, een paar uitzonderingen niet te na gesproken, moeizaam uit
de cocon van de eigen leefwereld. Er is weinig voeling met wat daarbuiten gebeurt
of met de grote problemen die het aangezicht van de huidige wereldsituatie bepalen.
Zo te zien weerspiegelt ook de poëzie het karakter van een maatschappij, waarin
individualisme en egocentrisme een steeds grotere rol gaan spelen.
Rudolf van de Perre

Slabbinck: levensvreugde in eigen kleur
Rik Slabbinck (Brugge 3 augustus 1914 - 19 juli 1991) heeft zijn leven helemaal
gewijd aan de schilderkunst. In 1937 al hield hij in Brussel in het Paleis voor Schone
Kunsten een van zijn eerste tentoonstellingen. Het werd de inzet van een lange en
boeiende carrière met de salons van Apport en de tentoonstellingen van Art Jeune,
met de Jeune Peinture Belge, die hij hielp stichten en spoedig weer verliet, met
hoogtepunten als zijn uitverkiezing voor de Biënnales van Venetië in 1948 en 1958,
met tientallen tentoonstellingen in België, maar ook in Parijs, Menton, Sao Paulo,
in zijn laatste levensjaren ook in New York, waar hij met een dertigtal schilderijen
de uitdaging waagde en succes kende in een volop cosmopolitische confrontatie.
Even talrijk zijn de besprekingen van zijn schilderkunst geweest, de diverse
monografieën over de jaren heen, een professoraat (1979) aan het Nationaal Hoger
Instituut
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Rik Slabbinck (1914-1991)
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Rik Slabbinck, Bomen in de sneeuw, 1969.

voor Schone Kunsten in Antwerpen en tal van onderscheidingen.
In de loop van dit kunstleven zijn er in de schilder- en beeldhouwkunst nogal wat
stormen losgebroken, tijdelijke, modieuze oprispingen, voorbijgaande fenomenen
met manifesten van alle slag, promoties door profeten van alle slag, die vaak in de
woestijn riepen, maar toch riepen. Een eerste notitie in verband met Slabbinck is dat
hij al deze stormen van abstractie, constructie, nieuwe figuratie, nieuwe visie,
conceptie over zich heen heeft laten gaan en bijzonder nuchter en onwankelbaar zijn
eigen weg heeft gevonden, waarvan hij nooit meer is afgeweken. Deze vasthoudende
instelling, deze trouw en rechtlijnigheid sieren hem. Jaren geleden was hij vrij vlug
uit de sombere Permekesfeer weggegroeid en gaandeweg was hij de kolorist bij
uitstek geworden in een vormgeving die eveneens helemaal van hem was en waardoor
hij in het spectrum van de Vlaamse schilderkunst alleen stond, op eenzame hoogte,
persoonlijk en herkenbaar. ‘Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa
plénitude’. Dit woord van Paul Cézanne, wiens streek Rik Slabbinck goed kende,
past bijzonder goed als motto boven het werk van de Brugse kunstenaar. Hij heeft
door jaren werkzaamheid, door ervaring en omgang, die wondere symbiose gevonden
tussen kleur en vorm, essentie van elk schilderij. Met zijn apart tekentalent en zijn
vlijmscherp kleurengevoelen heeft hij zowel het expressionisme als het fauvisme
overstegen.
Zijn stillevens zijn evenwichtig opgebouwde composities met meestal slechts
enkele voorwerpen op een tafel in een bepaalde orde geschikt. Elk van deze
voorwerpen krijgt een eigen aparte aanwezigheid en wordt met eigen stil leven
geladen. De achtergrond is vlak en vaak monochroom, zodat de klemtoon valt op
een vaas, een schotel, een grillig gekreukt stuk stof, een fles, een boeddhabeeldje,
een kan, een schelp, een Pierrotmasker. Dat was Slabbincks eenvoudig
instrumentarium; hij wekte het tot leven, zoals in al zijn schilderijen, door zijn uiterst
nauwkeurige kleurenlegging. Men heeft dikwijls gesproken over zijn grote durf om
b.v. blauwe schalen te schilderen op een blauw tafelkleed en tegen een groene
achtergrond. Dit kon en durfde alleen iemand die jarenlang de vibraties van kleuren
op een doek heeft bestudeerd. Met zijn verfijnd picturaal aan voelen vormen
scheppende, kon hij zo in elk schilderij een soort transfiguratie verwekken waardoor
de dode voorwerpen niet langer een stil leven leidden, maar tot een nieuwe,
onvermoede vitaliteit waren opgeroepen.
Een zelfde bijna hiëratische en plechtige statigheid straalt uit Slabbincks portretten
en naakten. Men heeft hem wel eens de laatste portretschilder genoemd. Het Portret
van Moeder (1938) zit nog diep in donkere schaduwen weggeborgen. Het Portret
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van Vader (1948) werd één stuk stralende kleurigheid in wit, grijs en roze, een
feestelijke persoonsverkenning, waarmee de schilder via zijn kleurgevoel alweer
eens duidelijk zijn eigen weg is gegaan. Er zijn veel andere portretten gevolgd (René
Lyr, Herman Teirlinck, Stijn Streuvels, die hij driemaal schilderde, Jan Vercammen,
Marcel Matthijs, Jozef Cantré, Flor Peeters e.a.) die altijd studies van de persoon
zijn geweest en altijd ook een stukje zelfportret, alleen al door de plaatsing, de
situering van de figuur en vooral en alweer de soms verrassende kleurenkeuze. Ook
de naaktfiguren kregen altijd een bijna plechtig karakter. Ze zijn allereerst afbeelding
van een bestaand lichaam met de typische vormen, schoonheid, rijpheid,
vergankelijkheid ook. Naakten zijn in Slabbincks werk altijd stemmingsbeelden. Zij
stralen berusting uit, sensualiteit, overgave, maar ook gelatenheid en teleurstelling.
Gevoelvol en geraffineerd zitten de lichaamsvormen altijd in een sluitende en
gespannen compositie. Zij worden op het doek bijna tot sculptuur, zo afgewogen,
penetrerend en ruimtelijk van visie en uitwerking als ze zijn.
Tenslotte was er in het leven en werken van de kunstenaar het landschap, zeker
niet het minst geliefde thema. Er zijn er enkele uit de Provence, maar de meeste tonen
het vertrouwde landschap in Vlaanderen, met verre horizonten, met enorm veel ruimte
en met luchten die als torens boven de vlakte staan. Hij moest in zijn woning op de
Brugse randgemeente Sint-Pieters maar uit het raam kijken of hij zag de landschappen
liggen, naar dorpen als Meetkerke en Houtave en verder uitgerold tot aan de zee. Hij
werkte zijn landschappen graag uit in horizontale kleurbanen, intens tegen elkaar op
vibrerend, met hier en daar, ver en klein, een teken van menselijke aanwezigheid.
Een donkere weg slingert door een geel bruin landschap naar een lucht die dominerend
in vurig rood is geschilderd... En bij de landschappen sloten goed de marines aan,
eveneens een graag behandeld thema. Het zijn geen kolkende, ziedende zeeën in
donkere, grimmige kleuren. Slabbincks zee was anders, meestal vlak en rustig, haast
onbewogen, onthalend en helder. Met blauw, wit en zwart toverde hij in brede stroken
een zeeschap dat niemand onberoerd laat, zo intens aanwezig is het, zo diep en vol
mysterie, raadsel, verwachting.
Kleur en licht zijn de sleutelwoorden van deze kunst. De schilder heeft het licht
gevangen in de helderheid van zijn koloriet. Hij schilderde zijn eigen levensvreugde
in zijn typische kleuren. Onvermengd werden kleuren gebruikt en hij evalueerde het
licht meer door het superposeren van kleuren. Onderliggende lagen komen schaars
even doorkijken binnen een kleurvlak en voor de beschouwer ontstaat er altijd een
prikkelende trilling, waardoor het geheel warmer gaat inwerken, rijker en intenser
overkomt.
De schilderkunst van Rik Slabbinck staat apart in de jongste Vlaamse
kunstgeschiedenis. En toch loopt er een draad, een gedrevenheid vanaf de Vlaamse
primitieven en de zestiende-eeuwse portretten tot bij de Vlaamse expressionisten en
tot bij Slabbinck. Hij heeft zelfs, en dat is normaal, verworvenheden van vroeger
geresumeerd en eigentijds uitgedrukt. Vanzelf werd hij aldus een schakel in deze
lange, boeiende en bloeien-
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de geschiedenis.
Bij deze schilderkunst passen twee woorden, twee begrippen: poëzie en distinctie.
Zijn poëzie spreekt uit een bundel takken op een egale lichte achtergrond, een haast
abstracte grafiek tegen een klare hemel. Zijn poëzie spreekt uit het zuivere geel van
een rijpe oogst, uit het hallucinerende blauw van een diepe zee. Distinctie spreekt
uit de visie van de schilder op de persoon die hij portretteerde, uit de blonde weligheid
van een naakt lichaam of uit de innige kleuren van een blauw kannetje, een exotisch
bibelot of een geruit tafelkleed. Poëzie en distinctie vormen het immateriële,
ongrijpbare surplus van deze hoogstaande kunst. Slabbincks kunst is in feite uiterste
eenvoud, maar ook een geladenheid, zelfs een geheimzinnigheid, waarvan alleen de
meester de sleutel bezat.
Fernand Bonneure

Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
Van 2 april tot en met 3 mei 1993 worden 65 representatieve schilderijen van Rik
Slabbinck uit privé- en familiebezit tentoongesteld in de Garemijnzaal van de Halle,
Markt, Brugge. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het Stadsbestuur van
Brugge in samenwerking met de onlangs opgerichte vzw Stichting Rik Slabbinck.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling publiceert het Gemeentekrediet een
monografie over Rik Slabbinck, waarin alle geëxposeerde werken gereproduceerd
worden, tevens catalogus van deze tentoonstelling.

Eindnoten:
1 Zie Horatius herdacht in Standaard der Letteren, 15.2.92.
2 Misschien mag er op gewezen worden: de tijdgenoot van de jonge Goethe, W.A. Mozart moet
tijdens zijn vele reizen ettelijke uren in de postkoetsen doorgebracht hebben en zeker, het is
niet onwaarderend bedoeld, vele maten ‘koetsmuziek’ gecomponeerd hebben.
3 Schubert heeft de twee gedichten van Marianne von Willemer op muziek gezet in de mening
dat ze van Goethe waren.
Volgens Alec Robertson zou Schubert het lied Die Post, uit de cyclus Winterreise naar Wilhelm
Muller, in een postkoets hebben gecomponeerd. Op een banale tekst heeft Schubert al het blijde
en het verdriet, het lief en leed van de cyclus samengevat. We horen in de begeleiding de
posthoorn schallen op een dravende bas. De minnaar is vol blijde verwachting - er zal een brief
mee zijn van de geliefde - de fanfare klinkt in majeur. Dan, een van die veelzeggende stilten
bij Schubert: de muziek verglijdt naar mineur, er was geen brief mee. Het lijkt alles nogal simpel
en toch is het lied rijk aan nuances: steeds wordt hetzelfde ritme behouden maar wat een kleuren
in de akkoorden!
1 Van den vos Reynaerde, Het Comburgse handschrift, Leuven, Davidsfonds, 1991, 248 blz.,
1980 F (leden: 1650 F).
2 Rik van Daele, Marcel Ryssen, Herman Heyse, Het land van Reynaert. Leuven, Davidsfonds,
1991, 192 blz., 450 F (leden: 350 F).
3 Heer Halewijn, Luisterliederen uit de middeleeuwen bijeengelezen en ingeleid door Norbert
de Paepe. Leuven, Davidsfonds, 1991, 103 blz., 795 F (leden: 690 F).
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Standpunten
Redactieleden, zowel als lezers kunnen in deze rubriek ‘hun standpunt, hun visie’
i.v.m. actuele kunst- en cultuuraangelegenheden kwijt... vanzelfsprekend onder hun
eigen verantwoordelijkheid. Kopij (in tweevoud getikt) sturen aan het
Redactiesecretariaat Tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6,
8700 Tielt. De redactie houdt zich het recht voor de artikels redactioneel te verwerken,
zonder evenwel aan de kern van het betoog te raken.

[Een] pleidooi voor het vak kunstgeschiedenis
Op 6 maart 1992 blokletterde een veel gelezen Vlaamse krant: ‘Kultuur is het domme
broertje op school’. Met deze kop en het bijhorende artikel probeerde de reporter te
wijzen op het cultuurverval in het onderwijs. Een recente enquête aan de Gentse
rijksuniversiteit bewees immers dat, bijvoorbeeld, meer dan de helft van de
ondervraagde studenten niet eens één Vlaamse Primitief konden opsommen.
Inderdaad het vak kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, esthetica, artistieke
vorming (of hoe het ook wordt genoemd) krijgt in het gehele lessenpakket van het
middelbaar onderwijs een uiterst minimale plaats toebedeeld. Met het eenheidstype
smolten de lesuren nog meer weg. Het gemeenschapsonderwijs schrapte muziek in
het tweede jaar, terwijl de vrije scholen plastische opvoeding lieten vallen. En in de
menswetenschappen werden de twee uren tot één gereduceerd. Ook in het tweede
jaar toerisme werd kunstgeschiedenis met één uur verminderd. En onlangs schafte
de minister van onderwijs het enige uurtje kunstgeschiedenis af in de laatste graad
van de humaniora. En zo kunnen we nog ‘uren’ verdergaan. Dit gebeurde meestal
ten voordele van informatica. Op steun van de hogere overheid moet blijkbaar niet
gerekend worden. Dat ze hierbij een kapitale fout begaat, ligt voor de hand. Het
beleid dient in dit opzicht duidelijk veranderd te worden. Politici schrijven (denk
schrijven) tegenwoordig vlot leesvoer waarin hun ideeën breedvoerig uiteengezet
worden. Zo kwam de Vlaamse cultuurminister destijds met een ambitieus plan naar
voren over cultuur op school. Dit ministerieel initiatief kreeg in de media de nodige
aandacht, wat uiteraard de intentie was, maar verder gebeurde er weinig concreets.
De idee van een ‘cultuurdag’, naar analogie met de jaarlijkse sportdag, was niet
nieuw, maar juichen we zeker toe. Toch moeten we wachten op de realisatie ervan.
Het blijven geïmproviseerde uitspraken die bewijzen dat een grondig inzicht ter zake
ontbreekt.
De redactie van het tijdschrift Vlaanderen wil hierbij onderstrepen dat het vak
kunstgeschiedenis een belangrijke rol te vervullen heeft in de opvoeding van onze
adolescenten. Dit werd trouwens al meerdere malen bewezen. Het schrappen van dit
vak uit de leerstof van de humaniora kan niet! Het kunstonderwijs heeft de laatste
jaren enorm moeten inleveren. Dat dit nu ook gebeurt met het vak kunstgeschiedenis
dient meer dan aangeklaagd te worden. Het Vlaams Christelijk Kunstenaarsverbond
wil met klem die lessen verdedigen en het initiatief van de minister totaal afwijzen,
zonder daarom afbreuk te doen aan andere lesvakken. In die zin schragen en
ondersteunen ze de kritische bedenkingen en uitingen van de vereniging van de
Vlaamse kunsthistorici (VLAKAM).
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Namens het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
Jean Luc Meulemeester
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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 het nr. 245 (maart-april 1993) moeten
de berichten ons bereiken vóór 15 maart 1993.
Met dank voor uw medewerking.

A. Letterkunde
• Antwerpen
De Provinciale Prijs voor geschiedenis en volkskunde van de provincie Antwerpen
werd toegekend aan Guido Marnef voor zijn werk ‘Het Calvinistisch Bewind te
Mechelen 1580-1585’.

• Brugge
Aan de Provinciale Prijs voor Letterkunde is een bedrag verbonden van 150.000 fr.
en de wedstrijd is voorbehouden voor het Jeugd- en Kinderboek. Westvlamingen
van geboorte of personen die in de provincie ten minste 5 jaar wonen kunnen
deelnemen, die elk één of meer werken kunnen indienen, zowel jeugd- en
kinderboeken die reeds gepubliceerd werden tussen 1/1/87 en 1/1/93 als nog
onuitgegeven typoscripten. Volledig reglement en info: Provinciale Dienst voor
Cultuur, Sectie Letteren en Podiumkunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel. 050/40.34.06).

• Brussel - Knokke-Heist - Leuven
Aan de belangrijkste Vlaamse Jeugdboekenprijs, nl. de Prijs Knokke-Heist Beste
Jeugdboek, is een bedrag van 250.000 fr. verbonden. Men vraagt een nog niet
uitgegeven verhalend jeugdboek voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Zowel Vlamingen
als Nederlanders kunnen deelnemen. Manuscripten moeten ingestuurd worden vóór
15 maart 1993. Info en volledig reglement bij uitgeverij Davidsfonds/Infodok,
Brabançonnestraat 95A, 3000 Leuven (tel. 016/22.87.44).

• Buggenhout - Merchtem
Voor de 13de Poeziewedstrijd Soetendaelle 1993 n.a.v. de Werelddag Kind en Poëzie
1993, worden inzendingen verwacht voor dertien verschillende leeftijdsgroepen, die
elk afzonderlijk zullen beoordeeld worden: 1985 en jonger; 1984; 1983; 1982; 1981;
1980; 1979; 1978; 1977; 1976; 1975; 1974-1973-1972; 1971-1970-1969-1968. Het
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onderwerp is helemaal vrij, maar plagiaat sluit de deelnemer uit. Elke deelnemer
mag zoveel gedichten inzenden als haar/hem nuttig lijkt. Elk deelnemend gedicht
wordt in zes exemplaren ingediend op A4-formaat. Het wordt enkel ondertekend
met een schuilnaam of spreuk + geboortedatum. Een bij de zending gevoegde omslag
bevat een briefje met de herhaling van schuilnaam en de naam, voornaam,
geboortedatum, adres, eventueel telefoonnummer en school van de deelnemer. Uiterste
datum voor het posten van de gedichten is maandag 1 juni 1993. De gedichten worden
ingewacht bij Véronique en Bruno Coessens-Graind'orge, Kasteelstraat 147, 9255
Buggenhout, (052) 34.04.82, of bij Ben Reynders, Sint-Huybrechtsstraat 66, 1785
Merchtem, tel. (052) 37.05.48. Aan de bekroonden worden boekenpakketten
geschonken voor een totale waarde van meer dan 200.000 fr.

• Gorinchem
Claire Nelissen (Haarlem) is de winnares van de 5de Gorcumse Literatuurprijs met
het verhaal ‘De Vijf zinnen’. Denijs van Killegem (Gent) werd tweede met het gedicht
‘Perspectief’ en Ingrid Verhelst (Gent) derde met het verhaal ‘De Schone en het
Beest’. Eervolle vermeldingen gingen naar Bob Kerssen (Leersum), Helma Michielsen
(Deurne). In het totaal werden 56 gedichten en 29 verhalen/essays ingestuurd. Ook
voor 1993 wordt de wedstrijd georganiseerd met als thema ‘Met vlag en wimpel’
(vreugde en overwinning, nationalisme... of juist niet). Inzenden voor 1 juni 1993
naar: Stichting Literaire Workshop, Ganzeriksingel 2, 5262 DZ Vught, tel. (073)
56.01.42. Vooraf volledig reglement aanvragen (en antwoordporto insluiten).

• Izegem
De juryleden van de Zevende Poezieprijs van de Stad Izegem, Christiaan Germonpré,
Gwij Mandelinck, Willy Spillebeen en Jooris Van Hulle, Geert Orgaer en Raph
Declerck, bekroonde Herman Coenen uit Tilburg met het gedicht
‘Coulissenlandschap’. Een eervolle vermelding ging naar Gust Vermeille uit
Heist-aan-Zee met het gedicht ‘In het hotel aan zee’. Een aanmoedigingsprijs voor
de beste Izegemse inzending werd toegekend aan Bart Deltour voor het gedicht
‘Dementie’ en mevr. Cecile Vandoorne voor het gedicht ‘Aphrodite’.

• Keerbergen
Voor de 10de keer schrijft de gemeente Keerbergen een poëzie-wedstrijd uit met drie
prijzen van resp. 15.000, 10.000 en 5.000 fr. Naast de drie prijzen zijn er ook zes
eervolle vermeldingen. De 3de prijs ontvangt tevens een kunstwerk van Suzy van
Bever. Men vraagt max. twee onuitgegeven gedichten in zesvoud getypt en onder
schuilnaam in te zenden vóór 15/5/93 naar Frans Cornelis, Zeeptstraat 80 in 3140
Keerbergen.
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• Leuven
Voor de Vijfde Poëzieprijs van de Leuvense Schrijversaktie waren er 107 inzendingen.
De jury bestond uit Gerda Berckmoes, Guido Cloet, Frank Despriet, Mark Meekers
en Eugène Van Itterbeek. Met eenparigheid van stemmen werd de prijs aan Bea de
Longie toegekend voor haar gedichten ‘Hij heeft de stoel als valstrik’ en
‘Vogelvrouw’. Een eerste vermelding is voor Norbert de Beule met zijn gedichten
‘Cracked actor. Altijd in die ander’ en ‘Voor even paard te zijn, weg’. Een tweede
vermelding gaat naar ‘Dichterlijk’ van Michiel d'Ypre. Een derde vermelding is voor
‘Het toilet’ en ‘De drie leeftijden van de vrouw’ van Gerda de Preter, naar
gelijknamige schilderijen van Pierre Bonard en Gustave Klimt.

• Mechelen
De Dienst voor Amateuristische Kunstbeoefening en Kunstzinnige vorming van de
Christelijke Arbeidersbeweging (DAKAB) schrijft i.s.m. de BRTN een wedstrijd
voor amateur-scenarioschrijvers uit. De deelnemers kunnen vooraf of samen met
het wedstrijdformulier de brochure ‘De kleine scenariosyllabus’ aanvragen op het
adres: DAKAB - Scenario-syllabus en - wedstrijd, t.a. Mevr. M. Brown,
Vrijgeweidestraat 5, 2800 Mechelen (5 postzegels van 15 fr. bijvoegen). Uiterste
datum van inzending 20/4/93.

• Merendree
Aansluitend bij de traditie van de Vlaamse Poëziedagen te Merendree, schrijft de
V.Z.W. Basiel de Craene bij gelegenheid van de Basiel de Craene-Poëziedag 1993
prijsvragen uit voor volgende poëzieprijzen: - De Poëzieprijs van Merendree, groot
30.000 frank voor een nog niet gepubliceerde dichtbundel of gedichtencyclus van
minimum tien gedichten van een auteur uit het Nederlands taalgebied, in drievoud
in te zenden onder kenspreuk. - De Basiel de Craene-prijs voor debutanten, groot
25.000 frank voorbehouden aan dichters uit het Nederlands taalgebied van wie nog
geen dichtbundel verschenen is. Hiervoor dienen drie nog niet gepubliceerde gedichten
in drievoud te worden ingezonden onder kenspreuk. - De Anton van Wilderode-prijs,
groot 20.000 frank voorbehouden aan leerlingen van de 3de Graad / Secundair
Onderwijs uit het Nederlands taalgebied. Hiervoor dienen drie nog niet gepubliceerde
gedichten in drievoud te worden ingezonden onder kenspreuk. De kenspreuk wordt
herhaald op een bijgevoegde gesloten omslag waarin de auteur naam, eventueel
pseudoniem, geboortedatum, adres (en voor de deelnemers aan de Anton van
Wilderode-prijs ook de gevolgde schoolklas) opgeeft. Op de omslag: óók de prijs
vermelden waaraan men deelneemt! De uiterste datum van inzending (aan het
secretariaat van de V.Z.W. Basiel de Craene, St. Gerolfswal, Hammeken 13, 9850
Nevele-Merendree), is 30 april 1993. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de
Basiel de Craene Poëziedag te Merendree op zaterdag 4 september 1993. Ingezonden
bundels / gedichten worden niet teruggestuurd en over de uitgeschreven prijzen wordt
met gecorrespondeerd. De uitspraak van de jury's is bindend en met zijn deelname
aan de wedstrijd onderwerpt de deelnemer zich aan het reglement. Op hogervermeld
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secretariaatsadres kan het reglement, voor zover nog nodig, schriftelijk worden
aangevraagd.

• Sint-Truiden
De Poëzieprijs van de Stad Sint-Truiden wordt jaarlijks uitgeschreven en men moet
vóór 1/3/93 max. 5 gedichten in drievoud onder schuilnaam inzenden naar tijdschrift
Appel, p.a. Guido Wulms, Houtstraat 37, 3800 St.-Truiden (tel. 011/68.38.20).

• Tongeren
Voor de Poëzieprijs Stad Tongeren 1993 vraagt men max. drie ongepubliceerde
gedichten rond het thema
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‘Toekomst’. Insturen in vijfvoud vóór 1/6/93 naar redactiesecretariaat ‘Plinius’, t.a.v.
Richard Rochus, Holt 103, 3740 Bilzen (onder schuilnaam insturen + 3 postzegels
van 15 fr. bijvoegen). De jury bestaat uit Jeannine Vanhaeren, Edith Oeyen, Ingrid
Lenaers, Maurice Palmen, Hilda Houbrechts. In totaal zijn dertien prijzen of
vermeldingen voorzien: de Prijs van de Stad Tongeren (kunstwerk plus oorkonde) tweede en derde prijs (boekenpakket plus oorkonde) - tien eervolle vermeldingen
(oorkonde). De bekroonde gedichten (winnend gedicht en de twee eervolle
vermeldingen) zullen in het tijdschrift ‘Oostland’ worden gepubliceerd. De prijzen
worden uitgereikt op zaterdag 23 oktober 1993 in het stadhuis te Tongeren. De dertien
laureaten worden persoonlijk verwittigd.

B. Beeldende kunsten
• Antwerpen
De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen maakte de laureaten
bekend van de provinciale prijzen 1992. De Provinciale Prijs voor kunstambachten
- juweelkunst (100.000 fr) gaat naar Pia Clauwaert uit Berchem voor de halsketting
‘A story of islands’. De Provinciale Prijs voor fotografie (150.000 fr) gaat naar
Marina Cox uit Brussel voor de reeks ‘Archéologies déraisonnables’. De Provinciale
Prijs voor plastische kunst - grafiek en tekenkunst (100.000 fr) gaat naar Ellen
Augustijnen uit Antwerpen voor haar gehele werk.

• Brussel
Professionele lithografen kunnen bij het Min. van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst, Bestuur Beeldende Kunst en Musea (tel. 02/510.36.47, vragen
naar mevr. Cecile Jacobs) een aanvraag indienen voor een verblijfbeurs van twee
weken in het multimediaal kunstenaarsverblijfcentrum, ‘Abattoirs’, in Marseille. De
reis wordt door de Vlaamse Gemeenschap betaald en het verblijf door het gastland
(Frankrijk).

• Gent
Oostvlamingen van geboorte of zij die reeds 5 jaar in de provincie wonen kunnen
deelnemen aan de Provinciale Prijs voor Fotografie, waaraan 60.000 fr. is verbonden.
Men vraagt een reeks van min. 5 tot max. 8 foto's, hetzij uitsluitend zwart-wit of
uitsluitend kleurenfoto's, gerealiseerd in 1992 of 1993. De uiterste datum voor
inzending is 10 okt. 93. Info en volledig reglement: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
9de directie, Afd. 91, Culturele Aangelegenheden, Vogelmarkt 17, 9000 Gent. - Voor
dezelfde groep personen staat ook de Provinciale Prijs voor Beeldhouwkunst open.
Ook aan deze prijs is 60.000 fr. verbonden en men vraagt drie eigenhandig uitgevoerde
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werken in te leveren tegen ten laatste 20 of 21 april 1993. Info en volledig reglement:
hetzelfde adres als hierboven.
- Deelnemers aan de Provinciale Prijs voor Kunstambachten (eveneens 60.000
fr.) moeten drie werken afleveren op 10 of 11 mei 1993. Er is volledige vrijheid
inzake uitvoering. Voor 1993 is het de beurt aan de glaskunst. Naast het glasraam
komen ook het glasobject en ‘hot glass-art’ in aanmerking. Info en volledig reglement:
zie hierboven.

• Gierle
Keramici die wensen deel te nemen aan de Keramiek- en Pottenbakkersmarkt die op
24 en 25 juli 1993 georganiseerd worden, kunnen het reglement en een
inschrijvingsfomulier aanvragen in het Keramiekatelier Anita Fleerackers, Hemeldonk
9, 2275 Gierle (tel. 014/55.32.67). Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 fr.

• Grembergen-Dendermonde
Door de ‘Kunstenaars voor de Jeugd’ wordt in 1993 de tweejaarlijkse Prijs Kasteel
van Lilare uitgeschreven voor grafiek. Er is geen leeftijdsgrens bepaald. Alle vormen
van grafiek zijn toegelaten, maar de werken mogen nog niet bekroond zijn. (Afm.
0,40 × 0,50 m). Maximum drie werken inzenden, of afgeven op 4, 5 en 11 september
1993 van 9 tot 20 u. bij Renaat De Smedt, Tuinlaan 24, 9200
Grembergen-Dendermonde waar ook het volledig reglement verkrijgbaar is.
(Antwoordzegel insluiten a.u.b.). De prijzen bedragen resp. 10.000 en 5.000 BEF.
Een tentoonstelling van de geselecteerde werken is voorzien in de maand oktober in
galerij De Beule te Hamme.

• Haacht
De culturele vereniging Kulturama organiseert in 1993 andermaal een aantal
wedstrijden, waarover men nu reeds informatie kan aanvragen bij de heer Van der
Speeten, Mercatorlaan 25, 3150 Haacht (tel. 016/60.33.35). Het betreft: mei 1993:
Nationale Tentoonstelling beeldhouwkunst en grafiek; oktober-november 1993:
Kulturama Herfststalon en december 1993: Nationale Wedstrijd Aquarel en selectie
beeldhouwkunst.

• Koksijde
Tot 30 mei '93 kan men inschrijven voor de Internationale Keramiekwedstrijd n.a.v.
het Stripfestival Koksijde van 17/7 tot 1/8/93. Het thema is de stripfiguur in keramiek.
De selectie gebeurt op basis van kleurenfoto's en het inschrijvingsgeld bedraagt 300
fr. Men kan deelnemen met max. drie nog niet eerder tentoongestelde werken, max.
600 × 600 mm, los van de voet. Als prijzen zijn diverse reizen en waardebons voorzien
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en de geselecteerde werken worden tentoongesteld in Koksijde tijdens het
Stripfestival, in het Stripmuseum in Brussel, in Gallerij Desko, Kortemark en
Sabattini-Center in Gent. Info en reglement: Patrick Dusar, Berglaan 3, 8670 Koksijde
(tel. 058/51.48.90).

• Kortessem
I.s.m. het Gemeentebestuur wordt andermaal de Pieter Geert Buckinx - Poëzieprijs
uitgeschreven, waarvoor men kan insturen tot uiterlijk 30 april 1993. Men vraagt per
deelnemer max. 3 gedichten (onuitgegeven, getypt in vijfvoud). De prijs bedraagt
20.000 fr. Ieder gedicht moet met schuilnaam of zinspreuk ondertekend worden en
de identiteit van de deelnemer moet in een gesloten omslag meegedeeld worden. De
jury bestaat uit de volgende leden: Prof. em. Dr. R.F. Lissens, voorzitter. Mevr. G.
van Cauwelaert, de heren P. Lateur, Prof. Dr. P. Thomas, R. Van de Perre, Dr. Hon.
C. Anton van Wilderode en Dr. F. van Vinckenroye, voorzitter van de Stichting.
Inzendadres: P.G. Buckinx-Stichting, Kerkplein 11, 3720 Kortessem.

• Poperinge
De Kunstkring Hoppeland organiseert in het najaar 1993 de Internationale Prijs voor
Kant en Textiele Kunst met de bedoeling het creëren van authentiek kunstwerk dat
verwijst naar de kant in de ruimste zin, zonder noodzakelijk gebruik van de
kanttechniek. De prijzenpot bedraagt 130.000 fr. Reglement aanvragen bij P.
Cauwelier, Duinkerkestraat 5, 8970 Poperinge.

• Tokyo - Brussel
De Unesco en The Asian Cultural Centre for Unesco Tokyo organiseren de
fotowedstrijd Concours Mondial de Photographie UNESCO/ACCU 1993 met als
thema de familie. De deelname is gratis en de uiterste inzenddatum ligt vast op 3
maart 1993. Aan de wedstrijd zijn 3 prijzen van 5000 US-dollars en 7 van 1000
US-dollars verbonden als ook een aantal fototoestellen. De winnende foto's komen
in een tentoonstelling in Parijs n.a.v. de 27ste Unesco-vergadering in oktober 1993
en worden nadien in een reizende tentoonstelling (telkens met catalogus) opgenomen.
Info: mevr. Cecile Jacobs bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst, Bestuur Beeldende Kunst en Musea, Koloniënstraat 31, 1000
Brussel, tel. 02/510.36.47.

C. Muziek
• Brussel
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De Floris Van der Muerenprijs wordt om de vier jaar uitgereikt door de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België voor de
bekroning van een musicologische verhandeling. Deze bekroonde verhandeling wordt
uitgegeven door de Academie. De laureaat 1992 was Johan Eeckeloo, bibliothecaris
van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De bekroonde tekst handelt over Pieter
Hubertus Anneessens 1810-1888, Belgisch orgelbouwer.
Namens de Raad van Bestuur en de Redactie van het tijdschrift ‘Vlaanderen’
feliciteren we graag alle bekroonde en/of gehuldige kunstenaars!
R.D.
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Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve uw 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 245
(maart-april 1993) moeten de berichten ons bereiken vóór 15 maart 1993. Met
dank voor uw medewerking.

• Amsterdam
De Maatschappij Arti et Amicitiae organiseert de tentoonstelling Seymour Likely
Cares, nog toegankelijk tot 28/2/93 van dinsdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur,
Rokin 112, 1012 LB Amsterdam (info: 020-6260839 of 6233508). Ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de Maatschappij Arti et Amicitiae, december 1989,
heeft de Gemeente Amsterdam de Vereniging het budget voor een tentoonstelling
cadeau gegeven. Vervolgens hebben, op uitnodiging van Arti, vier curatoren van
buitenlandse kunstinstellingen een keuze gemaakt uit het ledenbestand. Deze curatoren
zijn: Milada Slizinska, Centre of Contemporary Art te Warschaw, Gerald Matt, Buro
Pasterk te Wenen in samenwerking met Wolfgang Fetz en Marion Piffer, Galleria
Museo te Bolzano. Zij hebben zich unaniem uitgesproken voor een
éénmanstentoonstelling van de kunstenaar Seymour Likely, in de overtuiging dat
deze kunstenaar in staat zal zijn een krachtig statement neer te leggen. Seymour Likely
is het pseudoniem voor drie Amsterdamse kunstenaars, Aldert Mantje, Ronald Hooft
en Ido Vunderink. In de hoedanigheid van de fictieve Amerikaanse kunstenaar
Seymour Likely, leveren zij - relativerend en met humor - kritiek op actuele sociale
kwesties. Het vaak ironische werk geeft commentaar op de kunst, de kunstwereld,
politiek en maatschappij, gebruik makend van onderwerpen uit het dagelijkse leven.
Het feit dat hier sprake is van een betrokkenheid en niet van vrijblijvende, esthetische
kunstwerken, geeft aan dat Seymour Likely midden in deze tijd staat. Het is frappant
dat de buitenlandse curatoren gekozen hebben voor Nederlandse kunstenaars, die
vanuit een fictieve Amerikaanse optiek deze problemen te lijf gaan. Ook bij de
tentoonstelling Seymour Likely Cares zal, net als bij ouder werk, gebruik worden
gemaakt van een opvallende en soms absurde combinatie van het banale met het
verhevene; ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur worden met elkaar verenigd, bij voorkeur op een
nogal letterlijke en ongecompliceerde wijze. Ook hier kan weer een verrassingsaanval
worden verwacht op de nog bestaande illusies van de toeschouwer, waarmee Seymour
Likely een eigentijdse expressie van het aloude trompe-l'oeil creëert. Seymour Likely
Cares brengt recent werk en nieuw te produceren werken in een nieuwe context
bijeen. De tentoonstelling zal vergezeld gaan van een door Seymour Likely zelf
geproduceerde en vormgegeven catalogus. Deze publikatie zal geen catalogus in de
klassieke zin van het woord worden, maar een soort handleiding om de tentoonstelling
te kunnen lezen.

• Antwerpen
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De Raad van Bestuur van Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v. te Antwerpen heeft
na overleg met de directie van Meulenhoff & Co b.v. te 's-Hertogenbosch besloten
om het bedrijf van Uitgeverij Manteau meer armslag te geven voor verdere expansie.
Met ingang van 1 januari 1993 zal Uitgeverij Manteau geen onderdeel meer uitmaken
van De Boekerij b.v. te Amsterdam, maar zal zij een zelfstandige literaire uitgeverij
worden binnen de groep Meulenhoff & Co. Vanaf 1 januari 1993 zal de directie van
Uitgeverij Manteau worden gevoerd door de heer Drs. W. Verheije. De heer Verheije
is thans uitgever bij n.v. Standaard Uitgeverij te Antwerpen. Tevoren was hij o.m.
uitgever bij René Malherbe Editeur te Parijs. De heer Lionel Deflo blijft aan de
uitgeverij verbonden als adviseur voor fondsvorming en redactionele
aangelegenheden.
- Op 29/1/93 treedt Frits Celis op als dirigent van een concert uitsluitend gewijd
aan eigentijdse Vlaamse componisten, om 20.30 u in de Koningin Elisabethzaal
(kaarten: 03/233.84.44). Het programma vermeldt: de Rubens-Diptiek van Peter
Welffens; de Sinfonia III, op. 22 van Frits Celis; ‘De Kinkhoren der Seizoenen’,
voor declamatie, koor en orkest van Arthur Meulemans, op gedichten van Pieter G.
Buckinx. Uitvoerders zijn: Johan Van der Bracht, declamatie; de koren ‘Arti Vocali’
en het ‘Antwerps Filharmonisch Koor’; het Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen
- Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Leopold de Waelplaats, 2000
Antwerpen, ingang: Beeldhouwersstraat) pakt uit met de prestigieuze tentoonstelling
‘Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool tussen 1550 en 1650’, die
loopt van 19/12/92 tot en met 7/3/93: dagelijks toegankelijk (behalve op maandag)
van 10 tot 17 u (op woensdag tot 21 u). De toegangsprijs bedraagt 200 fr. (groepen
van min. 15 pers.: 120 fr en scholen 80 fr). De catalogus kost 980 fr (of 1980 fr
luxe-editie). Info: 03/238.78.09. Hoewel al verscheidene tentoonstellingen aan de
schilderkunst van de 16de en de 17de eeuw gewijd zijn, is de tentoonstelling Van
Bruegel tot Rubens de eerste die de grote periode van de Antwerpse schilderkunst,
namelijk tussen het midden van de 16de en het midden van de 17de eeuw, volledig
bestrijkt. Het betreft hier een woelige eeuw van Spaanse overheersing, beeldenstorm,
reformatie en contrareformatie en de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden.
In de tijd van de stormachtige politieke herverdeling van Europa vormden de
Nederlanden het zwaartepunt van de culturele acitiviteit. Terwijl Brussel de politieke
residentie was, vormde Antwerpen het artistieke centrum bij uitstek. Naast de
traditionele historieschildering, op bestelling van Kerk en Hof, ontstonden te
Antwerpen totaal nieuwe aparte disciplines in de schilderkunst, zoals portret-, genre-,
stilleven- en landschapsschildering. Deze kunst verspreidde zich via de immigranten
en handel over heel Europa en bereikte zelfs de overzeese gebieden. De Vlaamse
schilderkunst kende in de 17de eeuw zijn absolute hoogtepunt in het beroemde
‘driemanschap’: Rubens, Van Dijck en Jordaens. Deze opmerkelijke artistieke groei
zal in de tentoonstelling gevisualiseerd worden, via een 150-tal schilderijen die de
gehele waaier van de schilderkunstige productie omvatten. Zo krijgen de ateliers van
de grote schildersfamilies Bruegel en Francken evenveel aandacht als b.v. deze van
een Rubens. Rond deze figuren wordt dan werk samengebracht van een 60-tal
schilders die, als groep genomen, heel het gamma van de Antwerpse school bestrijken.
De tentoonstelling is opgebouwd volgens de grote thema's, met in eerste instantie
de historieschildering, die hoofdzakelijk religieuze en mythologische onderwerpen
omvat. Een belangrijk werk voor de tweede helft van de 16de eeuw vormt hier
Barholomeus Sprangers Minerva overwint de Onwetendheid (Kunsthistorisches
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Museum, Wenen). Voor de eerste helft van de 17de eeuw zijn het uiteraard werken
van Rubens, Van Dijck en Jordaens die de toon aangeven, doch daarnaast zijn nog
heel wat andere interessante werken opgenomen, zoals o.a. Abraham Janssens'
Hercules verdrijft Pan uit het bed van Omphale (Statens Museum for Kunst,
Kopenhagen). De volgende sectie in de tentoonstelling is het beperkst daar het een
genre betreft dat pas hoofdzakelijk in de 17de eeuw ontstond, namelijk de kabinetsen architectuurschildering. Ook hier zijn een aantal merkwaardige exemplaren van
bijeengebracht, o.a. van de hand van Pieter Neefs, Hendrik van Steenwyck, Hans
Vredeman de Vries en vooral David Teniers met twee schilderijen van Aartshertog
Leopold Willem in zijn galerie (Prado, Madrid; slot Schleissheim bij München). Na
de kunstkamers en architectuurschilderijen volgt de portretschilderkunst, voor de
16de eeuw o.a. vertegenwoordigd door Otto Venius, Willem Key en Frans Floris en
voor de 17de eeuw opnieuw door het grote driemanschap Rubens - Van Dijck Jordaens. Een trekpleister is hier ongetwijfeld Rubens' Zelfportret met zijn Mantuaanse
vrienden (Wallraf-Richartz-Museum, Keulen). Verder komen de stilleven- en
genreschilderkunst aan beurt, waarin alle grote namen vertegenwoordigd zijn. Voor
de 16de eeuw is het o.a. Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, Marten van Cleve,
Hieronymus Francken II en voor de 17de eeuw figuren zoals Teniers, Brouwer en
Van Craesbeeck. Het laatste thema, de landschapsschilderkunst, wordt ingezet met
Pieter Baltens, Satan zaait het onkruid (privé-verzameling, Duitsland) en loopt verder
van alle grote namen zoals Paulus Bril, Gillis Van Coninxloo, de gebroeders Van
Valckenborgh naar de grote namen uit de 17de eeuw zoals Jan Brueghel de Jonge,
Abraham Goovaerts, Joos de Momper en zelfs Pieter Paul Rubens. De belangrijkste
verzamelingen, van Washington tot St.-Petersburg hebben aan deze tentoonstelling
werken in bruikleen afgestaan, terwijl de catalogus
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samengesteld werd door een keuze van internationale auteurs.
- Het programma van de Musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen
omvat voor het seizoen 1992-93 nog twee voorstellingen. ‘Hollywood by Night’,
een nieuwe musical-revue die een gevarieerde terugblik biedt op de grootste verfilmde
musicals uit de Hollywoodgeschiedenis (o.m. Singing in the Rain, Mary Poppins,
The Wizard of Ozz, The King and I, Grease e.v.a.) wordt gebracht door vijf solisten
en vier dansers, begeleid door het concerttrio CD-Live. U kunt nog terecht in C.C.
Genk (28/2), C.C. Maasmechelen (4/3), Stadsschouwburg Sint-Niklaas (7/3), Heist
o/d Berg C.C. Zwaneberg (19/3), C.C. De Werf in Aalst (20/3), O.C.A. Rodenbach
in Roeselare (27 en 28/3), C.C. St.-Truiden (4/4), C.C. Zolder (17/4). De tweede
musical is een herneming van vorig speelseizoen en luistert naar de naam ‘Anatevka’.
Het verhaal vertelt de lotgevallen van de Joodse gemeenschap in het Russische dorpje
Anatevka op de vooravond van de revolutie in 1905. Brandend actueel dus: de strijd
tegen het anti-semitisme en elke andere vorm van etnische vervolging. Dit gebeurt
echter allemaal zonder propagandistische of moraliserende bedoelingen. Het libretto
is van Joseph Stein, muziek van Jerry Bock, regie van Walter Eysselinck en
choreografie van Danny Rosseel. Acteurs Nolle Versyp, Ward de Ravet en de
dorpelingen. Speeldata: Turnhout C.C. Warande (14/3), Antwerpse Opera (20 t/m
25/4), C.C. Hasselt (28-29/4), Casino Oostende (1/5), C.C. De Meent Alsemberg
(2/5), Vooruit Gent (11 t/m 16/5), C.C. Strombeek-Bever (25-26/5). Voor meer info:
contact opnemen met de diverse zalen of met de Antwerpse Opera, Frankrijklei 3,
2000 Antwerpen.
- In het Provinciaal Diamantmuseum, Lange Herentalsestraat 31-33, 2018
Antwerpen, kan men tussen 5/2 en 7/3 (dagelijks van 10 tot 17 u) een gratis bezoek
brengen aan de tentoonstelling ‘Power of Love. Zes eeuwen diamanten
verlovingsringen’. Deze expo was, op initiatief van Diamant Info België, reeds te
zien in het stadhuis te Brussel in 1989. De expo wordt nu in een vernieuwde
presentatie voorgesteld. Een verlovingsring wordt vaak geassocieerd met een diamant.
Dit is echter niet altijd zo geweest. De Romeinen schonken hun verloofde slechts
een sobere ijzeren ring als symbool van de eeuwigdurende cyclus van het leven. De
diamant werd in de oudheid alleen gedragen door koningen en keizers als teken van
kracht, moed en onoverwinnelijkheid. Volgens de legenden werd menig diamant
naar het slagveld meegenomen om zijn bezitter te beschermen tijdens de strijd. Pas
in de 15de eeuw werd de diamant ook een symbool van de huwelijkstrouw en,
geplaatst in een verlovingsring, symbool van het levenslange verbond tussen een
man en een vrouw. Maria van Boergondië is de éérste vrouw waarvan we met
zekerheid weten dat ze bij haar verloving met Maximiliaan van Oostenrijk een
diamanten ring als geschenk kreeg. Een diamant werd toen nog enkel beoordeeld
naar de perfectie van zijn natuurlijke vorm, nl. de meest symmetrische octaëder, en
werd onbewerkt in een zetting geplaatst. Op het einde van de 15de eeuw ontdekte
men de techniek om door middel van diamantpoeder de bovenste punt van de octaëder
af te vlakken tot een tafeldiksteen verkregen werd, wat de éérste stap betekende naar
de moderne gefacetteerde vormen. De verlovingsringen werden sterk sculpturaal
uitgewerkt en vaak met email versierd. De tafeldiksteen of de puntdiamant werd
meestal geplaatst op een achtergrond van zwarte folie zodat de steen eerder een
spiegeleffect gaf dan een echte schittering. Tijdens de 18de eeuw, wanneer de Indische
mijnen stilaan uitgeput raken, werd bij toeval ook diamant gevonden in Brazilië. De
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Braziliaanse mijnen werden op grote schaal geëxploiteerd wat resulteerde in een
ruimer aanbod van diamanten op de markt zodat ook de rijke burger zich een dergelijk
exclusief produkt kon aanschaffen. In de geest van de frivole rococostijl werden de
verlovings- en trouwringen gevarieerder, luchtiger en romantischer. Hartvormen
gecombineerd met cupido's, pijlen, verstrengeld, gekroond of verbonden met een
‘liefdesknoop’ waren het meest geliefd. Sinds de 17de eeuw kwam de briljante
slijpvorm meer en meer in voege. De industriële revolutie van de 19de eeuw deed
de welstand toenemen en er ontstond een nieuwe kapitaalkrachtige burgerij die ook
diamanten kocht. Slijptechnieken konden door de mechanisatie verbeterd worden
en de briljant werd de meest begeerde slijpvorm. In het jaar 1890 ontdekte de
wereldvermaarde juwelierontwerpersfamilie Tiffany's uit New York een nieuwe
vorm van open zetting. De steen werd niet meer volledig omklemd maar vastgehouden
door een fijne metalen band en zes kleine klauwtjes. Hierdoor kon het licht spelen
op alle gefacetteerde zijden van de steen, wat een ongeëvenaarde schittering
teweegbracht. Deze techniek is nu nog erg populair. Tijdens de 20ste eeuw bereikten
de slijptechnieken een hoge marge van perfectie zodat de schittering van de diamant
als het ware al het andere in de schaduw zette. Waar vroeger de ring op zich kunstig
werd uitgewerkt, gaat nu de aandacht naar de steen zelf in zijn diverse slijpvormen:
de klassiek ronde briljant, de markies-, de peer- of hartvorm, de baguette of emeraude.
De diamanten ‘solitaire’ wordt de keuze van de tijd. Ook nu nog is de fascinatie van
de diamanten verlovingsring niet voorbij. Hedendaagse juwelier-ontwerpers worden
nog steeds aangezocht om ze te vervaardigen. Afhankelijk van het beschikbare budget
wordt dan in gezamenlijk overleg tussen klant en juwelier-ontwerper een ring op
maat gemaakt naar de persoonlijke smaak van de hedendaagse vrouw. Voor verloofden
met trouwplannen in '93 of '94 zijn er speciale attracties voorzien. Zij kunnen
deelnemen aan een wedstrijd waaraan voor ca. 100.000 fr. aan prijzen verbonden
zijn. De toekomstige trouwers kunnen ook reserveren voor een
exclusiviteitsrondleiding ofwel op vrijdagavond om 18.00 uur ofwel op
zondagnamiddag om 15.00 uur. De kostprijs voor deze rondleiding bedraagt 100 fr.
per koppel en een minimum deelname van vijf koppels per groep is vereist.
Toekomstige trouwers die een exclusiviteitsrondleiding willen maken of die willen
deelnemen aan de wedstrijd, bellen met mevr. Heeren van Diamant Info te Brussel.
Tel. 02/735.55.84.
- ‘Artsen zonder Grenzen-Tien fotoreportages’ is een expo die van 14/1 tot en met
14/3/93 bezocht kan worden in het Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse
Kaai 47, 2000 Antwerpen (telefoon 03/216.22.11). De deelnemende fotografen zijn
Sebastiano Salgado, Eugene Richards, Jane Evelyn Atwood, Didier Lefevre, Zang
Hai Er, John Vink, Graciela Iturbide, Hugues de Wurstemberger, Bruce Gilden en
Jeanloup Sieff. De internationale hulporganisatie ‘Artsen Zonder Grenzen’ werd
opgericht in Frankrijk in 1971. Naar aanleiding van haar twintigjarig bestaan, kregen
tien vooraanstaande reportagefotografen de opdracht verslag uit te brengen over één
van de landen waar de organisatie actief is. Uit het fotomateriaal van elke fotograaf
werden twaalf foto's geselecteerd. Op de tentoonstelling die in première ging in Parijs
eind 1991 en rondreist in Europa in 1992 en 1993, zijn honderdtwintig foto's te zien
die reflecteren hoe en waar ‘Artsen Zonder Grenzen’ werkten. De hulporganisatie
zag het opzet van deze expo echter veel ruimer. Door middel van deze fotoreportages
wil Artsen Zonder Grenzen reflecties uitlokken over de honger, de oorlog en de
ellende in de Derde Wereld, over onze verantwoordelijkheid daarin, en over de zin
of de onzin van de acties die Artsen Zonder Grenzen daartegen onderneemt. Sebastian
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Salgado maakte reportages in Cambodja, Eugene Richards in Oeganda, Jane Evelyn
Atwood in Mozambique, Didier Lefevre in Sri Lanka, Zang Hai Er in Liberia, John
Vink in Thailand, Graciela Iturbide in Madagascar, Hugues de Wurstemberger in El
Salvador, Bruce Gilden in Irak en Jeanloup Sieff in Frankrijk. De leiding van dit
fotoproject en de samenstelling van de tentoonstelling werden toevertrouwd aan
Christiaan Caujolle, destijds fotoredacteur bij de Parijse krant Libération en al
geruimte tijd directeur van het agentschap Vu. De tentoonstelling in het Museum
voor Fotografie wordt voorgesteld in samenwerking met ‘Artsen Zonder Grenzen
België’.
- Eveneens in het Provinciaal Museum voor Fotografie loopt van 27/3 tot en met
13/6/93 de tentoon-stelling ‘Antwerpen 93, een stad gefotografeerd’. In het kader
van Antwerpen '93 participeert het provinciaal museum voor Fotografie aan een
belangrijk fotoproject. De vernissage van deze expo maakt deel uit van het officiële
programma van het openingsweekend van de manifestatie ‘Antwerpen '93’. John
Davies (Groot-Brittannië), Hans Aarsman (Nederland), André Gelpke (Duitsland,
woont in Zwitserland), Heinz Cibulka (Oostenrijk), en Bernard Plossu (Frankrijk,
woont in Spanje), vijf fotografen met een behoorlijk internationaal palmares werden
uitgenodigd om enige tijd in Antwerpen te verblijven. De vijf betrokken fotografen
werden uitgekozen omwille van hun verschillende culturele achtergronden, maar
ook omwille van hun uiteenlopende artistieke visie en werkmethode. Hen werd
gevraagd de confrontatie met de stad aan te gaan en hun indrukken om te zetten in
fotografische beelden. Van een documentaire opdracht is hier dus geen sprake. Van
de fotografen werd veeleer verwacht dat zij de gestelde opdracht op een zeer
persoonlijke-artistieke wijze zouden invullen. Hoe deze vijf fotografen Antwerpen
op de gevoelige plaat vastgelegd hebben, wordt weergegeven in een fotoboek dat
voorgesteld zal worden op de vernissage van de expo.

• Boom
Het Gemengd Koor Musica Nova organiseert - met de regelmaat van een klok andermaal een concert dat ditmaal in het teken staat van symfonische koorwerken
van Felix Mendelssohn. Zo kan men er luisteren naar ‘Kyrie’ voor koor en orkest,
‘Ave Maria’, op. 23 nr. 2 voor soli, koor en orkest, ‘Wie der Hirsch schreit nach
frischem Was-
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ser’, op. 42 voor sopraansolo, koor en orkest en ‘Die erste Walpurgisnacht’, op. 60
voor soli, koor en orkest. O.l.v. Roger Leens treden aan: Bernadette Degelin (sopraan),
Guy de Mey (tenor), Frans Van Eetvelt (bas-bariton), Gemengd koor Musica Nova
en het orkest ‘Chapelle Lorraine’. Men kan tweemaal dit concert meemaken: 8/5/93
in de O.-L.-Vrouwekerk van Boom om 20 u en op 24/9/93 in C.C ‘Ter Dilft’ in
Bornem om 20 uur. Info: Mevr. Liedja Roesems, Leeuwerikenstraat 49/82, 3001
Heverlee.

• Brugge
Als subsidie voor 1992 aan de Geschied- en Heemkundekringen betaalde het
Westvlaams Provinciebestuur de som van 750.000 fr. Dit bedrag werd verdeeld onder
43 verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van geschiedenis, volkskunde,
heemkunde of familiekunde.
- De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft de provinciale
subsidie aan de erkende beroepstheatergezelschappen in West-Vlaanderen voor het
jaar 1992, op basis van de activiteiten en prestaties tijdens het kalenderjaar 1991
en/of het speeljaar 1991-1992 vastgesteld op een totaal bedrag van 2.490.595 frank.
De theatergezelschappen waaronder dit bedrag wordt verdeeld zijn: Westvlaams
Teater Antigone, Kortrijk: 891.450 fr. - Westvlaams Teaterkollektief Malpertuis,
Tielt/Oostende: 858.720 fr. - Teater De Korre, Brugge: 740.425 fr..

• Brugge - Gent - Middelburg
Zowel de Nederlandse als de Vlaamse openbare bibliotheken worden vandaag de
dag geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die een grote invloed
hebben op het gebruik en de organisatie van het werk. Zo is er de gewijzigde rol van
de overheid die minder middelen ter beschikking kan stellen wegens besparingen,
en die bibliotheken vaak dwingt tot grotere eigen verantwoordelijkheid en tot een
marktbewustere opstelling. In dat verband gaan de verwachtingen en de behoeften
van de gebruikers een steeds grotere rol spelen, en wint gebruikersonderzoek aan
belang. De grenzen van de dienstverlening worden hiermee verlegd. Een tweede
belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is de internationalisering, die ook zijn
gevolgen heeft op het bibliotheekwerk. Op het lokale en bovenlokale vlak gaan
bibliotheken samenwerken over de landsgrenzen heen. Richtlijnen van de Europese
Gemeenschap kunnen in de toekomst van invloed zijn op het gebruik van bibliotheken,
zoals bijvoorbeeld met de toepassing van het leenrecht. In het kader van de culturele
uitwisseling tussen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, organiseren de
drie Provinciebesturen daarom op zaterdag 27 maart 1993 in de Zeeuwse Bibliotheek
te Middelburg een symposium ‘Bibliotheken zonder grenzen?...’. Geïnteresseerden
kunnen meer inlichtingen bekomen bij: Provincie Oost-Vlaanderen, Afdeling 91,
cultuur, Vogelmarkt 17, 9000 Gent (Tel. 091/25.30.01) of bij Provincie
West-Vlaanderen, Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge 2
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(Tel. 050/40.31.11) en Provinciehuis Zeeland, Bureau Cultuur, Sint-Pieterstraat 42,
4330 LA Middelburg (Tel. 01180/31428).

• Brussel
Het Festival Ars Musica 93 (5de editie) vindt plaats van 27/2 tot en met 2/4 in het
Omroepgebouw, Flageyplein 18, 1050 Brussel en opent op zaterdag 27/2 met de
Vooropening van de tentoonstelling (18.30 u) en het Concert met het Xenatis
Ensemble. AM 93 neemt als vertrekpunt de wereldcreatie van Philippe Boesmans
opera ‘Reigen’, in de Muntschouwburg, tijdens de maand maart. Geïnspireerd op
‘La Ronde’ van de Wener Arthur Schnitzler biedt dit werk het Festival de
mogelijkheid om in zijn programmatie aandacht te besteden aan de Tweede Weense
School, via werken van Berg, Schönberg en Webern, gespeeld door het Nederlands
Omroeporkest, het Nationaal Orkest van Belgie en het Orkest van de BRTN. AM
93 zal ook veel aandacht besteden aan Philippe Boesmans, met werken als ‘Trakl
Lieder’ (Symfonisch Orkest van de Munt, Françoise Pollet), ‘Driving’ (Arditti
Kwartet), ‘Surfing’ (Christophe Desjardins), ‘Sur mi’ (Geneviève et Brigitte
Foccroulle), ‘Cadenza’..., en naast de creatie van ‘Reigen’ nog een andere creatie,
door Jean-Luc Plouvier (piano). In elke editie wil AM tevens een belangrijk overzicht
aanbieden van klassieke componisten, en dit jaar is Webern aan de beurt. Zijn werk,
zowel creatief als reflexief, was enorm belangrijk voor de musici na hem, en meer
bepaald voor de ontwikkeling van het seriële gedachtengoed in het voor-oorlogse
Europa. In deze doolhof van diverse esthetische visies wil AM 93 belangrijke
krachtlijnen blootleggen via het werk van markante naoorlogse componisten, waarvan
velen zich in een eerste fase enthousiast in deze seriële stroming hebben gestort. AM
93 wil de bijdrage van Dallapiccola en Maderna, twee Italiaanse componisten van
die generatie, in de verf zetten, zonder Nono uit het oog te verliezen; de ontdekking
van de generaties erna ligt in het verlengde van deze Italiaanse zoektocht, met de
uitvoering van werken van Sciarrino, Donatoni (Ensemble Accroche-Note),
Francesconi (Ensemble Asko), en Romitelli (Ensemble Champ d'Action),... Na
Xenakis, Berio, Cage en Non zal Ars Musica dit jaar Karlheinz Stockhausen in de
schijnwerper plaatsen. Deze componist zal aanwezig zijn met zijn eigen ensemble
voor een reeks concerten en pedagogische ateliers, en er zal hierbij ook plaats
ingeruimd worden voor elektronische muziek waarvan hij een eminente
vertegenwoordiger is. Lachenmann, Steinke, Spahlinger en Radulescu zijn de
nieuwkomers op dit Festival; het Ensemble 13 zal ons de kamermuziek van Rihm
doen ontdekken, nadat we in de vorige edities kennis konden maken met zijn
orkestwerken; en bovendien zal het publiek voor de eerste maal de integrale van
‘Espaces Acoustiques’ van Gérard Grisey kunnen beluisteren in een uitvoering van
het Orkest van de Munt. Naast het onderhouden van de banden met het nabije verleden
wil AM de hedendaagse creatie aftasten en ontdekken wat in onze tijd het muzikale
denken voortbrengt. Zo zal AM 93 creaties brengen van Francesconi, Donatoni, Del
Puerto, Lenners, Romitelli, Mernier en Libert, en zal het vooral nadruk leggen op de
Italiaanse en Duitse creatie, en het belang ervan in muziekhistorisch perspectief.
Trouw aan zijn pedagogische en Europese roeping zal AM zoals telkenjare ook nu
weer in samenwerking met Jeugd en Muziek de ‘Week van Internationale
Ontmoetingen van Jonge Musici’ organiseren. AM 93 zal aldus voor de vijfde keer
een weg uitstippelen die rijk is aan concerten en levende spektakels, en zal zoals in
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het verleden de banden tussen muzikale creatie, plastische kunsten en film aanhalen
door, als prelude op dit Festival, in samenwerking met het Museum van Elsene een
‘Hommage aan Cage’ voor te stellen. Om steeds meer banden te leggen tussen de
verscheidene kunstdisciplines, organiseert het festival eveneens een omvangrijk
project gewijd aan hedendaagse plastische kunst, met o.a. een collectieve
tentoonstelling van actuele internationale kunstenaars, in het Omroepgebouw aan
het Flageyplein. Dit ‘art deco’ gebouw, ontworpen door Joseph Diongre in de jaren
'30 heeft een grote architecturale waarde maar ook, romantisch opgevat, een
historische waarde, daar het één van de belangrijkste centra was van de Belgische
muziek, radio en televisie. Bewust van de muzikale opzet van het Festival maar ook
van de behoefte de muziek open te stellen voor andere kunstvormen, wil men dit jaar
de banden die bestaan tussen het werk van de muzikanten en van de ‘met muzikanten’
kunstenaars naar voren brengen. Twee jaar geleden heeft het Festival een
tentoonstelling georganiseerd in de twaalf uitstalramen van het gebouw. Uitgaande
van dit idee, heeft men dit jaar opnieuw aan Belgische en buitenlandse kunstenaars
met internationale faam (G. Anselmo, B. Nauman, H. Dupraz, M. Aubry, M. Cloots,
M. Casimir, M. Plomteux, F. Gonzales-Torres) de gelegenheid gegeven deze ruimtes
in beslag in te nemen. De uitstalramen worden uiteraard als experimentele ruimtes
beschouwd, maar de decoratieve elementen ervan worden niet uitgesloten. Nadruk
moet gelegd worden op het specifiek karakter van het omroepgebouw, dat ontworpen
werd voor de uitvoering, de opname en de uitzending van muziek. Hier bestaat geen
‘entrée des artistes’, de uitstalramen zijn er de toegangsruimte en spelen, als het ware,
de rol van een visuele en publieke introductie tot het concert dat binnen plaats heeft.
Anderzijds organiseert het Festival eveneens een week-end (6 & 7 maart) met
filmprojecties en video's. De gekozen films handelen over de verhoudingen tussen
beeld en klank. Het programma houdt een eerste gedeelte in gewijd aan films van
plastische kunstenaars (zoals Bill Viola, Gary Hill) dat gevolgd zal worden door de
projecties van films van J.M. Straub en D. Huillet. Een concert gegeven door
kunstenares Hanne Darboven en haar muzikanten wordt ook voorzien. Info voor het
publiek tel. 02/646.80.80.
- De Boesdaelhoeve, onderdeel van de infrastructuur van het Kon. Conservatorium
van Brussel, gerenoveerd tussen 1980-'87, beschikt over 4 afzonderlijke ruimten met
verschillende functies. Bij de restauraties werden alle bouwvolumes behouden en
qua vorm, uitzicht en karakter gerespecteerd. Zo ontstonden er administratieve
lokalen, klaslokalen, balletklas, grote en kleine zaal, enz. De binnenkoer werd
gerestaureerd in de vorm van een amfitheater. De zalen worden verhuurd voor
concerten, tentoonstellingen en vergaderingen; Steinway-vleugel ter beschikking.
Sinds 1987 organiseert het koninklijk Conservatorium, iedere eerste en derde zondag
van de maand in de Boesdaelhoeve, Toekomstlaan in 1640 Sint-Genesius-Rode
aperitiefconcerten. Vandaag kan men spreken van een traditie waarbij deze
concertenreeks een essentieel onderdeel vormt van de werking van het Koninklijk
Conservatorium dat het volgende academie-
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jaar zijn 25-jarig bestaan viert. Ook in de toekomst zullen op zondagvoormiddag om
11 uur vele musici blijven aantreden. De volledige organisatie van deze concerten
is gericht op een breed publiek. Geen concert om het concert, maar een algemeen
streven om muzikale tonen te laten klinken binnen een prachtige omgeving, voor
een groot aantal toeschouwers. Hierbij zijn rust en verpozing essentiële elementen.
Voor de volgende maanden werd een beroep gedaan op een keure van uitstekende
musici die werken vertolken uit verschillende periodes van ons muzikaal verleden
en heden. Programma: 7 maart om 11 uur: Pianorecital: Marie-Noëlla Damien, piano,
met werken van o.a. S. Rachmaninov, enz. - 21 maart 1993 (uitzonderlijk om 20
uur): Toneelopvoering: ‘Kasimir en Karolin’ van Odon von Horvath door
Toneelafdeling Koninklijk Conservatorium Brussel in een regie van Ronnie
Commissaris. - 4 april 1993 om 11 uur: Toon Fret, fluit en Jacques Delvaux, gitaar.
- 18 april 1993 om 11 uur: Ingeborg Geerts, klarinet, Koen Bultynck, viool en
Catharina Leijnse, piano met werken van o.a. L. van Beethoven. Toegang per concert:
150 Bfr (+ 1 drink). Voor alle informatie: tel.: 02/513.45.87.
- In het Paleis voor Schone Kunsten vindt van 26/2 tot en met 23/5 de
tentoonstelling Edward Hopper (1882-1967) plaats, waarin men een selectie toont
uit de permanente collectie van het Whitney Museum van Amerikaanse Kunst (New
York) en andere collecties. Toegankelijk via Koningsstraat 10 (voor individuelen)
en Ravensteinstraat 23 (voor groepen) iedere dag van 10 tot en met 17.45 uur (behalve
op maandag) tegen 250 fr (+ reductiemogelijkheden) per persoon. De catalogus
bestaat in Nederlandse en Franstalige versie. Informatie: tel. 02/507.84.80 en fax:
02/511.05.89. Edward Hopper is de belangrijkste Amerikaanse realistische schilder
van de 20ste eeuw. Voor deze tentoonstelling - zijn eerste grote retrospectieve in
België - zijn zowat 60 schilderijen, 20 aquarellen, 60 tekeningen en etsen geselecteerd
uit de verzameling van het Whitney Museum of American Art in New York. Dit
geheel werd aangevuld met uitzonderlijke bruiklenen uit andere Amerikaanse
particuliere en publieke verzamelingen. In zijn ongebruikelijke beeldcomposities
schildert Hopper een desolate wereld waarin huizen, interieurs van hotels, restaurants
en kantoren als het ware verstild zijn in de tijd. Het is vaak door een venster dat de
toeschouwer de onbeweeglijke personages in een ondoorgrondelijke houding ontwaart.
Het werk van Edward Hopper, dat een getuige is van het 20ste-eeuwse Amerika, is
moeilijk te klasseren: zowel realistisch als abstract, narratief als tijdloos, onthult het
de sociale verhoudingen in een stedelijk universum en dringt het binnen in het
privé-domein. Hoppers schilderijen vertonen veel affiniteiten met de film. In
samenwerking met het Filmmuseum heeft het Paleis voor Schone Kunsten voor het
eerst dit aspect van Hoppers werk dieper uitgewerkt.
- Via de instelling Kunst in Huis kan men geregeld andere kunstwerken in eigen
huis hangen. Men kan met een abonnement één of twee werken ontlenen per maand.
Info: Kunst in Huis, Gallaitstraat 80, 1210 Brussel, tel. 02/216.00.80 (fax
02/242.83.11). Kunst in Huis werd in 1978 als kunstuitleen-initiatief opgezet en
werkt volgens een systeem waarbij enerzijds werken van beeldende kunstenaars
worden gehuurd en anderzijds leden-abonnenten 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. Kunst in Huis
heeft zes uitleendiensten. Vijf zijn er gevestigd in culturele centra (Hasselt, Dilbeek,
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Turnhout, Waregem en Knokke). Eén is gehuisvest in de Centrale der Openbare
Bibliotheek te Antwerpen.
- Van 23 tot 27/4 vindt in Paleis 12 van de Heizel de Dertiende Actuele Kunstmarkt
plaats, waaraan 30 Belgische en 50 vooraanstaande galerijen deelnemen.

• Deerlijk
27 oktober 1985 geldt als de officiële startdatum van de Stichting Herman Roelstraete,
gesticht om - volgens de statuten - ‘de naam, de nagedachtenis en het werk van
Herman Roelstraete te bestendigen en uit te dragen in de ruimste zin van het woord’.
In de zeven jaar die zijn verlopen sinds het overlijden van Herman Roelstraete heeft
de Stichting, trouw aan die doelstellingen, al heel wat gerealiseerd, hetzij in eigen
beheer, hetzij in samenwerking met andere verenigingen of organisatoren. Om enkele
hoogtepunten op te sommen: de oprichting van een waardig grafmonument voor
Herman Roelstraete in Vichte, de opname van een LP met koor- en orgelwerk, het
(mede-)organiseren van talrijke concerten, de uitgave van verschillende partituren.
Mede daardoor is de naam van Herman Roelstraete in het muziekleven in Vlaanderen
zeker niet vergeten geraakt. Voor de nabije toekomst wordt nu al gewerkt aan een
nieuwe reeks partituren (o.a. Mis ter ere van St.-Jan de Doper, Eerste Strijkkwartet,
liederen) en wordt gezocht naar middelen en mogelijkheden om verder het werk van
Herman Roelstraete via concerten en/of CD-opname tot uitvoering te brengen. Door
storting op nr. 068-2004059-66 van ‘Stichting Herman Roelstraete, Lendeleedsestraat
180, 8870 Izegem’ wordt men lid (300 fr.), steunend lid (1.000 fr.) of erelid (5.000
fr.). Steunende en ereleden krijgen een exemplaar van de in druk zijnde ‘Missa Quinta
voor gemengd koor en orgel, opus 33 (1956)’ van Herman Roelstraete.

• Gent
Onder de titel ‘In Extenso’ toont het Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark,
9000 Gent, nog tot 28/2 de tentoonstelling ‘Aanwinsten - Acquisitions - Erwerbungen
- 1989-1992’. Behalve op maandag dagelijks toegankelijk van 9.30 tot 17.15 uur.
- In het Museum voor Sierkunst, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent (tel. 091/25.66.76)
loopt nog tot 28/2/1993 een dubbel-tentoonstelling i.v.m. design: ‘Ruw maar hartelijk,
avantgarde design uit Duitsland 1980-1990’ en ‘Vormgeving en Milieu, het Duitse
industriedesign op weg naar de ekologie’. Van dinsdag tot en met zondag van 9.30
tot 17 u. Rondleidingen aan te vragen bij de Educatieve Dienst: 091/25.66.76. De
titel van de eerste tentoonstelling verwijst naar een tegenstelling in vele Duitse
cultuurprodukten: een ruw, robuust, ongevoelig uiterlijk staat in contrast tot een
week, gevoelig, gemoedsvol en stemmingrijk innerlijk. Ook in het Duitse hedendaagse
design valt dit op. De tentoonstellingsmakers zien in deze karakteristiek een wezenlijk
onderscheid tot het Italiaanse en Japanse design. De relatie van de Italiaan tot het
object is er één die spreekt van geheim en onrust. Voor de Japanner werkt het
design-object als teken in een kosmische ordening, metaforisch verwerkt in de
perfectie van lakwerk en kleurbeschouwingen. Daartegenover toont het Duitse design
zowel een anarchistisch als een hyperrealistisch denken en uit de spanning tussen
beide komt de creatieve vorm, degelijk en robuust in formele perfectie maar vrucht

Vlaanderen. Jaargang 42

van een complexe metafysische rationaliteit en irrationeel realisme. Zeer belangrijk
daarbij is de hechte band met het kunstambacht: designers in Duitsland maken veelal
zelf hun produkten of laten ze bij ambachtelijke bedrijven in kleine hoeveelheid
maken, zonder een beroep te doen op de conservatief ingestelde industrie die een
eerder strenge massaproduktie verkiest. Bij de nieuwe ontwerpers blijft er gelegenheid
tot scherts en bezinning alsook een vrijheid in materiaalkeuze. Multiplex,
spaanderplaten, golfkarton, beton, staal en ijzer in alle mogelijke varianten, gepolijst,
gegalvaniseerd, verroest... alles is mogelijk, niets te gek. Waaierlampen in blikmetaal,
staalwol als hoofdkussen, een interieur in golfkarton... zovele provocaties aan het
adres van het gladde en luxueuze. Een brutale materie aanwending die evenwel
rechtuit over het moderne stadsleven spreekt. Deze tentoonstelling met o.m. de
‘Consumers rest’ van de Stillettostudio, de Molinissimo stoelen van Volker Albus,
of nog de Kinderstoelen van Syniuga biedt stof te over voor discussie en esthetisch
genoegen. De tweede tentoonstelling toont aan dat door de complexiteit van het leven
op aarde alle aspecten van het maatschappelijk leven met elkaar verbonden zijn. In
Duitsland heeft de discussie i.v.m. het milieu reeds een lange geschiedenis achter de
rug en is men reeds op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing. Daarbij botsen
op dit moment reeds verrassend veel ekonomische, politieke en sociaal-utopische
belangen tegen elkaar op en monden deze ondanks alles zeer uiteenlopende motivaties
uit in samenwerkingsvormen die precies in het huidige Duitsland de ontwikkeling
in de toekomst aangeven. Design speelt in deze context een zeer belangrijke rol
vermits men, om tot design in zijn volledig disciplinaire moderniteit te komen, van
bij het begin gericht is op het complexe en design bijgevolg een zeer goed middel
kan zijn om nieuwe vormen van discussie, samenwerking en samendenken te
ontwikkelen; bovendien houdt design steeds die vooral sociaal geëngageerde
component in, die erin bestaat het leven en samenleven van mensen fundamenteel
gestalte te willen geven en complexe handelswijzen uit te werken. Wanneer ze op
een intelligente manier gehanteerd worden horen design en ekologie dan ook
onverbrekelijk samen. Bovendien kan design er werkelijk toe bijdragen dat niet alleen
rampen vermeden worden, maar dat ook nieuwe werk-, omgangs- en
voorstellingsvormen worden ontwikkeld, dat men weer begrip krijgt voor het milieu,
er beter mee leert omgaan en met respekt voor het milieu een nieuwe levenskwaliteit
gaat uitdenken.

• Hasselt
Sinds 1988 organiseert de Directie Cultuur van het provinciebestuur jaarlijks een
huldiging van Verdienstelijke Limburgers. De gehuldigden zijn ‘Limburgers’ (geboren
of woonachtig in Limburg), die zowel op amateuristische als op professionele wijze
actief zijn in de allesoverkoepelende cultuurdisci-
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plines beeldende kunsten, muziek, taal- en letterkunde, podiumkunsten, en in de
sector socio-cultureel vormingswerk. Als blijk van waardering voor hun bijzondere
culturele prestaties overhandigt het Provinciebestuur aan de uitverkorenen vanaf
1992 een cultuuronderscheiding als aandenken. De nieuwe cultuuronderscheiding
is ontworpen door de Limburgse kunstenaar Luk van der Hallen. Zijn ontwerp is
gebaseerd op de bekende Griekse mythe van Prometheus. In de Griekse mythologie
werd Prometheus, zoon van de titaan Iapetos, gezien als de weldoener van de mens,
die hij vormde uit slijk. Hij voorzag de mens van het vuur, dat hij de Oppergod Zeus
ontstal om het daarna, verborgen in een rietstengel, op aarde te brengen. De Grieken
verklaarden de naam Prometheus als de ‘Vooruitdenker’. Het vuur symboliseert de
beschaving en de vooruitgang. Als straf voor de diefstal van het vuur, werd
Prometheus aan een steile rots in de Kaukasus geketend, waar een adelaar dagelijks
zijn steeds aangroeiende lever wegvrat. In zekere zin wil het Provinciebestuur de
Verdienstelijke Limburgers een zelfde durf en vermetelheid toewensen als de
mythologische Prometheus, die de kennis en de vaardigheden aan de goden ontstal
om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de mensheid. De nieuwe
cultuuronderscheiding heeft daarom de gestyleerde vorm van de blanke rietstengel
waarin het geroofde vuur verborgen werd. Deze rietstengel bestaat uit twee delen.
De stengel zelf is een verzilverde staaf in messing van 18 cm. In dit object zit een
uitschuifbaar geelkoperen staafje als symbool van het precieze vuur met de
gegraveerde inscriptie: ‘Cultuuronderscheiding 1992 Provincie Limburg’. Samen
met een oorkonde zit dit kunstwerk opgeborgen in een fraai houten kistje. Gouverneur
Vandermeulen en gedeputeerde voor cultuur Frieda Brepoels hebben de eerste
exemplaren van de nieuwe cultuuronderscheiding op 2/12/92 aan maar lieft 30
Verdienstelijke Limburgers uitgereikt. Voor meer informatie kan men terecht bij
Inge Ruiters, Directie Cultuur en Recreatie van het Provinciebestuur Limburg, tel.
011/23.75.47.
- Wie iets wil weten, zeggen... over het Provinciaal Cultuurbeleid in Limburg moet
zich de brochure ‘Beleidswijzer Cultuur 1992-1993’ (42 blz.) aanschaffen, die tot
stand kwam op initiatief van mevrouw Frieda Brepoels, gedeputeerde voor Cultuur
en Welzijn. Alle mogelijke informatie: standpunten van de overheid, adressen,
verantwoordelijken, diensten, opleidingen, toelichting bij de ontwerp-begroting 1993,
enz. komt erin uitvoerig aan bod. Info: Frieda Brepoels, gedeputeerde,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (tel. 011/23.70.35 - Fax: 011/23.70.39).

• Hechtel-Eksel
Tijdens de maanden oktober-november jl. werd op het militair domein aan de
Schaapschoorbrug in Hechtel-Eksel een opgraving uitgevoerd door het Instituut voor
het Archeologisch Patrimonium (Ministerie Vlaamse Gemeenschap), het Laboratorium
voor Prehistorie (K.U. Leuven) en het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van
Tongeren waarbij een kamp van jagers en verzamelaars uit de Midden-Steentijd
werd ontdekt. De opgraving stond o.l.v. Guido Cremers en Christian Casseyas. De
archeologen konden ook op de steun van de gemeente Hechtel-Eksel en van de
militaire overheid rekenen. De vindplaats werd ontdekt door een amateur-archeoloog
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die in de buurt woont. Op een weggetje, dat door de militairen doorheen een duin
werd gegraven raapte hij enkele schilfers vuursteen, door mensenhand vervaardigd,
bij elkaar. Nauwkeurige observatie wees uit dat de huidige duin waaronder de
vondsten aangetroffen werden pas recentelijk gevormd werd. Deze duin werd dan
ook machinaal afgegraven. In feite was de onderneming een waagstuk; misschien
was de bewoning wel verwoest of waren de prehistorische resten wel minder talrijk
dan gehoopt werd. Na het afgraven van de duin werden enkele putten verspreid
uitgezet om de plaats waar de vuursteenbewerker zijn atelier had op te sporen. Door
alle vondsten op te meten en in kaart te brengen kregen de archeologen een idee
welke de plattegrond van de nederzetting was. Het enige wat in de zure heidegrond
bewaart, is het stenen, anorganisch materiaal. Er werden een vijfhonderdtal stuks
vuursteen, zowel kernblokken als afslagen ontdekt. De mens was blijkbaar in de
omgeving in rivierterrassen op zoek gegaan naar vuursteenknolletjes, maar hij
gebruikte ook een gesteente (kwartsiet), dat alleen in Wommersom (bij Tienen) te
vinden is. Dit bewijst dat er over grotere afstanden - Wommersom ligt in vogelvlucht
op 45 km van Hechtel verwijderd - getrokken werd of dat die gesteenten over verre
afstanden verhandeld werden. Geschikte afslagen werden uitgekozen om verder
bijgewerkt te worden tot bruikbare werktuigen: er werden dan ook verschillende
pijlspitsen (er werd gejaagd met pijl en boog), schrabbers (om huiden te bewerken)
en stekers (een soort graveerinstrument om been te bewerken) opgegraven. De
nederzetting was niet alleen een vuursteenatelier, maar ook een soort basiskamp,
waar huishoudelijke activiteiten (huiden en been bewerken...) zich afspeelden en
jachtwapens vervaardigd of vervangen werden. De techniek van vuursteenbewerking
en de vorm van de werktuigen zijn kenmerkend voor het Oud-Mesolithicum. Deze
periode situeert zich ongeveer tussen de 10.000 en de 8.000 jaar gelegen, na het einde
van de laatste ijstijd. De mens, die voor de grote koude gevlucht was, was toen al
een tijdje terug in onze streken en had onze contreien inmiddels weer gekoloniseerd
en leefde er als een nomade van de jacht en de pluk. Dat men zich ging vestigen
vlakbij de Grote Nete was waarschijnlijk geen toeval. De mens had water nodig.
Daarenboven was de rivier een pleisterplaats voor bos- en waterwild: hierop maakte
de mesolitische mens jacht. Op een bepaalde plaats werden verbrande stenen
blootgelegd en werd wat houtskool ontdekt. Waarschijnlijk speelden de activiteiten
zich af rond een haardje. Intens verbrande kwartsen en zandstenen duiden aan dat er
ook gekookt werd: waarschijnlijk werden hiervoor recipiënten uit organisch materiaal
gebruikt. Het water werd gekookt door er gloeiende kwartsen en zandstenen in te
werpen. Helaas is een deel van de vindplaats verwoest: karresporen, vergravingen,
erosie en veenbrokjes, die reeds van voor het opwaaien van de duin dateren, duiden
aan dat in latere tijden de mens deze plaats voor andere doeleinden, waarschijnlijk
voor het exploiteren van veen opzocht. Wat men echter kon opgraven is voor het
steentijdonderzoek een ware luxe; de resten werden tijdig onder het zand bedekt en
bevinden zich nog in hun originele positie. Immers worden steentijdwoonplaatsen
meestal ontdekt nadat ze omgeploegd zijn, m.a.w. nadat ze reeds gedeeltelijk verwoest
zijn. De site van Schaapschoorbrug viel hieraan niet ten prooi. In het verder onderzoek
zal de houtskool via radiocarboondatering op zijn exacte ouderdom bepaald worden.
Ook zal het zand en het veen onderzocht worden naar stuifmeelkorrels, zodat men
dan ook een idee kan krijgen van de flora. Waarschijnlijk zullen de vuursteenartefacten
aan een microscopisch onderzoek onderworpen worden naar hun gebruik, zodat de
onderzoekers een erg gedetailleerd beeld zullen krijgen van de natuurlijke omgeving
en van de functie van dit jachtkamp. Voor meer informatie kan men terecht op het
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Instituut voor het Archeologisch Patrimonium. Vragen naar Ann Van Driessche,
Public Relations.

• Knokke-Heist
Begin september 1992 werd gestart met het bouwen van een grootwarenhuiscomplex
met flatgebouw op de zgn. weide Vyvey in Heist. Ten behoeve van een ondergrondse
parkeergarage werd een 3.500 m2 grote bouwput uitgegraven tot op 3 m diepte en
hierbij kwamen heel wat laat-middeleeuwse resten aan het licht. De aangesneden
sporen werden door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van de Vlaamse
Gemeenschap onderzocht onder leiding van Yann Hollevoet. De aangesneden sporen
zijn zeer uiteenlopend van aard. Naast een bakstenen beerput, kuilen met slachtafval,
enkele gedempte poelen en grachten kwamen vooral zgn. tonputten aan het licht;
duidelijke resten van gebouwen werden niet waargenomen. Het geheel der sporen
dagtekent wellicht uit de 14e eeuw; dit wordt onder meer aangetoond door de
aardewerkvondsten. Het geheel is in verband te brengen met een tot nog toe
ongedocumenteerde fase in de bewoning van het vissersdorpje ‘Heys’. Belangrijk
was de vondst van verschillende afgedankte houten waterputten. Doordat het grootste
gedeelte van deze waterputten tot op heden permanent onder de grondwatertafel
gelegen was, heeft hun houten structuur relatief goed de tand des tijds doorstaan; de
aangetroffen exemplaren waren steeds opgebouwd uit op elkaar gestapelde tonnen
zonder bodem of deksel; in verschillende gevallen vertoonden de duigen merktekens.
De vullingen van deze tonputten en van de bakstenen beerput bevatten een schat aan
informatie over de omgeving waarin de laat-middeleeuwse vissers leefden. De meeste
structuren werden zeer intensief bemonsterd op zaden en vruchten, klein botmateriaal
(onder meer van kikkers en muizen of ratten), visgraten en keverresten; één van de
putten leverde zelfs de resten van honderden vliegepoppen op. Door de gunstige
bewaringstoestand bevatten verschillende structuren ook voorwerpen vervaardigd
uit vergankelijk materiaal zoals hout, textiel of leer. Bij het onderzoek trof men zowel
resten van netten en schoeisel als fragmenten van houten kommetjes aan; de meeste
van deze vondsten verkeren in slechte staat en er zullen bijzondere
conserveringstechnieken bij te pas komen om deze stukken voor het nageslacht te
bewaren. Voor het overige omvat het vondstenmateriaal uit de structuren vooral
schervenmateriaal. Het betreft zowel fragmenten van uit het Rijnland geïmporteerd
steengoed als fragmenten van rood en grijs gebruiksaardewerk van lokale of regionale
makelij. Voor enkele schaarse scherfjes moet het
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herkomstgebied wellicht in ZW-Frankrijk en het Iberische schiereiland gezocht
worden. Info: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Doornveld 1/30, 1731
Asse-Zellik. Vragen naar Ann Van Driessche, Public Relations.

• Kortrijk
Met het toneelstuk ‘De Honden in het Zegekoor’ van Mark De Bie (vertolking van
Arla Theys in een regie van Bert De Wildeman) wil de auteur eerherstel brengen aan
en aandacht vragen voor Irma Laplasse, collaboratie-slachtoffer die op 30/5/1945
geexecuteerd werd in Brugge. De titel is ontleend aan het gedicht van Filip de Pillecyn
(zie Vlaanderen nr. 233, 1990, blz. 376). Mark Debie schreef reeds eerder ‘De dag
dat het kampioenschap van België verreden werd’ en is o.m. scenarist van de 38
afleveringen van het TV-feuilleton ‘De Paradijsvogels’. In 1956 behaalde hij de
driejaarlijkse toneelprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. In deze theatermonoloog
beleeft het personage, Erna Maenhoudt - eigenlijk Irma Laplasse - haar laatste
levensuren: de volgende dag komt ze voor het vuurpeleton. Het toneelstuk is een
pleidooi voor een rechtvaardige rechtspraak en meteen wordt het thema erg actueel...
Dit toneelstuk gaat op reis in Vlaanderen en wie meer concrete informatie over die
reisvoorstellingen wenst, verwijzen we naar de regisseur Bert De Wildeman en Arla
Theys, de actrice, die te bereiken zijn op het adres Bruyningstraat 65, 8500 Kortrijk,
tel. 056/21.80.85.
- Voor de 4de keer organiseert het Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen
KULAK een lezingen-reeks onder de titel ‘Hoe zit het nu weer?’. De lezingen worden
telkens gehouden op donderdagavond om 20 uur in K.U. Leuven Campus Kortrijk,
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk en de inschrijving voor de volledige reeks kost 600
fr (of 250 fr per afzonderlijke lezing). Info: P.C. West-Vlaanderen, Ontvangersstraat
3, 8000 Brugge (tel. 050/33.94.16) of KULAK, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk (tel.
056/21.79.31). De reeks heeft als onderwerp: ‘Literatuur en Erotiek’. Eros speelt een
belangrijke rol in de literatuur. Nu eens gaat het om meesterwerken die van oudsher
als erotisch bekend staan, zoals de ‘Decamerone’, dan weer wordt fel bediscussieerd
of de term erotiek wel op zijn plaats is, zoals bij ‘Van den vos Reynaerde’. In deze
reeks wil men recente wetenschappelijke informatie brengen over vier alom bekende
werken, met bijzondere aandacht voor de kunstzinnige, subtiele verwerking van het
erotische. - 1. Die burse al sonder naet. Scabreuze elementen in Van den vos
Reynaerde. Dr. R. Van Daele (K.U. Leuven), 4/2/93 - 2. Wereld en tegenwereld in
‘Il Decamerone’ van Giovanni Boccaccio. Dr. U. Musarra-Schrøder (K.U. Nijmegen),
18/2/93 - 3. Slapen met open ogen. Erotiek en tekst in de Canterbury Tales van
Geoffrey Chaucer. Prof. Dr. G. Latré (K.U. Leuven), 4/3/93 - 4. Don Juan: un hombre
sin nombre of un nombre sin hombre. Prof. Dr. J. Herman (K.U. Leuven), 18/3/93.

• Leuven
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Het Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 Leuven (telefoon 016/23.39.67) heeft
voor het voorjaar een mooi programma van concerten samengesteld. Alle concerten
worden uitgevoerd in de concertzaal van het instituut en beginnen telkens om 20 uur.
Reserveren en kaarten aankopen (tegen 200/150 fr) op het instituut of telefonisch.
Op 18/2 kan men luisteren naar het Harmonie-orkest van het Lemmensinstituut, dat
o.l.v. Jan van der Roost en gastdirigenten Kurt Bikkembergs werk uitvoert van o.m.
Karel De Wolf, P. Grainger, J. Hadermann, M. Ravel, A. Reed, J. Segers, H.
Villa-Lobos, C.M. von Weber, solist Geert Severens (klarinet); op 25/2: Kamerorkest
van het Lemmensinstituut o.l.v. Wim de Moor, met Nooi Strynckx (viool) en Hans
De Volder (altviool), werk van P. Hindemith, P. Schreurmans, R. Vaughan-Williams;
4/3: Symfonisch Orkest Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveiers met Geert Callaert
(piano) en werk van J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy en S. Rachmaninoff; 11/3:
Ensemble Oude Muziek Lemmensinstituut o.l.v. Erik van Nevel met werk van W.
Burd, C. Monteverdi, J.H. Schein e.a.; 18/3: derdejaarsstudenten van de afdeling
Voordracht brengen ‘Tralalyrisch’, een tekst- en muziekprogramma o.l.v. Jos
Verlinden; 26/3: Vocale en instrumentale ensembles van het Lemmensinstituut o.l.v.
Paul Schollaert brengen de ‘Hohe Messe’ (BWV 232) van J.S. Bach met als solisten
o.m. Ann Willems (sopraan), Marianne Vliegen (mezzo), Robert Luts (tenor), Johan
Uytterschaut (bas-bariton); 22/4: dezelfde ensembles nu o.l.v. Erik van Nevel met
J.S. Bach's ‘Oster-Oratorium’ (BWV 249) en ‘Himmelfahrts-Oratorium (BWV 11),
met Greetje Anthoni (sopraan), Dina Grossberger (mezzo), Jan Caals (tenor), Dirk
Snellings (bas).

• Lummen/Hees/Veldwezelt/Hasselt
De vereniging Werkelijk Kunstenaar zijn organiseert de cursus ‘Veelzeggende
Veelkleurigheid’ voor tekenen, schilderen, boetseren en pottenbakkerskunst, telkens
op donderdag, vrijdag en zaterdag (op donder- en vrijdag van 19 tot 22 u; op zaterdag
van 9 tot 12 u.) Lesgeld: 1600 fr (jongeren), 2000 fr (volwassenen). Info: W.K.Z.,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 64, 3560 Lummen (tel. 011/23.37.29).

• Mol
De Kempische Aquarelvereniging organiseert in zes kunstgalerijen in Mol het
vijfjaarlijkse Internationaal Aquarelfestival Mol '93 op volgende data: 19, 20, 21,
26, 27 en 28 maart en 2, 3 en 4 april, telkens van 13.30 tot 18.30 u (op vrijdag van
14 tot 22 u). De galerijen die deelnemen zijn: ‘Jubileumtentoonstelling - Kempische
Aquarelvereniging’ in het Jakob Smitsmuseum, Sluis 155, 2400 Mol - Sluis;
‘Vijftiende Salon - Kempische Aquarelvereniging’ in het Pierement, Stokt 21, 2400
Mol - Millegem; ‘Gottfried Salzmann’ (uit Oostenrijk) in Studio 14, 't Laarcenter,
2400 Mol; ‘Haagse Aquarellisten’ (uit Nederland) in de Oude Post, Markt 16, 2400
Mol; ‘Royal Institute of Painters in Water Colours’ (uit Groot-Brittannië) in Den
Dorpel, Markt 3, 2400 Mol; ‘Wolfgang Hagedorn, Willy Lambrecht en Renaat Veris’
in de Boerebril, St. Jozeflaan 1, 2400 Mol - Wezel. Inlichtingen: 014/81.06.68 of
31.40.96.
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• Oudenburg
Het Stadsbestuur van Oudenburg meldt ons een aantal projecten/activiteiten die het
lokale belang ruimschoots overstijgen. Samen met de stad Gistel en de gemeenten
Middelkerke, Nieuwpoort en Koksijde wordt een nieuwe fietsenfolder uitgegeven,
geschreven door Jean Luc Meulemeester. Ook het Comité voor het Pastoraal voor
Toerisme van het Bisdom Brugge en de Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd
werken eraan mee. De kaart wordt gerealiseerd door het Nationaal Geografisch
Instituut. Het gaat over een lange afstandfietsroute (ongeveer 100 km), die men in
verschillende etappes kan doen. Onderweg zijn er dan ook
overnachtingsmogelijkheden voorzien, o.a. in Oudenburg. De titel van de folder
‘Pelgrimsroute’ verklapt ons dat er vooral aandacht zal besteed worden aan de
Westvlaamse bedevaartplaatsen, zoals Oudenburg (H. Arnoldus), Gistel (H.
Godelieve), Wulpen (H. Willibrordus) en Koksijde (H. Idesbald). Meteen worden
ook enkele abdijen, zoals het voormalige convent van Spermalie, besproken. Tevens
komen andere culturele bezienswaardigheden, die onderweg kunnen bezocht worden,
aan bod. In 1993 organiseert de Stad Oudenburg andermaal een tentoonstelling onder
de titel ‘Het wapenschild van Oudenburg’. Die loopt van 16 juli tot en met 3 oktober
1993 en zal dagelijks iedere middag open zijn vanaf 14 tot 18 uur. Het wordt een
boeiende verkenning in de wereld van de heraldiek, waarbij zowel het zegel, het
wapenschild en de vlag van Oudenburg aan bod zullen komen. Vergeten we niet dat
het wapenschild van Oudenburg vrij oud is. Bij die gelegenheid verschijnt tevens
een catalogus, waarin de geschiedenis van het Oudenburgse wapenschild zal verteld
worden. Tevens zal een poging ondernomen worden om een waaier van voorwerpen
(vlaggen, ceramiek, briefpapier, schilden, beelden, wimpels, banieren, glasramen...)
met het wapenschild te tonen. De voorbereidingen voor die expositie en de bijhorende
brochure zijn volop bezig. Op woensdag 21 juli 1993 vindt in de Oudenburgse
O.-L.-Vrouwekerk het jaarlijkse concert van het Festival van Vlaanderen plaats. Dit
jaar wordt het een jubileumuitgave: voor de vijfde maal krijgen we een concert van
het Festival in Oudenburg. Tevens wordt in Oudenburg de dertigste verjaardag van
het Festival van Brugge en de Historische Steden gevierd. Het ‘European Community
Baroque Orchestre’, o.l.v. de Engelse dirigent Roy Goodman, voert er een waaier
van populaire barokmuziek uit, waaronder de bekende ‘Watermuziek’ van George
Federick Haendel. Dit wereldberoemde stuk werd in 1718 gecomponeerd voor de
Engelse koning George I ter gelegenheid van een boottocht op de Thames. In dit
kader past trouwens de eveneens zeer bekende ‘Vuurwerksymfonie’. Met dit concert
start het orkest een toernee door Europa. Oudenburg krijgt dus een wereldpremière.
Info: J.L. Meulemeester, Stadhuis, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel. 059/26.60.27
en 26.71.71 of fax nr. 059/26.54.06.

• Raversijde/Oostende
Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen is volop bezig met de realisatie van het
Toeristisch Recreatiepark Raversijde te Oostende. Dit domein omvat vier
deelprojecten: het Memoriaal Prins Karel, het Openluchtmuseum Atlantikwall, de
Recreatiezone en de Archeologische Site Walraversijde. Het Memoriaal Prins Karel
werd officieel opengesteld op 7 juli 1992. Reeds meer dan 25.000 geinteresseerden
hebben het museum bezocht. Sinds 16 november 11. is het Memoriaal gesloten in
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afwachting van de aanstelling van personeel dat zal instaan voor de opvang van de
bezoekers en voor het on-
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derhoud van de gebouwen. De heropening wordt verwacht tegen het voorjaar van
'93. De Provincie onderhandelt nu over de overdracht van het duinengebied waar
zich resten van beide wereldoorlogen bevinden. De Batterij Aachen was tijdens de
Eerste Wereldoorlog bevolkt door het Marinekorps Flandern. De Atlantikwall is een
verdedigingslinie die de Duitsers gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben
opgetrokken om zich te beschermen tegen aanvallen van de geallieerden. Op dit
moment zijn er grote saneringswerken bezig. De werken zullen in het voorjaar van
'93 beëindigd zijn. Dan zal worden begonnen met de museale inrichting van de
bunkers en gangen. De openstelling van het eerste gedeelte van de Atlantikwall wordt
verwacht tegen de zomer van '93. Info: Dienst Pers en Publiek, Provincie
West-Vlaanderen, Proosdij, Burg 2, 8000 Brugge.

• Rotterdam
Het 13de Christian Artists Congres wordt van 9 tot en met 14/8/93 gehouden in het
Continental Art Centre (info: Continental Sound tel. 010/456.86.88), waarvan men
verwacht dat het andermaal tot een top-ontmoeting zal uitgroeien. Ca. 1500
deelnemers worden verwacht uit zo'n 40 landen. 250 Workshops op het gebied van
instrumenten, zang, muziek, dans, mime, theater, beeldende kunsten, geloof, enz.
Dé plek om nieuwe inspiratie op te doen, zowel voor professionals als amateurs.
Hoofdsprekers zullen zijn John Smith (Australië) en George Verwer (Engeland).
Een lange lijst bekende en minder bekende artiesten en docenten heeft medewerking
toegezegd.

• Sint-Niklaas
‘Het Oog in de schors’ is een kunst-map met zes etsen van Robert Wuytack en
gedichten van Anton van Wilderode en Claude van de Berge. Info Stadsbestuur van
Sint-Niklaas, Salons Schone Kunsten, Stationsstraat 73, 9100 St.-Niklaas, tel.
03/778.17.45.

• Tervuren
Bij de uitgeverij Exhibitions International, Leuvensesteenweg 18, 3080 Tervuren
(02/767.94.14) verschijnt op 2000 exemplaren het kunstboek ‘Panamarenko’,
geschreven door Hans Theys. Het is een gebonden boek, 420 × 297 mm, 288 blz.
dat ca. 500 illustraties in kleuren bevat. De tekst is Nederlands, Engels en Frans.
Kostprijs 6.900 fr. Het werk bevat een complete beschrijving van het gehele oeuvre
van Panamarenko.
R.D.
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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. 245 (maart-april 1993)
vastgesteld op 15 maart 1993.
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. Ter wille van de documentaire
waarde worden die berichten toch geplaatst.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

• Sylvie Alberghs
Sculpturen in terracotta, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
van 11/1 t/m 3/4.

• Dré Aerts
Schilderijen, Holiday Inn, Gent Expo, Maaltekouter 3, Sint-Denijs-Westrem, van
12/12 t/m 17/1/93.

• Stephan Balkenhol
Beeldhouwwerk, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 5/6 t/m
4/7/93, van zat. tot di. van 14 tot 18 u.

• Luk Baert
Mixed-media, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 12/3 t/m 1/4/93.

• Baj & Baj & Kostabi
‘Il giardino delle delize’ en ‘Contaminations’, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400
Oostende, van 19/12 t/m 8/3/93, dagelijks (behalve dinsdag) van 10-18 u.

• Leo Bervoets
Retrospectieve, Stedelijk Museum, Zwijgershoek, Sint-Niklaas, van 13/12 t/m 17/1/93.
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• Gert Broeckx
Recent werk, Taverne-Restaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen,
van 23/1 t/m 4/3/91.

• Pierre Claes
Schilderijen, Kunstcentrum Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van 7 t/m
21/2/93.

• Günther Damisch
Schilderijen - bronzen, Hulde aan Kurt Kocherscheidt, Galerie Fortlaan 17, 9000
Gent, van 15/1 t/m 28/2/93, woens-, donder- en vrijdag van 10.30-12 en van 14 tot
18.30 u, zater- en zondag van 10.30 tot 18.30 u.

• René Daniëls
Schilderijen, tekeningen en objecten, Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611
NH Eindhoven, van 18/12 t/m 31/1/93.

• Ward De Dobbelaer
Pastels, Galerij Brabo, Mercator, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van 9 t/m 31/1/93.

• Paul Delvaux
Grafisch werk, Epreuve Artiste, Grafiekgalerij, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen,
van 29/1 t/m 14/2/93.

• Gery De Smet
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 22/1 t/m 27/2/93, van di. tot
vr. van 14 tot 18 u., op zaterdag van 14 tot 17 u.
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• Jiri Georg Dokoupli
Werk 1990-1992, recent werk papier en bronzen sculpturen, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 30/1 t/m 28/2/93, van zat. tot di. van 14 tot 18
u.

• Erik Du Chantenier
Keramiek, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
12/2 t/m 4/3/93.

• Maggy Fabry
Schilderijen en tekeningen, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
van 11/1 t/m 3/4/93.

• Ludwine Fieux
Schilderijen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 19/12 t/m 3/1/93.

• Hans Fohan
Recente schilderijen, Galerij Permanent, Ezelstraat 98-131, 8000 Brugge, open atelier.

• Vladimir Gazovic
Grafisch werk, Epreuve Artiste, Grafiekgalerie, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen,
van 5/3 t/m 21/3/93.

• Isa Genzken
Recent werk, Paleis voor Schone Kunsten, Koningstraat 10, 1000 Brussel, van 26/2
t/m 11/4.

• Gerrit Germonpre
Recent werk, Galerij De Witte Beer, Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge, van 19/12 t/m
31/1/93.
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• Frederic Geurts
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 11/12 t/m 16/1/93.

• Isidoor Goddeeris
Beeldhouwwerken, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van 19/12
t/m 3/1/93.

• Rony Heirman
‘Omtrent Documenta IX - Souvenirs’, fotoreportage, Museum Hedendaagse Kunst,
Citadelpark, 9000 Gent, van 20/12 t/m 28/2/93, dagelijks (behalve op maandag) van
9.30 tot 17.15 u.

• Jacques Herzog & Pierre de Meuron
Architectuur, fotografische benadering van Margherita Krischanitz, Balthasar
Burkhard, Hannah Villiger en Thomas Ruff, van 18/12 t/m 7/2/93, deSingel,
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

• Edward Hopper
Retrospectieve, Paleis voor Schone Kunsten, Koningstraat 10, 1000 Brussel, van
26/2 t/m 23/5/93, van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17.45 u, wandelvoordracht op
zaterdag om 15 u.

• Amaat Hullebroeck
Beeldhouwwerk, Kunstcentrum Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van 7 t/m
21/2/93.

• Albert Hulstaert
Huldetentoonstelling georganiseerd door de Piet Stautkring, schilderijen, aquarellen,
Kasteel Cortewalle, Centrum, Beveren-Waas, van 28/3 t/m 12/4, enkel tijdens de
weekends telkens van 14 tot 18 u.
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• Irene Judong
‘Pantha Rhei’, tekeningen en schilderijen, Kunstgalerij ‘Inzicht’, Tweetorenplein
46B, 3500 Hasselt, vanaf 18/12/93 (zonder opgave einddatum).

• Ilya Kabakov
‘Russische Wereld’, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam,
van 29/1 t/m 28/3/93.

• Renée Kempen
Schilderijen, Kunstcentrum Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van 6 t/m
20/12/92.

• Knut Kersse
Recent werk, Galerij De Witte Beer, Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge, van 19/12 t/m
31/1/93.

• Annie Leibovitz
Foto's, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam, van 23/1
t/m 14/3/93.

• Ward Lernout
Schilderijen, Kunstcentrum Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van 7 t/m
21/3/93.
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• Trees Le Roy
Recent werk, Galerij Het Labyrint, Dries 29, 8956 Kemmel, van 28/5 t/m 27/6.

• Michel Linthout & Hubert Verbruggen
Recente werken, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5,
Neder-over-Heem-beek, 1120 Brussel, van 11/12 t/m 17/1/93.

• Pol Mara
Grafisch werk, Epreuve Artiste, Grafiekgalerie, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen,
van 25/3 t/m 11/4/93.

• Hervé Martijn
Actuele schilderkunst, KULAK, E. Sabbelaan, 8500 Kortrijk, van 5 t/m 26/2/93,
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u en op zaterdag van 9 tot 12 u. Gesloten
op zondag.

• Dirk Michiels
Sculpturen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
9/4 t/m 27/5/93.

• Kathy Moyson
Recent werk, Taverne-Restaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen,
van 6/3 t/m 22/4/93.

• David Palterer
‘Vetri’, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 19/12 t/m 8/3/93, dagelijks
van 10 tot 18 u (dinsdag gesloten).
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• Lucien Ranson
Schilderijen, kunstfoto's van schilderijen, Kunstgalerij De Valckenaere,
Lisseweegsvaartje 1, 8380 Lissewege-Brugge 5, van 2/4 t/m 2/5, thema ‘Natuur en
boerenbedrijf’, dagelijks van 10 tot 18 u (gesloten op maandag).

• Jean-Pierre Ransonnet
Schilderijen, Galerie Path, Léo de Béthunelaan 59, 9300 Aalst, van 5/12 t/m 24/1/93.

• Victor Renty
Opendeurdagen in eigen atelier, A. Ullenslei 56, 2900 Schoten-Deuzeld, van 8 t/m
22/11/92.

• Nicol Rodriguez
Schilderijen - etsen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat, 8400 Oostende,
van 12/2 t/m 4/3/93.

• André Roelant
Retro + recent werk, tekeningen, aquarellen, pastels, olieverven en grafiek, Vierkante
Zaal van de Academie voor Schone Kunsten, Boonhemstraat 1, St.-Niklaas, van 28/2
t/m 21/3/93, dagelijks (behalve vrijdag) open van 18 tot 20 u, op zater- en zondag
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.

• Thomas Ruff
Monumentale foto's, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 6/3
t/m 4/4/93, van zat. tot di. van 14 tot 18 u.

• Bertha Saveniers
Open Atelier - Besaleel', Jacob Smitslaan 76, 2400 Mol, iedere zondag van 10 tot
18 u., groepen op aanvraag tel. 014/31.66.76.

• Jef Seynaeve
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Schilderijen, Museum Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 28/11 t/m
3/1/93.

• Johan Seynaeve
Recent werk, Benedengalerij C.C. Kortrijk, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van
27/11 t/m 20/12/92.

• Roger Somville
Grafiek, EA / Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 9/1 t/m
24/1/93.

• Shinkichi Tajiri
Overzichtstentoonstelling 1942-92, Museum van Bommel van Dam, Deken van
Oppensingel 6, Venlo, van 24/1 t/m 14/3/93, dagelijks van 10 tot 16.30 u, zater- en
zondag van 14 tot 17 u.

• Jan Vaerten - Ossip Zadkine
Confrontatie, BBL - Brabo Hall, Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen, van 22/3
t/m 19/5, op werkdagen van 9 tot 16 u, op zaterdag van 10 tot 17 u.

• Jos Vanbekbergen
Schilderijen, Kunstcentrum Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, v an 9 t/m
23/5/93.

• Arie Van de Graaf
Recent werk, Kunstgalerij Mercator, Lodderdamstraat, Rupelmonde, van 5 t/m 27/12.

• Dries Vandenbrouck
Recent werk, 't Schipke aan de Nete, Niemandshoek 12, 2270 Herenthout, van 11/12
t/m 3/2/93, dagelijks vanaf 12 u. (donderdag gesloten).
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• Luk Van der Hallen
Recent werk, Cultuurcentrum Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder,
dins-, donder- en vrijdag van 14 t/m 20 u, zater- en zondag van 14 tot 18 u.

• Edmond Verstraeten
Retrospectieve, Stedelijk Museum van St.-Niklaas en in het Kasteel Blauwendael in
Waasmunster, van 23/1 t/m 28/2/93.

• Lutgard Wittocx
Recent werk, C.C. Anto Diez, Centrumplein, 9450 Bredene, van 17 t/m 31/1/93.

• Groepstentoonstelling
- In het C.C. Brussel, Oude Sint-Nikolaaskerk, Neder-Over-Heembeek, met werk
van Frans Claes, José Deprez, Raoul Dexpert, Louis-Marie Preux, Chantal Reper,
Patrick Stal, Adrien Versaen, Jan Wellens en Peter Zürni, van 1 t/m 16/12/92.
- Kunstkring Eikoon-Dilbeek, Westrand Galerij, van 5 t/m 17/12/92, met werk van
Jean Albert, Johan Boucquey, Norbert De Clercq, Bert De Keyser, Jacky Duyck,
Amaat Hullebroeck, Roos Muyldermans, Marcel Raes, Annemie Rager, Guy Vander
Henst, Geerda Verschoore.
- ‘In-Zicht’, werk van ‘mei 86’, Vierkante Zaal van de Academie voor Schone
Kunsten, Sint-Niklaas, van 22/11 tot 20/12, werk van Albert Cambeen, Jan Karel
Hemerijck, Luc Cappaert, Mir Van Nyvelseel, Monique Schotte, Stefaan Van Biesen
en Wilfried Genard.
- Fotografen afgestudeerd in '90, '91 en '92 presenteren een selectie uit hun werk,
van 10 t/m 30/12/92, Centrum voor Kunst en Cultuur, St.-Pietersplein 9, 9000 Gent,
An Vermeire, Bart Van den Bossche, Caroline Dossche, Frank Temmerman, Freya
Maes, Greet De Gendt, Inge Van den Broeck, Jan Pauwels, Kathleen Wijnen, Lieven
Vanoverbeke, Marc De Clercq, Michel Blanckaert, Patrick Schrevens, Peter Van
Hoof, Raf Serneels en Sven Everaert.
- In Centrum voor Kunst en Cultuur, St.-Pietersabdij, 9000 Gent, Beeldhouwkunst
en Vrije Grafiek, van 7/1 t/m 21/1/93, met werk van Andreas Brehmer, Bart Boots,
Jan van Boxelaere, Henk Cottenier, Tomas Cufal, Roel de Cooman, Claude
Dendauw-Imbo, Ludwig Roger, Ingrid Schokaert, Gui Vandeplassche, Connie
Vandamme, Hilde Weissenborn, Koen Westerduin.
- ‘Engram’ met werk van Anne Denis, Thomas Lenden en Stephen Sack, Gele Zaal,
Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent van 27/11 t/m 9/1/93.
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- ‘Discoveries’, schilderijen, tekeningen en sculpturen, van 19/12 t/m 31/1/93, Argo
Modern and Contemporary Art Gallery, met werk van Colette Bitker, Diane Bogaerts,
Jacques Chaidron, Odette Collon, Michel Delaere, Diena De Loose, Jan Dries,
Frédéric Dufoor, Guy Leclercq, Christian Leroy, Francesco Musante, Guy Péqueux,
Ferdinand Pire Ferdinand, Marc Raes, Luis Salazar, Simone, Jan Van Den Driessche,
Lucienne Verag.
- ‘Wintersalon’, schilderijen & grafiek, van 8/1 t/m 2/2/93, Art Gallery Branzinni,
Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster.
- ‘One size, many views’, Provinciaal Instituut voor Cultuur en Sport, Dommelhof,
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 9/1 t/m 7/2/93, elke werkdag van 10 tot 17 u,
op zondag van 14 tot 17 u (zaterdag gesloten), werk van Jan Carlier, Jeroen Suls,
Frans Van Roosmaelen, Marek Olszynski, Kees Barten, Guy Bleus, Herman Maes,
Lucas Pellens, Stefan Custers, Dré Devens, Louis Wuytack, Jan Janssen, Karel De
Meester, Johnny Michel, Willy Van Parijs, Luc Van der Hallen, Mart De Houwer,
Ivo Vinderwalt, Willo Gonnissen, Pierre Mertens, Joris Taeymans, Fred Boffin,
Wout Vercammen, Jean-Jacques Waverijn, Walter Daems, Nina Haveman, Patrick
Merckaert.
- ‘Kunstkring Beringen’ van 15/1 t/m 7/2/93, Galerij van Casino Beringen, Kioskplein
25, 3582 Beringen. Van 13/2 t/m 18/2: Fotosalon met werk van Fotokring Beringen.
- ‘Story-boards’ van studenten Animatiefilm aan de Kon. Academie voor Schone
Kunsten Gent, van 20/1 t/m 19/2/93, Galerij Kunst-Zicht, Studentenrestaurant
Overpoort, Overpoortstraat 65, 1e verdieping.
- Nog tot 27/2/93, in Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem,
‘Kunstenaars van de Stichting’, dagelijks (behalve op zondag, maandagen) van 14
tot 18 u.
R.D.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’, ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.

Varia
• Karel van Deuren (eindred.)
Het postume vriendenboek voor P. Longinus De Munter, OFM, franciscaan en
fotograaf, uitg. Luc Vanhaecke, Boeveriestraat 78, 8000 Brugge, 1992, 260 × 220
mm, 120 foto's gereproduceerd in duotone, 144 blz., 1.650 fr. - Pater Longinus De
Munter (1899-1991) was een belangrijk amateurfotograaf die meer dan een halve
eeuw op een hoog artistiek niveau de kleinbeeldfotografie beoefende. Een groot
gedeelte van het boek toont portretten, het genre dat de enthousiaste en deskundige
voorkeur had van Longinus, maar ook landschappen, interieurs, reisfotografie. Naast
de portretten van collegae, mensen uit zijn vriendenkring en kinderen, fotografeerde
Longinus ook volkstypen, zwervers en bedelaars die aan de kloosterpoort kwamen
aankloppen. Er is ook een reeks portretten van Vlaamse kunstenaars zoals Filip De
Pillecijn, Dirk Baksteen, Antoon Vander Plaetse, Gaston Feremans, Wies Pée, maar
ook van Sister Simonne Ponnet als communicantje, thans aalmoezenier in de fameuze
Amerikaanse gevangenis in de New Yorkse Bronx, en van de schrijver en benedictijn
Pieter van der Meer de Walcheren. Er zijn in het fotoboek ook foto's uit het
interneringscentrum van Lokeren waar Longinus drie jaar (1944-47) aalmoezenier
was en ook fotografeerde, wat enkele unieke historische documenten heeft opgeleverd.
Andere medewerkers zijn: Hilaire Liebaut, burgemeester van Lokeren, Jef Ballinckx,
die een boeiende levensschets schreef, Nico van Campenhout, stadsarchivaris van
Lokeren, Roger Coenen, fotografie-historicus, Georges Vercheval, directeur van het
Musée de la photographie van Charleroi, Luc Huyse, professor aan de Rechtsfaculteit
van de KU Leuven en Greet Lesage die de typografie en layout verzorgde.

• Noël Kerckhaert
Oude Oostvlaamse huisnamen 5, uitgave Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Kulturele
Dienst, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, 1991, 240 × 155 mm, 225 blz., genaaid 200 fr.
- Het is algemeen geweten dat vroeger geen huisnummers bestonden. De huizen van
een stad of dorp waren vooral bekend door een naam. Die gegevens zijn intussen
grotendeels verdwenen en worden nauwelijks nog gebruikt. Het is dan ook
bewonderenswaardig dat Noël Kerckhaert een poging heeft ondernomen om, wat
betreft de Oostvlaamse huisnamen, een inventaris op te maken. Zopas verscheen het
vijfde deel in die reeks. Dit behandelt de namen s tot en met v. Het boek is in feite
een alfabetisch repertorium van namen en huizen, hoeven, herbergen en molens in
de provincie Oost-Vlaanderen. Het werk is zowel belangwekkend voor (kunst)historici
als volkskundigen. Hopelijk verschijnt binnenkort het vervolg.
J.L.M.
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• Clare Moeff en Roeli Westendorp
Theaterkostuums, Ontwerpen en realiseren van kostuums in de praktijk van toneel,
ballet en opera, uitg. Cantecleer, verspreid door Uitg. Westland, Th. van
Cauwenberglei 101, 2900 Schoten, 1992, 195 × 275 mm, geïll. met zw.-w. foto's en
tekeningen, 128 blz., genaaid 890 fr. - Boeken over kostuumgeschiedenis verschijnen
niet zo regelmatig, zeker niet over de geschiedenis van de theaterkostuums. In die
zin alleen is het onlangs gepubliceerde boek van Clare Loeff en Roelie Westendorp
des te interessanter. Het werk heeft de bedoeling dieper in te gaan op het ontwerpen
en realiseren van theaterkostuums in de praktijk van toneel, ballet en opera. We
maken achtereenvolgens de verschillende productiefasen mee: het lezen van de tekst,
de samenwerking met regie..., het onderzoek (stijl, periode, details...), het ontwerpen
en tekenen, het inkleuren, het kiezen van de stoffen, de realisatie, het passen en
eventuele transformatie, het toevoegen van grime, maskers, kapsels. Uiteindelijk
wordt er ook aandacht besteed aan de accessoires en de onderkleding. De auteurs
hebben eveneens de bedoeling de variatie aan mogelijkheden (toneel, ballet, opera...)
uit te diepen. Het boek is in elk geval een boeiende manier om kennis te maken met
een minder gekend, maar toch belangrijk aspect van de theaterwereld.
J.L.M.

• Dorothée van Hooff e.a.
Duitsland. Agon Cultuur Reisgidsen in kleur, Uitg. Agon B.V./Amsterdam, 1992,
verdeeld door Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
oorspronkelijke titel ‘Knaurs Kulturführer in Farbe Deutschland’, vertaling en
bewerking van Dorothée van Hooff, Nelleke Reijs en Catharina Tschom, 125 × 195
mm, geïll. met kleurenfoto's en plattegronden, gebonden 1.199 fr. - Al in de oudheid
werden reisverhalen opgetekend. We zouden ze als de oudste reisgidsen kunnen
bestempelen. Vooral vanaf de 19de eeuw vormen de reisgidsen een belangrijk
onderdeel van de resem publicaties die jaarlijks verschijnen. Een aantal uitgeverijen
specialiseerden er zich zelfs in. Zo pas gaf Agon een cultuurreisgids over ‘Duitsland’
uit. Het gaat in feite eigenlijk over een vertaling uit het Duits. De verschillende steden
en gemeenten van Aken tot Zwingenberg, alle met kaartverwijzing, worden beknopt
alfabetisch besproken. Per plaats krijgen we een korte historische schets en een
overzicht van de voornaamste bezienswaardigheden. Van heel wat monumenten
werd een grondplan weergegeven. De handige - zeker qua formaat - maar misschien
te compacte gids bevat ook vele kleurenillustraties. Die zijn niet steeds goed afgedrukt.
Vooral de kleuren en de scherpte ervan laten te wensen over. Voor een toerist die
vlug enkele gegevens over een site in Duitsland wil hebben is deze gids een nuttige
uitgave.
J.L.M.

• Georg Fink
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Dromen Encyclopedie. Verklaring van de beeldentaal uit de droomwereld van A tot
Z, uitg. Elmar/Rijswijk, 1992, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147A,
2018 Antwerpen, 170 × 245 mm, 350 blz., gebonden 990 fr. - In deze publikatie is
op zeer bevattelijke wijze uitgelegd hoe dromen te verklaren zijn. Het boek is
opgebouwd uit vier delen. De eerste drie handelen over de onderzoekingen van
Babyloniërs, Chinezen, Indiërs, Grieken en Egyptenaren. Verder een hoofdstuk over
de slaap als therapie en de soorten van dromen. Deel vier bevat de droomsymbolen,
de tekens die we in onze dromen zien met hun verklaring. Een zeer goed naslagwerk,
verzorgd samengesteld en uitgegeven, ook op gebied van lay-out werd gezocht naar
een nuttige pagina met in de marge in enkele woorden samengevat, de inhoud van
de hele bladzijde, of van een of meer paragrafen. Voor een encyclopedie bepaald
interessant voor geïnteresseerde lezers. Spijtig dat een iets te kleine letter werd
aangewend.
uv

• Tsjaikovski Agenda 1993
Uitg. Bookman International bv/Laren en uitg. Helmond bv/Helmond, 1992, verdeeld
door Standaad Boekhandel, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, met vierkleurenen
zw.-w.-illustraties, 200 × 255 mm, 176 blz., gebonden 595 fr. - Met deze prachtige
én informatieve agenda herdenkt de uitgever het afsterven van Pjotr Iljits Tsjaikovski,
nu honderd jaar geleden. Deze Russische componist werd op 7 mei 1840 geboren
en stierf aan de gevolgen van cholera op 6 november 1893. Via korte informatieve
teksten en een royale illustratie in kleuren en zwart-wit (bekende, maar ook voor mij
totaal onbekende afbeeldingen) krijgen we een aansprekende biografie van de
componist van o.m. de wereldberoemde werken als het ballet ‘Het Zwanenmeer’,
het ‘Capriccio Italiano’, het piano concerto no 1, de balletsuite ‘Doornroosje’, de
fantasie-Ouverture ‘Romeo en Julia’, de zesde (zijn laatste) symfonie, bijgenaamd
‘Pathétique’... om er maar enkele te noemen. Met de weken worden we steeds meer
ingeleid in het toch turbulente leven van deze veelzijdige componist. Het
‘agenda-gedeelte’ van dit boek beantwoordt aan alle eisen van een modern
calendarium. De notitieruimte voor een gehele week is telkens over twee bladzijden
afgedrukt, zes kolommen naast elkaar met uurverdeling vanaf 9 tot en met 20 uur
(twee regels per uur). Per blad is er ook nog een ruimte voor extra-notities voorzien.
De illustratie met tekstgedeelten on-
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derbreekt gedoseerd het kalendergedeelte. Voor elke muziekliefhebber en voor elke
Tsjaikovskifan in het bijzonder... een ‘agenda’ die een jaar lang (en zelfs terwille
van de documentaire waarde... jaren lang) genoegen zal verschaffen.
R.D.

• Roland en Françoise Etienne
De schatkamer van het oude Griekenland, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a,
2018 Antwerpen, 1992, geïll. met zw.-w.- en kleurenreprodukties, 160 blz., paperback
395 fr. - In de boeiende reeks ‘Standaard Ontdekkingen’ neemt onderhavig boekje
zeker een voorname plaats in. Het is een vertaling van het oorspronkelijke werk ‘La
Grèce antique, archéologie d'une découverte’ dat geschreven werd door het Franse
paar dat vijf jaar (1972-76) in Griekenland doorbracht. Roland Etienne nam deel aan
opgravingen van de Franse School in Athene en beiden doceren ze geschiedenis in
het H.O. en M.O. Het boekje verhaalt zeer aanschouwelijk hoe de kunstwerken die
wij uit de Griekse Oudheid kennen tot ons gekomen zijn via archeologische
opzoekingen en opgravingen. Het maakt ons duidelijk dat archeologie soms meer is
dan alleen maar wetenschap. Heel vaak zijn er ook afgunst, hebzucht en andere
minder fraaie bedoelingen mee gemoeid. Op die manier komen niet alleen de ‘toppers’
van de Griekse beelden en monumenten voor het voetlicht, maar ook de ‘helden’
van de archeologie, zoals daar zijn Cyriacus van Ancona (o 1392), George Wheler,
Jacob Spon, Winckelmann (1717-1788), Lord Elgin, die in 1801 tot 1805 de
‘ontmanteling en plundering’ van het Parthenon en de gehele Akropolis leidde...
Verder is er het verhaal van Schliemann die Troje ‘ontdekte’, van Evans die Knossos
tot zijn werkterrein nam, van vrouwelijke archeologen als Semni Papaspyridi. In het
laatste deel van het boekje ‘Documentatie’ getiteld komen actuele vragen i.v.m. de
archeologie aan de orde: (Is de Venus van Milo Grieks, Duits of Frans? Zijn
archeologen oprecht?...) In dit boekje worden dus zowel de beelden en gebouwen
uit het oude Griekenland als het werk van vele archeologen onthullend en boeiend
beschreven. De illustratie is - verwijzend naar de titel van het boekje - een
‘schatkamer’ waarin we tal van niet eerder geziene kunstwerken ontdekten.
R.D.

• Lucilla Burn
Griekse Mythen, uitg. Tirion/Baarn, 1992, verspreid door Uitg. Lannoo, Kasteelstraat
97, 8700 Tielt, reeks ‘Legenden uit een ver verleden’, 170 × 240 mm, geill. in
zw.-w.-reprodukties, 80 blz. genaaid 395 fr. - De oorspronkelijke titel van het boek
luidt ‘Greek Myths’ en het werd keurig vertaald door O. Brenninkmeijer. Het is een
deeltje uit de reeks ‘Legenden uit een ver verleden’, waarin o.m. ook reeds verschenen
zijn: Mesopotamische Mythen, Oudnoorse en Egyptische Mythen. Wie zich inlaat
met de letterkunde van zijn eigen moedertaal en zelfs met de literatuur en kunst in
het algemeen, kan niet anders dan terecht komen bij mythologische figuren en
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gebeurtenissen en daarin neemt de Griekse mythologie zeker het voortouw. We
hoeven alleen maar te verwijzen naar de talrijke opera's en andere muziekstukken
die op de mythologie terug gaan (Enesco: ‘Oedipe’, Gluck: ‘Orphée et Eurydice’,
Monteverdi: ‘Orfeo’, Purcell: ‘Dido and Aeneas’... om er maar een paar te noemen)
en naar de ontelbare schilderijen die een mythologisch gegeven uitbeelden. Tot op
vandaag dwingen de moderne kunstuitingen ons tot kennis-(name) van de Griekse
mythen en daartoe kan dit boekje handig bijdragen. In een vlot leesbare tekst worden
de markantste mythologische helden en figuren uit de Griekse klassieke wereld ten
tonele gevoerd. De illustraties verduidelijken niet alleen het verhaal, maar geven
daarbij een indringende kijk in de Griekse kunstwereld.
R.D.

• Edward Lucie-Smith
Rustin, uitg. Thomas Heneage & Co. Ltd./Londen, 1991, verdeeld door Exhibitions
International, Art Books & Catalogues, Leuvensesteenweg 18, 3080 Tervuren, 280
mm (h) × 350 mm (b), geïll. met zw.-w.- en vierkleurenreprodukties en foto's, 312
blz., gebonden in zware linnenband (met stofwikkel) 3000 fr. - Kunstschilder Jean
Rustin werd in 1928 geboren in het Franse Montigny-lès-Letz. Hij volgde de Ecole
des Beaux Arts van Parijs tussen 1947 en 1953 en sinds 1947 leeft en werkt hij in
Parijs. Belangrijke exposities van zijn werk vonden plaats in Parijs o.m. in 1971 en
1982. In 1986 was hij met zijn werk aanwezig op de tentoonstelling ‘Images du
Corps’ in Aix en Provence en in 1991 op de Olympia Contemporary Art Fair in
Londen. Deze ‘peintre noir’ vond lange tijd geen erkenning en de bedoeling van deze
magistrale monografie is o.m. het uitzonderlijke uitdrukkingsvermogen van Rustin
recht te laten wedervaren en aan een breder publiek kenbaar te maken. Dat Rustin
een onmiskenbaar schilder- en tekentalent bezit, zal ieder onbevooroordeeld
kunstliefhebber direct toegeven. Zijn schilderijen dwingen tot aandachtig kijken en
reflectie. Maar daar ligt precies het probleem: je kijkt niet ‘zonder meer’ naar een
schilderij (sedert de jaren 70) van Rustin, je moet erop reageren. Het onderwerp van
zijn doeken (meestal één of een paar naaktfiguren in voor zichzelf sprekende
houdingen) brengt de kijker vaak van streek en zet hem/haar aan tot bewondering
voor of afkeuring van het werk. Sommigen gewagen van ‘voyeurisme’ en
‘pornografie’, anderen noemen zijn werk ‘de spiegel van de angsten’, van de kijker
zelf. De eerste reactie van de auteur van deze monografie op het werk van Rustin
was ‘Hoe angstaanjagend, maar wat een wondermooie schilderijen!’ Een toch
opmerkelijke uitspraak van deze in Engeland goed bekende dichter, kunstcriticus (in
krant en op de radio) die een groot aantal kritische werken over moderne kunst op
zijn naam heeft staan. Het is een vaststaand feit: het recente werk van Rustin lokt
discussie uit. Het gaat daarbij om extremen van totale verwerping tot onomwonden
bewondering. De grote verdienste van deze (Engelstalige) monografie is dan ook dat
ze een volledig beeld geeft van de evolutie die Jean Rustin als kunstenaar heeft
doorgemaakt. De auteur bespreekt (en toont met een royale illustratie, die vaak
‘full-page’ wordt afgedrukt) de verschillende periodes uit het werk (en leven) van
deze toch aparte artiest. Met onderhavig werk kan de lezer-toeschouwer zich een
gefundeerd oordeel vormen over Jean Rustins schilderkunst. De presentatie en de
afwerking van deze kunstmonografie verwijzen onweerstaanbaar naar een andere
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kunst... die van het ‘boeken-maken’ en dit maakt dan ook de kostprijs van deze
uitgave aannemelijk.
R.D.

• Natascha Bär
Beeldende kunsten van Oudheid tot 1800, uitg. Aula / Het Spectrum/Utrecht, 1992,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, geill. met
tekeningen, zw.-w.- en kleurenafbeeldingen, 210 × 130 mm, 252 blz., paperback 995
fr. - Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de beeldende kunst in Europa vanaf de
Griekse beschaving tot en met de 18e eeuw. De auteur is verbonden aan de
Rijkshogeschool in Maastricht, Academie Beeldende Kunsten en in de Aula-reeks
verscheen van haar reeds vroeger ‘Beeldende kunsten in de 19e eeuw’. Het boek
omvat vier delen: Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance en manierisme,
Barok en Rococo. In het totaal 9 hoofdstukken: de Grieken, de Romeinen, de
vroegchristelijke kunst, de Byzantijnse kunst, de vroege middeleeuwen (Karolingische
tijdperk en het Ottoonse tijdperk), de hoge middeleeuwen (Romaanse periode), de
late middeleeuwen (Gotiek), de kunst van het Avondland (1400/1648) en de kunst
vanaf de Contrareformatie. Ieder hoofdstuk is identiek opgebouwd uit een
algemeen-historische schets, de bespreking van de bouwkunst, de schilderkunst en
de beeldhouwkunst. Het streven naar duidelijkheid en logische samenhang die uit
deze indeling (een cursus waardig) blijken, vinden we ook terug in de artikelen zelf:
de grote verdienste van dit boek! Het werk kan dan ook als een ideaal handboek voor
kunstgeschiedenis aanbevolen worden.
R.D.

Catalogi
• Inez Bourgeois e.a.
Uit het verleden geput. Gebruiksgoed: van opgraving tot museum. De verzameling
Jan Gruyaert, uitg. Provinciaal Museum Sterckshof, Hooftvunderlei 160, 2100
Antwerpen (Deurne), 1991, geïll. in kleuren en zw.-w., 210 × 297 mm, 144 blz.,
paperback 500 fr. - In de jaren 70 kocht de bekende fotograaf-cineast Jan Gruyaert
(o.a. van De Vlaschaard en de opmerkelijke tv-serie over abdijen in Vlaanderen en
Nederland i.s.m. Michiel Van der Plas) het huis Marienborch aan de Vlasmarkt in
de oude stadskern te Antwerpen. Hij begon zelf aan de verbouwingswerken en stootte
daarbij op een oude waterput die in de 17de/18de eeuw als wegwerpput gebruikt was
door de bewoners van het pand. De put bleek een echte Fundgrube van hoofdzakelijk
keramiek: rood aardewerk, faience en majolica, maar ook minder voorkomende
soorten. Verder was er glas, been, hout, metaal en munten, - alles samen meer dan
5.600 nummers waarvan er meer dan 300 gerestaureerd werden. Rond deze
verzameling-Jan Gruyaert werd in het Antwerpse Provinciale museum Sterckshof
een knappe tentoonstelling opgebouwd met een uitstekende catalogus. Jan Gruyaert
zelf vertelt hoe hij als ‘amateur, perfectionist, beeldend ambachtsman’ en bovenal
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‘zijn eigen opdrachtgever’ aan de restauratie heeft gewerkt en geeft daarbij alle
technische informatie. Verder zijn er boeiende wetenschappelijke bijdragen: Over
archeologie (Johan Veeckmans), De drinkwatervoorziening te Antwerpen Archeologische gegevens (Tony Oost), Site, opgraving, inhoud - Het huis Marienborch
(Inez Bourgeois), Vorm en functie van enkele voorwerptypes uit de water-
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put (Marc Mees), Glas gebruiken (Sabine Denissen), Kleipijpjes (Johan Veeckman),
Speelgoed (Stephane Vandenberghe), Besluit (Marc Mees). In zijn Slotbedenkingen
maakt Conservator Jan Walgrave de opmerking dat de 300 voorwerpen die uit
duizenden scherven hersamengesteld werden een ‘indringende blik - een familiaire
blik zelfs - (werpen) op het dagelijkse leven van de doorsneeburger van de Scheldestad
Antwerpen. Dit resultaat, aldus Walgrave, wordt nooit via archieven bereikt, evenmin
via de schilderkunst, hoe charmant ook, maar zonder dimensie van textuur,
temperatuur, gewicht, - gesublimeerd tot vrijblijvend beeld met als enige opdracht
te behagen.’ Tentoonstelling en catalogus hebben inderdaad de grote aantrekkelijkheid
het verleden in zijn dagdagelijkse gewoonheid terug te halen naar onze tijd. Met
objecten die heel dikwijls de glans hebben van de pretentieloze, bijna argeloze
vormzuiverheid en glimlachende versiering.
K.v.D.

• Roger Coenen - Luc Verkoren
Camera's uit België en Nederland - 19de en 20ste eeuw, uitg. Provinciaal Museum
voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, 1991, geïll. met zw.-w.-foto's,
210 × 297 mm, 120 blz., paperback 400 fr. - De catalogus is, evenals de
tentoonstelling, tot stand gekomen dank zij de samenwerking van Luc Verkoren, een
Nederlands jurist, fotograaf, fotografie-historicus en collectioneur en Roger Coenen,
wetenschappelijk assistent van het Antwerpse Museum voor Fotografie. Er wordt
een overzicht gegeven van de fotoapparatuur die in België en Nederland gefabriceerd
is in de 19de en 20ste eeuw. Oorspronkelijk waren Engeland, Duitsland en Frankrijk
de landen waar de industriële produktie van fototoestellen op gang kwam; in de 20ste
eeuw was het vooral in Duitsland dat precisie-apparatuur en professioneel materiaal
gefabriceerd werden en in de Verenigde Staten het materiaal voor de amateursector.
Sinds de jaren 60 is Japan toonaangevend. Kleine landen, zoals België en Nederland,
hebben in deze ontwikkeling slechts een geringe rol gespeeld. Deze catalogus geeft
een uitstekend idee van de bijdrage uit de Benelux die toch niet gering is geweest en
soms innoverend. Verzamelaars van photographica zullen de catalogus enthousiast
begroet hebben. De verstrekte technische informatie van de twee specialisten is van
een grote zorgvuldigheid.
K.v.D.

• Alain Roy
Theodoor van Thulden (1606-1662). Een Zuidnederlandse barokschilder, uitg.
Waanders/Zwolle, 1991, geïll., 290 × 245 mm, 304 blz., genaaid. - De samenwerking
van Den Bosch en Straatsburg om een overzichtstentoonstelling met glansrijke
catalogus van het oeuvre van de 17e-eeuwse barokschilder Theodoor van Thulden
op te zetten roept enkele vragen op. Alhoewel hij gedoopt en begraven wordt te 's
Hertogenbosch zal hij lange tijd in Antwerpen verblijven en er deken van de
Sint-Lucasgilde worden. Hij trouwt er in 1635 met het petekind van Rubens en werkt
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mee aan de uitvoeringen van de grootmeester. Moest hij de schaduw van de meester
verlaten, op wie hij zo geleek, om aan zijn trekken te komen? Van Thulden behoort
volledig tot de Rubensiaanse barokstijl en komt eindelijk - ook al is het over de
grenzen - aan zijn trekken, zodat thans afgebakend wordt wat hem toegeschreven
wordt en wat niet. Waarom verkoos Antwerpen een tentoonstelling Boeckhorst boven
van Thulden? Het onderwerp van zijn oeuvre zal stilaan evolueren naar historische
en moraalscheppende allegorieën. Zijn stijl zal lyrischer zijn dan deze van P.P.
Rubens, maar mist zijn grandeur. De beredeneerde catalogus herstelt van Thulden
in ere.
rmdp
• Niettegenstaande de tijd. Ria Verhaeghe. Uitg. Amarant vzw, Hoogpoort 50, 9000
Gent, gerealiseerd door Daan Rau n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in de Gele
Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent van 18/9 t/m 31/10/92, 240 × 170 mm,
geïllustreerd met zw.-w. en kleurenreprodukties, z.p., geniet. - Ria Verhaeghe's
catalogus en tentoonstelling in de Gele Zaal van het Noordstarfonds te Gent kregen
de naam mee ‘Niettegenstaande de tijd’. In zijn inleiding geeft Daan Rau de kern
aan van deze creaties: ‘Soms ziet een oppervlakkige kijker slechts een grijs vlak, of
een gouden vlak, een monochroom. Wie beter toeziet ontwaart onder het goud teksten,
teksten van doodsberichten’. Ria Verhaeghe wendt vrij gemengde technieken aan
om strijd tegen de dood uit te beelden en te overleven.
rmdp

Vlaamse discotheek
• Songs for MBIZO
Parsival, Guldenvlieslaan 67, 8000 Brugge, 1991. - De jazz-ritmiek en -dynamiek
komt in deze CD zeer degelijk aan bod. Vooral de altsax geeft staaltjes van bezield
enthousiasme in ‘Rivers’. Chris Joris realiseerde met deze CD een hommage aan
bassist Jonny Dyani vooral met zijn mystieke ‘Song for Mbizo’ waar de altsaxofoon
een dromerige melodie laat horen, gevolgd door een repetitieve melodische lijn van
de fluitsolo weer alternerend met een ritmischer saxofoon: daarna herneemt de fluit
het initiatief en laat in muzikale pirouettes de melodie zweven. Vervolgens komt de
pianist als improviserende solopartij op de voorgrond en eindigt de fluitpartij in een
bijna impressionistisch klinkend motief. Voor jazz-liefhebbers een must!
G.D.C.

• Gregoriaanse Vespers
Norbertijnerabdij Averbode, uitg. Eufoda 1135, Davidsfonds, Blijde Inkomststraat
79-81, 3000 Leuven, 1991, CD (66 min.) met informatief inlegboekje (24 blz.), DDD,
795 fr. - In 24 nummers omvat deze CD een selectie uit de Vespers voor Allerheiligen
en Kerst. Onder leiding van Marc Fierens brengt deze opname vooral het eigene van
het praemonstratenzer-Gregoriaans naar voor. Bekend is immers dat de Norbertijnen
hun melodieën verrijkten met een enkele noot of een notengroep en daarmee de
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traditionele gezangen wijzigden op een eigenzinnige, doch op zijn minst gezegd,
uiterst creatieve manier. Voor de liefhebber is deze produktie, die afwijkt van het
Solesmesmodel, zeker een aanbeveler. We zouden er zelfs willen aan toevoegen:
voor elke fanaat van ‘rechtgeaard’ Gregoriaans, dat gebed wil zijn, eerder dan een
artistieke belijdenis, is deze opname een must. Het geheel is zo eerlijk en ootmoedig
gebracht, dat het onvermijdelijk het innerlijk moet aanspreken, ook al zal de verwende
melomaan er wel even moeite mee hebben. Doorvoelen gaat hier immers voor op
zomaar beluisteren.
C.A.W.

• Renaissance-polyfonie in Brugge
Het liedboek van Zeghere van Male. Capilla Flamenca, uitg. Eufoda 1155,
Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1992, CD (65 min.) met
informatief inlegboekje (24 blz.), reeks Archief, ADD, 795 fr. - Voorliggende opname
is een klankmonumentje (en met het diminutief bedoelen we zeker niets denigrerends)
voor de fijnproevers. Het zangboek van de rijke garenhandelaar Zeghere van Male
(1542) is een kunsthistorisch belangrijk opus, dat zich kenmerkt door een ruime
verscheidenheid van genres, waaronder een belangrijk aandeel is gereserveerd voor
de burgerlijke kunstmuziek uit de 16e eeuw. Dat liederen uit de Lage Landen hierbij
afwisselen met uitheemse genres bewijst (ook binnen dit kader) dat de Vlaamse
Renaissanceburgerij haar muzikale wereld kende en zich bovendien (met gerechte
trots) niet liet intimideren door overbefaamde buitenlandse vormen zoals bv. het
Franse chanson. Minder bekend, maar daarom niet minder een feit, is overigens dat
het Vlaamse lied ook buiten de streekgrenzen werd gesmaakt, dit tot over de Alpen
toe. De keuze uit van Males liedboek is oordeelkundig gestoeld op de diversiteit
tussen de verschillende en verscheidene genres die in dit opus aan bod komen:
geestelijke muziek, liederen uit onze gewesten, Franse chansons, instrumentale
dansmuziek en madrigalen uit de Lage Landen. Meer dan een benadering van het
zowat 300 pagina's tellende liedboek kan deze CD niet waarmaken, maar in die
beperktheid toont zich inderdaad de meester (van de samenstelling). De uitvoering
door de (in haar geheel achtstemmige) Capilla Flamenca (sopraan, portatief,
kromhoorns, contratenor, tenor gamba, luit en blokfluit) is - net als de opname kwaliteitswerk! De begeleidende tekst is beperkt, maar bijzonder verhelderend voor
een werk dat op zijn minst een lijvige licentiaatsverhandeling waard is. Naar onze
eigenzinnige mening had het ensemble wel bepaalde tempi iets sneller mogen nemen,
maar de uitvoering blijft zowel technisch als artistiek steeds stevig en bezield. De
platenmaatschappij verdient, samen met de Capilla en de wetenschappelijke en
technische medewerkers alle lof voor deze verklanking van een stukje ‘Vlaanderen’
dat beslist aan diepe(re) herwaardering toe is. Geen rijker kroon dan eigen schoon
is immers niet steeds een windbuilachtige leuze!
C.A.W.

• Puer nobis.
Kerstmis in de Renaissance
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Capilla Flamenca, uitg. Eufoda nr. 1147, Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81,
3000 Leuven, 1991, CD (63 min.) met informatief inlegboekje (24 blz.), DDD, 745
fr. - De fraaie Eufoda CD vangt aan met liederen uit een in 1945 ontdekt manuscript.
Zij getuigen van eenvoud in melodische en harmonische geledingen. Een tweede
reeks bevat werkjes die thuishoren in de kapittelkerken, waaronder het ‘o beata
infancia’ uitmunt door de sonore voordracht en het ‘Verbum caro factum est’ reeds
een koraalallure aanneemt. Tot slot wordt nog Italiaanse en Spaanse kerstmuziek
voorgesteld. De uitvoering getuigt van veel toewijding en inzet en is uiterst genietbaar
voor liefhebbers van oudere muziek.
G.D.C.

• Fluitkwartetten van Rossini
Carlos Bruneel. Het Strijktrio van de Munt. Levende Kende, uitg. Eu-
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foda nr. 1139, Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1991, CD (68
min.) met informatief inlegboekje (24 p.), DDD, 795 fr. - Dit sprankelend jeugdwerk
van Rossini krijgt muzikaal gestalte in een fijne uitvoering van fluitist Carlos Bruneel
en het strijktrio van de Munt met U. Gornick, viool, P. De Clerck, altviool en E.
Carlier, cello. L. Kende begeleidt subtiel aan de piano. Vooral de dartele fluitsolo in
het Allegro van de Sonate I zal de melomaan kunnen bekoren. Muziek als achtergrond
of om even bij weg te dromen, ze blijft charmeren.
G.D.C.

Periodieken
• Diverse tijdschriften
Deus ex Machina (1991-4) / De Essayhaas (1992-1) / Randschrift (1992-1) / WEL
(1992-2+3) /Ambrozijn (1991/92-4) / Weir-do's (1992-4) / Neerlandia
(1991-5/1992-1) / Nieuwsbrief Algemeen Ned. Congres (1991-5/1992-1) / De Roede
van Tielt (1992-1). - Liever dan me te verliezen in het opsommen van namen en
artikels, stip ik aan wat me boeide tijdens de lectuur van negen tijdschriften van
diverse origine, kwaliteit, doelgroep, enz. De nieuwkomer voorop. De essayhaas
richt zich op het noordelijke cultuurgebied en legt de klemtoon op het essay, zoals
de titel al laat vermoeden. Nog even afwachten om te oordelen wat het zal worden.
Eerste impressie: verzorgd, diepgravend. Over naar de jarige. Weirdo's noemt zichzelf
een literair (k)wartaalschrift, antipostmodernistisch tijdschrift en bestaat vijf jaar.
Het heet een podium te zijn voor ‘andersgestemden’, een uitlaatklep voor...
verontwaardiging over allerlei onrechtvaardigheden in de wereld, een tijdschrift met
een laboratorium-functie, enz. De inhoud van dit feestnummer spreekt dit tegen: het
is een verzameling van gedichten en voorpagina's van de voorbije 19 nummers - dus
niks labo, alleen opgewarmde kost. De abonnees van het eerste uur krijgen een
‘replay’ voorgeschoteld. Nieuwe lezers (zoals ik) zijn niet verrast om de
aangekondigde ‘wartaal’. Braafjes. Zelfs niet ‘vreemd’. Ambrozijn wordt er straks
tien en schrijft voor het eerst de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie uit.
Roger Verkarre houdt een enthousiast pleidooi voor gelegenheidspoëzie. Wim
Chielens zet ‘Bloedend Hart’ op een erepodium. Een bescheiden maar boeiend
tijdschrift dat groeit. Even oud (jong) is Wel van de Universitaire Werkgroep
Literatuur en Media. Voor 300 fr. krijg je heel wat moois op je bord: o.m. een
interview met de Russische professor Joeris Sidorin, en de teksten van de winnaars
van de Essaywedstrijd van ‘Wel’, naast proza (kortverhalen), poëzie en recensies.
‘Het wereldje’ in een samenstelling van Hans Devroe brengt leuk en minder leuk
nieuws uit het boeken- en tijdschriftenbedrijf samen. Je moet het maar doen.
Randschrift is het officieel orgaan van de vzw ‘Caryatide’, dit is een vereniging ter
bevordering van jonge kunstenaars in het Brusselse. Erik Vermeulen heeft een gesprek
met Herman Portocarero. Phil Cailliau neemt de Vlaamse misdaadauteurs onder de
loupe. Waarom het kortverhaal van Joris Denoo eindigt op een komma, is voor mij
een levensgroot vraagteken. Boeiend en verzorgd tijdschrift - de drukkerij (zetterij?)
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in La Louvière heeft blijkbaar moeite met Randschrift, want ‘Driemaandelijks
tijdschrijft’ (sic) op de kaft is toch niet mooi. Ik ben zowat opgegroeid met ‘De
Nieuwe’. Het deed me iets toen ik hoorde van het overlijden van Leo Geerts, die
destijds vooral de literaire bladzijden vulde. Ik herinner me nog zijn bijtende
uitspraken. Deus ex Machina wijdde een afscheidsnummer aan zijn redacteur. Een
hommage aan een integer man. Een nummer dat me iets ‘deed’. Misschien ook omdat
ik o.a. via Leo Geerts literair ‘gebeten’ werd? Voor mij liggen een aantal nummers
van Neerlandia en ANC-Nieuwsbrief. De voorzitter van het Algemeen-Nederlands
Verbond, S.W. Couwenberg, zet zich af tegen de (vaak linkse) kritiek dat de
‘ANV-activiteit oudemannengedoe’ zou zijn. J. Peeters belicht de actuele betekenis
van het Vlaams-nationalisme in Algemeen-Nederlands perspectief. B. Wander vraagt
zich af of het Nederlands teloor gaat. Voor wie op de hoogte wil blijven van het
reilen en zeilen van het Nederlands heeft ook aan de Nieuwsbrieven van het Algemeen
Nederlands Congres (over de Nederlands-Vlaamse betrekkingen) heel wat houvast.
Je vindt er o.m. een samenvatting van de rapporten van de conferentie ‘Nederlands
in de Wereld’. Ten slotte is ook wat in eigen stad en dorp gebeurde/gebeurt van
belang, zodat plaatselijk heemkundig onderzoek eveneens elementen kan toevoegen
aan de eigen identiteit in een ruimer Europees perspectief. Ronny Ostyn brengt een
overzichtelijk themanummer ‘Stadsplan en landboek van Tielt’ in De Roede van
Tielt, meteen een bijzonder verzorgd nummer en tegelijkertijd een voorlopig eindpunt
van mijn tijdschriftlectuur.
Diro

• Origine. Interieur, Kunst & Antiek
Kwartaaltijdschrift, uitg. origine B.V. i.o., Postbus 5220, 2000 GE Haarlem, f 47,50
(ca. 900 BEF, los nummer f 8,95/165 BEF). - Qua inhoud en presentatie is dit
tijdschrift topklasse op zijn gebied. Wie plezier beleeft aan het bekijken (en eventueel
‘bezitten’) van mooie - al of niet antieke - (kunst)voorwerpen, kan ik dit tijdschrift
ten stelligste aanbevelen. De illustraties zijn in vierkleuren afgedrukt en de artikels
zijn geschreven door gekwalificeerde mensen in hun vakgebied. Er is een
evenwichtige verdeling tussen de drie deelonderwerpen van het tijdschrift. De
opgenomen publiciteit (vooral uit de wereld van de antiekhandel) is qua technische
verzorging (met o.m. kleurenillustraties) in overeenstemming met het gehele opzet
van het tijdschrift en (m.i. heel belangrijk) de frequentie ervan stoort niet in het
geheel. De uitgever vermeldt dat ‘Origine’ meer dan 3600 abonnees telt en dat de
losse verkoop (einde 1992) tussen de 5000 en 6000 exemplaren lag. Welke bijdragen
hebben ons in de twee jongste nummers aangesproken? 1992-3: De rubriek ‘Beurzen’
maakt ons attent op tentoonstellingen (Delft, Amsterdam, Londen, Den Haag...).
Marijke Vlaskamp beschrijft boeiend het vak van de restaurateur en beklemtoont dat
men de ‘oude techniek’ niet mag laten verloren gaan. De aquarellisten van de Haagse
School als voorlopers van de moderne kunst in Nederland is het thema dat Ineke
Schwartz uitwerkt en royaal illustreert. Ilse Kuiper heeft het breedvoerig over het
antieke tuinhuispaviljoen. De Haagse beeldhouwer Frank Letterie wordt in zijn woonen werkruimte geportretteerd door Ilse Kuiper, waarna Erwin Weegenaar een artikel
wijdt aan ‘De Kunst danst op het Kerkhof’: een oeroud volksgeloof dat heel wat
kunstenaars inspireerde. Ineke Schwarts tekent verder een indringend portret van
Mendes da Costa, de ‘pionier van de moderne Nederlandse beeldhouwkunst’. Meer
op de praktijk afgestemd is het artikel ‘De kunst van het kopen en koesteren van
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schilderijen’ door Marianne van Oosterom. - 1992-4: Dit nummer telt een 15-tal
artikels waaruit we graag aanstippen: Bezoek aan het Liszthaus in Weimar, Het rund
in de Hollandse Kunst (Ineke Wansink), het ‘Informatief’-gedeelte met antwoord op
lezersvragen, voorstelling van boeken, aanwinsten in diverse (Nederlandse) musea
en tentoonstellingen en beurzen in binnen- en buitenland, bezoek aan een
‘winkel/woonhuis’ in Raalte, het restaureren en conserveren van goudleer, een portret
van schilderes Anneke van Brussel, een fotoreportage van een fin-de-siècle-huis;
tevens een indrukwekkend dossier ‘Van gobelin tot gordijn’, waarbij het hedendaagse
gordijn in woord en beeld wordt besproken. Michel Didier heeft het over het
neoclassicisme in ‘Van Pompeji tot Wedgwood’, Jean Thomassen waarschuwt voor
de verzamelwoede van Egyptisc he oudheden, waarbij authenticiteit en namaak soms
moeilijk te onderscheiden zijn. De Vlaamse lezer zal opmerken: ‘En wat i.v.m.
Vlaanderen/België?’. De uitgever is zich van dit tekort bewust en vraagt
‘correspondenten’ die vanuit België verslag uitbrengen en wil graag melding maken
van kunst-, antiek- en/of interieurboeken die Belgische antiquariaten en boekhandels
aan te bieden hebben.
R.D.

• Documenta
Driemaandelijks tijdschrift van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst
vzw, Rijksuniversiteit Gent, abonn. 350 fr., red. secr. Rozier 44, 9000 Gent. - Jrg.
10, nr. 2 (juli 1992): Het tweede nummer van de nu toch al tiende jaargang van dit
gespecialiseerde theatertijdschrift is voor de insider en wellicht in iets mindere mate
voor de belangstellende dilettant een brok uitermate interessant leesvoer. Belangrijk
lijkt me onder meer de a.h.w. bipolaire aandacht voor het theatergebeuren: enerzijds
reflecties over de actualiteit met indringende besprekingen van Van Hove's regie van
Eugene O'Neills ‘Desire Under The Elms’ (Het begeren onder de olmen) bij het
Zuidelijk Toneel, en van ‘Misdaad en straf’ naar Dostojewski bij het Nederlands
Toneel Gent: produktie die met zonder interne strubbelingen tot stand is gekomen.
Anderzijds dan weer een diepgaande studie over Tadeusz Kantor, van de hand van
Alain Pringels: ‘Tekens van bevrijding’. En een lovende recensie over een
Nederlandse bewerking van James Joyces performatieve ‘Ulysses’: de monoloog
van Mollypold. Verder boekbesprekingen, de verzameling Van Morckhoven als
aanwinst voor het Documentatiecentrum, en de jongste aflevering (23) van Annick
Poppe's Theaterbibliografie.
dv

• Toneelecho
Tweemaandelijks tijdschrift van het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond,
abonn. (6 nrs) 300 fr., rek. nr. 000-0416723-11, NVKT, Oudenaardsestraat 34, 8560
Vichte. - Jrg. 48 nr. 4 (aug. 1992): Het lijfblad van het NVKT blijft het uitstekend
doen en ik kan me best voorstellen dat het in de
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betere kringen van het vrijetijdstheater furore maakt. Een origineel idee was het, de
directeuren van onze grote nationale theaters een interview af te nemen. Eerder
kwamen al Nand Buyl (KVS-Brussel) en Walter Tillemans (Ensemble
KNS-Raamteater, Antwerpen) aan de beurt; in dit nummer staat te lezen wat
NTG-directeur Hugo Van den Berghe's professionele inzichten zijn over het
amateurtoneel. Hugo is zelf ook in het vrijetijdstheater in Wetteren ooit begonnen,
maar stapte fluks over naar het beroep. Hij spreekt met kennis van zaken natuurlijk,
bijvoorbeeld waar hem de vraag wordt gesteld of er in het beroep plaats is voor
amateurs. Hugo: voor een goede beroepscarrière gelden drie elementen: School +
Talent + Geduld... Interviewer Marcel van Brussel vraagt waarom er vanwege het
beroepstheater zo weinig interesse bestaat voor de amateurtoneelspelers. Van den
Berghe antwoordt dat er in ieder geval niet met minachting op neer wordt gekeken,
maar meestal ontbreekt de tijd. Beroepsmensen hebben vaak overvolle agenda's en
moeten uiteraard ook professioneel theater in binnen- en buitenland meemaken.
Tussen haakjes, persoonlijk geloof ik dat nogal wat beroepsmensen af en toe een
betere amateurvoorstelling gaan bekijken, maar cijfers kan je daar onmogelijk op
plakken. Er zijn toch honderden amateurgezelschappen, en niet zo heel veel
professionele acteurs? Hoe dan ook, wat meer wisselwerking kan nuttig zijn, maar
dan wel in tweerichtingsverkeer... Alles samen een uitstekend nummer, met
behoorlijke illustraties en een stapel wetenswaardigheden en toelichtingen. - Jrg. 48
Themanummer (nov.-dec. 1992): Een keer per jaar brengt Toneelecho een
themanummer uit. Dit keer dus: ‘De auteur’. De tijd is weliswaar vér weg dat punten
en komma's van de initiële tekst absoluut dienden gerespecteerd te worden, maar het
belang van een doelmatig en speelbaar script blijft onloochenbaar. Wàt met een tekst
aanvangen, zowel een klassieke als een gloednieuwe? Het probleem leeft, zowel bij
de betere amateur als bij de beroepstoneelman. In dat verband verwijs ik graag naar
een uitgave van het Kaaitheater in de reeks ‘Theaterschriften’. Daar wordt over 78
pp. door diverse en om hun frisse aanpak bekende theatermensen hetzelfde onderwerp
toegelicht, vanuit hun eigen ervaring. ‘De tekst en zijn varianten’ bevat bijdragen
van o.m. Josse de Pauw, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Joris Lamers, Guy
Cassiers, Jan Fabre, Marianne Van Kerkhoven. Het betere werk, dus. Toneelecho
haalt met zijn themanummer trouwens ook uitstekend niveau. Erg boeiend is het
interview dat Walter Samoy afneemt van Dirk Tanghe, artistiek directeur bij
Malpertuis (Tielt) en vorig seizoen nog een geïnspireerd bewerker gebleven met zijn
hoogst oorspronkelijke versie van Shakespeares ‘Hamlet’, goed voor een letterlijk
bejubelde tournee in Vlaanderen en Nederland. Kern van zijn opvattingen: ‘literatuur
lees ik, maar toneel toont’. Een controversiële kijk, dat wel, maar zijn esceneringen
zijn veel meer dan een ‘digest’: het essentiële verdrinkt er tenminste nooit in oceanen
onnutte ballast. Jef Mellemans heeft het wat verder over wat hij verstaat onder respect
voor de auteur: de tekst als partituur. Verder nog bijdragen van Roger Thoelen
(herinneringen aan zijn eerste stuk); Leo Loomans (de wederzijdse verwachtingen
van auteur en vertolkers); Joke Elbers (dramaturgie als noodzakelijke schakel tussen
auteur en regisseur); Arnold Van de Perre (de Muze van haar sokkel); een bespreking
van J. Bastiaensen over ‘Teksten voor toeschouwers’, een werk van de Nederlandse
recensent Hans van den Bergh; Jos Houben (Twee handen op een buik); een tweede
bijdrage van Mellemans (Vergeet de gids niet: de queeste naar de juiste intenties van
de auteur); Stefan Vancraeynest, die het over het schrijven van jeugdtoneel heeft, en
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daar heeft hij kennelijk heelwat boeiende ervaring mee; en verder practica: de auteur
en zijn rechten (Frans Vanderschueren), en ‘Toneeluitgeverijen en -bibliotheken’,
een uitvoerige toelichting door Jef Houbrechts. De werking van de Vereniging van
Vlaamse Toneelauteurs (incl. creatiepremies en prijzen) sluit dit nuttige themanummer
af.
dv

• Etcetera
Driemaandelijks tijdschrift voor theater, redactie en administratie Anspachlaan
141-143, 1000 Brussel, jaarabonnement 880 fr of f 52. - Nr. 36, jrg 9, december
'91-maart '92. Het driemaandelijkse Etcetera is zonder meer hét van hét als
theatervakblad. Niet alleen wordt vanuit een wetenschappelijk geschoolde redactie
een vernieuwend spoor getrokken door het Vlaams-Nederlandse theaterpanorama,
maar niet zelden mondt zo'n verkennend spoor uit in uitermate belangrijke
vraagtekens. Voeg daarbij een selectie van incisieve recensies over de meest actuele
produkties, en het ligt voor de hand dat dit tijdschrift over theater, zoals het zichzelf
met enige modestie signaleert, niet mag ontbreken in de bibliotheek van de
professionele theaterpracticus: acteurs en actrices, regisseurs, decorontwerpers, lichten klankregisseurs, dagbladrecensenten, en last not least de artistieke directies: hier
worden grenzen verlegd, horizonten geopend, broodnodige introspectie aangereikt.
Ter kennismaking: in dit nummer komen zowel opera (Wagner), dans en dansvideo,
het actuele theater in Moskou, trendzetters als Tone Brulin, Jan Fabre en Jan Decorte
aan bod met vlotgeschreven bijdragen. Met daar bovenop de integrale tekst van een
stuk van Brulin: De Nacht van de Brandende Apen. Wat de recensies betreft krijgen
we naast ‘Jules en Alice’ (NTG), en ‘Wilde Lea’ (de stilaan ook instituut aan het
worden Blauwe Maandag Companie), ook baanbrekend werk onder de loep: ‘Toch
Zonde van die Hoer’ (Zuidelijk Toneel), ‘Epiloog van de Eenzaamheid’ (Compagnie
De Koe), ‘We liegen’ (Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en Universele)
en ‘Het is Nieuwe Maan en het wordt aanzienlijk frisser’ (Stan). Teveel om er in dit
uiteraard korte bestek op door te gaan. Maar tekenend voor opzet en inhoud acteren
we graag volgend redactioneel doordenkertje van Erwin Jans: ‘Theater heeft van alle
kunsten wellicht het kortste geheugen. Theater groeit uit het moment en verdwijnt
ermee. Anders is theater onherroepelijk museum (...) Theater mag dan al op het
moment ontstaan, dat moment ligt ingebed in een historische en maatschappelijke
context. Iedere samenleving krijgt uiteindelijk het theater dat het verdient’. - Nrs 37
en 38, jrg 10 (april-mei-juni 1992): Met ingang van het aprilnummer is Etcetera een
tweemaandelijks tijdschrift geworden; bovendien, altijd meegenomen dus, worden
losse nummers en abonnement aanzienlijk goedkoper: voortaan dus slechts 99 fr (f
6); abonn. (5 nrs): 450 fr. of f 27. - Aanbevolen close lectuur: ‘Kunst en Politiek’
(Ludo Abicht), ‘Thyestes’ (regie van Dora Van der Groen bij het Zuidelijk Toneel),
en het essay van Hana Bobkova over de verantwoordelijkheden van de criticus. Dit
voor nummer 37. In het mei-juni nummer boeide me voornamelijk de grondige
analyses van Goethes ‘Tasso’ door Klaas Tindemans: het conflict tussen kunstenaar
en samenleving. Anderzijds wordt heel speciaal het kindertheater belicht. Het zit in
de lift, stelt Dirk Vanhaute, zakelijk leider van ‘Het Gevolg’ waar Ignace Cornelissen
artistiek directeur is. Maar met de vraag of de lift stijgt dan wel daalt. Duidelijk is
dat het professionele kindertheater van vandaag veel meer is geworden dan een min

Vlaanderen. Jaargang 42

of meer boeiend vertolkt kindersprookje. Met andere woorden: kindertheater is een
volwassen zaak! Nogal wat aandacht ook voor dansprodukties en bewegingstheater,
en een bijdrage van Johan Thielemans, die ‘Oberspielleiter’ Guy Joosten is gaan
controleren in Hamburg. De Vlaamse theaterman ensceneerde daar Tsjechovs ‘De
Meeuw’. Met groot succes en geestdriftige recensies. Vlaanderen zend (alweer) een
soortement van zonen uit. Maar... te braaf, oordeelt Thielemans. Die intussen zijn
kandidatuur stelde om Nand Buyl op te volgen als directeur van de Brusselse KVS.
dv

• De Leiegouw
Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw Vereniging voor Geschied-, taal- en
volkskundig onderzoek in het Kortrijkse, red. Dr. F. Debrabandere, Keizer Karelstraat
83, 8000 Brugge, jaarabonnement (4 nrs) 600 fr (leden), 700 fr. (boekhandel). - Jg.
XXXIV, afl. 3, juli 1992: Op regelmatige tijdstippen verschijnt het Kortrijkse tijdschrift
‘De Leiegouw’. Traditioneel worden er enkele uiteenlopende geschiedkundige en
kunsthistorische artikels in behandeld. In onderhavig nummer krijgen we uitleg over
een damastservet van Passchier Lammerty (door Aimé Pauwels), over de kerkelijke
instellingen en hun bezittingen in Sint-Denijs tussen 1760-1780 (door Roger
Witdouck), over het eindoffensief van de Eerste Wereldoorlog in het Kortrijkse (door
Egide van Hoonacker), over namen van de inwoners van Kuurne (door Frans
Debrabandere) en over de familienaam Brae(c)keveldt (eveneens door Frans
Debrabandere). Het geheel wordt afgesloten door een reeks van boekbesprekingen
en het jaarverslag.
JLM

• Deus ex Machina
Driemaandelijks tijdschrift voor hedendaagse kunst, Redactiesecretariaat: Tjen
Pauwels, Antwerpse Steenweg 118, 9100 Sint-Niklaas, abonn. (4 nrs) 750 fr. (200
fr. los nummer), rek. nr. 789-5181310-73 t.n.v. Deus ex Machina / Schoten. 15e jrg.
nr. 3, 1991: Verzorgde uitgave met poëzie, proza, beeldende kunsten en een In
Memoriam Leo Geerts. De korte verhalen van Daniël Van Hecke, Michel Desmyter,
Ingrid Verberst lezen vlot evenals het interview met kunstschilder Hubert Marchand.
Opvallend is het vraaggesprek van Dirk Depreeuw met Martin A.L. Toussaint over
diens Portugees avontuur. Dit artikel is verlucht met grafisch werk van de kunstenaar.
Verder is aandacht besteed aan de fotografie van de Antwerpse kunstfotograaf Dimitry
Pas.
uv

• Kruispunt / Op het kruispunt
Literair Kwartaalschrift, red. secr. John Heuzel, Boeveriestraat 8,
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75
8000 Brugge, abonn. 650 fr. (los nummer 400 fr.). - Jrg. 32, nrs 140 en 141 (1991):
Kruispunt biedt ongelooflijk veel waar (=lectuur) voor zijn geld (=abonnementsprijs).
Als abonnee krijg je (zij het met vertraging) zomaar eventjes 400 bladzijden in één
klap te ‘verwerken’ als slotnummers van de 32ste jaargang. ‘Op het Kruispunt’ is
onder de leiding van John Heuzel uitgegroeid tot ‘leeswijzer’ voor wie klaar wil zien
in de etalage van de boekhandelaar. Vierentwintig recensenten staan zich te verdringen
om een 150-tal werken te bespreken. In dit bestek is het dan ook onbegonnen werk
aan de lezer van ‘Vlaanderen’ een idee te geven van wat zo allemaal in zo'n nummer
aan bod komt, gaande van actualiteit (Vic van Saarloos in de clinch met W.F.
Hermans) over geschiedenis (o.m. over de heksen in de Zuidelijke Nederlanden),
filosofie (Christendom en cultuur in de zevend en achtste eeuw, de Heilige Oorlogen),
‘De vaderlandse letteren’ (met veel aandacht voor poëzie), verder uitdeinend over
nieuw internationaal werk (Afrika, Amazonië en Latijns-Amerika, Bulgarije...
Duitsland). Kruispunt is nooit bang geweest ‘zijn nek uit te steken’, en veegt het
jongste werk van Clem Schouwenaars onder het tapijt met het excuus dat ze ‘Konsalik
toch ook niet doen’. Alleen Edith Oeyen vindt genade - de andere Kofschip-publikaties
worden als ‘waardeloos goed’ van de hand gedaan. Altijd leuk is het slotrubriekje
(‘Nette manieren’) waarin John Heuzel zijn allerindividueelste emoties en impressies
over taal en letteren en de makers ervan bijeen harkt. Kruispunt straalt het genoegen
uit waarmee dit tijdschrift telkens tot stand komt. Foto's van besproken boeken en
vinnige tussentitels als pauzes tussen de vele bijdragen maken Op het Kruispunt
aantrekkelijker en dus ‘leesbaarder’. Ook zo voor Kruispunt 140, waarin het creatieve
werk tussen witte titelbladzijden beter tot zijn ‘recht’ komt. Liesbet Walckiers zet
in met een fundamentele bedenking bij Portugal als Europees ‘derde wereld’-land,
en Peter Venmans kan maar tot geen conclusies komen na zijn reis naar Cuba in
1991 (‘...en als je thuis komt, heb je een aantal verhalen, maar je weet niet wat je
precies hebt bijgeleerd.’ p. 18). Het korte verhaal van Lauran Toorians (‘Gered’)
sprak me het meest aan om de eenvoud, maar vooral omwille van de opbouw naar
de climax toe - met de voor het hoofdpersonage wat zielige ontknoping. Naast langere
verhalen van Kees Klok en Hendrik van Poele biedt Kruispunt véél poëzie van Bert
Klein, Theo Besemer (heel mooie lamento's!), Jan Busschaert (De namen: het huis),
Hendrik Carette (De Missiven, o.m. eentje opgedragen aan Monica Lo Cascio), Fa
Claes (Roofdiergedichten), Herman Coenen, Luc Delafortrie, Alain Delmotte
(Binnenrijm, ingeleid door Renaat Ramon), Aleidis Dierick, Francis Laleman, Sander
Ramon, Hedwig Speliers (‘Watou’), Staf De Wilde, Erik van Ruysbeek, Arjen
Doorgeest, Lou Heynens en Paul Possemiers. Lauran Toorians bespreekt de poëzie
van Gruwez vanuit een Westvlaamse invalshoek, Roger Van den Borre ‘ontleedt’
Chaim Potoks schildersromans, en Marc De Smet heeft het over Erik van Ruysbeek;
dezelfde recensent interviewde Marcel Wauters die op zijn beurt besluit met
‘Verbeurde Regenboog’. Voorplat en illustraties zijn van Ercin Inan (Turkije).
Diro

• Roede van Tielt
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Driemaandelijks Heemkundig tijdschrift, red. secr. Ph. De Gryse, Kastanjelaan 1,
8700 Tielt, abonn. 600 fr. (4 nrs), rek. nr. 000-0398411-32 t.n.v. De Roede van Tielt,
8700 Tielt. - Jrg. 22, nr. 3 (sept. 1991): De hoofdbijdrage van dit nummer bevat een
uitgebreid en boeiend artikel over ‘De stedelijke cultuurdienst van Tielt tussen 29
juni 1943 en 8 september 1944’, de in 1989 met de Franz Thiersprijs bekroonde
historische studie van Daniel Vander Meulen (Tielt). De auteur concludeert dat bij
deze zaak waarbij vooral hoofdrolspeelster Judith Verberckt een kwalijke reputatie
had, een bewijs geleverd werd van het failliet van de collaborerende cultuurpolitiek
in Tielt. Hij onderstreept dat ‘verenigingen en schooldirecties herhaaldelijk een
bewonderenswaardige moed aan de dag gelegd hebben door, alle mogelijke druk ten
spijt, hun onafhankelijkheid te bewaren en elke vorm van medewerking aan de
Stedelijke Cultuurdienst en het oorlogsbestuur te weigeren.’ (p. 205). - Jrg. 22, nr.
4 (dec. 1991): Guido Lams brengt een stuk Wingense geschiedenis door het verhaal
te vertellen van ‘het Sint-Vincentiusgenootschap’, een sociaal-religieuze beweging
uit de 19de eeuw. Aan de hand van de bestaande verslagboeken (wekelijkse
vergaderingen tussen 1855 en 1885, veertiendaagse tussen 1886 en 1955) en een
schrijfboekje van vader Lams wordt een beeld opgehangen van deze gemeente én
van de zogenaamde ‘bedekte armen’. De werking bestond vooral in het bijwonen
van de vergaderingen, het afleggen van huisbezoeken aan noodlijdenden, de
ondersteuning vooral in het begin in natura, de verspreiding van ‘goede lezing’, de
bescherming van school- en leergasten en het opvolgen van het toenmalige zeer
zware sociale probleem, dat van de lotelingen. Maar toen al werd ook al met een
vorm van ‘budgettering’ gewerkt: het sparen werd flink aangemoedigd. Vooral de
geciteerde voorbeelden van verstrekte hulp bieden een inkijk op het leven in die tijd.
De laatste vermelding van het bestaan van deze Sint-Vincentiusgenootschap dateert
van 1961. Een tweede bijdrage van Frank van Eenooghe geeft een overzicht van de
pastoors en onderpastoors van Schuiferskapelle van de laatste jaren van het Ancien
Régime tot vandaag.
Diro

• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde, red. H. Muus, Postbus 129, 3500 AC
Utrecht, abonn. 1200 fr. - Jrg. 9, nr. 1, jan.-febr. 1992: M.G. Kemperink gaat na in
hoeverre Louis Couperus de temperamentenleer, die rond de eeuwwisseling populair
was, in zijn proza verwerkte en erkent ook op dit vlak de uniciteit van diens
schrijverschap. F. Willaert situeert het ‘eilandenrijk’ van onze hoofse minnelyriek
(14de eeuw) in hun Europese context en constateert toch ‘enige tekening in het
landschap’. P.F. Schmitz vergelijkt de taal- en andere opvattingen van Menno ter
Braak met deze van Nietzsche en Derrida en wijst zowel op beinvloeding van de ene
als verwantschap met de andere. D. Geirnaert en P.J. Smith onderzoeken de innovaties
die het eerste Nederlandstalige embleem-fabelboek De warachtighe fabulen der
dieren (1567) bracht en welk ander werk direct of indirect met de bundel te verbinden
is. P. Franssen heeft een gesprek met prof. dr. M.A. Schenkelveld - van der Dussen
(R.U. Utrecht), die de Nederlandse letterkunde van de renaissance en het classicisme
doceert, maar ook initiatiefneemster én hoofdredacteur is van Nederlandse Literatuur,
een geschiedenis, die begin 1993 zal verschijnen en zij als ‘een spiegel van een
momentopname’ ziet. - Jrg. 9, nr. 2, maart-april 1992: T. Vaessens bespreekt Paul
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van Ostaijens werk ‘als maatschappelijk verschijnsel’, een veel te weinig belicht
facet in de studies over deze dichter, want hij stelt zich ‘in zijn utopische
maatschappelijk geëngageerde poëzie op als pionier van een nieuwe wereld’. A.A.
Sneller onderzoekt, uitgaande van De koninglycke herderin Aspasia (1656), het enige
toneelstuk van Jacob Cats, hoe het pastorale genre zich uitstekend leent voor de
uitwerking van ideale relaties tussen vrouwen en mannen. M. van Lith stelt hoe de
literaire critici uit het begin van deze eeuw het, in verband met Henriëtte Roland
Holst, moeilijk hadden met de combinatie dichteres-politica. Op die wijze plaatsten
ze haar persoon en haar werk vaak in een verkeerd daglicht. T. D'Haen gaat de invloed
na die Byron toch zou gehad hebben op de Nederlandse literatuur, vooral op de zgn.
‘Leidsche romantiek’. P. Franssen confronteert in een gesprek Prof. Dr. J. Janssens
(K.U. Brussel) met enkele Nederlandse vakgenoten, n.a.v. zijn boek Dichters en
publiek in creatief samenspel, dat nieuwe perspectieven over interpretaties van
Middelnederlandse ridderromans opent, maar waarbij zijn collega's nogal wat vragen
hebben. Zoals in de vorige jaargang is er in beide nummers weer heel wat Literatuur
Nieuws, ook nog de literaire agenda, recensies over vakliteratuur en signalement. In
het laatste nummer is er o.m. een uitgebreide bespreking van de drie door het
Poëziecentrum te Gent uitgegeven Vlaamse bloemlezingen (Gezelle, Van de
Woestijne, Van Ostaijen). - Jrg. 9, nr. 3, mei-juni 1992: J. Beckers plaatst enkele
opmerkingen bij het controversieel beoordeelde verhaal Homme's hoest (1980) van
W.F. Hermans en meent dat de kritiek in de val van de auteur is getrapt, omdat een
‘open einde’ bij hem niet in de lijn der verwachtingen ligt. A.H. den Boef ziet in het
werk van Kees van Kooten een grote continuïteit en beoordeelt het als het ‘resultaat
van een lang gekoesterde ambitie’. B. Vanheste onderzoekt de tegenstrijdigheid in
het Franse existentialisme na W.O. II tussen de drang naar vrijheid en
verantwoordelijkheid, de morele keuze, het ethische en zelfs politieke engagement
en het pessimistische tijdsklimaat. Dat roept bij hem een aantal vragen op. D. Hamer
belicht de tegenstelling tussen het idealistische proza van Johanna van Woude, eind
vorige eeuw, en haar eigen leven dat zelf ontaardde ‘in een fel-realistische tragedie’.
P. Franssen heeft een gesprek met Prof. dr. F.C. de Rover, sinds 1988 hoogleraar
moderne Nederlandse letterkunde aan de Freie Universität te Berlijn. - Jrg. 9, nr. 4,
juli-augustus 1992: H. Kersten belicht in ‘Van een monnik en een hoer’ de legende
van Maria Aegyptica in de Middelnederlandse verhaaltradities, hoe ze in onze streken
bekend geraakte, veranderingen onderging en in de 16de eeuw in de vergetelheid
raakte. Hendrik Marsman schreef de eerste strofe van het gedicht Ikarus van Anthonie
Donker en wou het de titel ‘Ichnaton’ geven. H. Taks gaat de gelijkenis na tussen
beide figuren, die de voorgestelde naamsverandering in de titel verklaarbaar maakt.
In ‘Neerlandici
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76
extra muros’ komt Jerzy Koch aan de beurt met ‘Neerlandistiek in Wroclaw’ (Polen).
J. Reijmerink onderzoekt de dichterlijke weerspiegelingen van de stillevens van de
Italiaanse schilder Giorgio Morandi bij enkele Nederlandstalige dichters, o.a. bij de
Vlaming Roland Jooris. A. van Kessel blijft stilstaan bij de ‘samenhang en
tegenspraak’ in het werk van essayist en criticus Carl Peeters, die de door hem eens
bewonderde Revisor-groep achteraf afvalt, omdat zij steeds meer als voorlopers van
het post-modernisme in de Nederlandse literatuur worden beschouwd en Peeters van
die stroming niets wil weten. P. Franssen interviewt P.J. Bijnsters, hoogleraar in de
Nederlandse letterkunde van de 18de eeuw (KU Nijmegen), die onlangs nog in
Spectatoriale Geschriften een overzicht bracht van de Nederlandse spectators uit die
eeuw. In beide nummers opnieuw veel en interessant Literatuur Nieuws, literaire
agenda, recensies en signalement.
rvdp

• Dietsche Warande & Belfort
Tweemaandelijks Tijdschrift voor letterkunde en geestesleven, Red. Postbus 137,
3000 Leuven, abonn. (6 nrs) 1700 fr. (300 fr. los nummer), rek. nr. 000-0425099-45
van uitg. Peeters, Bondgenotenlaan 153, 3000 Leuven. - Jg. 137, nr. 1, februari 1992:
Gedichten van Armand van Assche (uit een te verschijnen postume bundel), Hedwig
Speliers, Albert Schaalma, Monika Delaere, Staf de Wilde. Proza van Ria Van
Damme, Maryse Vincken, Pierre van Rompaey. Hector-Jan Loreis schrijft over
Federico Garcia Lorca. Jozef van Acker leidt zijn vertaling in van R.M. Rilkes Das
Marienleben en brengt een kleine keuze. Lisette Keustermans doet hetzelfde met
gedichten van de Noor Sigmund Mjelve. Wam de Moor is in gesprek met H.H. ter
Balkt. Marcel Janssens opent het gedicht ‘Poëzie’ van Herman de Coninck en
Emmanuel Waegemans vraagt zich in een essay af of de Sovjetliteratuur dood is.
Kronieken over nieuw proza van Geerten Meijsing (H. Bousset), de vertaalde
verzamelde novellen van Luigi Pirandello (P. Bossier), de Duitse literatuur 1990-1991
(E. Ottevaere), de Britse cultuurfilosoof John Berger (A.H. den Boef), briefwisseling
van schrijvers in verband met de subsidiepot (M.J.G. de Jong), en Afrikaanse
reiservaringen van Adriaan van Dis (R.A.J. Kraaijeveld). - Jg. 137, nr. 2, april 1992:
Gedichten van Rudolf van de Perre, Hannie Rouweler, Annie Vijt, Bert Decorte en
Anton Ent. Proza van Jan Posman en Emile Clemens. Frans van Dooren leidt een
door hem vertaald fragment in uit Orlando Innamorato van Boiardo. Marcel de
Smedt publiceert een derde bijdrage over ‘Van boeken en bibliotheken’. Van Kristien
Hemmerechts is er de tekst van een lezing over ‘schrijven als ambacht’ voor The
Sixteenth Annual Aspen Writers Conference. Jaap Harskamp schrijft een essay over
muziek in de Nederlandse roman en Jan Kostwinder heeft het over de mogelijke
invloed van Simon Vestdijk op Wilfred Smit. Jan Schoolmeesters opent het gedicht
‘Zonsondergang II’ van Jos de Haes en Wam de Moor is ‘in gesprek’ met H.C. ten
Berge. Kronieken over nieuw proza van Kristien Hemmerechts (H. Bousset), de
poëzie van Eva Gerlach (Sigrid Bousset), nieuwe drama's van F.B. Hotz (R.A.J.
Kraaijeveld), enkele recente essays over literatuur (M. Janssens), Hugo Brems'
bloemlezing Dichters van deze tijd en over het nieuw realisme in Nederland (S.
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Bakker). Beide erg gevarieerde nummers besluiten met (vrij) uitvoerige
boekbesprekingen, De laatste ronde, Over tijdschriften. - Jg. 137, nr. 3, juli 1992:
Gedichten van Dirk van Bastelaere, Willem Jan van Wijk, Pieter Luykx, Karel Sergen,
Piet Vandeloo, Victor Vroomkoning en Robert Lema. Nieuw proza van Daniël
Robberechts, Pierre van Rompaey, José Planckaert en Koen Vermeiren. Opmerkelijk
veel essays in dit nummer. H.E. Mertens vraagt zich af: ‘Hoe “religieus” is religieuze
kunst?’. L. Gyselen staat de tekst af van een uit het Grieks vertaalde lezing over de
romans van Màro Vamvounàki. K. van de Poel maakt de (magere) balans op van de
Nederlandse literatuur in Deense vertaling. P. Bossier evalueert de eerste
Dante-vertaling in het Afrikaans en H. Eickmans en L. van Doorslaer plaatsen
vertaalkritische opmerkingen bij Hugo Claus' Der Kummer von Flandern. G.
Boterblom, op zijn beurt, opent het gedicht ‘Bitter smaakt’ van dezelfde auteur. W.
de Moor, T. Heymans en H. van Boekel hebben een gesprek met Jan Siebelink.
Verder nog kronieken over Nabokov in vertaling (K. Blanpain), een drietal nieuwe
publikaties over Louis Couperus (L. Dirikx), Het gevallen baken van Walter van den
Broeck (H. Bousset). - Jg. 137, nr. 4, augustus 1992: Gedichten van Aleidis Dierick,
Martien J.G. de Jong, Dimitri Casteleyn en Guido van Hercke. Proza van Herman
Leenders en Boris Todoroff. - W. de Moor, T. Heijmans en A. van Delft hebben nog
een gesprek met Margaretha Ferguson, die op 9 mei jl. overleed. A. Cuynen
onderzoekt de invloed van de opera Carmen van Bizet op de roman De koperen tuin
van Simon Vestdijk. B. Vervaeck gaat na hoe Jeroen Brouwers een tekst ineensteekt,
omdat er bij deze ‘schrijver van de dood’ geen thematiek is zonder vormgeving. A.
Storm analyseert in ‘Een Oedipus is deconstructie’ de korte roman De nietsnut van
Frans Kellendonk. W. de Geest opent ‘Dankzij de dingen’, een cyclus van vijf
gedichten van Rutger Kopland. In een kroniek besteedt J. Goossens uitvoerig aandacht
aan de handschriften van de Reinaert, n.a.v. de Davidsfondseditie Van den vos
Reynaerde naar het Comburgse handschrift. Verder wordt er nieuw proza besproken
van Anton Haakman en Louis Ferron (A.H. den Boef), Joost Zwagerman (R.A.J.
Kraaijeveld), Willem Frederik Hermans (K. Vermeiren), Terensi Moix en Manuel
Vàzquez Montalbàn (P. Venmans) en Ivo Michiels (H. Bousset). Achteraan nog meer
(uitgebreide) boekbesprekingen, De laatste ronde, Over tijdschriften (waarin
Vlaanderen zoals dat vaker gebeurt, ontbreekt).
rvdp

• Nova et Vetera
Tweemaandelijks tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding. Orgaan van het
Nationaal Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, redactiesecretariaat:
Guimardstraat 1, 1040 Brussel, jaarabonnement (6 nrs) 550 fr. / los nummer 150 fr.
- Okt. 1992, jrg. LXX, 1992-93, nr. 1-2: Dit is een themanummer van Nova et Vetera,
het oude en eeuwig jonge tijdschrift met naam en faam. Die reputatie wordt hoog
gehouden door de huidige aflevering, die als titel draagt: ‘Met de Muzen op school’.
In het openingsartikel ontwikkelt professor J. Claes het onderwerp hoe het onderwijs
opnieuw boven de rationaliteit kan uitstijgen en opnieuw ‘muzisch’ kan worden. Er
is een bijdrage van M. Delaere, die het opneemt voor een symbiose tussen het
muzische en het intellectuele element in het onderwijs. W. Vertommen onderzoekt
het verband tussen het muzische en het positief-wetenschappelijke. P. Schollaert stelt
vragen omtrent de godsdienstige dimensie van de muziek en B. De Cock presenteert
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een persoonlijk muzikaal getuigenis. Verder zijn er vier artikelen over de muzische
vorming in het basisonderwijs (M. Colpaert), in het secundair onderwijs (M.
Reybrouck), in de Steinerpedagogie (F. Desmet) en in het bedrijfsleven (W. Rens).
J. Lehon levert een bijdrage over schoolprojecten in het College te Aarschot. En er
valt nog zoveel meer te lezen! Men kan hier grondig kennis maken met een essentiële
problematiek: de mindere zorg die van hogerhand wordt besteed aan de esthetische
vorming van onze jeugd. Men zou de wetgeving anders willen zien. Van de leerkracht
wordt heel wat verwacht of zelfs geëist op dit muzische vlak: de persoonlijke inbreng
is onschatbaar belangrijk. ‘Nova et vetera’ heeft kapitale problemen gesteld, en
gezocht naar oplossingen en standpunten. Tot slot: dit is een rijk en zeer ernstig
nummer, verpakt in een mooie vormgeving.
R.G.

Beschouwend proza
• Rudolf van de Perre
Het land van de wortelstok. Over de poëzie van Anton van Wilderode. Reeks: Leidse
Opstellen nr. 12. Uitg. Dimensie, stichting voor letterkundige en wetenschappelijke
uitgaven; postbus 11227, NL-2301 EE Leiden. PCR 000-11418430-96. Bfr. 500. ‘Over de poëzie van Anton van Wilderode’ werd al veel geschreven. Rudolf van de
Perre wijdde een paar jaren geleden aan de dichter een uitvoerige studie. Met deze
publikatie schreef hij een werkje (55 blz.), dat m.i. de meestindringende en tegelijk
de helderste samenvatting is van de kunst van Van Wilderode. Al heette het ‘de
bedoeling van dit essay de poëzie van Van Wilderode ook in Nederland, waar ze tot
dusver te weinig bekend is, te introduceren’ (8), het zal ook de lezers in Vlaanderen,
zelfs wie met het werk van de dichter al vertrouwd is, aangenaam verrassen door
zijn grondigheid, zijn helderheid en tegelijk zijn fijn aanvoelen van die poëzie. Over
4 ongeveer gelijke hoofdstukken volgt de essayist zijn dichter in diens ontwikkeling:
in de eerste twee een algemene maar essentiële verkenning van dat dichterschap, in
de laatste twee de groei van het werk. Telkens wordt een aspect van die ontwikkeling
en die groei duidelijker: de existentiële betekenis van het dichten voor Van Wilderode,
met de verinnerlijking, de ‘innerlijke eenzaamheid’, die echter door de taal én zijn
dichterschap zijn dienstbaarheid uitspreekt, de ervaring van elk mens van ‘het innerlijk
steekspel tussen droom en daad’ (22), dat evenzeer leidt tot ‘dienstbaarheid, niet in
grootsprakigheid, maar in een deemoedige gehoorzaamheid aan het leven’ (30). De
verkenning gaat verder met die van het ‘Landschap der ziel’: ‘de spanning tussen de
gebondenheid aan een aardse situatie en heimwee naar een bovenzinnelijke
werkelijkheid’ (31): in een eerste dichterlijke bloei groeide die spanning naar
‘verzoenbaarheid’ door Van Wilderodes blijvende (en rijpende) ‘verbondenheid met
het religieuze’ (38); in de tweede dichterlijke
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bloei komt die langs diepe droefheid zonder pessimisme (41) tot ‘een toenemende
onthechting aan het aardse en vergeestelijking’ (42), tot ‘een ochtend van genade’
en tot een ‘geestelijke synthese’, die dank zij het geloof alle leed en verdriet ‘draaglijk
en het verlies - zelfs de dood - aanvaardbaar’ maakt (50). En heel die evolutie gaat
gepaard met een groeiend taalmeesterschap, een beheersing van de vorm en de bouw
van een bundel, en - zo besluit Van de Perre zijn meesterlijk essay: ‘Het is ook via
de taal dat hij “het land van de wortelstok” definitief naar de overoever heeft verlegd’
(52). Een dubbele bibliografie besluit het werk: de belangrijkste werken van Van
Wilderode en een selectieve keuze uit de publikaties over de dichter. Dit essay doet
uitzien naar een aanvulling over de vertaler Van Wilderode en het bereidt de lezer
voor op een nieuwe bundel van de dichter, waarop velen wachten. Of zijn dat slechts
wensen?
G.K.

• Robert H. Fuson
Het scheepsdagboek van Christoffel Columbus, uitg. A.W. Bruna/Utrecht, verdeeld
door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1991, geïll. met
zw.-w.-tekeningen, 255 × 180 mm, 272 blz., paperback 795 fr. - De auteur noemt
het scheepsdagboek van Christoffel Columbus het volledigste scheepsjournaal van
de geschiedenis. Het begint op 3 augustus 1492, de dag van de uitreis, en eindigt op
15 maart 1493, de dag van de terugkeer in Spanje. Het is het document, aldus de
Columbuskenner, dat de Middeleeuwen afsluit en de Renaissance inluidt. Even
boeiend als het díario de a bordo zijn de hoofdstukken die de auteur eraan laat
voorafgaan. Dat zijn de geschiedenis van het manuscript zelf, een portret van
Columbus en een historische schets van de navigatie en de scheepsbouw in illo
tempore. Het is een prachtig en goed verteld verhaal waaruit voor een leek in de
columbologie bijv. te leren is dat er niet minder dan drie mogelijke geboortedata
voor Columbus geciteerd worden: 1435, 1451 en 1464! Maar er is rond de persoon
Columbus nog veel meer geheimzinnigs. Boven alle twijfel verheven is zijn superieur
zeemanschap en zijn hoge kwaliteiten als kapitein, die niet alleen die waren van een
knap zeevaarder maar ook die van een leider die zich verantwoordelijk voelde voor
zijn mensen. Het scheepsdagboek zelf wordt aangeboden in vijf hoofdstukken: de
uitreis, de landing op de Bahama's, die op Cuba, vervolgens op Hispaniola (thans
Haiti), ten slotte de thuisreis. Dit schitterend document, dat geheel of gedeeltelijk in
ongeveer alle talen vertaald schijnt te zijn, wordt thans aangeboden in een frisse
Nederlandse versie, uitvoerig geïllustreerd, vooral ook met kaarten en
scheepsmodellen.
K.v.D.

• John Dyson & Peter Christopher
Columbus. Voor goud, God en glorie. Op zoek naar de echte Christoffel Columbus.
Zeevaartkundig onderzoek door Don Luis Miguel Coin Cuenca, uitg.
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Fibula/Unieboek/Houten, 1991, verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147A,
2018 Antwerpen, geïllustreerd, 240 × 315 mm, 228 blz., gebonden 1395 fr. - Dit
boek is een Nederlandse bewerking (vertaald door Anneke Reinders) van een
Amerikaanse uitgave (1991), verschenen in New York onder de titel ‘Columbus’.
De auteur, John Dyson, is een ervaren zeeman (o.m. stuurman van een Brits
opleidingsschip) en auteur van meerdere boeken over scheepvaartgeschiedenis en
tijdschriftartikels over zeevaart. Peter Christopher, vermaard fotograaf, heeft drie
jaar uitgetrokken om het fotografisch materiaal voor dit boek te realiseren en het
moet gezegd: de illustratie van dit boek is meer dan royaal en uiterst kunstzinnig. Ze
omvat meer dan 200 kleurenfoto's, reprodukties in kleuren en zwartwit van historische
zeekaarten, tekeningen en documenten allerlei. Zelfs wie geen letter leest van het
tekstgedeelte zal genoegen beleven aan het bekijken van de illustraties (met
verklarende onderschriften). Deze biografie van Christoffel Columbus wil een
controversieel boek zijn dat de mythes en legenden rond de persoon van de
‘beroemdste zeevaarder aller eeuwen’ doorprikt en met wetenschappelijk materiaal
weerlegt. Columbus was niet die stoutmoedige idealist die het Oosten wilde bereiken
door naar het westen te zeilen. Hij wist vooraf heel goed wat hij met zijn reis wilde
bereiken en hij formuleerde dat ook duidelijk in zijn voorwaarden tegenover het
Spaanse koningshuis in wiens opdracht hij uitvoer. Hij was op zoek naar goud.
Steunend op de jarenlange studie en het doctoraat van dr. Luis Miguel Coin Cuenca
van het scheepsjournaal van Columbus en zijn onderzoek naar de navigatiemethodes
in de 15de eeuw hebben de drie ‘auteurs’ van dit boek in een replica van de ‘Niña’
(een van Columbus' drie schepen waarmee hij zijn eerste tocht ondernam) in 1990
de tocht overgedaan onder precies dezelfde omstandigheden en met precies dezelfde
materiële uitrusting als Columbus en daarbij hebben ze wetenschappelijk
geconstateerd dat Columbus niet de weg heeft gevolgd die hij in zijn ‘Diario’
beschreef. Ze zijn op tal van tegenstrijdigheden gestoten die tot meer dan twijfels
aanleiding geven. Dit boek dat een nauwkeurige en geanimeerde beschrijving geeft
van het leven en de ‘levenstocht’ van Columbus en van de eigentijdse tocht in de
replica, vat de conclusies van deze opzoekingen samen. Het is een boeiend verhaal
geworden dat daarbij nog leest als een roman. 1492 op een originele manier opnieuw
tot leven gebracht!
R.D.

• Ward Corsmit
Levenswijsheid uit het werk van André Demedts. Oude waarden voor een nieuwe
tijd? uitg. Bertennest in Europabroederschap Oranje, St.-Jorisstraat 31, 8500 Kortrijk,
1991, geïll. met kalligrafie van Joke van den Brandt, 230 × 155 mm, 48 blz., 150 fr.
(200 incl. verzending). - Ward Corsmit, pr. (1919) was assistent-aalmoezenier van
het Werk der Vlamingen in Frans-Vlaanderen (1948-60), leerde in die tijd André
Demedts persoonlijk kennen t.g.v. de Frans-Vlaamse Kultuurdagen van Waregem
en werd een van de belangrijkste medewerkers van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen. Uit de persoonlijke vriendschap met Demedts en de vertrouwde
omgang met zijn oeuvre is dit boekje ontstaan. Onder vijf titels wordt de
gedachtenwereld en het levensgevoel van Demedts thematisch geschetst a.h.v. citaten
die met grote zorgvuldigheid tot nieuwe dóórleesbare teksten zijn geredigeerd. In
Leven op het ritme der seizoenen gaat het over de verbondenheid met de natuur en
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het verglijden van de tijd. Grepen uit het mensenleven zijn beschouwingen over de
persoonlijke geschiedenis van mensen en de deugden die helpen om het hoofd (en
het hart) boven water te houden, - maar ook over eenzaamheid en vriendschap,
rijkdom en armoede. Lof ook van de troost die arbeid te bieden heeft. Op de vraag:
ben je gelukkig? is het antwoord: ‘Ik ben gelaten. Ik weet dat God in de wereld
aanwezig is en onze tijd niet naar de zijne kan gemeten worden.’ De titel van het
hoofdstukje Liefdetrouw, wijding en ontluistering geeft het onderwerp aan: de tijd
geeft de liefde een innige patina of doet ze verschralen. De twee laatste hoofdstukjes
gaan over geloof en Vlaanderen. Vaderland, volk en leiderschap citeert vooral uit
Demedts' historische romancyclus in vier delen. Het komt erop aan geestelijke cultuur,
taal en eigen tradities, kunst en godsdienstzin, eenvoud, goedheid en gezinsliefde
levendig te houden. In Een zicht op het christen-zijn wordt de evolutie geschetst van
de geloofshouding van Demedts: van een gevoel van kinderlijke geborgenheid tot
het inzicht dat ‘Gods uniek en volmaakt persoon-zijn voortdurend onze vrijheid
schept en onderhoudt. Als we maar diep genoeg afdalen in de grond van ons wezen,
komen we op God terecht. God is als het grondwater dat overal onder de aarde
aanwezig is.’ Het boekje dat t.g.v. de 85ste verjaardag van de schrijver werd
uitgegeven, is ingeleid door Luc Verbeke, die vertelt hoe grote verdiensten Ward
Corsmit heeft voor de Frans-Vlaamse beweging. ‘We zijn blij met dit werkje van
Ward Corsmit over onze dierbare vriend André Demedts, schrijft hij. Na de prachtige
monografie van Rudolf van de Perre, een standaardwerk, komt deze brochure heel
gelegen, na de bekroning in 1990 van het oeuvre van Demedts met de driejaarlijkse
staatsprijs.’ Het is inderdaad een warmhartige hulde aan de romancier, met teksten
die gebloemleesd zijn vanuit een gelijkgestemd christelijk en Vlaams levensgevoel.
K.v.D.

• Peter Heyman
Voor eigen winkel. Honderd jaar middenstand en middenstandsbeweging in
Oost-Vlaanderen, uitg. Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Vogelmarkt 17, 9000
Gent, reeks ‘Bijdragen Museum van de Vlaamse sociale strijd’ dl. 7, 1991, geill. in
kleuren en zw.-w., 210 × 290 mm, 256 blz. genaaid. - Deze geschiedenis van de
Oostvlaamse middenstandsbeweging is een boeiend verhaal. De titel is bescheiden
want er wordt een goed beeld gegeven van de hele middenstandsproblematiek van
1880 tot vandaag, zoals die zich in België ontwikkeld heeft op de achtergrond van
de politieke en sociaal-economische toestand, ook van ideologische stromingen, in
West-Europa, inclusief de crisis van de jaren 30, de werkloosheid, de opkomst van
het corporatisme, de twee wereldoorlogen. Het panorama wordt breed open getrokken.
In vijf hoofdstukken worden de grote periodes behandeld met een epiloog over de
Gouden jaren (1958-1991). ‘Zowel de interprofessionele als de professionele tak
vande middenstandsorganisaties (worden) onder de loupe genomen. Er wordt aandacht
besteed aan alle facetten van hun werking: het verenigingsleven, de jeugd- en
vrouwenorganisaties, de beroepsopleiding, de dienstverlening en de concrete politieke
en sociale belangenvereniging.’ Ook de oprichting van de
Katholieke-Actie-organisaties, het Plan De Man van de B.W.P. en de belangstelling
van Rex en VNV voor de middenstand in de crisistijd worden in het verhaal
gesitueerd. Tussen de hoofdstukken in zijn enkele ge-
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schreven portretten van vooraanstaande figuren uit de middenstandsbeweging
opgenomen zoals o.m. dat van Karel Van der Cruyssen (1874-1955) die van Gentse
behangersbaas en oorlogsheld van 14-18, als trappist Marie-Albert abt werd van de
abdij van Orval die hij wederopbouwde met architect Henri Vaes en waarvoor Albert
Servaes zijn beroemde kruisweg schilderde. Een monografie die het resultaat is van
ernstig historisch onderzoek, voorzien van een uitgebreid notenapparaat, en een
bibliografie, die van uit het onderwerp een levendig beeld geeft van in ruime zin het
sociale leven in Vlaanderen. De illustratie is aantrekkelijk op zich: overzichtskaarten,
grafieken met economische gegevens, vooral ook portretten en foto's (die zelden
gedateerd zijn). Mooi zijn de reprodukties van karikaturen, affiches en
reclamemateriaal (veel Frans, natuurlijk, en purismen als ‘kampstrijd voor
uitstallingen’ uit de tijd vóór 40). Een opmerking: de kwaliteit van het Nederlands
laat te wensen over (het onderschrift op p. 21 is daar een voorbeeld van). Een boek
dat juist door zijn wetenschappelijke waarde en een goede schets van De Tijd voor
een ruim publiek interessant is.
K.v.D.

• Klaus Vetter
Aan het hof van Willem van Oranje, uitg. Schuyt & Co/Haarlem, 1992, verspreid
door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147A, 2018 Antwerpen, geïll. met zw.-w. en
kleurenreprodukties en kaarten, 200 × 230 mm, 163 blz., gebonden 900 fr. - In 1990
schreef Klaus Vetter in Leipzig het boek Am Hofe Wilhelmus von Oranien, waarvan
nu een Nederlandstalige vertaling verscheen. Het werk werd uitgegeven in een handig
formaat en, zoals het past, verlucht met vele illustraties in kleur en zwart/wit. Hierbij
behoren zowel foto's als kaarten. Het vlot geschreven boek had zeker niet de bedoeling
de figuur van Willem van Oranje op zich te behandelen. Zoals de titel het duidelijk
stelt komen we inhoudelijk in contact met zijn omgeving en vernemen we meer over
zijn familie, de onderlinge relaties, de adellijke banden, met de plaats waar hij leefde.
Zo vraagt de auteur aandacht voor de hofhouding, de woonplaats, het eten en drinken,
de mode, de dans, het culturele leven, de jacht... Daarbij vergeet Klaus Vetter de
tijdssfeer niet: de beeldenstorm, de geuzen, het schrikbewind van Alva, koning Filips
II... kortom de politieke, godsdienstige en sociale toestand van de Nederlanden komen
ruimschoots aan bod. Achteraan vinden we niet alleen een nuttige stamboom en een
chronologische tabel, maar eveneens een bibliografie en een (noodzakelijk) register.
J.L.M.

• J. Possemiers
De voorstad groeit. Antwerpen, Zurenborg, 1900. Een bouwmaatschappij creëert
haar wereld, uitg. Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel, reeks
‘Verhandelingen van de Kon. Academie - Klasse der Letteren’, jrg. 53, nr. 138, geïll.
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met zw.-w.-foto's en tekeningen, 180 × 260 mm, genaaid 1600 fr. (te bestellen bij
N.V. Brepols I.G.P., Steenweg op Tielen 68, 2300 Turnhout, P.R. nr.
000-0033677-18). - In de hoogstaande reeks van de Kon. Academie verschenen
traditioneel in 1991 enkele belangrijke historische en kunsthistorische studies. Zo
ook een publikatie over de uitbreiding van de stad Antwerpen omtrent de
eeuwwisseling, meer bepaald de wijk Zurenborg. Na een situering van Zurenborg
bespreekt de auteur de aanleg van de straten en spoorwegen, zodat de wijk
langzamerhand met Antwerpen wordt verbonden. Vervolgens gaat hij in op het
ontstaan en de verdere evolutie van de ‘Société anonyme pour la construction du
quartier Est d'Anvers’ die in feite zal instaan voor het merendeel van de
bouwactiviteiten. Het grootste deel van dit standaardwerk handelt uiteraard over de
bouw van de woningen (aankoop gronden, plannen, architecten, stratenpatroon,
bouwmaterialen, allerlei projecten, de ruimtelijke integratie...), maar ook de sociale
aspecten komen aan bod. Hierbij vergeet J. Possemiers zeker de gevolgen niet.
Vergeten we uiteindelijk niet dat die wijk uiterst belangrijk is in de geschiedenis van
Antwerpen.
J.L.M.

• C. John Sommerville
Geschiedenis van het kind. De schokkende geschiedenis van de wijze waarop kinderen
sinds de vroegste tijden zijn opgevoed, onderwezen, behandeld en mishandeld, Uitgave
Fibula/Unieboek/Houten, 1992, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 174a,
2018 Antwerpen, 160 × 240 mm, 229 blz., paperback 795 fr. - ‘Onze aarde is aan
het verloederen. Omkoping en corruptie zijn aan de orde van de dag. Kinderen
gehoorzamen hun ouders niet langer... Het eind van de wereld is kennelijk nabij.’
Dit klinkt ons nogal bekend in de oren. Een of andere moderne profeet aan het woord?
Niets daarvan. Dit is het klaaglied van een klerk in een van de eerste inscripties die
aan het licht is gebracht in Mesopotamië, de bakermat van onze beschaving. Men
klaagde toen al, omdat het leven onzeker leek. Zekerheid en vooruitgang waren
wankelbaar en afhankelijk van de vraag hoe hard de nieuwe generatie zou willen
werken. Toch maakte juist de welvaart jongeren week. ‘Ga naar school’, schreef een
klerk in 1800 v.Chr. aan zijn luie zoon, ‘ga voor je leraar staan, lees je huiswerk op,
open je schooltas, beschrijf je kleitablet, laat je de volgende les opschrijven, blijf
niet op het plein rondhangen...’ En zo gaat het boek maar door met citeren en vertellen
totdat de lezer tot de verbijsterende constatatie komt dat eigenlijk alles al van altijd
is, en hoe heden en verleden vaak bijna onomkeerbaar zijn. Prof. Somville schetst
in dit boek de geschiedenis van het kind van de Oudheid tot heden. De conclusie is
tamelijk alarmerend en geeft een nogal pessimistische kijk op de opvoedkunde toen
en nu. Al zijn vele van de beschreven wantoestanden (kindermishandeling, seksueel
misbruik, onderdrukking en uitbuiting van het kind) in onze kontreien vrijwel
verdwenen (alhoewel!) dan zijn er toch weer nieuwe redenen tot vertwijfeling: het
groeiend analfabetisme, overdreven verwennerij, het nieuwsoortig uitbuiten van
jongeren door via reclame een overdreven consumptiegedrag aan te kweken. Andere
jongeren werden dan weer gruwelijk verwaarloosd en missen nabijheid en begeleiding.
‘De geschiedenis van het kind’ is een informatief en gedreven overzicht van de
manier waarop de mens in de loop der eeuwen met zijn kinderen omging; soms is
dit boek schokkend maar tegelijk ook fascinerend, sfeervol en oproepend tot
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engagement. De Nederlandse bewerker van het boek plaatste waar nodig enkele
opmerkingen over de toestand in Nederland. Deze voorbeelden illustreren slechts
dezelfde strekking van het boek en maken het nog levendiger voor de Nederlandstalige
lezer. Dit boek is op die manier een boeiende kijk geworden op onze
beschavingsgeschiedenis en plaatst ons voor vele vragen; die vragen onderkennen
en ontleden is reeds de eerste stap in het vinden van een antwoord. Daarom is dit
boek eigenlijk verplichte lektuur voor allen, leraars en opvoeders, die met jongeren
werken en begaan zijn met hun lot.
DVK

• Zuster Leontine
Menswaardig sterven, uitg. Davidsfonds/Leuven, 1992, reeks Forum, 120 × 185 mm,
181 blz., genaaid 395 fr. - ‘Gelukkig’ sterven is onvoorstelbaar. En toch, na het lezen
van dit boekje van de ondertussen via pers en TV bekende Zuster Leontine
(oBorgerhout 1923, arts en 25 jaar directrice van de Algemene Kliniek Sint-Jan te
Brussel) lijkt het mogelijk. De auteur pleit ervoor dat afscheid en dood, voor iedereen
uniek en eenmalig, de nodige aandacht zouden krijgen. Wanneer er niets meer kan
gedaan worden om de gezondheidstoestand van de patiënt te verbeteren zou men
zich meer moeten richten op ‘comfort’ dan op het ‘curatieve’. De artsen en de
verpleegkundigen moeten dan meer ‘aanwezig’ en ‘verzorgend’ zijn dan ‘genezend’.
In de brede waaier van gezondheidsvoorzieningen is er geen enkele bestaande
structuur die bevredigend is voor de specifieke behoeften van terminale patiënten.
Daarom heeft Zuster Leontine samen met haar team in 1990 een afdeling ‘Palliatieve
Zorgen’ opgericht in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel. Palliatieve zorgen betekent
niet de dood verhaasten maar ook niet onnodig het leven verlengen. Tot in de dood
wil men de zieke begeleiden op een menswaardige manier door het lichaam goed te
verzorgen (bv. baden wanneer men wil), terzijde staan bij het verwerken van de
angsten, enz. De nabestaanden worden zo intens mogelijk betrokken bij die
begeleiding en worden indien nodig zelf ook geholpen en begeleid. Dit alles in de
warme sfeer van zorg, aandacht én liefde. Palliatieve zorg is dan ook hoognodig als
we recht willen doen aan stervenden, als we het leven dat we liefhebben in vrede
willen achterlaten. Deze uitspraak van Primo Levi indachtig: ‘Gelukkig de man, als
zand in een riviermond, die zijn last heeft neergezet en het voorhoofd heeft gewist
en die uitrust aan de rand van de weg. Hij heeft geen vrees, noch hoop, noch
verwachting. Maar onbeweeglijk kijkt hij naar de ondergaande zon.’
DVK
De recensies werden geschreven door:
C.A.W. = Christian A. Wauters
Diro = Dirk Rommens
dv = Dré Vandaele
DVK = Denijs Van Killegem
G.D.C. = Gaston De Cock
G.K. = Gust Keersmaekers
JLM = Jean Luc Meulemeester
K.v.D. = Karel van Deuren
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RA = Rudi Alliet
R.D. = Robert Declerck
R.G. = Roger Geerts
rmdp = Raoul Maria de Puydt
rvdp = Rudolf van de Perre
u.v. = Ugo Verbeke
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[nummer 245]
Ter inleiding
Mark Delrue, Patrick Lateur en Jean Luc Meulemeester
De bijdrage van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond tot de Vlaamse
Kerkdagen '93 is dit themanummer over de christelijke kunst in Vlaanderen sinds
1963: een reflectie over een aantal aspecten van christelijke kunst en een gedeeltelijke
inventaris van wat er in de drie decennia sinds Vaticanum II werd gecreëerd.
Met dit themanummer zet Vlaanderen een traditie verder die vanaf de eerste
nummers (toen nog West-Vlaanderen) terug te vinden is. Uit de jaren vijftig noteren
we o.m. Kerkelijke kunst (nr. 2, 1952, 2), Gewijde kunst (nr. 23, 1955, 5) en Religieuze
kunst (29, 1956, 5). De inhoudelijke vernieuwingen en ook de nieuwe vormentaal
die door Vaticanum II werden gestimuleerd, gaven in 1968 aanleiding tot een
extra-nummer over Hedendaagse religieuze kunst. In de jaren zeventig werd de
reflectie en inventarisatie voortgezet met o.m. nummers over De kerkbouw in
Vlaanderen nu (nr. 121, 1971, 5), De christelijke kunstenaar in een veranderende
wereld (nr. 155, 1976, 6) en Na de beeldenstorm: herleving van de gewijde kunst?
(nr. 173, 1979, 6). Sindsdien zijn er in diverse nummers van Vlaanderen nog
afzonderlijke bijdragen verschenen rond deze thematiek.
Dit nummer biedt vooreerst een reflectie over mogelijkheden voor christelijke
kunst vandaag, verruimt het perspectief tot een aantal belangrijke buitenlandse
beeldende kunstenaars en onderzoekt de verhoudingen van de christelijke kunst met
de moderne kunstwereld en met de Kerk. De partiële inventaris heeft betrekking op
literatuur, film, beeldende kunsten, muziek en sierkunsten. Voor kerkelijke
architectuur verwijzen we naar het hoger vermelde nummer 121. Over glasramen in
kerkelijke kunst werd gedeeltelijk gehandeld in De glazenierskunst in Vlaanderen
(nr. 117, 1971, 1). Beide nummers tekenden de krachtlijnen waarbinnen er in de
volgende jaren werd gebouwd en ontworpen.
Dit nummer over christelijke kunst wil een bekentenis zijn van de noodzaak van
kunst in de Kerk. Door recente uitspraken kent het C.V.K.V. de bekommernis van
een aantal bisschoppen op dit vlak. Initiatieven om christelijk geïnspireerde kunst
vanuit een hedendaags Gods-, mens- en wereldbeeld nieuwe kansen te geven, zullen
nodig zijn. Het C.V.K.V. wil daarin verantwoordelijkheid helpen dragen.

Detail van de bekende kruisweg van Dan van Severen uit 1984, bewaard in het Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst in Oostende. (foto: Brugge, J.L. Meulemeester)
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Christelijke kunst 1963-1993
Mark Delrue
Kunstcritici hebben het moeilijk om de hedendaagse kunst inhoudelijk onder één
noemer te plaatsen. Pogingen tot omschrijvingen en definities van wat het huidige
artistieke streven omvat, blijken ontoereikend en van relatieve waarde. Deze algemene
vaststelling geldt a fortiori voor de christelijke kunst. Op grond waarvan kunnen wij
een kunstwerk sacraal, mystiek, religieus, of christelijk noemen?
Zeker, wij kunnen wel de oorspronkelijke betekenis van deze begrippen trachten
te omlijnen:
- ‘sacraal’ verwijst dan naar ‘tremendum fascinans’ van iedere goddelijke
openbaring in wereld en natuur
- ‘mystiek’ duidt op de mysterievolle ervaringen in mensen en dingen
- ‘religieus’ bekent zich binnen gemeenschappen van éénzelfde geloofsvisie
- ‘christelijk’ refereert naar de verkondiging van een heilbrengende God,
mensgeworden, gestorven en verrezen.
Toch gaat het er niet om voornoemde omschrijvingen als etiketten te kleven op
gene of deze artiest naar rato van zijn

Arnulf Rainer: Kreuz-Weisen, Köln Kunst-Station Sankt-Peter, 1922.

werk. De vraag die ons bezighoudt is fundamenteler: Waar vind ik een echt
kunstenaar, wiens werk transparant is voor deze geestelijke waarden, m.a.w. in wiens
schepping iets oplicht van het sacrale, het mystieke, het religieuze, het christelijke?
Vanzelfsprekend kunnen we daarvoor best terecht bij de ware grote kunstenaars.
Paul Pollock die zijn geestelijk elan uitleefde in gigantische doeken, Barnett Newman,
schepper van vele kruiswegstaties, Mark Rothko die vorm gaf aan zijn oecumenische
kapel in Houston of Arnulf Rainer, bekend om zijn typische kruismotieven.
Niettemin is tussen alle genoemde categorieën, het scheppen van christelijke kunst
de moeilijkste opdracht en dit om een tweevoudige reden. De uitbeelding van
christelijke thema's werd tot in de barokperiode bij voorbaat inhoudelijk door de
theologen vastgelegd. Daarnaast is de collectieve vroomheid die zo kenmerkend was
voor het verleden, nu zo goed als verdwenen. De evidentie van een christelijke
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thematiek heeft plaats gemaakt voor een verlammende onmacht, die hoogstens nog
de vorm als ‘christelijk’ afficheert, maar haar bezielend getuigeniskarakter verloren
heeft. Dit geloofsvacuüm manifesteert zich dan ook duidelijk in wat men christelijke
kunst pleegt te noemen. Zo insinueert de kruissymboliek in onze tijd veel meer de
gedachte ‘met je kruis leven’ of ‘onder het kruis gebukt gaan’, dan dat ze het
herkenbare teken is van Jezus' dood en verrijzenis.
Zo kunnen wij ons de vraag stellen: Is christelijke kunst nog mogelijk?

Is christelijke kunst nog mogelijk?
In 1963, op het einde van Vaticanum II, schreef Heinrich Lützeler, historicus van
internationale faam, een merkwaardig boek: ‘Christliche Bildkunst der Gegenwart’
met de veelzeggende ondertitel ‘Zijn of niet-zijn van de christelijke kunst’.1 Deze
specifiëring herinnert ons spontaan aan Shakespeare's gevleugelde woorden: ‘to be
or not to be, that's the question’ en voert ons meteen naar het hart van het probleem:
Bestaat er in onze tijd nog een christelijke kunst? Kan ze nog bestaan na Auschwitz
en Hiroshima?
Volgens Lützeler wordt de moderne kunstenaar geconfronteerd met een dubbel
probleem:
- Sedert de barok wordt de christelijke kunst in vraag gesteld.
- De tragiek van de 20e eeuw vormt een ernstige hinder om de blijde boodschap
van Jezus' evangelie in woord en beeld op te roepen.
Daarbij wijst de auteur op een Babelse spraakverwarring in het gebruik van een
terminologie die de criteria voor de hedendaagse christelijke kunst zou moeten
vastleggen. Lützeler ziet noch in ‘Jakobs gevecht met de engel of de droom van het
sermoen’ van Gauguin (1888) noch in ‘De kerk te Auvers’ van Van Gogh (1890) of
de ‘Intrede van Christus in de stad Brussel’ van Ensor (1888) christelijke kunst.
Immers, deze werken verkondigen geen bijbelse boodschap; de religieuze noot
fungeert hier hoogstens als een picturaal voorwendsel. Drie jaar later ontleedt Urban
Rapp in zijn werk ‘Konzil,
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Kunst und Künstler’ welk kunstbeeld wordt voorgestaan in het zevende en laatste
hoofdstuk van de H. Liturgie: ‘Gewijde kunst van Vaticanum II’. Dit Concilie zag
kunst als een welomkaderd en goedomschreven geheel. Hij echter wijst erop hoe
‘christelijke kunst’ een niet-artistiek begrip is, en bijgevolg christelijke kunst als
dusdanig niet bestaat.2
In 1966 gaat architect Richard Seewald in zijn boek ‘Kunst in der Kirche’ op zoek
naar wat christelijke kunst vandaag zou kunnen zijn. Hij merkt op hoe begrippen als
vroeg-christelijke kunst, byzantijnse kunst, romaanse kunst, enz. in de
kunstgeschiedenis dienden om de verscheidenheid in de kunststijlen aan te duiden.
Deze woordenschat is echter ontoereikend om van christelijke kunst te gewagen;
zelfs het thema is hiervoor geen afdoend criterium.3 Hierbij citeert hij Leon Bloy:
‘Een kunstwerk dat religieus genoemd wordt, maar niet tot een gebed inspireert, is
even weerzinwekkend als een mooie vrouw die er niet in slaagt de mannen te
beroeren.’4
Voor Richard Seewald mag men alleen van christelijke kunst spreken als daaraan
ook een christelijke tijdsgeest beantwoordt: ‘Wenn ihr die Idee der Zeit, der Zeitgeist
selber, vorschreibt christlich zu sein’.5 Hij situeert de breuk tussen ‘christelijk’ en
‘kunst’ in het midden van de zestiende eeuw, de periode waarin kunst en filosofie
zich ontdoen van hun middeleeuwse rol van dienstbaarheid aan de theologie. De
barok ziet hij als een vergeefse poging om christendom en kunst te verzoenen. Zo
slaagt de barok er niet in de aarde tot hemelhoogte op te tillen, maar zal ze veeleer
de hemel naar de aarde toe brengen: ‘das Irdische in den Himmel emporzureissen,
eher zog er den Himmel auf die Erde herab’.6 De eenheidsband tussen geest en
materie, christelijk geloof en cultuur, die op een unieke wijze aan de westerse
samenleving inhoud had gegeven, brokkelde af. Ook de beeldende kunst was daarvan
het slachtoffer. Sinds de barok was elke poging om een christelijke kunst te creëren,
een soort wanhoopsdaad van enkelingen.7 Hij stelt als voorbeeld William Blake, de
Nazareners die hun tijd ontvluchtten, vroomheid die tweederangskunst voortbracht,
St.-Sulpicestijlen die onkunst fabriceerden. Neo-classicisme, neo-renaissance,
neo-gotiek en andere neo-stromingen waren even zovele goedbedoelde pogingen,
maar deze historische nostalgische therapie mocht niet baten. De draad van het
verleden werd niet heropgenomen; de innerlijke continuïteit was zoek.
Dan volgt zijn grote bekentenis: ‘Wij zagen dat de kunst zich in een bijna hopeloze
situatie bevindt. Sinds de barok wordt de toegang tot de traditie, die één van de
grootste bronnen is van elke ware kunst, radikaal afgesneden. Hoe kom ik er dan toe
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over christelijke kunst uit te weiden zonder daartoe minstens de toestemming van
enkelen te hebben verkregen? Meer nog. Hoe kan ik het wagen met een goed geweten
de Bijbel te illustreren en zelfs kerken met beelden te versieren, ik, die ervoor huiver
tot de romantici te worden gerekend? Het is te wijten aan het feit dat wij in een
massatijdperk terecht zijn gekomen, een pluralistische maatschappij waarin
klaarblijkelijk niet één tijdsgedachte geldt, maar verscheidene gedachtenstromingen
naast elkaaar. Tenzij een almachtige en tirannieke staat het zijne oplegt zoals gebeurde
in de Nationaal-Socialistische Staat en thans nog gebeurt in de communistische staten.
Voor een echt volstrekte minderheid zal in West-Europa het christelijke opnieuw de
tijdsgeest worden. Wij kunnen aantonen waar en hoe deze gedachte opnieuw geboren
wordt, tot op het punt waar wij reeds van een nieuwe traditie kunnen spreken’.8
Seewald probeerde een bepaling van christelijke kunst te formuleren vanuit het
element ‘christelijke tijdsgeest’. Hiermee brengt hij een belangrijk element tot
definiëring aan, maar dat toch niet als algemene norm voor een uiteindelijk antwoord
kan gelden. Immers, volgens hem zouden vandaag geen christelijke kunstwerken
kunnen gemaakt worden. Toch bestaan er goede voorbeelden van: b.v. in de Notre
Dame d'Assy: de mozaïekmuur in het kerkportaal van Fernand Léger, het altaardoek
‘St.-François de Sales’ van Pierre Bonard, de tabernakeldeur van Georges Braque;
de rozenkranskapel van de zusters Dominicanessen te Vence door de 80-jarige
Matisse; de doopkapel te Audincourt door Jean Bazaine, de brandvensters en het
wandtapijt van Fernand Léger. Zeker is ook ‘Das Leben Christi’ van Emil Nolde in
Neukirchen bei Niebüll, een sublieme uiting van christelijke kunst.
Pater Couturier was de eerste die ook aan niet-gelovige kunstenaars christelijk
geïnspireerde opdrachten gaf. Daarvoor ging hij uit van de gedachte, dat het inderdaad
ideaal zou zijn
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als een artiest tegelijk genialiteit en heiligheid in zijn werk zou weerspiegelen. Bij
gebrek echter aan piëteit dacht hij beter af te zijn bij het genie dan bij de heilige
zonder talent.9 Zo stelt zich een nieuwe vraag: Bestaan er op vandaag christelijke
artiesten met een algemeen-erkend kunstenaarstalent, die in staat zijn om goede
christelijke kunst te maken? Zonder met dit artikel volledigheid na te streven, wil ik
in een drietal fasen horizonten openen om het terrein te verkennen waarop
hedendaagse kunstenaars christelijke kunst beoefenen.

Voorbeelden van christelijke kunst
De onmacht van de christelijke kunst bij Arnulf Rainer
De kruisiging van Christus is een essentieel uitgangspunt en een belangrijk thema
van Rainers kunst. Een toch ongewoon thema in de moderne kunst. Reeds heel vroeg
was het kruis een hoofdthema in de christelijke kunst. Het heeft te maken met de
oertragedie van de mens en met zijn verlangen naar verlossing. Het kruis is
daarenboven één van de grootste identiteitssymbolen in alle culturen en voor een
christen het grootste symbool van verlossing.
Het meest bekende van Rainer is het ‘donkerrode-wijnkruis’, thans in de Tate
Gallery in Londen. Het toont een strenge kruisvorm, waarover in dikke stromen rode
verf loopt. Het originele van zijn kruisen ligt in de aangewende techniek, die van de
‘Übermalung’.10 Zijn vriend, priester Otto Mauer spreekt van een ‘voorhang’ die het
mysterie bedekt en ontdekt.
Door een religieus kunstwerk te overschilderen of weg te schilderen door er een
monochrome sluier over aan te brengen, bereikt hij een grotere expressiekracht. Voor
de series overschilderingen van religieuze meesterwerken geeft hij deze verklaring:
‘Deze geïdealiseerde beelden zijn de toeschouwer veel te vertrouwd geworden. Zij
kunnen de opdracht die zij oorspronkelijk hadden, niet meer vervullen. De voorstelling
heeft het door de eeuwen gehaald op de mysterieuze boodschap van Jezus' kruisdood.
Na verloop van tijd zijn zij louter kunstvoorwerp geworden. De afbeelding heeft de
plaats ingenomen van het afgebeelde. Het echte Christusgeheim is, naar Paulus'
woord, een onpeilbare rijkdom, die met het penseel nauwelijks te vatten is. Is Christus
niet bij uitstek de naam voor het niet-defineerbare, het Goddelijke van Jezus?
Schilderen wij Hem toch, dan moeten wij er ons van bewust blijven dat deze
kunstvorm maar een middel blijft, net zoals de taal slechts uitgangspunt en geen doel
op zich kan zijn’.
Zelf zit deze kunstenaar over velerlei in onzekerheid; hij tast in het duister, de
nacht, de mist. Hij gelooft heel sterk in de boodschap dat een overwinning slechts
door nederlagen heen ontstaat. ‘Als kunstenaar ben ik enkel gemachtigd die
mislukkingen te schilderen. Ook op religieus gebied: het hoogste streefdoel van een
kunstenaar is het kruisgebeuren te verbeelden. Al wat daarachter ligt is overmoed.
Aan een transfiguratie-thema of opstandingstafereel durf ik mij niet te wagen’. En
toch is Christus voor A. Rainer de kunstenaar bij uitstek. Tijdens zijn leven heeft Hij
slechts één kunstwerk voltooid; een volmaakt kunstwerk waarin de boodschap vervat
ligt dat elke volmaaktheid aan het kruis ontspringt. Volgens Rainer is Christus zelfs
een voorbeeld van elk modern kunstenaar.
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Perfectie, meesterwerk, apotheose... in deze categorieën kan de moderne kunstenaar
niet meer geloven. Artiesten vandaag de dag zijn geen Titanen meer. Zij kunnen
enkel nog iets voorlopigs maken, iets dat steeds voor verbetering vatbaar is. De
moderne kunst heeft grote nood aan een mild begrip en oordeel.11
In een vraaggesprek met een kunstcriticus in het Oostenrijkse kunstblad ‘Kunst
und Kirche’ (1978, nr. 4), antwoordt Rainer op de vraag wat het kruis voor hem
betekent: ‘De talrijke kruis-overschilderingen heb ik nooit in opdracht gemaakt. Ze
zijn ook niet geconcipieerd voor specifieke kerkruimten. Ze stammen uit zeer
persoonlijke wortels. De aanleiding was een persoonlijk gevoel van verbijstering,
zowel over de persoon en de gebeurtenis, als over het idee van het kruis. Het is voor
mij echter bijna onmogelijk commentaar te geven, daar ik zelf over zoveel in
onzekerheid vertoef. Al mijn werken zijn een gevecht met het probleem van offer
en lijden, ook mijn dodenmaskers en zelfportretten. Een figuratieve, realistische
kruisvoorstelling biedt voor mij geen klaarheid’.
Arnulf Rainer is een apart geval. Hij volgt lijnrecht de omgekeerde beweging van
de christelijke kunst. Het lijden van Christus is voor hem te zeer herkenningspunt
voor alle menselijke lijden en te weinig heilsboodschap. In elke christelijke kunst
wil het Christusgebeuren mensen bevrijden van de diepste tragedie. Christelijke kunst
spoort geenszins aan tot mateloze agressiviteit (zoals bij Rainer), maar zet aan tot
gebed en aanbidding. Graag wil ik deze kritiek op A. Rainer staven met een scène
uit Tarkovski's film ‘Andréi Roublev’. We bevinden ons in de kerk in Vladimir.
Roublev is begonnen met het schilderen van het laatste oordeel. Maar het werk schiet
deze keer helemaal niet op. Getroffen immers door het vele kwaad en folteringen
rondom zich, komt hij er niet toe een nieuwe foltering te creëren. Dit zou een slechte
voorstelling zijn, denkt hij, in een reeds slechte wereld. Als monnikschilder voelt hij
zich dienaar van de Heer; hij beschouwt het als zijn roeping aan de mensen schoonheid
aan te bieden en hen de feestkant van het leven te tonen. Enkel zo worden mensen
ertoe gebracht het goede te doen. In zijn onmacht bekladt hij de reeds begonnen
tekening op de nog bijna witte muur. Een geesteszwak en sjofel gekleed meisje komt
de kerk binnen, ziet de bevuilde muur en schreit. De tranen van dit meisje doen
Roublev begrijpen dat kunst in schoonheid invloed heeft op mensen, dat de onschuld
te midden van alle geweld toch bestaat, en dat hij ermee moet doorgaan het
Levensfeest aan de mensen te bieden doorheen zijn creaties.
Een poging: de passie van Duinkerke
Gilbert Delaine, ingenieur, werkleider van de technische dienst van de stad
Duinkerke, is thans in Frankrijk een bekende naam. Hij is immers de stichter van het
museum van hedendaagse kunst, vlakbij de scheepswerven van Duinkerke.
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Een self-made man van de edele soort. Als kind opgroeiend in een bescheiden
kinderrijk gezin, waren de fraai geïllustreerde postkalenders zijn enig contact met
de kunst. Thans is hij de vriend van grote hedendaagse kunstenaars. Geld had hij
niet. Als Emmaüsvolgeling van l'abbé Pierre is hij een man van diep geloof en sterke
wilskracht. Een geloof dat bergen verzet. Hij bewoog hemel en aarde om de nodige
fondsen te vinden. Dat lukte via mecenaat.
Zijn grootste droom om in het cultureel-verstoken Duinkerke een museum van
hedendaagse kunst op te richten, werd werkelijkheid in 1982. Nu zou je denken dat
de meeste mensen na zulke prestatie fier op hun lauweren zouden rusten. Delaine
neemt een nieuwe uitdaging op, nog onwaarschijnlijker en moeilijker dan de eerste.
Genezen van een zware ziekte en ternauwernood aan de dood ontsnapt, droomt hij
van een grote tentoonstelling rond het thema: lijden, dood, verrijzenis van Christus.
In 1985 vroeg hij aan de vele hem bekende kunstenaars in binnen- en buitenland een
werk te schilderen vanuit deze religieuze inspiratie. Velen hebben enthousiast
aanvaard, gelovige, zowel als ongelovige artiesten. Het boeiende resultaat was te
bekijken in Musée d'Art contemporain de Dunkerque, in de zomer van 1989.12
Momenteel maakt deze collectie een wereldreis al over Taïwan, Tokio, de Verenigde
Staten, Mexico en tal van Europese landen. Na hun terugkeer moeten deze
kunstwerken een definitieve ankerplaats vinden in de havenstad Duinkerke, in het
Musée de la Passion.
Deze verzameling laat diepe indruk na. Ook hier blijven de meeste schilders steken
in het dramatische aspekt van Christus' lijden. In tegenstelling tot dichters en schrijvers
raken zij eerder zelden de verlossingsdimensie van dit drama. De lijdende Christus
zal altijd kunstenaars boeien, indien niet als Verlosser, alleszins als mens die
onrechtvaardig heeft geleden. Elk van deze kunstenaars klaagt het onmenselijke
lijden van deze tijd aan, ieder met zijn eigen aanvoelen en zijn eigen werktechniek;
de ene al beter dan de andere. Een aantal kunstenaars, gevangen in zichzelf en eigen
onmacht, vertolken niet veel anders dan het narcistisch spel van zelfbeleefde trauma's.
Het overkomt zovelen in deze tijd. Enkelen slagen erin het contrast te onderstrepen
tussen de verblinding van het geweld en de boodschap van Christus' Verrijzenis. De
grootsten onder hen creëren in de grote traditie van de Christelijke kunst. A.
Manessier, geïnspireerd door St.-Jan van het Kruis, schildert in een niet-figuratieve
taal het Licht doorheen de nacht. De Oosteuropese schilder Ljuba schildert een
Christus die ten hemel vaart in een apocalyptisch decor. Chu Teh Chun schept in een
indrukwekkend retabel een wereld van duisternis rond het kruis, onder de droevige
en discrete blik van Jezus' Moeder. Zij staat er discreet verborgen bij als getuige van
het universele lijden. Het is de hulde van de hedendaagse kunstenaar aan een meester
van het verleden, M. Grünewald. De figuur van Maria vertolkt hier de hoop op
solidariteit. Tegenover het noodlot van de dood laat zij de Lijdende niet in de steek.
Deze tentoonstelling is misschien een stap in het nieuw elan van de religieuze
kunst. Vele grote kunstenaars hebben zich gewaagd aan deze moeilijk geworden
kunstvorm. ‘La Passion de Dunkerque’ choqueert. Het gekruisigde leven, zovele
doeken als een ontelbare vermenigvuldiging van de ‘Ecce Homo’ overweldigen je.
Ze laten je de polsslag voelen van het lijden in de wereld. Bij zoveel portretten van
de lijdende Christus voel je je als gevangen. De kracht van deze tentoonstelling ligt
hierin dat zij de kern raakt van het harde bestaan. Een belangrijke stap, maar niet de
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laatste. De echte weg van de christelijke kunst is een weg die voert naar herademing
en bevrijding, die leidt naar een uitzicht over de dood heen.
Geslaagde christelijke kunst voluit: Alfred Manessier
In het najaar van 1992 werd tot hulde aan A. Manessier een tentoonstelling
georganiseerd in het Grand Palais in Parijs.13 Hij behoort tot de christelijke schilders,
omdat hij in zijn oeuvre de christelijke hoop vertolkt in harmonie met de lijdende
mens.
Manessier gelooft dat hoop zich een weg baant door de wanhoop heen.
Radeloosheid is een verraad aan het leven. Voor hem is de schilderkunst een
heilsmiddel. Daarbij omzeilt hij twee gevaarlijke klippen van de hedendaagse kunst:
de euforische reklamekunst die het leven als een aards paradijs verheerlijkt, en die
andere, die een tragische kreet is van non-sens en absurditeit. Zijn kompas is gericht
op een boodschap die het leven huldigt midden een wereld waarin lijden troef is, en
resulteert in een kunst vol tragisch optimisme. Naar het voorbeeld van Christus, is
het leven niet alleen een lijdensweg maar terzelfdertijd een Alleluia en een
Pinksterfeest. De wereld overvol van lijden is een ononderbroken kreet om hulp.
Maar voor een christen moet de kreet zo klinken dat hij uitmondt in een lied van
bevrijding. In elk menselijk drama trilt de passie van Christus in sourdine mee. Zijn
kruis kleeft aan het diepe lijden van deze tijd. Manessier schildert menselijk lijden
tot een christelijk getuigenis. Zijn series doeken ‘Passions’ en ‘Hommages’ vormen
zijn persoonlijke manier van meeleven met de slachtoffers van alle dramatische
gebeurtenissen, het geweld en de terreur van deze tijd. Geraakt tot in het diepst van
zijn ziel laat hij zich door al deze signalen bevragen.
Naar aanleiding van een tentoonstelling omtrent ‘La Passion’ in Lyon in 1988,14
vertelt hij, hoe hij na een retraite in een trappistenklooster in 1943, het geloof ontdekte.
Het heeft hem nooit meer verlaten en zijn leven totaal veranderd. Zo onderging ook
zijn kunst een grondige gedaanteverandering als gevolg van die innerlijke
transfiguratie. ‘In mijn hart hebben vrede en hoop hun intrek genomen, ofschoon ik
niet blind ben voor de tragiek van onze tijd, integendeel’. Het is zijn diepste wens
dat muziek en schilderkunst elkaar vinden. Kleur en beeld wil hij versmelten tot een
muzikaal lied, non-figuratief, zoals het geroep van de massa in de Mattheuspassie:
een muziek die bezinkt tot vrede door de droefheid heen. Op die wijze wil Manessier
Jezus' passie vertolken. Als commentaar bij zijn doek ‘Vietnam-Vietnam’ zegt hij:
‘De wereld is een kokende soep. Een christen stelt zich vragen in deze kookketel.
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Alfred Manessier: L'Otage, 1987.

Ik kan daar alleen mijn schilderij, mijn doek tegenover stellen.’ Zijn christelijk
getuigenis bereikt een hoogtepunt in zijn beroemde boek ‘L'otage’ (De gegijzelde).
Hij maakte het in 1987 met in zijn geest het beeld van J.P. Kaufmann, toen nog
gevangen in Libanon. Doorheen deze figuur brengt hij alle slachtoffers van terrorisme
in focus, als een symbool van leven dat gevangen en opgesloten wordt. Het is het
beeld van de gekruisigde mens: een verschrikking in een zwarte verfomkadering,
gevangen achter onheilspellende tralies of als een gruwelbeeld op het T.V.-scherm
losgelaten. Het kruis-thema echter primeert. De titel van het doek wijst naar de
gebroken mens, de gebroken liefde. Toch straalt dit kruis vrede en vreugde uit.
Huivering overvalt de kunstenaar bij het zien van deze verguisde mens in Libanon,
de plaats zo dicht bij deze waar Jezus zelf gevangen werd genomen. ‘Zijn verschijning
was onmenselijk geschonden en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind’.
(Jes. 52,14 Psalm 22,7) Maar ondanks alles klinkt in de woorden van deze kunstenaar
de geloofstaal door: ‘Eens zal alles genade zijn. Beseffen we dat wel?’. ‘Maar eens
zal hij vele volkeren doen opschrikken; dan sluiten koningen over hem hun mond,
omdat zij zien wat hen niet is voorgezegd en iets opmerken waarvan ze nooit hebben
gehoord.’ (Jes. 52,15)
De christelijke kunstenaar overtuigt slechts als hij de tragiek van onze tijd in zijn
werk weerspiegelt, maar haar tevens in de bedding brengt van rust en van een
verinnerlijkt en beleefd geloof. Hedendaagse kunstenaars leunen dichter aan bij de
getormenteerdheid van de barok en El Greco dan bij de verinnerlijkte rust van Fra
Angelico.
Toch moet christelijke kunst door het lijden heen uitmonden in goddelijke vrede.
Zo laat de monnik-schilder Giovanni da Fiesole (Fra Angelico) zien hoe het echte
leven vanbinnen zit. Op vandaag zijn er weinig goede voorbeelden van christelijke
kunstenaars omdat de tijdsgeest het geheim van de Zaligsprekingen in hun hart heeft
versluierd: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten (Mt. 5,5).

Onderwaardering van christelijke kunst in de kunstwereld
In het hedendaagse artistieke landschap ontbreekt de christelijke kunst bijna volledig.
In de drukbezochte tentoonstellingen ‘Westkunst’ in Keulen in 1981 en ‘Documenta’

Vlaanderen. Jaargang 42

in Kassel in 1992 viel weinig te bespeuren van herkenbaar christelijke kunst. Tussen
1963 en 1993 werden weinig tentoonstellingen rond christelijke kunst opgezet. Ook
de bijdragen in kunsttijdschriften zijn gering. Hun aantal steekt schril af tegen de
vele uitwassen die zich algemeen in de actuele kunst voordoen. Nihilisme en
afvalmaterialen worden er hoog geprezen. Tenminste, deze indruk krijg je toch als
je wandelt in de Tate-Galery in Londen, het Ludwigmuseum in Keulen of Documenta
in Kassel.
Ontbreekt het ons dan aan christelijke kunstenaars die een plaats verdienen in de
tempels van de kunst? Blijkbaar wel. Een reden hiervoor is te zoeken in de kerk zelf.
De oude huwelijksband tussen kunst en cultus, tussen theologie en esthetiek heeft
na een slepende scheidingsprocedure van enkele eeuwen zoveel aan hechtheid
verloren, dat het er op lijkt dat de vroegere partners elkaar vandaag niets meer te
zeggen hebben. Op hun beurt verloren kerk en theologie de kunst uit het oog en
concentreerden zich op andere problemen. De vraag naar het ‘ware’, het ‘goede’,
het ‘ene’ verdrongen de vraag naar het ‘schone’ in een marginale positie. Zo groeide
in de kerk nogal wat artistieke onbeholpenheid en is de theologie praktisch en
systematisch voorbijgelopen aan de eigentijdse kunstontwikkeling. Zo ontbreekt
vaak kwaliteit in de christelijke kunst.
Terecht spreken wij van een malaise, een haast onoverbrugbare kloof tussen kunst
en kerk, maar vergeten daarbij dat deze crisis slechts een deelaspect is van een veel
bredere; die van de moderne kunst in het algemeen. Toen de kunst zich uit haar ivoren
toren van academisme losmaakte en afdaalde tot bij de mensen in de straat, net dàn
ontstond een kloof tussen kunst en samenleving. Moderne kunstcreaties werden
vreemd en onbegrijpelijk voor de gewone man. Een paradoxale situatie die tot op
onze dagen voortduurt.
Dit probleem heeft toch niet in eerste instantie met de kerk te maken. Of toch? De
autonome hedendaagse mens zelf maakt een crisis door. Hij ontduikt zijn rol als
schepsel en kiest - om
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het heel simplistisch te zeggen - voor het statuut van de selfmade man. Welnu, kunst
verwijst essentieel vanuit haar wezen zelf naar het transcendente, het numineuze,
het goddelijke. Dat ontkennen voert ons naar het diabolische, het ‘ik wil niet
ondergeschikt zijn’ van het Luciferdrama. De weigering van menselijke dienstbaarheid
raakt de kunst tot in de ziel. Door de kunstcreatie zelf beweegt de scheppende mens
zich tussen twee werelden: het zichtbare en het onzichtbare, het begrijpelijke en het
onbegrijpelijke, de materie en de geest, de chaos en de harmonie.
Een poging tot verzoening tussen kunst en kerk verloopt niet op pragmatische
wijze. Er moet een dialoog tot stand komen die dit dieperliggend ‘communautair’
probleem tracht op te lossen, nl. de crisis in het mensbeeld zelf.
En toch, als de tekenen niet bedriegen komt er stilaan verandering in deze situatie.
Sommige theologen zien er weer heil in om het gesprek aan te gaan met de eigentijdse
kunst. Daarbij beogen zij niet haar te kerstenen of pastoraal dienstbaar te maken.
Hier is het belangrijk zorgvuldig te luisteren naar wat de vroegere partner - die na
een groots en gezamenlijk verleden inmiddels op eigen benen staat - met zijn
vormentaal te zeggen heeft over mens en wereld nu. In het Z-Nederlandse
Rijksmuseum Kröller-Müller trekt onder het vele bezienswaardige één opvallende
constructie van glazen neonletters de aandacht. Een engelse tekst van Bruce Naumann
luidt: ‘De ware kunstenaar helpt de wereld door het openbaren van mystieke
waarheden’.
Het meest hoopvolle teken van de zijde van de Kerk kwam in 1980.15 Op 19
november te München betoogde Johannes Paulus II: ‘De Kerk heeft de kunst nodig’.
Zijn gehoor was een select publiek uit de wereld van media, wetenschap en kunst.
Zijn oproep bedoelde niet in de eerste plaats stimulans te zijn voor een nieuwe
christelijke kunst, evenmin wilde hij de waarde van de eigentijdse kunst meten aan
de christelijke iconografie. De Paus week af van het oude kerkpad en los van alle
imperialisme dat de beeldende kunst evalueerde naar haar kerkelijke dienstbaarheid,
erkende hij de autonomie van de kunst ‘Eigengesetzlichkeit der Kunst’.
‘Die Kirche braucht die Kunst’, kan in de toespraak van Johannes Paulus niet
misbegrepen worden als tendentieus optimisme. Hij aanvaardt volmondig dat de
oude categorie (‘het schone’) in de hedendaagse kunst vrijwel verdwenen is. Dit ten
gunste van de menselijke uitbeelding in haar negativiteit, tegenstrijdigheden en gebrek
aan zingeving. Volgens de Paus verdient de moderne kunst alle aandacht als sociaal
communicatiemiddel, omdat zij het beeld van de mens weerspiegelt. Kunst is een
‘ecce homo’, waarin zijn wereld, zijn maatschappij, zijn economische en politieke
context zichtbaar wordt. De Paus pleitte hierdoor voor een nieuwe verhouding van
de kerk tot kunst en cultuur; een partnerverhouding in vrijheid en dialoog. Daarmee
heeft hij een nieuwe trend gezet die de christelijke rol niet uitschakelt, maar haar
prioriteit verschuift van brave dienstbaarheid naar dialoog. De kerkelijke bevoogding
die verwachtte dat de christelijk-kerkelijke geest moet zichtbaar zijn in de beeldende
kunst, wil er iets te bepraten zijn tussen kunstenaars en theologen, is verdwenen.
Deze benadering verschilt nog al wat van o.a. de beslissing van het H. Officie
waarmee op grond van Kanon 1279, in 1921 de in houtskool getekende kruisweg
van A. Servaes uit de kerk van Luythagen werd verwijderd. Dergelijke voorbeelden
gelden ook voor Duitsland, Frankrijk, enz. De kerkelijke overheid zag in de moderne
kunst gemakkelijk ongehoorzaamheid, revolutie, menselijke hubris en zedelijk verval.
Met de ‘Gele Christus’ van Gauguin, en de verstilde Jezusbeelden van Rouault zat
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men in de verlegenheid en ook met de Christusbeelden van Kokoschka kon men
niets aanvangen. De studie van Horst Schwebel ‘Het Christusbeeld in de hedendaagse
beeldende kunst’16 noemt daarvan vele voorbeelden. De afwijzingen stoelden meestal
op theologische a priori's en op een anachronistische smaak. De pauselijke toespraak
sluit meer aan bij de bekwame protestantse pleitbezorgers die het in ‘Kunst und
Kirche’ opnemen voor de

Florian Lechner: Freiburg/Br., Kirche St. Canisius (Detail ingangsdeur 1988).
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dialoog met de eigentijdse kunst. De bewuste ontkenning van het ‘schone’ dat volgens
Augustinus samen met het ‘ware’, het ‘goede’ en het ‘ene’ de hoogste criteria van
het menselijke bestaan uitmaken, zijn toelaatbaar zolang ze niet ontaarden in de
verheerlijking van het demonische. Johannes Paulus constateert dat de kunst het recht
heeft ook het kwade in al zijn schakeringen te tonen, maar zegt hij, dat gebeurt om
het vreeswekkende te tonen als datgene wat gevreesd moet worden. We laten hem
zelf aan het woord:
‘Tegen de uitbeelding van het kwaad in zijn verscheiden vormen en aspecten, zelfs
in naam van het geloof en de kerk, is niets in te brengen. Het kwaad is een
werkelijkheid die juist in onze eeuw in mijn en uw land tot haar uiterste grenzen
ondergaan wordt. Zonder de realiteit van het kwaad zou het niet mogelijk zijn de
realiteit van het goede, de bevrijding, de genade en het onheil te meten. Dit betekent
geen vrijbrief voor het kwade, maar een aanwijzing van de plaats waar het zich
ophoudt. Maar hier moeten wij toch waarschuwen voor een ernstig gevaar. Kan de
weerspiegeling van het negatieve in velerlei kunstuitingen, geen doel worden op
zich? Kan het niet leiden tot een zich vergenoegen in het kwaad, tot de smaak van
puin en vernietiging, tot cynisme en misprijzen van de mens?’.17
Deze toespraak overstijgt de polemische vraag naar een hedendaagse kunst: met,
zonder of tegen de kerk. De paus ziet in de autonomie van de kunst de uitdrukking
van Gods eigen vrijgelaten schepping. Kerk en kunst staan in onze tijd voor een
gemeenschappelijke uitdaging: erkenning van de mens als schepsel, of de
zelfverheerlijking van de mens. Beide worden geconfronteerd met de vraag naar
‘Aanbidding of ontkenning’. De miskenning van de christelijke kunst in de artistieke
wereld heeft diepere wortels dan een artistiek criterium. Hier gaat het om een
‘Negatio-criterium’.

Verhouding Kerk - christelijke kunst
Christelijke kunst is, zoals gezegd, moeilijk te bepalen. Ze vindt ook nauwelijks
erkenning in de moderne artistieke wereld. Toch valt van kerkelijke zijde een nieuwe
en positieve houding tegenover die kunst te bespeuren.
Otto Mauer was daarin een voorloper. In de jaren dertig organiseerde hij in Wenen
een cursus over ‘Theologie van de Kunst’. Hij kende van dichtbij grote kunstenaars
als Boeckl, Kobin, Mikl, Hollegha, Rainer, Pichler en Hollein. Pater Couturier gaf
in de jaren vijftig artistieke kerkopdrachten aan niet-christelijke kunstenaars. Paus
Johannes XXIII vertrouwde Manzu de creatie toe van een bronzen poort van de
St.-Pietersbasiliek. Paus Paulus VI bracht een belangrijke verzameling moderne
christelijke kunst binnen het Vaticaan bijeen. Zoals vermeld breekt Johannes Paulus
II een lans voor een nieuwe dialoog met de hedendaagse kunst. De brug wordt gelegd
naar een geseculariseerde wereld. Dit gesprek kan vruchtbaar worden als in de
toekomst aan kerk en kunst hun juiste plaats wordt toegewezen.
De vraag is tweevoudig: Wat kan de kerk voor de kunstenaar betekenen? Wat mag
de kerk van de kunstenaar verwachten?
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De kerk moet op de eerste plaats de kunstenaar in zijn artistieke vrijheid eerbiedigen,
zijn onafhankelijkheid erkennen en hem ook in de uitvoering van zijn opdracht
bewegingsvrijheid gunnen.
De kerk moet van haar kant een aanbod doen namens Christus. Zij moet de kunstenaar
begeleiden bij de diepste menselijke levensvragen en mag op haar beurt terecht
openheid voor de evangelische boodschap van hem verwachten.
Het artikel 122 van het 7e en laatste hoofdstuk van de constitutie van de H. Liturgie,
handelt over de kerkelijke kunst en de liturgische benodigdheden. Men wijst hier
alleen op enkele theologisch-fundamentele ideeën: ‘Tot de edelste activiteiten van
de menselijke geest rekent men terecht de schone kunsten, met name de religieuze
kunst, met als hoogste vorm daarvan de kerkelijke kunst. Deze zijn immers krachtens
hun aard erop gericht de oneindige schoonheid van God in menselijke werken
enigszins tot uitdrukking te brengen, en zij zijn te meer aan God en de vermeerdering
van zijn lof en eer gewijd, wanneer zij geen andere doelstelling hebben dan deze:
door haar werken er zoveel mogelijk toe bij te dragen, dat de harten van de mensen
zich vroom tot God keren’.
Vaticanum II wijst enkel een richting aan. De weg zelf moet in deze post-moderne
tijd door een theologie van de kunst worden uitgestippeld. Waar de theologie lange
tijd stilstond bij haar oude algemeen-geldigheid, wordt zij thans door de secularisatie
nieuwe vragen opgedrongen.
In de eigentijdse kunst vind je weinig sporen van Christusvoorstellingen die
beantwoorden aan de klassieke kerkelijke normen, maar des te feller de schreeuw
naar meer menselijkheid en leven. Daar moeten de theologen oog en oor voor hebben.
Het is immers hun opdracht een fundamentele herziening van het belangrijke thema
kerk en kunst na te streven. Een van de grootste hedendaagse kunstenaars, Georg
Meistermann, geeft de kerk deze waarschuwing mee: ‘De kerk die kunst wil, mag
niet afwijzen wat zij zelf nog niet begrepen heeft. Zij moet luisteren naar de signalen
die de kunst uitstuurt: aanklachten, ironie, erotiek, realisme en vervreemding, m.a.w.
luisteren naar de geseculariseerde artiest in paniek’.18 ‘Ik doe niet met de schilderkunst,
wat ikzelf wil; zij doet met mij, wat zij wil.’ (Picasso) Anderzijds maakt deze nieuwe
situatie sommige kunstenaars onzeker. Zij voelen zich beter thuis in het clericale
milieu, omdat zij wellicht ten onrechte achter deze verschijnselen een bewust verlaten
van de christelijke gedachte vermoeden, alsof de kerk nu wil flirten met de idolen
van de profane kunst. Ook naar hen moet worden geluisterd om een andersoortige
polemiek te vermijden. Het is trouwens ook waar dat de kerk in de 19e en meer nog
in de 20e eeuw de kunstenaar losgelaten heeft op een manier die hem vertwijfeld en
vereenzaamd achterliet. In die vereenzaming zou het Vlaams Christelijk
Kunstenaarsverbond naast hem willen staan. Van hun kant mogen de kunste-
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naars geen te hoge eisen stellen aan de kerk. De kerk is geenszins een instantie voor
esthetische atelier-discussies. Zij is echter ook niet de plaats waar vanuit de tijdsgeest
voortdurend stof en as op de gelovigen kan worden geblazen.
Emil Wachter onderzoekt in zijn studie van 1980, ‘Heeft de Kerk de kunstenaar
nodig, heeft de kunstenaar de Kerk nodig?’, de malaise in de verhouding
kerk-kunstenaar meer pragmatisch. De plaatselijke kerkoverheid denkt of beweert
kunst nodig te hebben, terwijl zij in werkelijkheid de kunst hanteert als iets bruikbaars,
als vrome illustratie van haar predikatie bijvoorbeeld. Kunst is dan niets méér dan
een ondergeschikt werkinstrument. De kerk kan slechts op interessante kunst rekenen
als zij haar als volwaardige partner beschouwt, die vanuit haar artistieke kwaliteit
iets waardevols in de kerk binnenbrengt.19
Vele kunstenaars zijn misnoegd over de wijze waarop de opdrachten worden
toegekend. Zij hebben het terecht gemunt op die instanties, die een oordeel uitspreken,
correcties aanbrengen en zich beroepen op een kennis van zaken die zij vaak niet
hebben. De raadgevingen en de inspraak van parochieraden bij de toekenning van
een kunstopdracht voor de parochie, glijden vaak af tot nutteloze ruzies of
dovemansgesprekken tussen niet-deskundigen. Zo blijft het woord ‘christelijke kunst’
historisch verdacht. Zij wordt al te gemakkelijk herleid tot een bleke industrie van
gedegenereerde kunst en goedkope religieuze kitch. Door het concilie werd ook een
verbetering van het kunstonderwijs in de seminaries aanbevolen. De leemte van een
degelijk onderricht terzake tot hiertoe, zou door bekwame beroepsmensen en
diocesane adviescommissies kunnen opgevuld worden.
Mag een parochiegemeenschap die op de eerste plaats oog moet hebben voor de
financieel-zwaksten van haar leden, nog geld besteden aan christelijke kunst? Het
evangelie zelf helpt ons een antwoord te vinden. Om haar kwistig gebaar met een
kostbaar parfum, ontvangt een zondige vrouw de belofte van eeuwige vreugde. Judas'
kritiek tegen deze verspilling is de aanval tegen elke verkwisting vandaag in de kerk.
Door overtollige zaken als kunstwerken of orgels, zou brood aan de armen worden
onthouden. De pastorale praktijk is goddank, niet zo wit-zwart. De ervaring leert dat
parochies die oog hebben voor schoonheid in kerk en liturgie tevens zorg dragen
voor de armen in de samenleving. De kwetsbare plek in dit probleem is of er nog
dingen in het leven zijn, waarvoor het primaat van het economische niet geldt. De
echte vraag is of er nog zaken zijn waarop ten allen tijde zal worden ‘verloren’ of
waarvan de ‘winst’ gewoon onzichtbaar blijft, omdat wij hier aan een andere dimensie
van het bestaan raken. Moeten wij op het kerkgebouw en zijn liturgie gaan
beknibbelen wat wij in de particuliere sector ‘nodig’ menen te hebben om als mensen
behoorlijk te kunnen leven? Veeleer moeten wij er ons over verbazen dat er zo veel
schaamte is over het royale gebaar van het overbodige, want juist die kwistigheid
brengt ons bij de kern van de humaniteit. Als christenen hanteren wij dikwijls twee
maten en gewichten: het overtollige is een luxe in het kerkgebouw, maar een evidentie
in het private leven. Het is voor iedereen vanzelfsprekend dat men vrienden op een
verlovingsfeest kostbare bloemen kan aanbieden, maar het zijn evenzeer ook de
‘overbodige’ zilveren theelepeltjes die de hechte vriendschap vertolken. Wij moeten
beseffen waar wij mee bezig zijn als we de gratuïteit, de vrijwilligheid ondermijnen
door de al te gemakkelijke rationele overweging ‘het brengt niets op’. De kerk moet
voor alles draagster blijven van armoede, niet de functionele maar de evangelische
armoede. Het zou jammer zijn indien een te formalistische opvatting van armoede,
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wars van alle zin voor gratuïteit, de kerk zou binnensluipen. De vraag of het wel
‘nodig’ is, is een doodarme vraag. Het aanvoelen van de ‘nood’ aan het ‘overbodige’
is veel rijker aan menselijkheid. Het moet bij ons het besef levendig houden dat het
echte leven zich niet mag klemrijden in een totale functionalisering. Wie dat aanvaardt,
begrijpt ook dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen het vermeende leegstaan
van de ruimte van een kerkgebouw en zijn vormgeving aan de stilte. Zo streefden
velen tussen 1963 en 1993 naar een uiterste versobering in de cultus. Hiermee
geraakten we verzeild in het andere extreem van wat vroeger triomfalisme heette.
Het is een leegte waarin het mysterie alleen met begrippen van bruikbaarheid wordt
afgetast, kortom de tirannie van het functionalisme. Wanneer onze geloofscultus
verschraalt tot louter woord, verdwijnt de mystieke sfeer en zullen velen blijven
terugverlangen naar kathedralen, abdijen en vroegere vormen van liturgie, waarin
die wijdingsvolle sfeer geboden werd. Deze nostalgie valt te verklaren uit het feit
dat iets echt menselijks verloren ging. In deze westerse wereld hebben het symbool
en de gratuïteit veel aan waarde ingeboet. Hierbij denk ik aan de woorden van Camus:
‘Er bestaat schoonheid, maar ook de vernederden bestaan’. Laten wij dan niet ontrouw
zijn, noch aan het ene noch aan de anderen.
Het Vlaams Christelijk Kunstenaarsverbond wil verantwoordelijkheid helpen
dragen. Dit nummer is een bekentenis voor de noodzaak van kunst in de kerk. Het
pleit voor een samenwerking van kerk en kunst in de toekomst. Immers, kunstenaars
dragen profetische verantwoordelijkheid!

Kerkelijke kunst
Een belangrijk onderdeel van de christelijke kunst is de kerkelijke kunst. Dit
kunstambacht staat in dienst van de liturgie. Zij is geen spektakelkunst die alle
aandacht opeist en is evenmin kunst om de kunst, los en op zichzelf staand. Zij
integreert zich in de liturgie die uitwendige middelen nodig heeft om met Christus
tot de Vader, die heel en al geest is, te kunnen bidden. Deze middelen krijgen binnen
de liturgie tekenwaarde, handelingen worden gebaren, gaan wordt schrijden, woorden
worden gezangen, kleding gewaden. Ook de liturgische ruimte zelf wordt aan de
dagelijkse bezigheden als praten, eten, slapen, onttrokken. Als redelijk mens voel je
spontaan: in een kerk gedraag je je anders, loop en kleed je je anders zonder daarom
tegendraads of onnatuurlijk te doen. Ik vermijd hier het woord ‘sacraal’ omdat het
voor velen nog

Vlaanderen. Jaargang 42

90
weinig betekent. Voor wie werkelijk in liturgie gelooft is het beste nauwelijks goed
genoeg. Dit kan heel sober en eenvoudig zijn, maar het worden heilige tekenen van
het gewone gebruik afgezonderd. Essentieel voor het kerkgebouw is, dat het materieel
gesproken, een bepaalde vrijblijvendheid en nutteloosheid laat vermoeden. Zo kent
ook iedere religie bepaalde offers van voedsel bijvoorbeeld dat niet gegeten maar
verbrand of gewoon neergeplaatst of begraven wordt. In liturgie gaat het nooit om
de functionele, maar wel om de tekenwaarde. Om dit niveau te bereiken dient met
veel mensen te worden samengewerkt. Geslaagde moderne kerken zijn het resultaat
van de gezamenlijke inzet van architect, beeldhouwer, kunstschilder, glazenier en
pastor. Zij staan in dienst van het groter geheel van de liturgie. Het liturgisch gebeuren
zelf schenkt aan die creaties hun volle diepte door er de religieuze dimensie aan toe
te voegen.
Glaskunst, figuratief of niet, beoogt vooral een sfeerschepping door de rijkdom
van de lichtinval in de architectonische ruimte. Beelden of beeldhouwwerken zijn
niet zo maar illustratiemateriaal, maar horen bij het verzamelde, vierende godsvolk.
In kerkelijke kunst mag men het esthetische nooit van de liturgische functie scheiden.
Zo ontstaat de schoonheid van de kazuifel door de celebrant gedragen, uit de
liturgische bruikbaarheid ervan. Dit wil zeggen dat gewone handelingen en dingen
tekenen worden van de eredienst, naar analogie van hun betekenis in het dagelijkse
leven. Schrijden, zingen,

Georg Meistermann: Kazuifel, 1990.

gebaren, het nuttigen van brood en wijn als teken van verbond, het omleggen van
een gewaad als teken van herkenbaarheid, enz. zijn uitingen van een gewone maar
gezonde symboliek. De liturgische bestemming helpt de kunstwaarde van de kerkelijke
kunst mee bepalen. Zij is een begeleidende kunst, wat niet betekent ondergeschikt
of tweederangs. Zij is in die mate geïntegreerd dat haar afwezigheid een verarming
van het kerkgebouw en het liturgisch gebeuren zou betekenen. Dit is haar
bestaansreden. Zij moet de liturgie verheffen. In de liturgie wordt de kazuifel waardige
ambtskledij van de priester, het altaar het centrum van het vierende godsvolk, de
zetel plaats van de voorganger, de kelk beker van de maaltijd des Heren. De verering
van mensen schenkt aan een Mariabeeld een waarde die haar kunststijl overstijgt...
De schoonheid van
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cultus-objecten ligt niet in hoofdzaak in de esthetische normen, maar in hun
tekenwaarde.
In de zomer van 1992 had in Kunststation Sankt Peter Köln een tentoonstelling
plaats over kazuifels, onder de titel ‘Casula’.20 Ze waren door hedendaagse kunstenaars
getekend en voor liturgisch gebruik bestemd. Het is heel interessant te ontdekken
hoe artiesten als Markus Lupertz en Arnulf Rainer in dienst van de liturgie willen
werken. De malaise in de kerkelijke kunst op vandaag valt ondermeer te verklaren
vanuit het feit dat weinig artiesten uit zichzelf willen treden om in dienst te staan
van het liturgische spel. Pas dan kan gewijde kunst echt tot volle ontplooiing komen.
Ook priesters moeten meer overtuigd zijn van het ontegensprekelijk belang van
schoonheid in het liturgisch gebeuren waarvan zij de dragers zijn. Als er geen
samenspel is tussen kunstenaars en liturgen ontstaat in het beste geval wel een
kunstwerk, maar niets méér dan een waardevol museumstuk. De liturgie gaat dan
aan het sacrale voorbij als een gemiste kans. Kunstenaars en liturgen moeten elkaar
vinden en samenwerken aan het hoorbaar en zichtbaar maken van het onuitsprekelijke
en het onzichtbare.
Kunst en liturgie hebben een gemeenschappelijk raakvlak: de zielsverheffing. Zij
weten hoe wezenlijk verbeeldingskracht is om hart en verstand, geloof en leven, God
en wereld bij elkaar te houden.

Slotbemerking
Het falen van de religieuze kunst in een recent verleden was het gevolg van een gemis
aan spiritualiteit en van een opvoeding die meer geïnspireerd werd door angst voor
het kwaad dan door liefde voor het goede.
Voor goede religieuze kunst moet eerst de waarde van de sacraliteit worden
herontdekt. Niet het pseudo-sacrale van verboden en taboes, maar een sacraliteit
geopend op het transcendente door tekenen en symbolen. Dit is niet een onmogelijke
kunst. Wel het onmogelijke, het ongeziene dat kunst wordt. Een kunst, die een
doorkijk geeft van het aardse bestaan naar het hemelse... Enkel vanuit echte sacraliteit
kan religieuze kunst ontstaan. Dit is een kunst waarin de gesloten driehoek van elke
profane kunst doorbroken wordt: de kunstenaar, het werk en de toeschouwer. Daar
krijg je het zichtbare teken van de onzichtbare werkelijkheid, die niet alleen de
toeschouwer, maar ook de kunstenaar te boven gaat. In een tijd verknocht aan
techniek, waar alles naar kwantiteitswaarde gemeten wordt, is elke goede kunst een
onschatbaar middel om de Geest te ontdekken, die het aanschijn van de aarde
vernieuwt. ‘De geleerde’, zegt de middeleeuwse mysticus Heinrich Suso, ‘wil in
alles klaarheid scheppen. Het resultaat is vaak duisternis. De mysticus daarentegen
aanvaardt dat één punt in de schaduw blijft, alles errond wordt licht’.
Het is de taak van een mysticus en een kunstenaar, doorheen de schaduw van het
leven het licht te zien en aan anderen te tonen. Dat kan de wetenschap niet en nog
minder de techniek.
Om te kunnen spreken van christelijke kunst, is het niet voldoende dat een religieus
thema of een geloofswaarheid uitgebeeld wordt. Echte christelijke kunst gebeurt op
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Paasochtend in gezelschap van Johannes bij het lege graf. ‘Hij zag en geloofde’ (Joh.
20,8). Een waagstuk van geloof en een doorbraak van de transcendente God.
Het hedendaagse individualisme heeft geniale kunstwerken gecreëerd, maar
geestelijk steriel en zonder hoop. Een voorwaarde om gelukkig te zijn, is het weten
dat de kern van alle dingen eeuwig is. ‘De kern van alle dingen is stil en eindeloos’
(F. Timmermans). Christenen mogen geloven dat hemel en aarde in harmonie zijn
met elkaar... dat het goede leven verloopt, zoals wij het vragen in het Onze Vader...
‘op aarde als in de hemel’ Zo is het ook met de christelijke kunst.
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Religieuze beeldende kunst in Vlaanderen tussen 1963 en 1993
Lydia M.A. Schoonbaert
De terminologie
Voor de term ‘religie’ houden wij ons in dit artikel aan de bepaling gegeven door
Antoon Vergote in Religie, geloof en ongeloof1: Religie is een levenswijze, d.i. een
geloofde verhouding tot Wie is, tot de onzichtbare oorsprong en eindbestemming,
tot Hem die een zin geeft aan het leven. Religieuze ervaring is een ontvankelijkheid
en een affectieve harmonie met wat ons als zinvol teken (in dit domein) aanspreekt,
bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, de dood van een mens, bij het beschouwen
van de natuur of van een kunstwerk. De mensen ervaren op die momenten geen
anonieme sacraliteit2 maar God.
Wat met ‘kunst’ bedoeld wordt is sedert het expressionisme ook niet meer zo
duidelijk. De criteria werden vervaagd onder invloed van de subjectieve benadering
van de werkelijkheid; de natuurlijke kleur en het perspectief werden verlaten; na
eerst gedeformeerd te verschijnen verdween ook de menselijke figuur uit de kunst
en ten slotte zetten de avant-gardestijlen alles op losse schroeven: de traditionele
technieken, het onderscheid tussen schilder- en beeldhouwkunst, kunst als zichtbare
vormgeving. Materieschildering, assemblage, land art, body art, performance, concept
art, het zijn zovele vormen van moderne kunst die steeds minder toegankelijk zijn
geworden voor de oningewijde toeschouwer. De enige criteria voor de waarde van
een kunstwerk die nu nog gelden zijn de individuele conservator die het kunstwerk
aankoopt en exposeert en de prijs die voor een kunstwerk wordt bepaald en die
gemanipuleerd is door de kunsthandel3.
Voor het al dan niet bestaan van moderne religieuze kunst is het antwoord op de
vraag of kunst autonoom of geëngageerd is van groot belang. Kunst is autonoom als
ze niets dan zichzelf is. Kunst is geëngageerd als ze betrokken is bij tijdsproblemen
of een verborgen dimensie wil openbaren. Religieuze kunst als ‘hiërofanie’ of
openbaring van de verborgen God is autonoom in de zin waarover Régamey spreekt
in zijn boek Art sacré au XXième Siècle (Parijs, 1952): alle échte kunst is religieus,
een goed geschilderde appel evengoed als een calvarietafereel. Wij moeten ons in
dit artikel beperken. Aangezien de religieuze kunst net als de religie in de moderne
wereld binnenkerkelijk is geworden en het eeuwige wil uitdrukken in tegenstelling
tot de profane kunst, die alleen ingaat op de actualiteit van de moderne wereld, is ze
geëngageerd. Omdat het om een verborgen werkelijkheid gaat moet ook de
toeschouwer in staat zijn om in het kunstwerk ‘Wie is’ te ontmoeten. Soms gebeurt
dat in louter formalistische kunst.

De geseculariseerde maatschappij en de moderne mens
Kenmerkend voor de moderne samenleving is de grootstadscultuur die beheerst wordt
door rationalisatie, technologie en industrialisatie met de daarmee samenhangende
secularisatie en desacralisatie of ontmythologisering. Harvey Cox ziet dat positief:
we moeten de wereld leren begrijpen in zijn ‘Diesseitigkeit’ als we willen deel
uitmaken van onze tijd. Ons antwoord daarop is tolerantie en het nemen van
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verantwoordelijkheid4. Negatief bleken de manipulatie en het uitschakelen van de
verbeelding.
Op het einde van de jaren zestig ging de mens zich verzetten tegen het
gemanipuleerd en geleefd worden. Bij de progressieve christenen, zoals de
bevrijdingstheologen die de ‘Diesseitigkeit’ hebben aanvaard, werd de godsdienst
als politieke kracht aangewend om de wereld te verbeteren. Krachtige
antimodernistische bewegingen zijn merkbaar bij de conservatief fundamentalistische
TV-predikanten en bij de New Age-mens die door een vage spiritualiteit zoekt naar
zelfverlossing, het zicht op de wereld verliest, en aan vrijheid en verantwoordelijkheid
zoekt te ontkomen door het aanvaarden van een determinerende wetmatigheid.
De ‘golden sixties’ waren een wilde tijd met grote materiële welstand. De jeugd
bouwde voor het eerst een eigen subcultuur op. De Beatles zorgden voor een explosie
van amusement, het kind-vrouwtje werd mode-ideaal, bloot was in. De songs van
Bob Dylan, op miljoenen platen verspreid over heel de wereld, maakten duidelijk
wat er schortte aan de ‘kille, gespecialiseerde, door technologie overwoekerde wereld’.
De zachte revolutie werd door de Amerikaanse hippies ingezet en dijde uit over
het gehele Westen. De studentenopstand in mei 1968 te Parijs, voorbereid door de
ideeën van Adorno en Marcuse, en die in de Rote Armee Fraktion uitliep op een
complete anarchie, was inzet van de harde revolutie tegen de gevestigde
machtsstructuren, tegen de manipulatie van de ‘eendimensionale’ mens door het
technisch-industrieel machtsapparaat, dat zelfontplooiing verhinderde. De officiële
Kerk werd als machtsapparaat ook gecontesteerd. Door het Tweede Vaticaans Concilie
poogde de Kerk zelf een stille revolutie op gang te brengen om het Evangelie weer
geloofwaardig

Achiel Pauwels, Piëta (1990), in porselein.

Willy Peeters, De Blijde Boodschap (1989), St.-Petruskerk, Gulpen (Nl.). (foto: Heverlee, W. Peeters)
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te maken, door het te her-zeggen in de taal van de moderne, geseculariseerde mens.
Geen van de revoltes is echt gelukt. De mensen hebben wel geleerd voor zichzelf op
te komen in het gewone leven, ze hebben zich een eigen mening gevormd voor wat
politiek, cultuur en godsdienst betreft. Positief zijn ook tolerantie, pluralisme,
herbronning en verantwoordelijkheid.
De val van het communisme op het einde van de jaren tachtig heeft burgeroorlogen
en grote volksverhuizingen tot gevolg. Een golf van racisme en onverdraagzaamheid
overspoelt Europa, asielzoekers en ontheemden voegen zich bij het grote leger van
de werklozen. Het politiek engagement heeft zijn geloofwaardigheid verloren, de
sociale structuren faalden, de steden zijn onleefbaar geworden door verkeer en lawaai.
Het individualisme van de mens groeit. Door cocooning proberen de gezinsleden
zich te beschermen tegen onzekerheid, nihilisme en intimidatie door de media.
Er zijn ook hoopvolle tekenen: groeiend milieubewustzijn, acties voor de door
honger, oorlog en armoede geteisterde mensen, versobering, aandacht voor
menswaardig leven en sterven.

De moderne en postmoderne kunst
Onder invloed van de anarchistische sfeer, die het artistieke klimaat in Amerika
kenmerkte, werd in Vlaanderen vanaf de jaren vijftig afgerekend met de figuratie,
vanaf de jaren zestig met de traditionele technieken, het onderscheid tussen schilderen beeldhouwkunst. Voor het eerst in de geschiedenis dook de term antikunst op.
Naast een vorm- en voorstellingloze kunst was er sprake van op en pop art, kunst
van afval, minimal art. Veel belang werd gehecht aan de morfologie van de tekens.
Waar het mensbeeld opdook verscheen het ontluisterd door wreedheid of
oppervlakkigheid. Meerdere auteurs hebben gewezen op de relatie tussen politiek
en anarchistische kunst als ‘maatschappijondermijnende en -vernieuwende kracht’5,
terwijl in werkelijkheid de plastische avantgarde slechts aansloeg bij een klein publiek
in tegenstelling tot de muziek, de musical en de onconventionele mode die geweldig
aansloeg bij de jeugd met haar eigen subcultuur. De kunst verloor in de jaren zestig
en zeventig niet alleen haar uniek karakter, maar ook haar duurzaamheid, enerzijds
door het gebruikte materiaal en anderzijds door de aard van de kunst zelf: happening
en conceptuele kunst waarbij het denkproces, het concept tot kunstwerk werd
geproclameerd zonder plastische vormgeving.
Rond 1975 werd het post-modernisme ingeluid met mytische figuren als Josef
Beuys en de figuratief-expressieve ‘Neue Wilde’. Hun geëngageerde kunst was
provocerend, die van de ‘Wilde’ agressief, sadistisch, vaak vulgair. Toch kan na de
jaren zestig, waar normen werden doorbroken vanuit het anarchistische levensgevoel
van de tijd zelf, niet meer gesproken worden van een gemeenschappelijke anarchie.
De avantgarde-kunst die de rijke burger moest schokken werd merkwaardig genoeg
investeringsobject voor diezelfde rijke burger. Meerdere auteurs wezen er op dat de
geladen kunst van de jaren tachtig authenticiteit mist.
In een artikel van Donald Kuspit ‘Good Unwholesom Fun. The last Refuge of
Nihilisme’ (Kunstforum international nr. 121, 1993) wordt het verschil tussen de
moderne en de postmoderne kunst als volgt uitgedrukt: ‘De moderne kunst spotte
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met het heilige als inhoud van de kunst; de postmoderne kunst spot met de heiligheid
van de moderne kunst’.
Met de dood van God kwam het Niets in de moderne wereld. Het werd eerst ervaren
als een bevrijding: alles kan met de schepping en met de mens: vervuilen en
vermoorden. Weigeren het gevoel van vergankelijkheid te erkennen was
onverbreekbaar met moderniteit verbonden. Het verlies van het geloof in de mens
en de vertwijfeling in het vooruitzicht van de onontkoombare dood zijn karakteristiek
voor de postmoderne tijd. Parodie en grove sadomasochistische spot zijn het antwoord
op dat nihilisme.
Kenmerkend voor de postmoderne kunst is het vermengen van elementen uit
historische stijlen; van symbolen ontleend aan filosofie, mythe, religie, psychologie
en fysica. De kunstenaars mixen in een kunstwerk meerdere artistieke media zoals
schilderkunst, beeldhouwkunst, assemblage, grafiek, tapijtwerk, glaswerk, video en
buislicht. Als ‘fundamenteel religieus’ wordt wel eens ‘het appel aan het mysterie’
genoemd6. Maar wat betekent dit ‘fundamenteel religieus’, en moet er geen
onderscheid gemaakt worden tussen het mysterie als religieuze werkelijkheid en het
mysterieuze in de zichtbare wereld?
Is er, tussen 1963 en 1993, in het tijdperk van de ‘Kunst van het Nieuwe’ nog
religieuze kunst, die per definitie het ‘eeuwige’ uitdrukt, ontstaan?
Een eerste vaststelling is dat de religieuze kunst al in een verzwakte positie stond
vóór het Tweede Vaticaans Concilie begon. De doorbraak van het religieuze
expressionisme van Albert Servaes in de Kruisweg van Luithagen (1919) bleek
mislukt als gevolg van de afwijzende houding van de officiële Kerk, die de
schokkende nieuwe taal niet begreep en veroordeelde. Dat gebeurde opnieuw met
de Gekruisigde Christus die Germaine Richier in Frankrijk in 1951 liet ophangen in
de kerk van Assy.

Inspirerende initiatieven vóór het concilie
Als landen waar reeds vóór het Concilie een vruchtbaar klimaat werd geschapen
voor moderne religieuze kunst zijn Frankrijk en Duitsland representatief, maar ook
in Vlaanderen werden initiatieven genomen. In Frankrijk propageerde het tijdschrift
‘L'art sacré’, onder leiding van de dominikanen Couturier en Régamey, vanaf 1937
de eigentijdse religieuze kunst. Ze richtten wedstrijden in en gaven opdrachten voor
kerken aan befaamde kunstenaars zoals ondermeer aan Matisse voor de kapel van
Vence. Matisse was niet gelovig, en dat bleek geen hinder, vermits hij zelf de behoefte
voelde om het heilige te ontmoeten in stilte en teruggetrokkenheid.
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In Duitsland verscheen in 1947 ‘Das Münster’ (Zeitschrift für Christliche Kunst und
Kunstwissenschaft). De Katholiken- en Kirchentage werden telkens aangegrepen als
kans voor tentoonstellingen van moderne religieuze kunst.
Ook in Vlaanderen werd aandacht gevraagd voor het probleem van de religieuze
kunst ondermeer door dit tijdschrift ‘Vlaanderen’ (vóór 1965 West-Vlaanderen),
orgaan van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. Verschillende thematische
nummers waren geheel gewijd aan religieuze kunst7. Te Vaalbeek stichtte pater
Geroen De Bruycker van de Minderbroeders in 1956 ‘Pro Arte Christiana’, met het
doel te streven naar de vernieuwing van de religieuze kunst ondermeer door
wedstrijden rond een thema: ‘Franciscus’ (1957), ‘Christus en zijn apostelen’ en
‘Sint-Jozef patroon van de werkman’ (1958). Het resultaat van de eerste wedstrijd
werd beschouwd als een ‘interessant vertrekpunt’. Bij de wedstrijd van 1958 lag de
artistieke kwaliteit veel hoger, maar er was geen echte symbiose tussen artistieke
vorm en religieuze inhoud tot stand gekomen. Fons De Vogelaere, Luc Verstraeten,
Vic Gentils en Marcel Notebaert behoorden tot de inzenders. Luc Verstraeten toont
een jonge Christus in eigentijdse kledij met achter hem een rij apostelen, als een
aaneengesloten sculptuur tegen de achtergrond. Op het voorplan staat een stoel en
een tafel met daarop een kruik opvallend rode wijn, een fles bier, een drinkbeker en
een brood. Boven de tafel hangt een grote lamp. De wijding in het werk kan moeilijk
worden ontkend, de bierfles zal een kwarteeuw geleden schokkend zijn geweest,
maar is eigenlijk bijkomstig. Vic Gentils zond eveneens een werk Christus en de
apostelen in, een geometrisch abstract werk dat hij later De verheerlijking op de berg
Tabor (1958) noemde. Een lichtgekleurde geometrische vorm valt door kleur en
verhevenheid op in de groep, die gekenmerkt is door een verticale streving. De
Hebreeuwse letters op een soort stenen tafel verwijzen naar de Joodse herkomst van
de Heer en van de apostelen. Het is een belangrijk modern religieus kunstwerk dat
nog niets van zijn impact heeft verloren.
Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel toonde het Vaticaans
Paviljoen Civitas Dei, religieuze kunst ‘als probleem’, als een ontmoeting van
proefnemingen en tendensen.
Terzelfdertijd werd internationale moderne religieuze kunst geëxposeerd in de
‘Ars sacra’-tentoonstelling in de Sint-Pieterskerk te Leuven. Vlaamse kunstenaars
kregen zo gelegenheid kennis te maken met vernieuwende tendensen.

Inspirerende initiatieven na het concilie
Geheel in de sfeer van de herbronning, waarvoor het Concilie ijverde, richtten de
Ongeschoeide Karmelieten in 1962 een wedstrijd voor kunstenaars in om de
karmelitaanse heilige Theresia van Lisieux van haar sentimentele imago te ontdoen.
Onder het werk van de 230 deelnemers werd een houtskooltekening van Jos Hendrickx
bekroond en Achiel Pauwels zond twee sublieme keramiekbeelden in.
In West-Vlaanderen organiseerde priester Jan Ghekiere vanaf 1967 talrijke
tentoonstellingen over religieuze kunst in de kuststeden; ‘Confrontatie’ in Oostende
(1972) en ‘Religieuze thematiek’ in De Panne (1973) waren de belangrijkste uit de
reeks. In 1974 opende hij het Museum voor Moderne Religieuze Kunst in Oostende,
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waar in de bovenzalen de permanente collectie werd ondergebracht, terwijl jaarlijks
meerdere tentoonstellingen werden georganiseerd op de benedenverdieping, o.m.
van Alfred Ost, Marcel Notebaert en Romain De Saegher. Het groot aantal deelnemers
aan de wedstrijden van 1989 en 1991 met het thema ‘Het gezin’ en ‘Verzoening
onder de volkeren’, bewijst dat er nog steeds belangstelling is voor religieuze kunst;
de inzendingen bewijzen dat de religieuze openbaring steeds meer die van een
anoniem christendom is geworden, voor zover er nog van religieuze verwijzing
sprake is.
Wij willen even uitweiden over de kansen die de na-Conciliaire Katholiken- en
Kirchentage in Duitsland hebben gecreëerd voor de eigentijdse religieuze kunst en
dat aan de hand van kunstwerken die uitvoerig werden besproken in ‘Das Münster’8.
De Commissies van de Katholiken- en de Kirchentage, die merkten hoe diep de
secularisatie de jonge kunstenaars van de religie en haar symbolen had vervreemd,
richtten studiedagen en wedstrijden in voor de studenten van de Hogescholen voor
Beeldende Kunst. Het resultaat was dat, bij avant-garde kunstenaars artistieke vorm
en religieuze inhoud dichter bijeen werden gebracht. Dat is te zien bij een kinetisch
Kruis (1990) van Siegfried Ehrenfeld, gemaakt met glanzende messingsnagels op
wit- of zwartgelakte acrylgrond. Het gaat tegelijk om een esthetisch werk, maar de
problematiek van de kunst wordt opengetrokken tot een vraag naar de zin van het
leven en het lijden. Een ander voorbeeld is te vinden in de assemblagekunst van
Walter Zacharias, die met afvalmateriaal zoals een oude tafellade, een leisteenplaat
van een dak, en een stuk oud ijzer een Kruis (1990) maakte. Het is sober en
aangrijpend zoals de kruisen van Raoul Ubac in brokken leisteen. Zacharias zoekt
naar een uitdrukking van de Gans-Andere in vormen en afvalmateriaal dat hij met
groot respect behandelt. Een ander voorbeeld is de conceptuele cyclus Passionele
Stationen van Claude Sui-Bellois die met het medium copygrafie werkt en het
mensbeeld fragmenteert, wat typisch is voor onze tijd. Door het suggererend,
vervagend kopiëren doen een gekwetst corpus, twee hangende voeten, een fragment
van een arm en hand met donkere vlek, spontaan aan de Gekruisigde denken,
tenminste voor wie de symbolen kent en herkent.
De Kruisiging, een gestueel temperaschilderij van Elke Hofmann toont hoe lijden
en onrust, vertaald in open en losse schilderwijze en in contrasterende kleuren,
kristalliseren tot vrede en rust rond een in kleur en penseeltrek naar voor gehaalde
Christus aan het kruis. Deze informele kunst van openheid en dynamiek, van factuur
en geste, laat de toeschouwer toe zelf verder in het mysterie van lijden en offer door
te dringen via de verlossing en de hoop geconcretiseerd in de Christusfiguur.
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Moderne religieuze kunst in Vlaanderen
Hebben de verschillende avant-gardestijlen ook in Vlaanderen, waar een landelijke
levenswijze eerder laat naar een grootstadscultuur is geëvolueerd, ook aanleiding
gegeven tot moderne religieuze kunst?
Bij het bestuderen van de afzonderlijke kunstwerken viel op dat vooral uitdrukking
wordt gegeven aan het lijden in christelijke zin, de Moeder Gods, de heiligen die
inspirerend zijn voor onze tijd, het wonder en een aantal bijbelse motieven.

Lijden en dood
Het probleem van het lijden kan uitstekend worden ingepast zowel in de figuratieve
als in de niet-figuratieve kunst en is in de gefolterde en verarmde wereld als
werkelijkheid opvallend aanwezig.
Hugo Heyens evoceerde in Gesluierden (1978) het leed van de naamloze massa,
waarin de mens niet gemakzuchtig zijn persoonlijkheid en initiatief opgeeft, maar
waarin mensen ondergedompeld worden die arm geboren zijn of onherstelbaar
beschadigd werden door mislukkingen en vernederingen. Ze schrijden onherkenbaar,
zonder enige detaillering weergegeven, doorheen de grijsheid van het
grisailleschilderij als een diepe klacht van de machteloze mens die ten hemel schreit.
Die klacht, die vraagt om mededogen, is een authentieke religieuze ervaring die
vanuit een authentiek kunstwerk voor ons herkenbaar en verstaanbaar is. Het is een
moderne versie van het leed van de mens Job.
De dood van de mens heeft Albert Servaes bij De stervende (1910) en Georges
Rouault bij De profundis (1916) uitgebeeld

Pablo Serrano, Interpretatie van de Piëta (1972), brons 200 × 200 × 200 cm, Middelheim Antwerpen.
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Bertha Saveniers, Piëta (1968), arduin 200 cm, Tempelhof, Beerse. (foto: Antwerpen, R. Van den
Bempt)

als het ultieme moment waar het aardse leven overgaat in het eeuwige. Het is een
aangrijpend, triestig moment, maar de verwijzing naar de Gans Andere ontdoet de
dood van zijn wanhoop en troosteloosheid. Heyens schilderde in 1968 De stervende,
een oude man liggend in een laag schuurtje, waar alleen een kaars naast het kruisbeeld
wat licht verspreidt. Dat licht heeft echter naast een realistische belichtingsfunctie
ook een symboolwaarde: het maakt voor de gelovige mens in de diepste duisternis
een opening naar God.
Het lijden van Maria is een onuitputtelijk motief in de westerse kunst en werd in
alle materialen, stijlen en perioden uitgebeeld in de Stabat Mater en de piëta. In de
tuin van het gemeentehuis van Beerse staat een twee meter hoge arduinen Piëta van
beeldhouwer Bertha Saveniers. De staande Mariafiguur is stevig in het blok gehouden,
wat het hiëratisch karakter van het beeld onderstreept. Het gelaat is zonder details,
de arduinsteen is delicaat bekapt. Van Christus blijft alleen een afdruk van het met
doornen gekroonde hoofd achter. Een grote hand is naar een donkere opening in het
lichaam van Maria gericht. Het lijk is weggehaald, het leed van de dode Zoon is in
het hart van Maria achtergebleven. In het bijna abstracte en volkomen onsentimentele
beeld, herkent de toeschouwer het drama van de dood en het mysterie van het
christelijke mede-lijden, voor zover hij geabstraheerde beeldentaal begrijpt.
Volledig abstract is de Piëta in terra cotta van Francine Ballet. Maria, de bergende
is herleid tot een opengewerkte driehoeksvorm met de basis onderaan. Daarbinnen
ligt het verstijfde lichaam van de geborgene, van Christus.
De Interpretatie van de piëta, een monumentaal bronzen sculptuur van de Spaanse
beeldhouwer Pablo Serrano, opgesteld in Middelheimpark in Antwerpen, is een soort
anti-piëta geïnspireerd door wanhoop die uitzicht op verlossing uitsluit. Het beeld
kan in drie stukken uiteengehaald en opengeschoven
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Hugo Heyens, Het doek van Veronica. (foto: K. Peremans)

worden. De verminking van het lichaam van Christus blijft dus voortduren tot op
onze dagen en dat is onloochenbaar te zien in de ongerechtigheid over de gehele
wereld. Maria, in de christelijke iconografie het oerbeeld van troost en geborgenheid,
is hier echter voorgesteld als een monster, als de antipode van liefde, troost, hoop.
Een ander artistiek goed werk, Bij de dood van een rechtvaardig man, van René
De Lannoy, een soort profane piëta, is een universele aanklacht tegen het lijden in
de wereld. Er is geen verwijzing naar het mysterie van de verlossing al schreit de
vrouw in rood gewaad met uitpuilende ogen ten hemel. Dat is nog duidelijker te zien
bij de gewassen tekening (1974-76) met dezelfde titel. De hoofden, ledematen en
lichamen zijn versneden en herhaald. Maria's geopende mond met opeengeklemde
tanden, de gefragmenteerde en gebroken figuren, drukken een over-geaccentueerd
gruwelijk menselijk lijden uit, louter kapot-zijn zonder hoop.
De neo-symbolistische homo-persiflage van de piëta, Ode aan een vriend (1986),
waar B. Michielsen met de dode vriend op zijn schoot poseert, is een illustratie van
menselijk verdriet en volgens Sofie Rocher ‘het thema van de homosexualiteit
opgenomen in de religieuze sfeer’9. Vele kunstenaars hebben de Piëta uitgebeeld:
Karel Hermans, Jan Vaerten, Broeder Max, Geroen De Bruycker, Maurits Pirquin,
Anto Diez, Rik Slabbinck, Maurits Verbist, Romain de Saegher, de keramist Achiel
Pauwels en de veel jongere Willy Peeters.
Het lijden van Christus was inspiratie voor verschillende motieven: het verraad,
de geseling, de bespotting, de kruisweg, de Gekruisigde, de bewening. Die taferelen
spraken tot de verbeelding omdat ze vaak historiërend en verhalend waren, wat het
geval is met de Kruisweg van Sylvain Beerens waar de vele mensen en ook het decor
en de beweging belangrijk zijn. Daartegenover staat de Kruisweg van Luithagen van
Albert Servaes, die radicaal het historisch decor en de nevenfiguren weerde, zodat
een ‘Andachtsbild’ ontstond dat van de toeschouwer een houding van contemplatie
vraagt. Heyens, die een groot bewonderaar was van de religieuze kunst van Servaes,
heeft dat begrepen. Bij Zie de mens (1987) schilderde hij het lichaam van Christus
als een verweerd blok, waarbij door erosie uitgesleten details op vage wonden lijken
zoals de oog- en mondholte. De soberheid geeft het beeld een dramatische
geladenheid. Het is de incarnatie van het lijden dat verlossing wil worden.
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Vermoedelijk is de eigen angst en de depressiviteit van de kunstenaar hier aanwezig,
maar de individuele grenzen worden overschreden. Kwaad en leed worden religieus
geduid en artistiek vertaald in een eeuwenoude voorstelling die ook van onze tijd is.
Een merkwaardige poging om het Ecce-Homo-motief in eigentijdse taal uit te drukken
is te zien bij de Ecce Homo (1962) in gesmeed ijzer van Adhemar Vandroemme, die
er de Provinciale prijs voor beeldhouwkunst van West-Vlaanderen mee verwierf in
1962. Christus is gezeten, zoals bij de vele voorstellingen van Christus op de koude
steen, een typisch devotiemotief.
Rafaël Gorsen, met zijn sterk expressieve vormgeving en hevig temperament,
behandelt in hoofdzaak taferelen van lijden, soms in een zeer schetsmatige stijl, soms
met duidelijk vormbepalende lijnvoering op de altijd laaiende kleur. De Bespotting
en de Geseling missen de transcendentale verwijzing. Christus ligt op de grond
geknield met tussen zijn grote handen de doornenkroon; hij kijkt woest naar de
toeschouwer en het bloed staat in zijn mond. Bij de Geseling is Christus geheel
afwezig en zijn alleen de twee beulen te zien met de geselroede in de handen. Ze
huiveren als het ware voor het werk dat ze straks moeten doen, zoals veel mensen
huiveren voor het lijden dat ze in de wereld moeten brengen door onmacht, geweld
en oorlog. De vormgeving is zeer sterk verwant aan die van de triptiek Nacht over
Duitsland van Horst Strempel (Art 5/92).
Doorheen de geschiedenis van de Westerse kunst ging veel aandacht naar de
voorstelling van de Gekruisigde. De bekende Calvarie (1957) van Harry Elstrøm
met Maria en Johannes in orantehouding, expressief maar in beheerste vormgeving,
werd in 1958 tentoongesteld in Civitas Dei en beïnvloedde veel kunstenaars. Het
hangkruis van Maurice Wittouck is sterk verwant met de Verrezen Christus van
Gerhard Marcks, die in hetzelfde paviljoen hing. De Christusfiguur zweeft als het
ware met opengespreide armen en in breed gewaad gehuld,
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vóór het kruis. Het samenbrengen van kruis en verrezen Christus toont de ware
betekenis van de kruisdood. In het paviljoen Civitas Dei hing een reusachtige Verrezen
Christus, van A. Fleishman uit geslagen aluminium. Wellicht inspireerde deze
sculptuur Adhemar Vandroemme voor de Christus van het triomfkruis in de
Sint-Jozefskerk te Antwerpen.
Luc De Gheus haalde uit een stuk seringenhout, de sporen van de bewerking goed
zichtbaar latend, de Gekruisigde, een vrij traditionele voorstelling maar die opvalt
door het aangrijpend hoofd, waar een doornenkroon van ongelijk ingeklopte nagels
met platte kop, de dramatiek verhoogt. Van een totaal ander karakter zijn de sprekende
barok-dramatische beelden die Valery Stuyver uit bomen haalde, daarbij de organische
structuur van het hout respecterend. Willem Vermandere deed een poging om het
grote lijden te accentueren in een verhakkeld corpus, waarvan de armen en het gehele
onderlichaam zijn weggescheurd. Dit fragmenteren wordt vaak gebruikt in de moderne
kunst, hier is het niet gelukt, het beklemtoont alleen de waanzin en de verminking,
niet de zin van het lijden dat verlossing werd.
Heyens heeft in 1987 als Gebed tot Christus boven een kleine Calvarieberg, waarin
angstige mensen als spoken vastzitten, de hangende benen van Christus geschilderd,
in diep koud paars en vuilbruin. Dit eveneens gefragmenteerd corpus wordt overtroffen
door de meer traditionele voorstelling van De Lijdende (1985) een houtskooltekening
met een uitgerekte, sterk gedepouilleerde Christusfiguur die hij, het jaar voordien,

Hilde Van Sumere, Kruisweg.

heel symbolisch op een deur had geschilderd, omdat de dood van Christus toegang
geeft tot het leven. In de gesuperposeerde verflagen van de geschilderde Christusfiguur
breekt tussen de korrelige materie overal zacht licht door dat in het gelaat
geconcentreerd wordt. Het is belangrijk dat in de vertrapte, gemartelde en ter dood
gebrachte Christus het dematerialiserend licht, symbool van hét Licht, aanwezig is.
De tentoonstelling ‘Corps crucifiés’ die in 1992 plaatsvond in het museum Picasso
te Parijs10 toonde hoe het motief van de kruisiging kan aangewend worden buiten elk
religieus kader, en zelfs a- of anti-religieus van inspiratie kan zijn. De Cybernetische
Christus (1968) van Paul van Hoeydonck is a-religieus. De Bacon-achtige Christus
op het schilderij Wir haben das nicht gewusst van Godfried Vervisch is typisch voor
de brutale, agressieve figuratie van de jaren zeventig en is antireligieus. Het
Kruisigingsontwerp (1977) van Thiery De Cordier, bestaande uit drie interessante
tekeningen met een soort insectachtig hangend wezen, refereert alleen door de titel
naar het Calvariegebeuren, maar heeft geen enkele religieuze inhoud; dat is eveneens
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het geval met de Mortificatie van Henry Lannoye, een formalistische kruiscompositie
waarbij de bronsconstructie van het lichaam, net zoals die van De heerser (1979),
doet denken aan onderdelen van geweren.
Servaes had in 1919 een geheel nieuw type van kruisweg, binnen de traditionele
veertien staties, geschapen. Hilde van Sumere kapte in 1988, getroffen door het lijden
van de wereld, een Kruisweg uit wit Carraramarmer. In afwijking met de traditie
eindigt deze kruisweg op de verrijzenis en niet op de graflegging. De veertien
vierkante blokken zijn telkens ruitvormig en beweegbaar opgesteld op een metalen
as op de sokkel. De streng ascetische vormgeving, het licht dat meespeelt, de
zuiverheid van de materie en de vlekkeloze bewerking ervan geven uitdrukking aan
de spiritualiteit die tot het eigentijdse levensgevoel hoort, maar wortels heeft in het
christendom dat zo bevruchtend is geweest voor de Europese kunst tot aan de
negentiende eeuw. Tussen de verticale geleding in het midden van de eerste statie
en het opengespleten blok van de veertiende statie, ontwikkelen zich de kantelende
lijnen van een steeds zwaarder wordend leed. Een van de ontmoetingen is uitgewerkt
als een omraamd doorschijnend doek. Het laatste blok is als een gebroken grafsteen
en de spleet is gevuld met zuiver en stralend licht, symbool van de verrijzenis. De
veertien staties, ondergebracht in een modern kerkgebouw, kunnen het verlossend
lijden wellicht op verstaanbare wijze bij de religieuze mens brengen. Volgens
meerdere auteurs kan dat niet. Abstracte, religieuze kunst is voor hen een onding,
alleen de titels zouden verwijzen naar de religieuze werkelijkheid en de kunstwerken
zouden even goed een profane titel kunnen krijgen11. Maar dat kan evengoed gezegd
worden van figuratieve kunst. Een mummieachtige Lazarus (1985) van Bertha
Saveniers onderscheidt zich op het eerste gezicht in niets van de mummieachtige
mens die M. Hunt Stolbach in We the people (1991) in een povere krattenconstructie
heeft begraven als beeld van de onmacht van het volk in de moderne wereld. Alleen
het zorgzaam
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Joost Marechal, Maria met kind, keramiekreliëf, Maria's Rustoord Roeselare.

inwikkelen van de dode Lazarus en het kostbare marmer getuigen, bij het werk van
Saveniers, van piëteit, kenmerkend voor alle grote dodenculturen, waar overlevenden
geloven dat doden niet in het niets verdwijnen.
Het kruis is het uitgangspunt van de ascetische kunst van Dan Van Severen. In de
Kruisweg worden de veertien staties tot veertien naakte kruisen herleid (zie foto p.
1). De verticale ijzeren staaf wordt bij elke statie met een staaf aangevuld tot er
uiteindelijk een groep van veertien doorkruiste verticale staven ontstaat, zoals bij de
traditionele kruisweg. Van Severen zegt zelf dat hij het kruisteken opdringt. Dit teken
kan echter op verschillende wijzen gedecodeerd worden: op een verkeersbord is het
ondubbelzinnig en verwijst naar een werkelijkheid, de verkeerswet, die los van het
teken blijft bestaan. Het teken kan ook louter artistiek worden bekeken als element
van een abstracte compositie. In de schilderijen en tekeningen van Dan Van Severen
verschijnt het trouwens vaak samen met ruiten en rechthoeken of het wordt
gecompliceerd door de herhaling van het verticale element. Het kruisteken kan
tenslotte ook religieus worden ervaren. Wie van teken naar symbool gaat, ontmoet
immers het transcendente. Die ontmoeting is lang niet vanzelfsprekend, vraagt een
meditatief verwijlen bij het kunstwerk. Niet vanzelfsprekend mag echter niet gelijk
gesteld worden met onbestaand.12
Jan Cox maakte, met de passie van Christus als uitgangspunt, de 16-delige
‘Martelgang-cyclus’ met motieven zoals het Verraad, de Doornenkroning. Het zijn
sterk geabstraheerde, lyrische gevoelsexpressies in de zerpe kleuren die ook Arnold
Rainer gebruikte voor het overschilderde gelaat van Christus en voor een aantal
andere ‘Übermalungen’ uit de jaren zeventig. Cox schreef over Jezus en de dokters
uit deze cyclus: ‘Het is de uitdrukking van mijn gemengde gevoelens van respect en
blasphemie’13, dezelfde gevoelens die Ensor aan de hand van dezelfde motieven
uitdrukte in de reeks ‘Het leven van Christus’. Het sarcasme van Ensor is ook te
vinden in de demonen bij Christus gegeseld en bespot (1991), een aquarel van Jo De
Meester, waar de stille, haast ontstoffelijkte figuur van Christus, eerder door haat en
hoon dan door fysisch geweld naar de achtergrond en dood wordt verdrongen.
In de moderne kunst verschijnt het kruis vaak zonder corpus. In verband daarmee
wees Frans Boenders op het bestaan van een ‘atheïstisch religieuze kunst’ van Luc
Hoenraet14, die inderdaad het kruisteken vaak in zijn abstracte materieschilderijen
en tekeningen gebruikt. Zoals reeds gezegd, kan dit teken louter artistiek element
zijn, zuiver formeel worden gebruikt, maar daarom schept een kunstenaar geen
‘atheïstisch religieuze kunst’. De ‘hiërofanie’ kan trouwens ook via deze werken
plaatsvinden, omdat ze ook afhangt van de toeschouwer. ‘Het kruis is daarenboven
een van de grote identiteitssymbolen in alle culturen, voor een christen het grootste
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symbool van verlossing’15. De kans op een religieuze decodering in de Westerse
kunst is dus zeer groot.

De Moeder Gods en de Heilige Franciscus
Als uitdrukking van de oergeborgenheid is de ‘Moeder Gods’ wellicht het thema dat
in de religieuze kunst het meest werd uitgebeeld en het onderscheid met de profane
moeder-kindvoorstellingen is soms onduidelijk. Elstrøm had vóór het Concilie reeds
drie Madonna-types weer tot leven gebracht: de staande Madonna die het Kind toont
op haar arm of optilt boven haar hoofd; de streng frontale tronende Madonna die het
Kind rechtstaand of zittend op haar schoot aan het volk toont16 en de liggende
Madonna met het Kind, die teruggaat op de nativiteitsmadonna uit de miniatuurkunst.
Na het Concilie werd, als reactie op een sentimentele produktie, waarin het lieflijke
Maria-type van de Vierge Dorée (Kath. Reims) was ontaard, de voorkeur gegeven
aan bovenvermelde Mariavoorstellingen. De bronzen Madonna van Rik Van Schil
is een zuiver voorbeeld van de hiëratisch tronende Madonna, sterk gedepouilleerd,
frontaal, met de ernst en de verhevenheid van de romaanse kunst. Van Rik Bonduel,
Jef Claerhout, Berthe Saveniers zijn tronende Madonna's bekend in metaal en steen.
In de jaren zestig beeldhouwde Maurits Wittouck een volledig opengewerkt en sterk
geabstraheerd Mariabeeld voor de kerk van Beveren aan de Leie, een moderne versie
van de Moeder Gods met het kind op de arm. Achiel Pauwels wist de geborgenheid
van de Moeder Gods met kind op de arm op sobere en verheven wijze uit te drukken
in keramiek. De ernst van het gelaat, het wegwerken van details, de gesloten vorm
roepen als vanzelf op tot verinnerlijking en wijding. Joost Marechal greep voor het
keramiekreliëf voor Maria Rustoord te Roeselare terug naar het nativiteitstype: Maria
ligt met de benen uitgestrekt, het bovenlichaam iets opgeheven door de
ondersteunende elleboog. Het Kind staat recht vóór haar, zodat het aan het volk wordt
getoond net zoals bij de tronende Madonna.
Het is opvallend dat Maria steeds minder in haar verschillende
verschijningsgedaanten of in haar vele aanroepingstitels (ster der zee, koningin der
engelen, koningin van de vrede) wordt uitgebeeld.
Franciscus van Assisië is een heilige die inspirerend werkte op de moderne
kunstenaar, wellicht omdat deze realistische fran-
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ciscaan appeleert op het versoberde levensgevoel van onze tijd met zijn vraag naar
herbronning en naar respect voor de natuur. Gustaaf De Bruyne schilderde Franciscus
predikend tot de vogels nog als een intiem poëtisch gebeuren. De kleine,
gedepouilleerde Franciscus van Rik Van Schil, gezeten op een brok natuursteen is
een uitstekend werk om te bewijzen dat het bij de heilige niet gaat om de poëzie van
het vogeltje, maar om de dankbaarheid voor al het geschapene waarin God wordt
geopenbaard. In de opwaartse vlucht van het Franciscusbeeld in Sivac-steen, streng
geometrisch van opbouw, is dit duidelijk merkbaar. Hoe aartsmoeilijk het is om bij
het weergeven van het Franciscusmotief niet in een anekdotische voorstelling te
vervallen tonen de, nog als beste gerangschikte kunstwerken, van de wedstrijd van
Pro Arte Christiana, waarvan reeds vroeger sprake was. Hugo Heyens tekende met
vet krijt, in een dégradé van zachtgroen De Heilige Franciscus en Broeder Zon
(1979), een kleine man met de handen over de borst gevouwen, tegen een grote
lichtende cirkel aan. De heilige is opgenomen in het bergende duister, maar tegelijk
wordt hij onweerstaanbaar aangetrokken door het licht, dé Zon, hét licht: God. Ook
Achiel Pauwels vermeed, in de visionaire gelaatsuitdrukking van Franciscus, de
anekdote en de vluchtige poëzie, voor de weergave van het diepe schouwen in het
mysterie.

Bijbelse taferelen
Ontelbare keren gaven taferelen uit de Bijbel aanleiding tot kunstwerken.
Dat is het geval voor het Scheppingsverhaal. Vroeger werd het in hoofdzaak
figuratief en narratief uitgebeeld. De moderne mens heeft minder behoefte aan het
verhaal, hij heeft er zelfs ernstige twijfels over, de kunstenaar zoekt naar een andere
vorm. Hilde Van Sumere heeft de Genesis uitgebeeld in een reeks van zeven staande
witte marmeren cylinders, waar geometrisch-abstract het hele scheppingsverhaal in
zijn essentie aanwezig wordt gesteld: de kleine opening met licht; de zacht gebogen
lijn die licht van donker scheidt; de harde horizontale die aarde en hemel scheidt;
vier gebogen lijnen die uit één punt aan de sokkel vertrekken en naar de bovenkant
ontluiken; een aantal gebogen lijnen gaan liggen; en ten slotte vanuit een donkere
kern, beschut door overkoepelend marmer, groeit de mens.
In zijn acht schilderijen van de Genesis benadert Armand De Meulemeester
aanvankelijk de lyrische abstractie. Bij de schepping van de zon en de hemellichamen
mengt zich een figuratief element in het veld van penseelvegen: de gloeiend, rode
zon. Het figuratieve element en de vaak schitterende paradijselijke kleuren, groeien
aan naargelang de schepping haar voltooiing nadert. De reeks wil ‘een visuele
expressie zijn, ontstaan uit verwondering en bewondering om heel de schepping, en
gedragen door de ontroering die we kennen bij iedere geboorte, bij iedere lente, bij
iedere zonsondergang’17. Ook Frans Minnaert schilderde in 1973 in zijn typische stijl
in acht taferelen de Genesis.
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Rik Van Schil, Sint-Franciscus, Sivacsteen (eiland Bràc, Kroatië), 185 cm, atelier van de kunstenaar.

Het motief van Veronica met het doek waarin het bebloede gelaat van Christus is
afgedrukt als dank voor het troostend gebaar, is een motief dat doorheen de eeuwen
sterk gekleurd werd door de volksvroomheid. Een prachtig beeld van Veronica van
Mark Macken werd in 1965 in de tentoonstelling ‘Ars Sacra Nova’ in Zwijndrecht
geëxposeerd. In de moderne kunst wordt eerder afstand genomen van de figuur, voor
het afzonderlijke doek. Heyens schilderde in 1981 het Doek van Veronica, een werk
van geringe afmetingen dat een wonderlijke deelname en overgave aan het religieuze
mysterie toont, in een verstaanbare vormgeving. Door de weergave van de boorden
van het doek wordt het hoofd van Christus weggehaald uit de realiteit van het
alledaagse. In het brekend oog en de triestige mondtrek ligt de stille aanklacht, de
realiteit van het heilige gebeuren: ‘Mijn volk, wat heb ik u misdaan’. Deze
eeuwenoude voorstelling van liefde en troost heeft Heyens op een nadrukkelijke
wijze geactualiseerd zonder het karakter van tijdloosheid te verliezen. ‘Het is geen
daad van allerindividueelste oorspronkelijkheid. Het is een zuivere en krachtige
vorm-geworden belijdenis van geloof en in de geseculariseerde wereld de verheven
uitdrukking van wat christendom en christelijke compassio is’18.
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Motieven die in de religieuze kunst de secularisatie hebben overleefd, deden dat
ontegensprekelijk omdat ze op een of andere wijze appelleren aan het moderne
levensgevoel met onzekerheid en verwarring zoals De Toren van Babel (F. Minnaert)
en Babylon (R. Bonduel); het gevoel waarden te verliezen en zelf verloren te gaan,
zoals bij De verloren Zoon (Anto Carté en Broeder Max); het gevoel te vluchten en
uitgewezen te worden, zoals bij De vlucht naar Egypte (Broeder Max, Denijs
Goossens); het geconfronteerd zijn met lijden en kwaad, zoals bij Job (R. Gorsen),
Lazarus (F. De Vogelaere, B. Saveniers), Adam en Eva (P. Gilles). Het wonder is
ook een inspirerend gegeven: het wonder dat de mens teweegbrengt door Zelfgave
(F. De Boeck), en de wonderen die God teweegbrengt in de Eucharistie (F. De Boeck,
R. De Saegher), en in het Pinksterfeest (Broeder Max). Wim Van Petegem sneed in
polystreenschuim een monumentale Kerstretabel in expressionistische stijl.
Ten slotte blijkt het Laatste Avondmaal meerdere kunstenaars geïnspireerd te
hebben, sommige omwille van het dramatisch verraad van Judas, andere als maaltijd
van een gemeenschap verenigd in liefde en gegevenheid, voorbeeld van de
kerkgemeenschap. Rafaël Gorsen liet zich meermaals inspireren door het thema. In
het middendeel van de triptiek van het Laatste Avondmaal breekt een ingetogen
Christus het Brood, bijgestaan door twee apostelen. Op de linker- en rechterluik zijn
vijf apostelen te zien die, als het ware aangezogen worden door Christus. Hun gesloten
ogen, hun roerloos aanwezig zijn accentueren de heiligheid van het gebeuren en de
innerlijke dramatiek van het offer, dat nu onherroepelijk nabij komt en voltooid zal
worden. Judas valt niet op door het kenmerkend attribuut: de geldbeurs. Het verraad
is versluierd aanwezig in het hevig coloriet.
Een grote figuur uit het Oud Testament, de profeet, verloor vanaf de eeuw van de
Verlichting omzeggens zijn plaats in de christelijke iconografie. De moderne mens
bleef, verrijkt door de verworvenheden van het rationele denken, de wetenschap en
de technologie, eenzaam achter met de onopgeloste vraag naar de diepste zin van
het bestaan. De moderne kunstenaar bracht het beeld van de profeet weer tot leven.
Marcel Notebaert tekende een reeks ‘Boodschappers’ met oostindische inkt, houtskool
en krijt in zijn expressieve stijl. Het zijn niet de krachtig, bezwerende figuren zoals
de Profeet van Gargallo. Bij De bekering van Paulus (1984) ligt de
nieuw-testamentische boodschapper plat ter aarde, op de ene helft van het blad de
reusachtige voeten en handen krachteloos uitstekend; op de andere helft van het blad
wordt de duizelingwekkende val in het hoofd futuristisch weergegeven in een
golfbeweging van tientallen ogen waarboven het ongeschonden gelaat van God
verschijnt.
Francine Ballet heeft het gewaagd om in een abstracte vormgeving het mysterie
van de Drieëenheid (1980) te kappen, en tien jaar later, eveneens in zandsteen, het
wonder van de naastenliefde in Mijn naaste en ik plastisch te vertalen.
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Francine Ballet, Drie-eenheid, zandsteen, atelier van de kunstenaar.

Conclusies
Uit deze staalkaart van religieuze kunstwerken die na het Concilie en vóór 1993
ontstonden, die geen volledigheid pretendeert en waarbij niet specifiek werd ingegaan
op het werk van reeds bekende religieuze kunstenaars zoals Felix De Boeck, Romain
De Saegher, Broeder Max, Herman Jacobs en Fons Van Giel zijn verschillende
conclusies te trekken die ondersteund worden door de literatuur over hetzelfde
onderwerp.
Reeds in 1948 schreef Hans Sedlmayr (Verlust der Mitte), dat geen religieuze kunst
meer kan bestaan in onze tijd omdat waarachtige kunst vertrekt vanuit ‘die Mitte’,
vanuit God, en slechts via het zichtbaar beeld van de mens artistiek kan vertaald
worden in bijvoorbeeld plastische kunst. In de moderne kunst verschijnt de mens
echter ontluisterd, lelijk en de inspiratie komt niet meer uit het eeuwige, maar uit de
actualiteit.
Frits van der Meer merkte in 1975, dus op de drempel van de postmoderne tijd,
op dat een christelijk kunstwerk herkenbaar is aan de thematiek en niet aan de stijl.
Sedert 1800 is het overgeleverde erfdeel van de christelijke themata verloren gegaan
en de kunst werd autonoom en profaan19.
Wat tussen 1963 en 1993 als religieuze kunst in Vlaanderen wordt aangediend is, in
de enorme kunstproduktie van onze tijd, marginaal. Dat heeft twee oorzaken: de
eerste ligt bij de gemeenschap, de tweede bij de kunst.
De gemeenschap is niet meer religieus bepaald. Het godsbeeld en de religie hebben
zich teruggetrokken in gezin en kerk, waar gelijkgezinden elkaar ontmoeten. Maar
de maatschappij evolueert. In de postmoderne gemeenschap komt de religie terug in
de Stad van de Mens, zij het niet meer als bepalend voor de gehele maatschappij.
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Na het Concilie veranderde ook de christen-religieuze mens: van individualisten met
devotiepraktijken bleef weinig over, ‘Gods volk onderweg’ naar een nieuwe
geloofsgemeenschap met ook maatschappelijk engagement werd werkelijkheid. Het
groeps-ideaal wordt nog voor een groot deel uitgedrukt in oude symbolen. De
gemeenschap aanvaardt ze, draagt ze, houdt ze in stand, of legt ze na een tijdje
terzijde20. Christenen gebruikten andere tekens en symbolen in de catacomben dan
in een schitterende barokkerk. De versoberde liturgie, het herbronnen van het geloof,
moet een uitdrukking kunnen vinden in symbolen van onze tijd en die zijn er
nauwelijks ofwel zijn ze onherkenbaar en onverstaanbaar en missen ze hun doel.
Onherkenbaar en onverstaanbaar is niet hetzelfde als ongewoon. De priesters en
gelovigen kunnen opgevoed worden om het ongewone gewoon te worden.
Ook de ‘levende’ kunst evolueerde. Ze is niet meer per definitie autonoom. Er
ontstond zelfs een belangrijke sociaalen politiek-geëngageerde avant-garde. Het was
goede kunst, maar ze miste haar ‘maatschappijondermijnend en -vernieuwend’ doel,
omdat ze alleen door elitaire ‘verstaanders’ werd begrepen en bovendien vrij spoedig
als beleggingsgoed voor kapitaalkrachtige burgers diende, in het marktmechanisme
van vraag en aanbod. Voor religieuze kunst werd geen ‘kunstmatige’ vraag geschapen
via het marktmechanisme van tentoonstellingen en reclame. Vanuit de kerk was er
evenmin of nauwelijks vraag, tenzij af en toe voor beeldhouwwerk, het antwoord
van de kunstenaars was overeenkomstig.
Levende kunst is ook niet meer per definitie profaan. Een deel van de kunstenaars
heeft de ‘Diesseitigkeit’ aanvaard, maar is binnenkerkelijk religieus gebleven. Wim
Verrelst wijst er in zijn onlangs verschenen boek ‘Trots en schaamte van de Vlaming’
op, dat het uitgesproken katholiek karakter van Vlaanderen is verloren gegaan ‘maar
de vraag naar waarden en een coherente wereldbeschouwing is gebleven’20. Ook de
Europese cultuur kan het christendom niet loochenen. Normaal zou dus ook een deel
van de kunstenaars religieus geïnspireerd moeten zijn. De sociaal- en politiek
geëngageerde avant-garde was ook niet mislukt als kunst omdat ze niet autonoom
was, maar uiteindelijk verloor ze haar authenticiteit. Ook daardoor was de religieuze
kunst na 1800 gestrand. In het devoot academisme verscheen én de kunst én de religie
in staat van verval door gemis aan authenticiteit.
Het is overdreven te stellen dat de sociaal- of politiek geëngageerde kunst het
gemeenschapsideaal uitdrukte van de gehele maatschappij. Het is dus ook niet nodig
dat een moderne religieuze kunst het gemeenschapideaal uitdrukt van de hele
maatschappij zoals dat in de middeleeuwen was.
Het probleem van een marginale religieuze kunst ligt dus gedeeltelijk in de
afwezigheid van aansprekende religieuze symbolen, gedeeltelijk in de vele kunststijlen
die het levensgevoel uitdrukken van de geseculariseerde mens, maar ook gedeeltelijk
in de ‘individualistische verkankering van onze cultuur en in de onmacht van de
individuele mens om de individuele taal van de ander te verstaan’21. Dat geldt evenzeer
voor de profane als voor de religieuze kunst.
Blijven ‘religiositeit en levende kunst totaal verschillende entiteiten’22? Of groeien
ze in de postmoderne tijd terug naar elkaar toe? Kan geen nieuwe levende religieuze
kunst ontstaan met vernieuwde symbolen als de boodschap van het Evangelie
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her-gezegd is en weer ruimte in de geseculariseerde wereld krijgt? Het hangt af van
het antwoord op de vragen: hoelang duurt de onmacht van het geloof, en hoelang de
onmacht om uit dit verkankerend individualisme van de Europese cultuur te geraken?
Rector Brugmans wees hoopvol naar de nieuwe kerkbouw. Ze is uitdrukking van
een nieuwe gelovige gemeenschap die haar ‘oude schaapachtigheid’ verloren is. Zou
dat ook niet kunnen gebeuren voor de plastische kunst als er meer aandacht voor
komt? ‘Kunst is de spiegel van een groepsideaal’ en bestaan er idealen die
gemeenschapsvormend zijn en buiten het domein van de religie vallen - dat woord
in zijn breedste betekenis gebruikt? Wie zegt dat het christendom niet meer de ziel
van Europa kan zijn, zou zijn hoop elders moeten stellen, maar er is geen ‘elders’23.
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Liturgie en Vlaamse kunst na 1963
Jean Luc Meulemeester
Niemand zal ontkennen dat het Concilie van Trente (1545-1563) en het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965) van wezenlijk belang waren voor de verdere evolutie
van de Rooms-Katholieke Kerk. Op het gebied van de liturgie gebeurden toen
duidelijke en essentiële veranderingen. Zeker vóór 1965 wilde de Kerk de eredienst
met zo'n groot mogelijke luister vieren. Dit uitte zich op heel wat terreinen: uit dure
marmersoorten werden altaartafels gekapt, met kostbare stoffen werden luxueuze
paramenten geborduurd, zeldzame edele metalen vormden grondstoffen voor het
met (half)edelstenen versierd liturgisch vaatwerk... Kunstenaars volgden gewillig.
De Kerk en haar gemeenschap besteedden veel geld aan haar gebouwen en aan de
inrichting ervan: tot eer en glorie van God. Inhoudelijk kauwden de kerkleiders voor
wat schilders, beeldhouwers, architecten, wevers, edelsmeden, koperslagers, tingieters,
legwerkers, borduurders moesten realiseren. Het geheel paste in de sfeer van een
triomferende Kerk. En de arme gelovigen beaamden het volkomen.
De tijden veranderden, de liturgie ook. Het terugkeren naar het oorspronkelijk
karakter van de vroeg-christelijke kerk hield een duidelijke en algemene versobering
in. Het tanende, rijke Roomse leven werd bruusk afgebroken. De Constituties en
decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie stelden onomwonden dat
de ordinarii een kunst moest stimuleren en steunen die echt gewijde kunst is. Er
diende meer aandacht geschonken aan schoonheid dan aan praal. En dit gold evenzeer
voor liturgische gewaden en sieraden.
De liturgische vernieuwing veranderde het interieur van een bidplaats vrij
diepgaand, hoewel er weinig concrete richtlijnen werden gegeven. Vaak inspireerde
het ene bisdom zich op het andere en wat in het begin oogluikend werd toegestaan,
werd langzamerhand definitief. Maar ging dit niet dikwijls zo?
In heel wat bidruimten werden de knielstoelen door aangenamere en rustgevende
zitstoelen vervangen. Voortaan lag de

Binnenzicht in de St.-Rochuskerk van Aarschot, gebouwd door M. Dessauvage. Bemerk de eenvoudige
houten altaartafel en de soberheid van de koorruimte.

nadruk van de liturgische viering op en rond het altaar. Dit kerkmeubel verdient
inderdaad een bijzondere aandacht en straalt een grote symbolische kracht uit. In
feite is dit niet nieuw, want de jezuïeten legden daar in de 17de eeuw al nadruk op.
Ook de doopvont kreeg nu dikwijls een plaats in het koor of de absis. Die ruimte
werd eigenlijk grondig heringericht, versoberd. Inspiratie werd gevonden bij de
vroeg-christelijke en Romaanse cultuur, die zeker als eenvoudig functioneel en toch
als krachtig kan omschreven worden. Voorbeelden daarvan vinden we terug in de
na 1963 nieuw geconstrueerde bidplaatsen of in de totaal heringerichte kapellen,
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zoals in de St.-Rochuskerk van Aarschot (zie afb.), in de St.-Jozefskerk van
Willebroek en in de kapel van het Gentse St.-Lievenscollege, alle van architect Marc
Dessauvage. Het monumentale hoofdaltaar in de bestaande, oudere kerken kon geen
dienst meer doen. De priester keek nu naar de gelovigen, wat voor hem en de
kerkgangers een grote verandering en aanpassing betekende. Het altaar werd ook
naar voren geschoven. Een vlug samen getimmerd specimen, gemaakt volgens de
afmetingen van het pré-conciliaire antependium - die men niet wilde afschrijven -,
bleek voldoende. Waarom niet een in hedendaagse design ontworpen exemplaar?
Of een tafel die stilistisch samen ging met het kerkinterieur? Is een tafel niet het
meubel bij uitstek om de eucharistische maaltijd te vieren? Bloemen, aangepast aan
de christelijke kalender en aan de jaargetijden, en kaarsen zetten samen met een
geschikt altaarkleed de eredienst alle luister bij en geven een feestelijk karakter.
Het verplaatsen en de oriëntatie-verandering van het altaar hielden nog een aantal
wijzigingen in. Het tabernakel, dat sedert de Onderrichtingen van de Milanese
aartsbisschop Carolus Borromeus (1538-1584), centraal op de mensa werd gezet,
diende een andere plaats te krijgen. Wanneer het oude hoofdaltaar niet werd
afgebroken, bleef het daarin verwerkte tabernakel in gebruik. De Vlaamse kunstenaar
Camille Colruyt realiseerde in de jaren zeventig op het lichtrood-marmeren hoofdaltaar
van de bovenkerk van Maria-Boodschap in Nazareth (Israël) een metalen piramidale
constructie als tabernakel. Deze kunstenaar uit Halle vervaardigde nog andere
hedendaagse liturgische objecten: deksels van doopvonten, kruisbeelden, kruiswegen,
kromstaven en de paaskandelaar van de abdij van Orval. Dikwijls kwam er een totaal
nieuw tabernakel, verwerkt in de muur of rustend op een sokkel. Hier naderen we
de middeleeuwse sacramentstoren, daarom niet steeds wat de stijl of de symboliek
betreft. Het Nationaal Museum van Kopenhagen conserveert zo'n houten middeleeuws
exemplaar, dat qua vorm zeker het huidige dicht benadert. Voorbeelden daarvan zijn
ook in Vlaanderen legio. Vooral de deuren ervan zien er dikwijls als kunstvolle
creaties uit. Enkele kunstenaars, zoals S. Claeys en P. Lateur ontwierpen en
realiseerden er voorbeelden van. Hier moet zeker de naam van Roger Bonduel vermeld
worden. Deze Westvlaming werkte dikwijls in brons en voerde geregeld dergelijke
tabernakels uit. Ook (binnenhuis)-architecten maakten er tekeningen voor, meestal
in het kader van een totale herinrichting
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Het hoofdaltaar van de Kerk van de Annunciatie in Nazareth (Israël). Erboven prijkt het
piramidaal-vormige tabernakel van Camille Colruyt. (foto: Brugge, J.L. Meulemeester)

van het koor- of absisgedeelte. Zo ontwierp Marc Dessauvage een tabernakel in tin
voor de parochiekerk van Lauwe. Vermelden we verder Raf Verjans uit Tongeren
die met uiteenlopende materialen sacramentstorens smeedde. Pas later werden ook
altaren ontworpen, die dikwijls uit een blokvormige constructie bestonden. In
Vlaanderen zijn ze dikwijls in eik. De Leuvense St.-Pieterskerk bezit zo'n specimen
in graniet van Jean Willame. Vooral in het buitenland bestaan heel fraaie creaties in
dit verband, ook enkele die in Romaanse of in gotische kerken uitstekend tot hun
recht komen.
Door het altaar dichter bij de gelovigen te plaatsen en door opnieuw ambo's en/of
lezenaars vooraan op te stellen, zodat een grotere nadruk werd gelegd op de
woorddienst, verloor het koor zijn functie. In vele kerken ontstond zo een grote open
ruimte, leeg en kil. Vooral in oudere kerken komt dit zo over. Moderne orgels en
zitplaatsen voor de zangers worden er soms in opgesteld, wat niet steeds de liturgie,
het muzikale en het esthetische ten goede komt. Heel wat koorruimten verloren totaal
hun functie: het altaar kwam op een trappenpodium voor het doksaal of voor de
communiebank. Die laatste heeft ten andere geen liturgisch nut meer, werd
afgebroken, opzij gezet of delen ervan deden pastoors passen in het nieuw gemaakte
altaar. De middeleeuwse en dus eeuwenoude symboliek

Roger Bonduel uit Brugge vervaardigde heel wat tabernakels. Hier een tinnen exemplaar met sokkel
uit 1988-1989 voor de kapel van het klooster ‘Eyckendal’ in Essen-Kapellen. (foto: Brugge, D.
Bonduel)
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ging daardoor verloren, maar een nieuwe ontstond. Het altaar, de lezenaars... staan
nu centraal in de viering van de kerk, in het midden van de windrichtingen en kunnen
in die zin het geloof over de gehele aarde verkondigen.
Het mengen van hedendaagse en oude liturgische objecten was nu ook in: barokke
balusterkandelaars sierden voortaan het blokvormige altaar in teak, rococozetels
stonden achter een lezenaar in plexi, de deuren van de afgebroken communiebank
vormden het onderstel van de nieuwe credenstafel... Dit gold eigenlijk eveneens voor
de paramenten. Heel wat priesters lieten aurifrisia van oude gewaden op nieuwe
overbrengen. Met het ophangen van een Oosterse ikoon en een brandende kaars tegen
een afgekapte bakstenen muur wordt een bepaalde intieme sfeer gecreëerd. Maar is
dit wel de oplossing? Mogen onze Vlaamse kunstenaars geen aansprekende religieuze
kunst meer aanbrengen? Deze soms kritische benadering betekent niet steeds een
afkeuring, wel een vaststelling. We betreuren echter dat door die herinrichting een
deel van het kunstpatrimonium verdween, ondanks de verwittiging van de al geciteerde
Constituties en decreten: ‘De ordinarii moeten er zorgvuldig voor waken dat geen
liturgische benodigdheden of kostbaarheden vervreemd worden of te gronde gaan:
het zijn immers de sieraden van het godshuis’.
Ook wat de paramenten betreft, kregen we een snelle verandering. Een aantal,
zoals de superplie, de dalmatiek, de manipel en de koorkap, bleven voortaan
onaangeroerd in de sacristie liggen. Dit paste uitstekend in de algehele versobering.
Wat de kazuifel betreft, evolueerde de vorm meer en meer naar de Grieks-Romeinse
paenula: een wijd gesloten en vrij lange cape, zonder mouwen, met een opening voor
het hoofd. In feite dus een teruggrijpen naar de vroeg-christelijke cultuur.
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Die evolutie was al een tijdje bezig. Als voorbeelden verwijzen we naar een reeks
paramenten die de benedictinessen van de Brugse St.-Godelieveabdij in het begin
van de jaren vijftig naaiden als pontificaal gewaad voor de H.-Hartbasiliek van
Koekelberg (zie afb.). Die liturgische gewaden werden ontworpen door glazenier
Michel Martens en getuigen van een vrij grote eenvoud. De streng meetkundige
vormentaal en de banden ervan, die een duidelijke invloed van de glas-inloodkunst
verraden, vertonen niettemin een symbolische inhoud. De zilveren koorkapafsluitingen
werden eveneens door Martens ontworpen en uitgevoerd door het toen nog bestaande
edelsmidsatelier J. en P. Vandamme uit Brugge.
De sobere vormentaal is trouwens kenmerkend voor de kerkelijke borduurkunst
na 1965: een sterk gestileerde figuratie, vlotte lijnen, onopgevulde motieven,
overduidelijke symboliek, een sober kleurenspel en minder luxueuze stoffen. Het
gebruik van andere, meestal goedkopere materialen houdt niet noodzakelijk een
vernieuwing in. Zwart verdween als liturgische kleur. Het laten wegvallen van de
versiering maakte de paramenten zeker goedkoper. Vergeten we ook niet dat het
esthetische in menig geval plaats maakte voor het gemakkelijk draagbare en
gecommercialiseerde gewaad. Bij die kazuifels behoorden dikwijls aangepaste altaaren lezenaarsdoeken en gonfalons, die met kleuren (wit, groen, paars en rood) en
motieven het kerkelijk jaar illustreerden. Veel borduurateliers bleven er echter niet
meer over. De bestellingen verminderden en firma's sloten voorgoed hun deuren.
Wat Vlaanderen betreft, kunnen we er momenteel nog twee aanwijzen, beide in
Brugge. De firma Slabbynck verkreeg wereldfaam, maar ging de commerciële toer
op. Kunst en economische bedrijvigheid gaan niet dikwijls samen. Ook de firma
Arte, die in 1981 de activiteiten van Grossé overnam, vervaardigt dergelijke gewaden,
maar creëert daarnaast met de hand geweven

De voor- en achterkant van een koorkap uit het pontificaal ornaat van de H. Hartbasiliek in
Koekelberg. Dit liturgisch gewaad werd in de jaren vijftig ontworpen door M. Martens en uitgevoerd
door de benedictinessen van de Brugse Sint-Godelieveabdij. (foto: Koekelberg, M. De Vlaminck)
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Handgeweven kazuifels van de Brugse firma Arte. Vooral het kleurenspel, de vlotte lijnvoering en de
meetkundige versierselen vallen op.

wollen kazuifels, die meer dan vernieuwend overkomen, ook qua vorm en snit (zie
afb.). Het zijn meestal kleurrijke, met vlotte lijnen en met meetkundige motieven
geconcipieerde gewaden.
De gehele vereenvoudiging van de liturgie na 1965 hield eveneens in dat de
geestelijken het nut van het dragen van een kazuifel niet meer inzagen. Dit betekende
dat meer aandacht werd besteed aan de albe en stola. Beide kregen een andere snit.
De symbolische witte kleur van de albe werd dikwijls door beige tinten, uitgevoerd
in grof geweven stoffen, vervangen. Op de wijde mouwen kwam borduurwerk. Kant
was uit den boze, want dit ajourwerk liet de broekspijpen of mouwen van de priester
zien, daar hij geen soutane meer droeg. Achteraan lieten de ontwerpers soms een
kap aanbrengen. De piëteit van het monnikwezen probeerden ze erin over te brengen.
Ook een rol- of opstaande kraag kwam voor. De stola's werden langer en breder,
zeker onderaan. Het kettinkje, bovenaan, hield de stola op zijn plaats. Ze werden
opgesmukt met duidelijk herkenbare tekens, zoals brood, vissen, water, druiven,
vuur... of met gestileerde bijbelse taferelen. De laatste jaren treedt opnieuw een
vereenvoudiging op, zowel qua vorm als qua versiering. Ook de diakenstola onderging
een gelijkaardige ontwikkeling. Sedert enkele jaren loopt nu ook een rechte band
van de schouder neer. Dit is eveneens een uit het oosten overgenomen element. Of
die evolutie vernieuwend is, kan in vraag worden gesteld.
Wat het liturgisch vaatwerk betreft kunnen we vrij kort zijn. Momenteel wordt er
in Vlaanderen geen kunstvol kerkelijk edelsmeedwerk vervaardigd. De grote ateliers,
zoals o.a. Vandamme en Speybrouck, die nog tot in het begin van de jaren zestig
actief waren, verdwenen. Onvoldoende bestellingen, te dure grondstoffen en het
ontbreken van hooggeschoolde edelsmeden vormden de oorzaak. Ook bij die objecten
trad in de jaren vijftig een versobering in. Uit die periode dateren nochtans enkele
fraaie realisaties, zoals van V. Kockerols, W. Ceyssens, W. Ibens en W. Tuyls. De
kelken na ca. 1965 grijpen eveneens naar de Romeinse en vroeg-christelijke cultuur
terug. Kunstenaars en priester opteerden dikwijls voor
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het eenvoudige sobere cilindrische bekertype in goedkopere materialen. Dit
beantwoordde volkomen aan de sfeer van het Tweede Vaticaans Concilie. Als
illustratie vermelden we een exemplaar (zie afb.) van Carl de Naeyer uit 1966,
bewaard in het Provinciaal Museum Sterckshof in Antwerpen, dat als een
schoolvoorbeeld in dit verband kan doorgaan. Het gebruik van email als versiering
was mode, dit naar het voorbeeld van de Zwitserse goudsmid Meinrad Burch-Korrodi.
Ook Michel Vernimme tekende zo'n liturgisch vaatwerk. Roger Bonduel realiseerde
enkele eerder traditioneel geïnspireerde kelken, cibories en patenen. Die kunstenaar
gebruikte als materiaal o.a. nikkel, messing en zilver. In dit metaal voerde hij ook
abstract getinte reliekhouders uit. Ze getuigen niet alleen van een talentvol métier,
maar evenzeer van een strenge degelijkheid. Hij werkte eveneens in brons, ijzer en
verschillende soorten staal. Van zijn hand bestaan tevens enkele figuratieve
borstkruisen. Marc Dessauvage ontwierp eveneens wat liturgisch vaatwerk. In die
periode ontstonden ook grotere metalen patenen of schaaltjes, om de communie uit
te delen. Ze werden dikwijls in de vorm van een vis gesmeed, waarbij de staart een
gemakkelijk handvat was. Het binnenste vergulden bleek

Verguld koperen kelk (h.: 17,7 cm), uitgevoerd door Carl de Naeyer in 1966, in de vorm van een
beker, met op de wand een vis- en kruismotief in lakwerk. De mondrand en het binnenste zijn in
verguld zilver. Het liturgisch voorwerp wordt bewaard in het Provinciaal Museum Sterckshof in
Deurne. (foto: Deurne: Museum Sterckshof)

Ciborie in verzilverd en verguld messing. Uitgevoerd in 1992 door Roger Bonduel voor de kapel van
het klooster van St.-Jan in Damme. (foto: Brugge, D. Bonduel)

geen noodzaak meer. Het ander liturgisch vaatwerk kende evenzeer een grote
versobering, wat esthetisch zeker als minder geslaagd overkwam. Glazen ampullen
op inoxschoteltjes kunnen we moeilijk appreciëren. Keramiek valt dan nog best mee.

Vlaanderen. Jaargang 42

Fraaie voorbeelden van liturgisch vaatwerk in aardewerk werden door Antoine de
Vinck uit Brussel gebakken. De monstrans geraakte, zelfs in de liturgie, totaal op de
achtergrond. Goedgeslaagde hedendaagse voorbeelden daarvan, kunnen we trouwens
niet aanhalen. Ze blijven duidelijk vastankeren aan het verleden.
Dit beknopt overzicht is niet volledig, maar bevat toch de tendensen en accenten
van wat de Vlaamse liturgische kunst tussen 1963 en 1993 te bieden had. We kunnen
alleen de hoop uitdrukken dat in de toekomst zowel Kerk als kunstenaars zich zullen
inspannen om liturgische kunst met meer ‘eer en glorie tot God’ te realiseren.
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Liturgische muziek in Vlaanderen na het Tweede Vaticaans Concilie
Luk Vanlanduyt
De grote veranderingen die de liturgische muziek - wij beperken ons hier vooral tot
de vocale muziek - in Vlaanderen ondergaan heeft, worden pas duidelijk als men de
situatie van na Vaticanum II vergelijkt met die van vóór het Vaticaans concilie.
Vandaar dat hier eerst de voorgeschiedenis geschetst wordt. Een voorgeschiedenis
in drie stappen.

Voorgeschiedenis I: de gregoriaanse restauratie in de 19de eeuw
(1860-1903)
De liturgische muziek heeft sinds de helft van de 19de eeuw een hele omwenteling
doorgemaakt: de algemeen verspreide basis voor het gregoriaans, de Medicaea-uitgave
van 1614, werd grondig betwist wat tot een nieuwe studie van het gregoriaans en de
kerkmuziek in het algemeen leidde. Solesmes, Regensburg en Mechelen werden
plaatsen van grondig onderzoek.
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Een typische bladzijde uit bundels van voor 1950: geestelijke en devotionele liederen met een soms
bijzonder ‘plastische’ tekst. Deze liederen waren bedoeld voor momenten (bijv. het H. Lof) buiten de
eigenlijke eucharistieviering. (blz. uit het Vlaams Hossana dat heel goed verspreid was).

De rol van Vlaanderen is hier niet onbelangrijk geweest. J. Lemmens (1823-1881)
schreef na een privé-audiëntie bij Leo XIII in 1878 een brief aan de paus, waarin
men het volgende kon lezen: ‘De huidige kerkzang vertoont erge muzikale
onjuistheden, en het zou een glorietitel te meer zijn voor uw Pontificaat, indien uwe
Hoogheid, door het in eer herstellen van het gregoriaans, aan de wereld wilde duidelijk
maken dat de Kerk op de voorposten weet te staan...’
J. Lemmens vond geen gehoor bij de H. Stoel, want die had in 1871 het privilegium
voor gregoriaanse muziek aan de uitgeverij Pustet gegeven en dan nog wel voor de
duur van 30 jaar. In 1879 stichtte Lemmens op aandringen van de Gentse priester
Pierre Van Damme het nu nog bestaande Lemmensinstituut en werd de
St.-Gregoriusvereniging opgericht naar analogie van de Duitse Cäcilien-Verein
(1867) en de Nederlandse St.-Gregoriusvereniging (1877). In 1881 verscheen het
tijdschrift Musica Sacra voor de eerste keer. Belangrijk is nog dat in 1872 de familie
Desclée in Maredsous een eigendom ter beschikking stelde voor een Duitse groep
Benedictijnen die het gregoriaans zong volgens de methode van Solesmes. De
uitgeverij Desclée kreeg van de abdij van Solesmes de opdracht om de
standaardwerken voor het verdere gregoriaanse onderzoek uit te geven.
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Vanaf 1880 won de methode van Solesmes tijdens congressen en in de vele studies
meer en meer aandacht. Naarmate het jaar 1901 - als het privilegie van de uitgeverij
Pustet zou vervallen - naderde, werden vooral in Rome van diverse zijden pogingen
ondernomen om de overheid te bewegen tot een nieuwe uitgave, volledig gestoeld
op de verworvenheden van Solesmes. De hoop ging onverwacht vlug in vervulling
toen na de dood van Leo XIII kardinaal Sarto paus werd onder de naam Pius X. Deze
prelaat had tien jaar tevoren locale maatregelen genomen die getuigden van sympathie
voor Solesmes. Nauwelijks verkozen schreef hij het Motu Proprio: Tra le sollecitudini
(1903), een document dat de liturgische muziek in Vlaanderen grondig beïnvloedde.

Voorgeschiedenis II: het Motu Proprio en de liturgische muziek vóór
Vaticanum II (1903-1950)
Het Motu Proprio van Pius X vermeldt de vele misbruiken die ‘Gods huis ontluisteren’
en bevat naast het nieuwe principe van ‘participatione attiva’ of werkdadige deelname
van de gelovigen een instructie ‘waaraan wij als aan een rechtsgeldig wetboek van
de gewijde muziek uit de volheid van ons apostolisch gezag kracht van wet verlenen,
en waarvan wij aan allen eigenhandig de meest nauwgezette onderhouding opleggen.’
Het Motu Proprio bevestigde het gregoriaans als het ideaal van de gewijde muziek,
erkende dat de klassieke polyfonie (Palestrina...) dit ideaal zeer nabij kwam en sloot
de opera-stijl en de profane moderne muziek uit van de ‘gewijde’ muziek. De
liturgische teksten - en dus ook de liedteksten - moesten in het Latijn zijn en door
de kerkelijke overheid goedgekeurd worden. De zangers - vrouwen mochten geen
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Een typische pagina uit bundels tussen 1950-1965: de liederen zijn meer bijbels en bedoeld om tijdens
de eucharistie te zingen. (blz. uit M. Weemaes, Spreekt tot elkander in Psalmen)

deel uitmaken van het koor - moesten koormuziek brengen en een geestelijk gewaad
dragen. De solo-zang mocht niet overheersen. Orgelbegeleiding was toegestaan, een
orkest slechts bij uitzondering. De piano was verboden en een muziekkorps mocht
slechts processies buiten de kerk begeleiden. Middelen voor de uitvoering van het
Motu Proprio werden commissies, scholae cantorum, gregoriaanse lessen in
seminaries en colleges. De oprichting en het steunen van kerkmuziekscholen werd
sterk aanbevolen.
De periode vanaf het Motu Proprio tot aan de jaren '50 is in Vlaanderen gekenmerkt
door veel inspanningen om de liturgische muziek te verbeteren, maar ook door veel
mislukkingen. Inspanningen kwamen onder meer vanuit de St.-Gregorius- en
kostersverenigingen, (knapen)koren, het Lemmensinstituut, de ‘Liturgische Weken’
of ‘Misweken’.
Componisten die voor nieuwe werken zorgden zijn: A. Desmet, J. Van Nuffel, F.
Verhelst, Marinus de Jong, A. Meulemans, F. Peeters... Het muziekonderricht verliep
echter niet vanzelf. In 1933 schreef Van Nuffel: ‘De tijden zijn niet rijp om een
werkelijke en algemene volksdeelname door te drijven, maar wel is het hoog tijd om
het volk muzikaal op te leiden van kindsbeen af... De grondslagen der
kerkmuziekbeweging zijn niet gelegd... Er is een tekort aan bekwame aanvoerders
en gezaghebbende kerkmusici.’ Het zou tot de oprichting van het Secretariaat voor
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Muziekopvoeding (1945) duren vooraleer men kon spreken van een algemene
muziekopleiding voor de studenten aan de normaalscholen. Ondertussen was de
toestand op de ‘hoogzalen’ van kleine parochies soms meer dan bedroevend: ‘wat
we zo dikwijls in zekere kerken horen spelen: kerkelijk-ongeschikte uittreksels van
Mozart, Beethoven, toneelmuziek van R. Wagner en vooral stukken uit belachelijke
en totaal waardeloze verzamelingen, hedendaagse “klets” die nergens klinkt’, aldus
de organist van Borgworm, E. Humblet, in 1937. De volkszang was niet algemeen,
ook al waren de volksmisboeken goed verspreid. Vanaf 1912 was buiten de liturgie
weer aandacht gegroeid voor het geestelijk lied in de volkstaal, onder meer dank zij
R. Ghesquière, A. Moortgat, L. de Vocht en L. Cuppens. Enkele bijzonder veel
verspreide boeken zijn: het Vlaamse Hossana, Jaarkrans van Geestelijke liederen
rond den Haard, De Godvruchtige zanger, 100 geestelijke liederen... Die geestelijke
liederen functioneerden tijdens niet strikt liturgische diensten zoals het Lof, de
Kruisweg, en diensten van de Mariaverenigingen, de H. Hartbonden (Sursum Corda,
1942) en de Katholieke Bewegingen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de discussie
omtrent volkstaal-gregoriaans meer en meer diepgaand. De vooravond van Vaticanum
II is ingeluid.

Voorgeschiedenis III: de incubatietijd vanaf 1950 tot 1963
Rond 1935 werd de Bet-sing-messe van Pius Parsch - een gelezen mis met liederen
in de volkstaal - in Vlaanderen afgewezen: het Latijn zorgde voor een kerkelijke
eenheid, het gregoriaans had een mystieke dynamiek en ‘die methode lijkt me meer
geschikt voor het Duitse volk dan voor ons’, aldus R. Ghesquière. Na de 2de
Wereldoorlog was er wel een vernieuwde aandacht voor, maar dan in Nederland
onder leiding van E. Bruning, lid van de in 1951 opgerichte Raad voor de Nederlandse
Volkszang. In 1955 verscheen van Pius XII de encycliek Musica Sacrae, gevolgd
door de instructie van 1958 waarin de godsdienstige volkszang wel erkend, maar
toch vrij beperkt werd. In het Vlaamse parochieleven en de lagere school werd vanaf
1955 de belangstelling voor het kerklied in volkstaal groter, terwijl het (onverzorgd
uitgevoerde) gregoriaans meer en meer plaats moest inruimen. En dat gold ook voor
andere landen waar mensen opstonden om gaandeweg nieuwe teksten en melodieën
aan te reiken. Enkele namen zijn: J Gelineau, L. Deiss, F. Mehrtens, G. Smit, G.
Devos, H. Meinders, L.J. Pollmann, H. Oosterhuis, R. Middelhof, J. Hanoulle, L.
De Vocht en zijn zoon J. De Vocht, M. Weemaes en I. De Sutter. De teksten werden
niet zozeer geput uit de volksdevotie - zoals dat in vroegere tijden wel gebeurde -,
maar uit de bijbel en vooral de psalmen. In Vlaanderen verschenen het Nederlandse
Psalter, Lof- en Avondpsalmen, Psalmen voor volkszang, Misgezangen en Psalmen,
Liederen bij de leesmis, Psalmliederen voor ons volk en Spreekt tot
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In 1977 verscheen het eerste Vlaamse officiële liedboek na Vaticanum II: ‘Zingt Jubilate’: een
verzamelbundel met uiteenlopende tradities uit Vlaanderen en Nederland. Het is niet toevallig dat
de titel van dit zangboek ontleend is aan een Nederlands lied: zowat de helft van de liedbundel bestaat
uit Nederlandse gezangen.

elkander in psalmen. De periode van 1950 tot 1963 kan men terecht de incubatietijd
van het geestelijk lied noemen. Belangrijk is nog dat in 1958 de Interdiocesane
Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) opgericht werd en dat de subcommissie
kerkmuziek de taak kreeg om het kaf van het koren te scheiden.

Vaticanum II
Zestig jaar na het Motu Proprio beleeft de liturgische muziek met het Tweede
Vaticaans concilie een enorme omwenteling. De constitutie Sacrosanctam concilium
(1963) benadrukte de actieve deelname van de gelovigen en kende daarom een
ruimere plaats toe aan de volkstaal. Artikel 114 van de constitutie werd een ware
struikelsteen: ‘De schat van de kerkmuziek moet met de grootste zorg bewaard
worden en gecultiveerd...’ Het artikel is een compromistekst waarbij enerzijds recht
wil gedaan worden aan hen die het gregoriaans willen behouden, en anderzijds ruimte
geschonken wordt aan hen die de zang in de volkstaal wilden stimuleren. De
controverse leidde zo tot de compromistekst van de latere instructie Musicam Sacram
(1967) alhoewel daar het gregoriaans als de eigen zang van de Romeinse liturgie de
eerste plaats moet bekleden ‘in de gezongen liturgische handelingen die in het Latijn
gecelebreerd worden’. Ook andere instrumenten dan het orgel zijn welkom volgens
de instructie, maar ‘instrumenten die volgens het algemeen gevoel en het gewone
gebruik slechts passen bij de profane muziek, zullen geweerd worden uit de liturgische
handeling’. En tenslotte krijgt ook de vrouw een terechte plaats in het koor.
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De liturgische muziek na Vaticanum II in Vlaanderen. Enkele historische
momenten, hoofdlijnen en kenmerken
De sterke wijzigingen (volkstaal, rol van het koor, belang van de volkszang en het
‘kerklied’) leidden oorspronkelijk tot een chaos, een zoeken in allerlei vormen. J.
Joris, de toenmalige directeur van het Lemmensinstituut, schreef in 1967: ‘het is nu
eenmaal ons lot te wonen in de “opengebroken straat”: het glimmend nieuwe asfalt
ligt er nog niet, maar rioleringen komen bloot, veilige stoepen worden omgewoeld...’
Nieuwe vormen werden aangereikt: beatmis, jongerenmis, jeugdmis met elektrische
gitaar en drums. Melodieën werden ontleend aan Negro-spirituals en de
amusementswereld. Tegen alle principes van actieve deelname in, kreeg het religieuze
chanson ook meer aandacht. De vragen omtrent de jongerenmis werden dan ook het
onderwerp van het colloquium in 1968 waarbij ‘zwijgende voorzichtigheid’ de
hoofdtoonaard werd in het beschrijven van de nieuwe genres. Ook de ICLZ zou dit
rustig standpunt delen en tegelijk uitnodigen om een degelijk liedrepertorium op te
bouwen. De ICLZ (met als leden: J. Joris, P. D'Haese, F. Berkenbos, I. De Sutter, J.
Hanoulle, J. Lerinckx en J. Schrooten) publiceerde daartoe zoals in Frankrijk
losbladige fiches met liederen die in beperkte kringen beproefd waren. In 1974 waren
er al een 280-tal liederen verzameld. Ondertussen zorgden de nieuw opgerichte
koorfederatie ‘het Madrigaal’ en de professoren van het Lemmensinstituut voor
begeleidingen bij de ICLZ-liederen, zangavonden en weekendcursussen. Het tijdschrift
Adem verving Musica Sacra en valt in de eerste jaargangen op door een uitnemende
gedrevenheid om verzorgde liturgische muziek te brengen. Hetzelfde geldt voor het
tijdschrift Ad te levavi (1959-1967) dat een uitstekende spiegel is van deze periode.
Ook de Limburgse orgelschool (met H. Claes, P. Schollaert en G. Philippet)
organiseerde talrijke activiteiten.
De periode van 1963 tot 1977 is gekenmerkt door bijzonder veel initiatieven,
creativiteit en uitwisseling: in 1965 brengt de werkgroep de Hoeksteen (met als
medewerkers A. Boone, F. Cromphout en M. Van Reeth) een Liturgisch Kerkboek
uit, de Universitaire parochie van Leuven lanceert in 1965 de bundel Zingend voor
de Heer en in 1970 Zingen maakt gelukkig.
In 1970 werd Gebeden voor elke dag met de psalmvertaling van Ad. W. Bronkhorst
de officieel ekende psalmvertaling voor het getijdengebed. In hetzelfde jaar werd
onder stimulans van I. de Sutter, M. Weemaes, P. D'Haese en P. Huismans in Male
het tijdschrift Woord en Toon het concactblad voor religieuze gemeenschappen in
Vlaanderen en Nederland. In de abdij van Male werden de psalmen en antifonen
voor het getijdengebed getoonzet door I. de Sutter (en later door M. Weemaes).
Daarmee werd de gastvrije abdij gaandeweg een centrum voor de vernieuwing van
het getijdengebed. In 1972 kiezen sommige gemeenschappen voor de
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psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Ook die vertaling kreeg
in het Abdijboek een toonzetting vanwege de Intermonasteriële Werkgroep voor
Liturgie die zowel leden uit Vlaanderen (ondermeer M. Stumpel en A. Werbrouck)
als uit Nederland telt. De uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland werd groter
onder meer door de oecumenische vriendenkring rond Ignace de Sutter en door de
positieve recepte van het in 1973 verschenen Liedboek voor de Kerken, de vrucht
van 20 jaar (toon)dichtwerk. Ook de Amsterdamse Volkstaalliturgie met H. Oosterhuis
en B. Huijbers kende dezelfde aandacht... De publikatie van het Liedboek voor de
Kerken werd voor Vlaanderen een uitnodiging om een eigen liedboek te publiceren.
In 1977 verscheen Zingt Jubilate, een selectie van de beste gezangen uit de
ICLZ-fiches. De ICLZ-commissie was ondertussen aangevuld met P. Hanoulle en
P. Schollaert. De bundel brengt een goed beeld van de periode 1963-1977. Er wordt
een

Naast de officiële liedbundel Zingt Jubilate bestond een stroom van liederen die bijna overal gekend
zijn. Bijvoorbeeld dit lied uit Zingen in de Kring dat vooral in de vormselcatechese goed verspreid
was.

veelheid van liedvormen aangereikt: Geneefse psalmen, kinderliederen, beurtzangen,
contrafacten (oude melodieën voorzien van een nieuwe tekst) en veel strofische
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liederen. Opvallend hierbij is dat de gezangen - zoals de constitutie in 1963 had
bepaald - bijzonder bijbels zijn: men spreekt van Schriftgezang, bijbellied en
evangelielied. Merkwaardig is de grote invloed van Nederlandse (toon)dichters: meer
dan de helft van de liederen is aan hen te danken. En er blijken weinig Vlaamse
(toon)dichters te zijn: M. Weemaes, I. de Sutter, P. Schollaert, J. Wuytack, G.
Helderenberg, G. Phillipeth, de werkgroep de ‘Hoeksteen’ brengen de meeste nieuwe
melodieën of teksten aan. Merkwaardig is dat ook ‘oudere’ liederen opgnieuw
opgenomen werden: bijv. ‘God groet u, zuiver bloeme’, ‘Ik wil mij gaan vertroosten’,
beide uit de 16de eeuw. Het gregoriaans werd na het tweede Vaticaans concilie vooral
in de praktijk ernstig bevraagd. Het ordinarium, de basisgezangen voor de eucharistie,
had immers al in Vlaanderen een geslaagde tegenhanger gekregen in het kyriale van
G. Phillipeth dat bekroond werd door de ICLZ en vrijwel in geheel Vlaanderen
gezongen werd. In Zingt Jubilate verscheen er dan toch een selectie gregoriaanse
gezangen, want hier en daar - en vooral tijdens plechtige diensten en begrafenissen
- bleef het gregoriaans graag gezongen. De publikatie van Zingt Jubilate leidde tot
een nieuwe vloed van uitmuntende initiatieven: tijdens de talloze ‘open zangstonden’
werden de liederen grondig ingeoefend, begeleidingen (voor koren en diverse
instrumentale zettingen), fonoplaten, cassettes en suggesties voor liedkeuze
verschenen, cursussen werden georganiseerd en er waren ook de uitzendingen van
het ‘Lied van de maand’ op radio en televisie door de KTRC...
Het enthousiaste onthaal van Zingt Jubilate zou later leiden tot een gemengde
reactie. Uiteindelijk bleek de bundel niet sterk genoeg te zijn om heel het liturgisch
jaar te voorzien van gezangen: teveel Nederlandse bijbelliederen waren geschreven
op basis van het oude lectionarium terwijl vanaf 1969 het Roomse lectionarium
grondige wijzigingen had ondergaan. Sommige liederen waren overigens te moeilijk
om aan de parochiegemeenschap te leren en al gauw zou het repertorium van bepaalde
parochies beperkt worden tot een 30-tal gezangen die soms wekenlang na elkaar
gezongen worden. De jaren '80 waren dan ook getekend door een nieuwe speurtocht
naar teksten en melodieën. Maar dit zoeken gebeurde vooral aan de basis terwijl de
belangrijkste medewerkers van Zingt Jubilate vooral hun zangbundel wilden
bevestigen. Typevoorbeelden van opnieuw zoekende groepen waren: jongerengroepen
of ‘Jonge Kerken’ en de Universitaire Parochies. Zij brachten nieuw liedmateriaal
aan, soms uit eigen bodem, maar meestal uit Nederland (bijv. H. Jongerius en de
geliefde H. Lam-W. ter Burg bundels, en later H. Verbeek en J.W. van de Velde) en
vooral uit de kringen van H. Oosterhuis. Belangrijk is dat hiermee ook de piano
geïntroduceerd werd, wat opnieuw leidde tot een onuitgesproken moeilijkheid met
de opzet van Zingt Jubilate waarbij vooral het orgel als begeleidingsinstrument zou
moeten dienen. Naast de Nederlandse inbreng was er een vernieuwende aandacht
voor de gezangen uit Taizé waar
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Twee gezangen waarmee de voornaamste Vlaamse (toon)dichters uit het Bijvoegsel Zingt Jubilate
vernoemd worden. Ondanks deze recente officiële aanvulling bij Zingt Jubilate wordt in de (meeste)
Vlaamse kerken nog niet zo goed samengezongen als men in Vaticanum II hoopte. Een wezenlijke
herwaardering van de liturgische muziek dringt zich op.

de oecumenische gemeenschap rond frère Roger een ideaal uitstraalde dat vooral bij
jongeren aansprak: de eenvoudige en repetitieve gezangen sloten aan bij de
contemplatieve zoektocht die de jaren '80 kenmerkte. Ook de nieuwe charismatische
kringen zouden deze eenvoudige gezangen overnemen en het repertorium van Zingt
Jubilate gaandeweg verlaten. Niet alle parochies konden de nieuwe stroom volgen
en bleven beschroomd om te zingen. Sommige priesters grepen daarom - totaal tegen
de geest van Vaticanum II in - naar cassettes met liederen om de parochiegemeenschap
toch iets aan te bieden. De jeugdbewegingen kampten met dezelfde schaamte om te
zingen. Enkel de Chiro-Parochiale Jeugdzorg waagde publikaties en slaagde erin om
met ‘Zingen in de Kring’ vele nieuwe liederen voor kinderen en jongeren aan te
brengen. De KSA met de Werkgemeenschap voor Religieuze Animatie poogde naast
de Zangzolder hier en daar nieuwe liederen te creëren, maar dan opgetekend in de
notenbalken van de sacropop.
Een belangrijke voorwaarde om tot een echte gemeenschapszorg te komen is de
aanwezigheid van een deskundige voorganger, koor, organist en voorzanger. Slechts
weinige parochies hebben die luxe. Dat probleem komt dan ook herhaaldelijk aan
bod in artikels en congressen. Maar vanwege de kerkelijke overheid en de ICLZ
komen er minder en minder initiatieven. Het Madrigaal en het Lemmensinstituut
blijven echter een belangrijke rol spelen: naast de vorming van talloze muzikanten
en muziekpedagogen richtte de koorfederatie jaarlijks een driedaagse in waarin zowel
organisten als koorzangers en dirigenten een kans kregen om zich te vormen.
De jaren '80-'92 kunnen als volgt omschreven worden: naast de verminderde
officiële inbreng zijn er talloze kleinschalige initiatieven die steunen op enkele
dynamische mensen. Daardoor kwam er in sommige gemeenschappen naast het
repertorium van Zingt Jubilate een nieuwe liederenreeks binnen, meestal ontleend
aan Franse of Nederlandse bundels. Ook de meer bekende liedschrijvers uit
Vlaanderen brachten nieuwe gezangen: I. de Sutter en M. Weemaes werkten verder
aan het getijdengebed en schreven enkele liederen binnen het concept van de
‘gregorianiek’. In 1988 overleed I. de Sutter. Dit betekende een oecumenisch en
muzikaal verlies voor Vlaanderen. P. Schollaert bracht voor de bekende Hasseltse
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Virga Jesse-feesten enkele nieuwe liederen, waaronder zijn geliefd geworden
‘Magnificat’. Met het pausbezoek kreeg Vlaande-
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ren een nieuw ‘Onze Vader’ mee van zijn hand. Door zijn nieuwe functie als directeur
aan het Lemmensinstituut kon P. Schollaert minder liturgische muziek schrijven. De
jaren '90 zijn daarbij gekenmerkt door een open vraag aan de kerkelijke overheid om
een nieuw liedrepertorium aan te reiken. Sommige groepen en parochies konden niet
wachten en drukten hun eigen bundel, soms van bedenkelijke kwaliteit inzake tekst
en muziek. De ICLZ-commissie besliste daarom om de subcommissie Kerkmuziek
bijeen te roepen om na te denken over een nieuwe publikatie.
1992 betekende voor de liturgische muziek opnieuw een uitdaging. In november
1991 verscheen al Jubilootje, een bundel vol bekende gezangen voor de catechese
op de lagere school. In maart 1992 publiceerde de ICLZ een gezangbundel: Bijvoegsel
bij Zingt Jubilate. Het is een aanvulling van Zingt Jubilate om de nood aan een beter
repertorium voorlopig te lenigen. De bundel bevat opnieuw veel Nederlandse
gezangen (met als nieuwe toondichter H. Jongerius) en gezangen vanuit Vlaanderen
met als nieuwe namen C. Van Eyndhoven en J. Veulemans. De selectiecriteria waren
zowel muzikaal en tekstueel streng. Liederen met een te grote toonomvang, een te
moeilijk ritme of melodie werden gemeden. Opvallend is de ruimte die aan de liederen
van H. Lam en W. ter Burg gegeven wordt. De teksten zijn meestal zeer bijbels.
Opnieuw werd deze publikatie omringd met zangavonden, een publikatie met
eenvoudige orgelbegeleidingen en een ‘leeswijzer’ waar zowel de tekst als muziek
van elk lied grondig toegelicht wordt. In februari werd in Leuven en de abdij van
Male de Sweelinckcantorij van Amsterdam uitgenodigd om Zingend Geloven (een
serie liedbundels door de Interkerkelijke Stichting voor de Kerkzang uitgegeven)
voor te stellen. Dat leidde ertoe dat J. Vansteenwegen als musicus in de redactie van
‘Zingend Geloven’ opgenomen werd en een nieuwe basis voor uitwisseling tussen
Nederland en Vlaanderen gelegd werd. In november 1992 was het thema van het
jaarlijks Liturgisch Congres ‘Ieder in zijn eigen taal’, waarbij vooral de liturgische
taal en muziek belicht werden. In december 1992 vond ook een ‘Liturgische
Muziekdag’ plaats, onder stimulans van J. Vansteenwegen en ondergetekende.
Daardoor werden de contacten tussen Vlaamse liturgische musici en Nederland
opnieuw versterkt. Op die dag was er enerzijds een beurs waarbij zowel Belgische
als Nederlandse uitgeverijen hun publikaties presenteerden, en anderzijds een Ignace
de Sutterwedstrijd waarbij een nieuwe liedtekst en drie nieuwe melodieën op drie
vooraf bepaalde teksten gevraagd werden. Van de 90 ingestuurde melodieën werd
slechts één liedmelodie bekroond - namelijk die van L. Termont -, terwijl van de 65
ingezonden liedteksten geen enkele bekroond werd. Er was wel een eervolle
vermelding voor de inzending van de Nederlander R. van Loenen. Ook twee andere
melodieën kregen een eervolle vermelding. Deze wedstrijd met haar grote
Vlaams-Nederlandse jury toonde dat er in Vlaanderen groot muzikaal talent schuilt,
maar dat er een groot tekort is aan dichters die een goede liedtekst kunnen schrijven.

Het gregoriaans
Het gregoriaans heeft in Vlaanderen de eerste plaats ingeruimd voor het zingen in
de volkstaal. Dit betekent niet dat het gregoriaans volledig verdween. Op heel wat
begrafenissen wordt de requiemmis verkozen omwille van haar sobere en
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doordringende gebedssfeer. Her en der zijn er in Vlaanderen nog koren die naast
polyfonie en het Nederlandstalig kerklied gregoriaans blijven zingen. Enkele schola's
leggen zich geheel toe op het gregoriaans en luisteren wekelijks de
eucharistievieringen op. Enkele plaatsen zijn: Brugge, Brussel, Antwerpen,
Keizersberg, Kortrijk, Maarkedal en St.-Niklaas. Sommige schola's volgen de
traditionele Solesmes- en Wardinterpretatie, terwijl andere zich toeleggen op een
meer semiologische benadering. Sinds 1992 startte men in Drongen met een vierjarige
gregoriaanse opleiding die de muzikale onderbouw en de toekomst van het gregoriaans
in Vlaanderen wil verzekeren. Meer dan 100 cursisten meldden zich in 1992 aan
voor de verschillende studiemodules. En ten slotte vindt in Watou sinds 1982 geregeld
een Internationaal Festival van het gregoriaans plaats. In 1991 leefden 6000
toehoorders mee met dit feest van liturgische muziek.

Toekomst?
Ten slotte nog een blik in de toekomst. De liturgische muziek is aan het einde van
1992 nog steeds op speurtocht. Het dalend aantal kerkgangers, de ‘vergrijzing’ van
het kerkvolk en de algemene secularisatie zorgen voor moeilijkheden. Niettemin zijn
er gemeenschappen waar de liturgische muziek wél een diepgaande rol speelt, terwijl
elders nauwelijks nog gezongen wordt. Enkele redenen voor dit grote contrast zijn
al zo vaak aangegeven (zie bijv. de grote enquête in W.-Vlaanderen in 1985): het
gebrek aan blijvende liturgische en muzikale vormingsmogelijkheden voor organisten,
dirigenten en pastores, het gebrek aan soepelheid om een gemengd repertorium
(gaande van gregoriaans tot het kinderlied) te brengen en het grote tekort aan
uitmuntende teksten om nieuwe melodieën te schrijven. Even belangrijk is dat er
vanwege de kerkelijke overheid en de plaatselijke gemeenschap onvoldoende
waardering en (ook financiële) ondersteuning is. Vier adviezen van het Internationaal
Liturgisch Congres in 1964 kunnen hier in herinnering gebracht worden als nieuwe
opdrachten:
1. Het oproepen van (toon)dichters om nieuwe bruikbare liturgische gezangen
(teksten en melodieën) te schrijven.
2. De opleiding tot en het ambt van cantor (beter) uitbouwen.
3. Kleinere groepen bepalen en aanmoedigen om liturgisch te ‘experimenteren’.
4. Opleidingsweekends voor zangleid(st)ers en organisten voorzien.
Het zijn open vragen naar kerkelijk en muzikaal Vlaanderen toe. En vragen zoeken
nu eenmaal naar een antwoord...

Vlaanderen. Jaargang 42

112

De religieuze aanwezigheid in de Vlaamse poëzie na 1963
Rudolf van de Perre
Toen Anton van Wilderode in 1979 zijn opgemerkte bloemlezing uitgaf En het woord
was bij God, vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde
(Tielt/Amsterdam, Lannoo), verklaarde hij in een woord vooraf: ‘Omdat wij de
inhoud met grote duidelijkheid, en met open oog voor de realiteit van vandaag, vanuit
onze eigen levensbeschouwing hebben opgebouwd, vertrouwen wij dat de gedane
keuze zo “oecumenisch” kan zijn dat zij aanvaardbaar wordt voor allen die bezig
blijven met de dingen van boven’. Het religieuze werd hier dus geplaatst in een
ruimer perspectief, dat ik ook in deze bijdrage wil behouden.
Met de wetenschap dat Van Wilderode zijn uiteindelijke keuze had gemaakt uit
een basismateriaal van zowat 2.000 gedichten, kon deze bloemlezing wel aanleiding
geven tot enige euforie. Bij nader toezien echter is optimisme in verband met een
permanente aanwezigheid van het religieuze in onze literatuur, in casu de poëzie,
wat voorbarig. Van de 140 opgenomen dichters waren er amper 8 (waaronder 5
Vlamingen) geboren na 1930 (op het ogenblik van de publikatie dus jonger dan 50
jaar) en slechts 2 (Nederlanders dan nog) na 1940. Dat leert ons dat de belangstelling
voor het spirituele bijgevolg overwegend bij de oudere generaties te vinden is. In het
laatste decennium is nog nog geen directe kentering te bespeuren. Als literatuur een
betrouwbare reflector is van het maatschappelijk gebeuren, strookt dit overigens met
het beeld van ontkerkelijking en onverschilligheid ten opzichte van de godsdienstige
beleving na het Tweede Vatikaans Concilie.

Rijke nabloei
Van de dichters die reeds (geruime tijd) vóór 1940 debuteerden, kenden er nog enkele
een grotere of kleinere nabloei na 1963. De opmerkelijkste onder hen is Gery
Helderenberg (1891-1979), de priester-dichter, die pas na zijn 60ste levensjaar zijn
beste werk schreef. In zijn levensavond gaf hij nog een tiental bundels uit, waarvan
een ruime keuze werd opgenomen in de Verzamelde gedichten (1979), samengesteld
en ingeleid door Piet Thomas. De poëzie van Helderenberg beweegt zich in feite
buiten het reële klimaat en de geestesstromingen van onze tijd. Helderenberg is echter
de maker van een afgerond poëtisch wereldbeeld, waarin al het geschapene afhankelijk
is van de Schepper. Zijn gedichten bevatten geen directe belijdenis en vormen niet
de lyrische neerslag van zijn ervaringen, zoals dat bijvoorbeeld bij Guido Gezelle
het geval was, omdat ze in hun beeldvorming rechtstreeks verbonden zijn met de
objectieve betekeniswaarde van de phenomena, die hem onthuld wordt door zijn
ontzagwekkende eruditie. Deze steunt op zijn omgang met en kennis van de Bijbel,
op de rijkdom van de liturgie, maar ook op de lectuur van theologische geschriften
(van exegeten en kerkvaders), wetenschappelijke en encyclopedische werken en op
een ruime cultuur. Gery Helderenberg is in ons taalgebied één van de belangrijkste
hedendaagse religieuze dichters. In 1975 werd hem de driejaarlijkse staatsprijs ter
bekroning van een schrijversloopbaan toegekend.
Nog enkele andere dichters uit de oudere generaties bleven na 1963 creatief. De
poëzie van Pieter Geert Buckinx (1903-1987) evolueerde reeds vroeg in de richting
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van een religieus spiritualisme. In zijn laatste bundels Blijdschap is een boom (1967)
en Bijna aan de grens (1975) wordt de problematiek van het ouder worden en de
onafwendbare dood steeds duidelijker geplaatst tegen de achtergrond van een
eeuwigheidsperspectief: de dood als overgang naar een ander leven, de dood als
wedergeboorte.
René Verbeeck (1904-1979) schreef aanvankelijk vitalistische liefdespoëzie, waarin
de erotische verrukking overschaduwd werd door het besef van de vergankelijkheid.
Na een periode van langdurig zwijgen, kende hij een tweede bloei, uitgerekend na
1963, met nog een vijftal hoogstaande bundels rond dezelfde thematiek. De realiteit
van de naderende dood, van het verval, wordt nu echter doorstraald door de
transcenderende, duurzame krachten van de liefde. Verbeeck ziet de liefde als een
entiteit van lichaam en geest, die ze boven de vergankelijkheid uittilt.
Ook André Demedts (1906-1992) kende nog een late dichterlijke nabloei. Zijn
poëzie, opgenomen in Verzamelde gedichten (1976), in De Jaargetijden (1979) en
Na jaar en dag (1986), is minder zwaarmoedig dan zijn vooroorlogse poëzie, omdat
hij geleerd heeft het leven in deemoed te aanvaarden, zoals het is en het hoofd te
buigen voor het raadsel Gods, dat hij nog steeds bevraagt. De natuurlyriek, die nu
ruimer aan bod komt, richt de blik trouwens naar boven. De kleine dingen openbaren
iets van het eeuwige mysterie achter de werkelijkheid. Hij is ervan overtuigd dat,
zoals in de natuur, op de winter van het leven een eeuwige lente volgt. Buckinx en
Verbeeck ontvingen de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie, respectievelijk in 1983
en 1973, Demedts de staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan in 1991.
De verstilde dichter Renaat de Vos (1907-1980), die pas na zijn 40ste debuteerde,
schreef eveneens na 1963 zijn beste werk, over een viertal bundels verspreid. Zijn
elegisch getinte poëzie, die de grote thema's van het leven aanraakt, is gevoed door
een diep geloof en een verfijnd schoonheidsgevoel. De zin voor het mysterie, dat hij
aanwezig weet, verheldert dit bestaan.
Uit het late(re) werk van enkele andere generatiegenoten spreekt verder de gelovige
of christelijke levensvisie, die het van bij het begin heeft gekenmerkt. Dit is onder
meer het geval met Albe (1902-1973), Karel Vertommen (1907-1991), Gabriëlle
Demedts (1909), J.L. de Belder (1912-1981) en Bert Peleman (1915), die ieder op
hun wijze aan de spirituele waarden, die het bestaan zinvol maken, gestalte hebben
gegeven.
Een andere vaststelling is dat er ook niet orthodox-gelovige dichters of agnostici
zijn die, los van de heersende (literaire) mode, duidelijk zoeken naar een zingeving
in spirituele richting. Een treffend voorbeeld is de dichter en toneelschrijver Herwig
Hensen (1917-1988), die zijn omvangrijke produktie, reeds vóór de oorlog begonnen,
voortzet tot aan zijn dood. Aanvankelijk was hij beïnvloed door Nietzsche, later door
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Heidegger. Zijn hang naar zelfondervraging en -exploratie brengt hem bij de
problematiek van de dood en de zinloosheid van het bestaan. Een zin geven aan de
dood is voor deze agnosticus een zin geven aan het leven. Hij zoekt hem in de liefde
en in de creatieve daad, het woord, de poging om orde te scheppen in de chaos. Bij
weinig dichters in Vlaanderen komt zo vaak het begrip ‘God’ voor, vooral in de
poëzie die hij na 1963 schreef. God niet in de dogmatische betekenis van het woord,
maar wel als metafoor voor datgene dat een uitweg voor een laatste zingeving
openlaat.
Even boeiend is de zoektocht van de dichter en essayist Erik van Ruysbeek (1915)
die eveneens een niet aflatende produktiviteit aan de dag legt. Na een
existentialistische periode vormt Van de Aarde die ook Hemel is (1963) het vertrekpunt
van een hele reeks bundels die zijn evolutie als ‘kosmologisch’ dichter bevestigen.
Aangetrokken door de Griekse natuurfilosofen, de oosterse mystiek en later de
esoteriek van het christendom, ontwikkelt Van Ruysbeek een visie op en een inzicht
in de kosmos, die hij ziet als een geordend geheel. Hij droomt van een nieuwe
wereldorde, van een Al-zijn, een harmonisch eenheidsbeeld van al het geschapene.
Zijn werk (ook essays en romans) biedt een rechtstreeks antwoord op het nihilisme
en materialisme, die de wortels zelf van onze beschaving ondergraven.

De gouden jaren
Het zwaartepunt van de poëzie in Vlaanderen, die nog oog heeft voor religieuze en
spirituele waarden, ligt bij de generatie die mede het literaire klimaat in de eerste
naoorlogse jaren

Vlaanderen. Jaargang 42

beheerste en waarvan het ‘triumviraat’ Van Wilderode, De Haes en Van Herreweghen
onbetwistbaar de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Om de chaotische nasleep
van de oorlog te verwerken, legden zij de nadruk opnieuw op spirituele waarden en
plaatsten een ethische bekommernis voorop. Hoewel ze meestal samen vermeld
worden als ‘neo-classici’ was er van groepsvorming geen sprake en bouwden ze een
zeer persoonlijk en betekenisvol dichterschap uit.
Anton van Wilderode (1918) die aanvankelijk elegisch-dromerige verzen schreef,
gedragen door een romantisch eenzaamheidsgevoel, heeft zich van dit
gevoelsindividualisme bevrijd door zijn individuele situatie te verruimen tot de
identificatie met de hedendaagse mens, die zich doorheen een beschavingscrisis
worstelt. De redding vond hij in de synthese van het geestelijk erfgoed van het oude
Hellas met dat van het christendom. Later zag hij zijn menselijke opgave in een zich
inschakelen in dienstbaar verband. Zijn tweede bloei, die aan zijn dichterschap zijn
volle betekenis geeft, is er pas gekomen in de laatste twee decennia, met de ‘grote’
bundels Dorp zonder ouders (1978), De overoever (1981) en De vlinderboom (1988),
die zijn thematiek steeds meer in spiritualistische zin ombuigen en richten op het
leven aan de overzijde van dit bestaan. Het spanningsveld dat zijn poëzie op menig
vlak tekent (o.a. droom/daad, ideële wereld / dagelijkse realiteit) vindt zijn
voedingsbodem in een religieuze grondhouding, omdat Van Wilderode van bij het
begin heeft ervaren dat het leven niet beperkt is door aardse grenzen en de definitieve
bestemming van de mens op de ‘overoever’ ligt. Nog recent vulde hij dit inzicht aan
met de magistrale en omvangrijke bundel (240 gedichten!) Apostel na de Twaalf
(1992). Uitgangspunt
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is het levensverhaal van de apostel Paulus, dat de dichter figuurlijk én letterlijk op
de voet volgt en hem voldoende herkenning biedt om zijn visie op het bestaan, op
het mysterie van leven en dood, mede via de mond van de apostel te verwoorden.
Anton van Wilderode is een van de meest gelezen en meest populaire dichters in
Vlaanderen. Zijn werk kreeg ook officiële erkenning en werd onder meer bekroond
met de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie (1980) en de staatsprijs ter bekroning
van een schrijversloopbaan (1988). Jos de Haes (1920-1974), die eerder karig
publiceerde, gaf in 1964 nog de bundel Azuren holte uit, het sluitstuk van een mede
door de evolutiemystiek van Teilhard de Chardin beïnvloed wereldbeeld.
Grondervaring bij De Haes is de degradatie van alle leven tot stof. Op
dramatisch-tragische wijze ondergaat de mens deze vernietiging als een slachtoffer,
vol zelfkwelling, angst en schuld, doch uiteindelijk is in hem de hoop op de vervulling
van een heilsverwachting aanwezig.
Hubert van Herreweghen (1920) is in de eerste naoorlogse periode wellicht de
meest uitgesproken religieuze dichter in Vlaanderen, die ook zuiver godsdienstige
thema's aansnijdt. Zijn thematiek wordt beheerst door de obsessie van de erfzondelijke
schuld, door het spanningsveld tussen goed en kwaad, natuur en geest, aardse
gebondenheid en drang naar metafysische bevrijding. In zijn werk is een sterk geloof
aanwezig in de werking van de genade en de hoop op een mogelijke herovering van
de ‘tuin van Eden’. In de bundels die na Verzamelde gedichten (1977) verschenen
is het klimaat minder dramatisch geladen en legt Van Herreweghen zich meer toe
op het bevrijdende taalspel, zonder nochtans de zin voor het metafysische uit het oog
te verliezen. Zowel het werk van

Erik van Ruysbeeck

Gery Florizoone

De Haes als van Van Herreweghen wordt in hoge mate gewaardeerd. Beiden
ontvingen de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie, respectievelijk in 1964 en 1961.
In hun spoor zijn nog enkele andere dichters in deze bijdrage te vermelden. In de
poëzie van Lieven Rens (1925-1983) speelt naast de sacrale behandeling van de
liefde, de cultuurhistorische betrokkenheid een belangrijke rol. Magie en mythe uit
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oude culturen worden geïntegreerd in zijn westerschristelijke levensvisie. Later
vertrekt hij van een directer aardse realiteit (De hemel op aarde, 1968; Op gouden
grond, 1971), die toch steeds verwijst naar een transcendente werkelijkheid. Zijn
laatste bundels evolueren in de richting van een moderne woordpoëzie, met behoud
evenwel van de oorspronkelijke ideeënrijkdom.
Meer gericht op de actualiteit van het heden, maar tevens peilend naar de
metafysische zin van het bestaan, is de poëzie van Jan Veulemans (1928). Met een
positieve instelling behandelt hij in een reeks bundels de klassieke problemen van
leven, liefde en dood. Zijn poëzie is bovendien gekenmerkt door een uitgesproken
verlangen naar vrede en naar de stilte waarin een religieus gedicht kan gedijen, onder
meer in Nu en eeuwig (1982), Want ik zeg stilte (1987).
Minder in het oog springend zijn de meer ‘bescheiden’ namen van dichters die
ook na 1963 in hun poëzie nog aandacht voor en bekommernis om religieuze waarden
vertonen of waarvan het werk de stempel draagt van een christelijke levensvisie.
Onder hen: Albert de Vos (1920), Adriaan Magerman (1922), Maurits van Vossole
(1924), Amedee Suenaert (1925), Johan van Mechelen (1925) en vooral Fernand
Florizoone (1925), die van deze dichters het meest produktief gebleven is. Dit om

Een gedenkboek n.a.v. de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg, samengesteld
door Piet Thomas. Dirk Martenscomité, Aalst 1991.
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aan te stippen dat het religieuze element bij dichters uit de vorige generaties wel eens
sterker aanwezig was en is dan op het eerste gezicht wordt vermoed.

En daarna?
Parallel met de eerste jaren na het Tweede Vatikaanse Concilie ontwikkelde zich de
consumptiemaatschappij, die het leefpatroon ingrijpend veranderd heeft. De materiële
mogelijkheden slorpten de mens in zelfgenoegzaamheid op en lieten minder ruimte
voor existentiële bekommernis of metafysische nood. Anderzijds is er ook het
doorbreken van taboes en een grondige wijziging in de seksuele moraal. Als de
euforie van de welvaartsjaren voorbij is en de economische crisis de jongere generaties
in onzekerheid achterlaat, worden tegelijk een aantal zekerheden in vraag gesteld.
De verscheidenheid van de aangeboden waardenschaal komt vaak neer op het
verwerpen van traditionele, met de kerk verbonden waarden, onder meer: gezag,
huwelijk, gezin. Dit alles en ook de resultaten van de technologische vooruitgang
met de daaraan verbonden ethische consequenties, hebben de jongere generaties op
korte tijd van kerk en geloof vervreemd. De aandacht voor het religieuze ligt verder
af dan ooit. Slechts sporadisch is er nog een dichter of zijn er gedichten met een
spirituele thematiek. Het zijn meestal eenlingen, nog geestelijk gevormd in de
preconciliaire tijd.
De priester-dichter Gery Florizoone (1923-1986) debuteerde pas na zijn 50ste in
de late jaren zeventig. In het decennium dat hem nog restte, schreef hij een heel
oeuvre samen (Verzamelde gedichten, 1986), dat getuigt van een onuitgesproken
spirituele reikwijdte. Niet alleen beeldt het de moeilijke opgave en situatie uit van
de priester in een veranderde tijd, maar heel het natuurgebeuren, waarvan zijn poëzie
in de eerste plaats doordrongen is, openbaart op immanente wijze het bestaan van
een transcendente werkelijkheid. Deze geeft aan het geschapene een betekenis in
religieus-kosmisch verband. Ook het werk van een ander priester-dichter José de
Poortere (1935) heeft een religieuze inslag. Los van de heersende stromingen
concentreert het zich op de kern van de menselijke existentie, in het perspectief van
een metafysische bestemming.(1)
Minder expliciet, maar toch ook met aandacht voor spirituele waarden is het werk
van Anne Dellart (1936), Christina Guirlande (1938) en Jo Gisekin (1942). De poëzie
van de jong gestorven Fred de Swert (1945-1977) heeft een duidelijker metafysisch
karakter in zijn zoektocht naar de ‘kosmische’ mens, terwijl Aleidis Dierick (1932),
die evenals Gery Florizoone op latere lijftijd in de jaren zeventig debuteert, geleidelijk
geloof en kerk kritisch gaat bevragen. Ze houdt tevens een sterk pleidooi voor de
vrouwelijke bewustwording. Voor het overige is, wat belang heeft voor dit onderwerp,
tijdens het laatste decennium, nagenoeg geheel afwezig. Slechts bij uitzondering
verschijnt nog een bundel als Catacomben (1991) van Patrick Lateur (1949), die een
tocht doorheen de vroegchristelijke begraafplaatsen te Rome als uitgangspunt neemt
voor een symbolische tocht naar de bronnen en de essentie van het christendom.
Positief zou het feit kunnen zijn dat ook het materialisme geen échte bevrediging
biedt. Sommigen zoeken naar een alternatief buiten het traditionele geloof. De poëzie
van de zeer produktieve Annie Reniers (1941) heeft een filosofisch karakter en vormt
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in feite de neerslag van een onophoudelijke dialoog met het bestaan en de dingen,
met ‘de andere in en buiten ons’. Zoals Hensen, eerst door Nietzsche en later door
Heidegger beïnvloed, beeldt ze de spanning uit tussen nabijheid en verte en poogt
ze vanuit de chaos van het leven het Zijn zichtbaar te maken. Door de plaatsbepaling
van de mens in het kosmische geheel brengt ze meteen ook de verlorenheid en
gelatenheid van het hedendaagse individu aan het licht.
Sinds enkele jaren publiceert de prozaschrijver Claude van de Berge (1945) ook
gedichten, die hij omschrijft als ‘lichtgeschriften’ of de ‘uitbeelding van een
oneindigheidsbeleving’. Zijn poëzie (De zang van de maskers, 1988; De mens in de
ster, 1991) vindt haar voedingsbodem in het sjamanisme en vertoont verwantschap
met de tijdeloze kosmische poëzie uit andere culturen. Zijn hymnische taalzangen
roepen ontgrenzing en verte op, waarbinnen het woord tot teken van universele liefde
kan openbloeien en de beleving van het kosmische mysterie mogelijk wordt.
Een aantal jongeren zoeken hun heil in een verfijnd en naar decadentie neigend
estheticisme, anderen vluchten weg in vormen van nieuw-romantiek, waarin de
(zelfgekozen) dood een aantrekkingspool vormt. (In de jaren zeventig was de jong
gestorven Jotie T'Hooft een idool!). De jongste generatie vindt verweer in cynische
afstandelijkheid en een doorgedreven intellectualisme.
Een lichtpunt, hoe flauw het schijnsel ook moge zijn, is de herhaaldelijk opduikende
thematiek van de leegte en de behoefte aan een zinvolle vulling ervan. Een proces
van ontlediging gaat een nieuwe volheid vooraf. Alleen blijft alsnog de vraag op
welke waarden de inhoud ervan gericht zal worden.

Eindnoten:
(1) N.v.d.r.: Ook het werk van de auteur van deze bijdrage moet hier vermeld worden. Rudolf van
de Perre (1934) tekent in zijn derde en meermaals bekroonde Boergondische Suite (1986) de
spanning tussen droom en werkelijkheid waarin het woord en het Woord als bevrijdende kracht
werkzaam is.
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Geloof en godsbeeld in het Vlaamse proza vanaf 1963
Jooris van Hulle
Onder de titel Maria Rosseels, De kunst van het ‘afbreeuwen’ schreef prof. Marcel
Janssens in 1981 een bijzonder lezenswaardige en indringende inleiding bij het
driedelige Verzameld scheppend proza van Maria Rosseels. Met ‘afbreeuwen’, het
woord staat niet in Van Dale, alludeert Janssens op een uitspraak van de schrijfster
in een interview met Gaston Durnez: ‘De kerk is als een schip. Het vaart de eeuwen
door en onderweg blijft er allerlei aankleven. Dat moeten wij er op tijd en stond weer
afbreeuwen’.1 Het lijkt ernaar of dit afbreeuwen, dat bij Maria Rosseels gebeurde
vanuit een eerlijke bekommernis om een meer evangelisch geïnspireerd geloof, thans
in een alles vernietigende spiraalbeweging is meegezogen. In het zogenaamde
‘moderne’ proza ontbreekt de religieuze en/of metafysische dimensie grotendeels.
Desacralisering van de samenleving vindt dus ook zijn weerslag in de literatuur. Zo
kan het dat iemand als Kristien Hemmerechts een ‘kerst’-verhaal schrijft, en het nog
gepubliceerd ziet ook in een Vlaams weekblad, dat enkel wil provoceren. Zo kan het
eveneens dat een auteur als Aster Berkhof, die in de jaren zeventig in zijn
trilogie-kroniek van de familie De Stobbelaere afrekende met wat in zijn ogen in de
jaren '30 tot '50 een negatieve Vlaamse mentaliteit kon worden genoemd (een
conservatieve, op christelijke waarden gebaseerde bourgeois levenshouding), in de
jaren negentig een zogenaamde comeback maakt met romans als Donnadieu (1991)
en Octopus Dei (1992), waarin hij niet enkel het instituut kerk, maar even nadrukkelijk
het geloof afzweert. Alsof het leven, het denken en voelen van de mens, te herleiden
zouden zijn tot ééndimensionale biochemische reacties. Als er in onze moderne
letteren nog mag en kan gesproken worden van een duidelijk geformuleerde
stellingname tegenover de maatschappelijke en individuele problemen, dan blijft die
overwegend gebaseerd op een dergelijke of gelijkaardige ééndimensionale visie. De
triomf van de wetenschap? Enkel wat zich rationeel laat verklaren, lijkt nog
aanvaardbaar. Voor het mysterie, het mystieke, de
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Valère Depauw
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vraag kortom naar de diepere zin van ons bestaan, wordt nauwelijks nog enige ruimte
gelaten. Astrofysicus Gerard Bodifée: ‘Machinale moleculaire processen liggen aan
de basis van het biologische leven, maar het menselijk leven wil er zich niet toe laten
reduceren. Het zoekt een weg die rijker is aan betekenis dan die van de slaafse
gehoorzaamheid aan natuurwetten, en streeft verder naar de onherleidbare vreugden
van een etische en esthetische beleving. De inspiratie daarvoor is niet te vinden in
de moleculaire mekanismen van het lichaam. Die moet van elders komen’.2 Inderdaad:
de mens is méér.

Maria Rosseels: geloof als vertrouwen
In zijn reeds geciteerde inleiding op het Verzameld scheppend proza van Maria
Rosseels typeert Marcel Janssens de schrijfster als volgt: ‘Zij is een exponente van
die emancipatorische gezindheid binnen de Vlaamse christelijk georiënteerde
intelligentsia na 1945’ (p. 9). Het geestelijke avontuur van de schrijfster krijgt in de
eerste plaats gestalte in haar zgn. ‘religieuze’ romans: de Elisabeth-trilogie (Elisabeth,
1953; Ik segh adieu, 1954; en Het derde land, 1954), Ik was een christen, (1957),
Dood van een non (1961), Wacht niet op de morgen (1969) en Het oordeel, of vrijdag
zingt de nachtegaal (1975). Het grondmotief in de romans is volgens Janssens dit:
‘Het komt er niet zozeer op aan God verstandelijk te doorgronden, maar hem als
beginsel van hoop en liefde te ervaren in de concrete existentiële praxis’ (p. 36). De
geloofsproblematiek wordt bij Maria Rosseels toegespitst op de individuele zoektocht:
‘Ik ben wie ik ben, maar wie ben ik?’. Met deze wel heel concrete vraag wordt o.m.
Gilles de Malle, de hoofdfiguur in Rosseels' meest geprezen roman Wacht niet op
de morgen, geconfronteerd. De drang die Gilles naar Outremer drijft, is ook de drang
om zijn (echte) vader te leren kennen. Deze vader-queeste wordt door de auteur
opgetild tot het niveau van

André Demedts
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de zoektocht naar de Vader die God is voor de gelovigen: ‘in geestelijke duisternis
zocht ik naar de historische, levende, van theologische aankleefsels gezuiverde Jezus,
die God zijn en onze Vader had genoemd’. Afbreeuwen...

André Demedts: geluk voor iedereen
Loopt als een rode draad door het oeuvre van André Demedts het pleidooi voor
menselijke waardigheid (een pleidooi voor een vorm van Geluk voor iedereen, roman
uit 1981), dit sociaal engagement wordt in een aantal priesterromans verbonden met
een metafysische dimensie. De romans In Uw handen (1954), De levenden en de
doden (1959), Nog lange tijd (1961) en Alleen door vuur (1965) vallen slechts
gedeeltelijk binnen het tijdsbestek van de hier besproken periode. In zijn monumentale
studie over leven en werk van André Demedts3 vat Rudolf van de Perre de
geloofsproblematiek zoals die in de romans aanwezig wordt gesteld, als volgt samen:
‘De priesterfiguren in deze romans antwoorden op de vragen die leven en geloof
stellen met de toepassing van het gebed van de naastenliefde, tot in het extreme geval
zelfs met het offer van hun eigen leven. (...) Zelfs in de meest “ontmoedigde” van
allen, pastoor Bogaerts (het hoofdpersonage in In Uw handen - j.v.h.), leeft de
gedachte dat juist de onvolkomenheid en zwakheid van de mens het bestaan van een
God oproepen, om ons uit deze wereld te verlossen en ons naar een andere vorm van
volmaaktheid op te voeren’ (p. 283). En in zijn besluitvorming noteert Van de Perre:
‘De vraag kan gesteld worden of er in ons taalgebied één auteur is, waarvan de
geloofsinhoud zo duidelijk is omschreven en die zoveel diepzinnige gedachten over
God en geloven heeft neergeschreven en geformuleerd’ (p. 419). Net als bij Maria
Rosseels (‘een God die ik kan begrijpen, is God niet’ - uit Wacht niet op de morgen)
sluit geloven voor Demedts de twijfel niet uit. Steeds is hij, zoals hij het schrijft in
zijn autobiografie De dag voor gisteren (1966) een ‘bescheiden zoeker’ gebleven.

Het menselijk tekort: Veulemans en Van de Linde
Naast André Demedts hebben nog een niet onbelangrijk aantal schrijvers de priester
centraal gesteld in hun romans. Ook hier staat vaak de twijfel voorop. Over zijn
talrijke historische romans verklaarde Armand Boni (1909-1991): ‘Mijn aard, mijn
karakter, mijn aanleg en mijn gerichtheid brachten mij tot de historische roman,
waarin ik de tussen genade en zonde, werkelijkheid en mystiek, geloof en rede, heen
en weer geslingerde mens van de Middeleeuwen, Renaissance en Reformatie kan
oproepen en gestalte geven, als een mij vertrouwde medemens. Als een afspiegeling
van mezelf soms...’.4 Net als Boni zocht ook Jaak Stervelynck zijn inspiratie in het
verleden: in De dagen van Hondschoote (1979), voor mij nog steeds zijn beste roman,
vertelt een bejaarde priester ‘zijn’ verhaal van de woelige zestiende eeuw met de
strijd tussen katholieken en protestanten.
Stervelynck veroordeelt elke vorm van sektarisme, een thema dat hij in romans
als Wat ik gevreesd heb (1983) en De zilveren madonna (1989) verder zal uitwerken.
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In zijn Sybillie van Gaege-trilogie De uiterste hoeksteen (1985) wekt Valère
Depauw een stuk middeleeuwse geschiedenis tot leven. Sybillie van Gaege stamde
uit een adellijk Henegouws geslacht uit de dertiende eeuw. Met Hadewych, ‘vagante
in geest en daad’, Lutgardis, de onthechte en Sibyllie, de hoogadellijke, heeft Depauw
drie figuren getekend die een blijvende plaats verdienen in onze letteren. De trilogie
is méér dan een geschiedenis van de vroomheid, zij is evenzeer een momentopname
van de tweespalt die de mens in latere tijden, de onze bijv., zal verscheuren: die
tussen overgave en deemoed aan de ene kant, de drang tot zelfbevestiging aan de
andere zijde.
Ach, mijn dal (1981) van Jan Veulemans schetst de problemen van een Vlaamse
priester in een klein Vogezendorp. ‘Ik voel en denk vooral religieus’, zegt Veulemans,
‘Het centrale begrip in de religie is voor mij wel niet kerk, maar mysterie. Het
voorrecht van de gelovige ligt m.i. niet in de zekerheid van het latere paradijs, maar
in de ruimte die hij openlaat voor het mysterie’.5 De priester uit Ach, mijn dal staat
tussen deze zekerheden (hij poogt zijn werk te meten in kwantitatieve termen) en
het onvatbare (in zijn geest wil hij verder reiken dan het louter waarneembare).
Even opmerkelijke priesterfiguren werden getekend door Aster Berkhof (zijn
hoofdfiguur uit Dagboek van een missionaris uit 1962 raakt verstrikt in de twijfels
en de spanningen tussen Hindoes, Moslims en christenen), Raf van de Linde (zijn
dubbelroman Het verborgen leven van Gillis Goedhals uit 1986 is een synthese van
zijn hele oeuvre: de priester Goedhals vertoeft heel zijn leven in het twijfelgebied
dat ligt tussen plicht en geweten) en Ward Ruyslinck (padre Gustavo, alias pater
Gustaaf van Regenmortel, uit De Heksenkring, 1977, kiest als Derde Wereld-priester
voor een directe vorm van sociaal engagement).
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‘Zie hoe ik mijn schoeisel bind / met het wonder van de stilte’ (Erik van
Ruysbeek)
Religie confronteert de mens met het onzegbare, het buitenrationele. Erik van
Ruysbeek en Claude van de Berge verwoorden in hun poëzie en hun proza de aan
tijd en ruimte onttrokken ervaring van het bovenzinnelijke. Daarmee stellen zij zich
ook buitengewoon kwetsbaar op. Veel medestanders hebben zij niet op hun kruistocht
tegen het opgefokte gevoel van eigenliefde dat sommigen schaamteloos blijven
belijden. In zijn roman De Gordiaanse knoop (1991) weerlegt Van Ruysbeek het
odium van wereldvreemdheid dat op de mystieke levensinstelling weegt: ‘Over
mensen die bezocht worden door zulke “spirituele” neigingen als met hem het geval
was, en die men zelfs, het woord mag hier nu wel gebruikt worden, mystieke
neigingen kan noemen, wordt meestal aangesproken en verteld alsof ze ongehuwd
waren en tot de uitzonderingen behoren.’ Het oeuvre van Van Ruysbeek, in 1990
nog bekroond met de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies, is één lange
zoektocht naar het ideaal van verdieping dat zin moet geven aan het bestaan. In zijn
geestelijke Bildung ontwikkelde Van Ruysbeek, mede door het contact met de oosterse
metafysiek, een kosmologisch wereldbeeld dat de eenheid van alle dingen voorstaat.
Deze visie convergeert in het kernwoord ‘ongrond’, dat hij in de reeds geciteerde
roman als volgt omschrijft: ‘Alles beleefde hij nu anders, want alles was deze
ongrondelijke werkelijkheid, alles was ongrond, kwam uit ongrond, zou in ongrond
weer verdwijnen en uit ongrond weer herboren worden. (...) eens zou de
eenheidswerkelijkheid, die bij gebrek aan beters nog ongrond noemde, alleen in het
bewustzijn en de ervaring overschieten.’
In het Anaforisch essay, waarmee Claude van de Berge zijn dichtbundel De zang
van de maskers (1988) afrondt, lezen wij: ‘Poëzie is niet de verdubbeling van de
werkelijkheid, maar de overstijging van de alledaagse wereld en de verwerkelijking
van de onzichtbare, geheime of hogere werkelijkheid.’ Ook in zijn proza-teksten,
die formeel en in de afwijzing van het louter verhalende heel dicht bij de poëtische
verwoording staan, geeft Van de Berge gestalte aan een gefluisterd
schoonheidsverlangen. In het kernwoord ‘schoonheid’ ligt de visie van Van de Berge
vervat: schoonheid raakt aan het goddelijke, incarneert in het tijdelijke het on- en
boventijdelijke, het Godsbegrip uiteindelijk. De Kaïlas-cyclus, die bestaat uit drie
romans en twee dichtbundels en die momenteel als een sluitstuk in het oeuvre fungeert,
is geïnspireerd op de sjamanistische zijnsleer, waarin de ont-wording, de bevrijding
van wat de mens aan zijn aardse bestaan bindt, centraal staat. Van de Berges teksten
zijn hymnisch, ze begeleiden de mens op zijn tocht naar het mysterie.
Wat mij nog het meest treft bij Van de Berge: het blijde karakter van zijn
geschriften. Voor het negatieve is in zijn (denk-)wereld geen plaats. Opbouw dus in
de plaats van het zoveel makkelijker en gratuiter afbreken.

Eindnoten:
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1 G. Durnez, in De Standaard, 2-2-1981.
2 G. Bodifée, in Snoecks 1990.
3 Rudolf van de Perre, André Demedts, Antwerpen, Stichting Mercator Plantijn, 1984, en Leuven,
Davidsfonds, 1986
4 Interview geciteerd in de uitvaarthomilie, uitgesproken door Ulrik-Edward Geniets, abt van
Averbode, en opgenomen in Creare, nr 3, september 1991.
5 J. van Hulle, Stil portret van een bescheiden dichter: Jan Veulemans, in: Poeziekrant, nr 5,
september-oktober 1982
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Het filosofische essay
Dirk Magerman
Literair Vlaanderen lijkt t.o.v. de Nederlandse taalbroeders soms aan een vorm van
bloedarmoede te lijden. Toch is beslist niet het hele domein van de literatuur aangetast.
Een gelukkige uitzondering vormt zeker het filosofische essay. Dit artikel wil in kort
bestek enkele bedenkingen verwoorden en een paar boeken voorstellen. In het kader
van dit nummer beperkt het zich tot auteurs en boeken, die duidelijk christelijk
geïnspireerd zijn. Voorafgaand wil ik nog wijzen op een opvallend, ietwat
merkwaardig feit: deze rij van eminente wijzen wordt bijna uitsluitend door mannen
gevormd. Ik ben bijgevolg blij dat ik een niet limitatieve opsomming van namen kan
openen met een vrouw: Edith Cardoen, Herwig Arts, Gerard Bodifée, Jacques Claes,
Louis Dupré, Wim Thys (†), Jan Van der Veken, Libert Vander Kerken, Antoon
Vergote, Max Wildiers.
Deze markante en vrij goed gekende figuren kenmerken zich door hun
betrokkenheid, hun engagement. Dat situeert zich niet op het maatschappelijk vlak,
het blijven tenslotte wetenschappers, docenten, schrijvers en zij verloochenen dit
niet. Hun engagement ligt in hun denken, hun standpunten. Zij aarzelen niet
voortdurend en expliciet waarden aan te reiken en te revalueren, zonder nochtans
een conservatief-verdedigende houding aan te nemen. Zij zoeken naar verticalisering,
naar het transcendente, naar het diepste mens-zijn. Hun overtuiging is tegelijk het
fundament van hun openheid, hun bereidheid tot dialoog, ook met andersdenkenden.
Een mooi voorbeeld hiervan is het recent verschenen boek Wereldbeelden, dat J.
Van der Veken samen met de vrijzinnige Leo Apostel schreef. Verder is de grote
verscheidenheid in benadering en invalshoeken opvallend. Het betreft hier uiteraard
meer dan persoonlijke stijlkenmerken of verschillen in verwoording.
Alhoewel zij allen filosofische essays schrijven, werkt de ene auteur vanuit een
klassiek-filosofische achtergrond, een ander vanuit de cultuurfilosofie of de
godsdienstpsychologie. Nog anderen verkiezen een ethische of een specifiek
godsdienstige en zelfs bijbelse benadering, maar ook mystiek en natuurwetenschappen
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blijken inspiratiebronnen te zijn. Ten slotte nog even dit, voor we de auteurs zelf aan
het woord laten. Wat minder opvalt, maar zeker niet onbelangrijk is, is de integriteit
van deze auteurs. De tijd waarin schrijvers ver boven de gewone man of vrouw
verheven waren, ligt lang achter ons. Toch hoeft men zich vandaag niet noodzakelijk
in de aandacht te werken door het niet-selectief en dus veelvuldig bespelen van de
media, met als doel z'n waar zo goed mogelijk te verkopen. Wie reeds werken van
bovengenoemde auteurs heeft gelezen, of wie het geluk heeft gehad een uiteenzetting
van één van hen te hebben gehoord, weet dat er andere en betere wegen zijn om de
literatuur en de lezer te dienen.
We kunnen in dit artikel slechts enkele auteurs en boeken aan bod laten komen. De
keuze om Max Wildiers als grijze eminentie eerst in de kijker te plaatsen, ligt voor
de hand. Zijn Kosmologie in de westerse cultuur, een recente, grondige herwerking
van het vaak bekroonde Wereldboek en teologie van de middeleeuwen tot vandaag
is beslist een standaardwerk. Het boek voert de lezer van de middeleeuwse
levensbeschouwing, over Copernicus, Darwin, Teilhard de Chardin, Whitehead e.a.
naar een hedendaagse kosmologie en theologische zingeving. Dit historisch-kritisch
essay is zo bekend en veelvuldig geroemd, dat het haast overbodig wordt er hier
langer bij stil te staan. Dat doen we wel bij het kleine, maar fraai uitgegeven boekje,
Het verborgen leven van de cultuur. Dit essay dient zich aan als een uitstekende
cultuurfilosofische inleiding en laat zich bovendien vrij gemakkelijk lezen. Cultuur
is een moeilijk te definiëren begrip, aldus Wildiers. Ze heeft immers een complexe
geschiedenis, blijft steeds in opbouw en hoe ruim kan je cultuur interpreteren? In elk
geval behoren, naast de kunst, ook wijsbegeerte en wetenschap tot het bevoorrechte
gebied van de cultuur. De auteur slaagt er toch in een algemene, bruikbare
omschrijving aan te reiken: ‘Cultuur verwijst naar wat wij bij een volk het meest
waarderen en bewonderen’. De westerse cultuur heeft een revolutionaire verandering
gekend in de 16de-17de eeuw. Het oude cultuurtype, dat oudheid en middeleeuwen
heeft overheerst, werd bepaald door eerbied en bewondering voor de
majestatisch-onveranderlijke en hiërarchisch geordende wereld. Vanaf de 17de eeuw
creëert men een totaal ander wereldbeeld en tracht men via wetenschap en techniek
natuur en wereld te beheersen. Dit heeft verstrekkende gevolgen, wanneer deze
denkbeelden zich vertalen in nieuwe maatschappelijke structuren en gedragingen.
Maar in onze tijd groeit een nieuwe twijfel en roept de overheersing van de
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technologie ernstige vragen op zoals: wat is de zin en wat zijn de (negatieve) gevolgen
van de vertechnisering van de samenleving. Daarom zal humanisering van deze
samenleving een absolute noodzaak zijn.
Een andere rasechte filosoof is Libert Vander Kerken. Bij het grote publiek is hij
vooral gekend als schrijver van korte essays in ‘Standaard der Letteren’. Zijn stukjes
willen mensen inspireren wanneer ze even halt houden om te bezinnen. Zijn
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laatste bundel heet Elk ogenblik is heel het leven. Centraal staat de mens in zijn vele
facetten: de kunstenaar net zo goed als de ouder wordende mens, de egocentrische,
ontmoedigde, gelovige of piekerende mens. De auteur volgt in zijn bundel consequent
het spoor van de tijd: de vluchtende tijd, het moment van bezinning, de eeuwigheid.
Het boek opent met een essay over de tijdsbeleving van de mens. Zijn leven kent
een vrij continu verloop, waarin toch heel betekenisvolle momenten aanwezig zijn.
Zeker in die momenten, maar zelfs in elk ogenblik, smelten verleden, heden en
toekomst in de mens samen of ‘elk ogenblik is het hele leven’. Een ogenblik is
kwantitatief niets, maar kan, anders bekeken, tijd en eeuwigheid in zich dragen en
de mens perspectieven bezorgen in zijn besef van bestaan. Daarvoor moet men echter
de tijd nemen, wat betekent dat men noch het leven chronometreert, noch zich laat
opjagen, zodat men nooit meer tijd heeft.
Een heel ander auteur is Herwig Arts. Misschien is hij, meer nog dan anderen, als
schrijver op zoek naar verdieping. Van hem kiezen we een werk waarin de
godsdienstige levensdimensie

Max Wildiers.

Herwig Arts.

Libert Vander Kerken.

Gerard Bodifée.
Foto's ontleend uit het foto-archief van Uitg. Pelckmans-D.N.B.
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centraal staat, De lange reis naar binnen. Hij opent met een pleidooi voor de mystiek
en de mysticus. In deze moderne tijd hebben dieptepsychologen de wereld van het
inwendige nadrukkelijk opgeëist, in een poging de mens te confronteren met zichzelf.
Maar de mysticus bedoelde wel iets heel anders. De mens die naar binnen kijkt,
verwerft een dieper inzicht; hij doorziet de uitwendige wereld, die trouwens niet van
de inwendige mag gescheiden worden, hij herleest en schouwt. Waar staat dan de
gelovige in deze tocht naar het inwendige leven? De gelovige van vandaag is een
zoeker, geen weter. Hij heeft vele vragen, is gefascineerd door wat hij ervaart en
door wat hem geopenbaard wordt. In zijn zoeken, in zijn inwendig leven is het contact
met God heel belangrijk. Dat contact uit zich in het gebed, een begrip dat de auteur
uit zijn verstarde en misbegrepen, enge definities haalt. Hij ziet gebed als een
ontmoeting, een ontmoeting met de Andere, die ik ontmoet in mij. In dat alles blijft
het mysterie bestaan, niet alleen als datgene wat ondoorgrondelijk is, maar iets dat
beantwoordt aan het existentieel zoeken van de mens, die tegenover dit mysterie
vaak een diepe stilte bewaart. Gelukkig vinden de mystici de taal waarin zij hierover
kunnen spreken. Uiteindelijk leidt ons dit vanzelf naar de persoon van Jezus Christus.
Als incarnatie van God - een groot struikelblok voor vele hedendaagse gelovigen is hij een persoon die een unieke contactmogelijkheid biedt of een relatie met God.
Gerard Bodifée kwam met Het vreemde van de aarde binnen langs de grote poort.
Sindsdien verschenen van hem nog vijf boeken en de wetenschappelijke inslag werd
minder groot ten voordele van de filosofische beschouwingen. Hij hanteert een zeer
heldere en vlot leesbare taal en boeit de lezer o.m. door vaak heel verrassende
stellingen in te nemen. Zijn voorlopig laatste boek heet Aandacht en aanwezigheid
en luidens de ondertitel handelt het over creativiteit in een onvoltooide wereld. Hij
vertrekt van de waarneming van het bestaan en bouwt stapsgewijs verder: waaruit
en hoe is kennis ontstaan, hoe gaat de mens om met zichzelf en de wereld, wat is
evolutie, schepping, creativiteit, hoe ontmoet men elkaar of wat is communicatie?
Zo verschijnt de slotvraag: wat is de bestemming van mens en universum? Hier
situeert de auteur God, niet aan het begin der dingen, maar in hun voltooiing. Meteen
krijgt de ethiek een heel belangrijke plaats toebedeeld. De werken van G. Bodifée
zijn een toonvoorbeeld van een goede verstandhouding tussen filosofie en wetenschap.
En al vertrekken beiden vanuit een andere optie, het lijkt erop dat hij stilaan de fakkel
overneemt van M. Wildiers, die met zijn publikaties over Teilhard de Chardin,
eveneens de wetenschapsfilosofie heeft gediend.
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Van Het Sacrament tot Daens met de vraag: wat is een religieuze
film?
Karel van Deuren
Vooraleer dit stuk te schrijven ben ik de film Daens (Stijn Coninx, 1992) opnieuw
gaan zien en, het kan ook aan mezelf liggen, hij heeft me veel sterker ontroerd en
enthousiaster achtergelaten dan de eerste keer het geval was. Schitterend. Een echt
Vlaamse film, een synthetisch document over Vlaamse sociale ontvoogdingsstrijd
(het woord alleen al heeft een archaïsche klank gekregen). Het Daensisme: een
arbeidersbeweging die behoort tot een Vlaamse beweging die niet alleen politiek
voerde voor taal en cultuur maar evenzeer voor sociale rechtvaardigheid en
democratie.
Het is een proef voor kwaliteit, een tweede keer gaan kijken. Dat geldt overigens
niet alleen voor de film. Belangrijke kunst is gelaagd, polyinterpretabel... je wordt
steeds opnieuw verrast door nieuwe facetten.
Ik wilde eigenlijk weten, althans voor mezelf uitmaken, of Daens nu een religieuze
film is.
Wat is dat, een religieuze film? In het spoor van de Leuvense filosoof IJsseling zou
je kunnen zeggen dat de religieuze film de ver-beelding is van de religieuze
werkelijkheid, dat hij de geloofswerkelijkheid weerspiegelt, zichtbaar maakt. Die
geloofswerkelijkheid zou ik dan, zonder aanmatiging, voor gebruik in deze context,
willen definiëren als behorend tot het intieme verhaal, le paysage intérieur, waarin
ieder mens een plaats van geborgenheid en liefde heeft in de schepping. De idee van
een persoonlijke relatie die heimlich anfängt en moet worden herkend.
In deze zin is Daens niet een religieuze film. Het is een stuk sociale geschiedenis
waarin een priester de hoofdrol speelt, een geëngageerd priester die zich van uit het
evangelie inzet voor de armen en verdrukten. ‘Het geloof zonder de werken is dood’.
Horizontalisme. Fysieke en morele moed, integriteit, rechtlijnigheid.
Officieel heet het dat de film teruggaat op het werk van Louis-Paul Boon, maar
dat gaat grotendeels terug op het wetenschappelijke

Jan Decleir als priester Daens in de gelijknamige film van Stijn Coninx. (Foto: Independent - Films
Distribution - Zellik)
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In het midden Antje De Boeck als Nette Scholiers in de film ‘Daens’ van Stijn Coninx. (Foto:
Independent - Films Distribution - Zellik)

werk van Karel van Isacker, sj., Het Daensisme (De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1965).
K. van Isacker wijst erop dat ‘het woord Daensisme werd gesmeed door de
tegenstanders van de Daensisten en bedoeld (was) in smadelijke zin: zij wilden met
deze benaming onderstrepen dat de Christene Volkspartij een scheurpartij was die
zich uit demagogie en heerszucht van de rest der christendemocratie had afgezonderd
en een voor katholieken verwerpelijk programma verdedigde. Ten onrechte heeft
men de Daensisten gebrek aan leerstellige orthodoxie verweten.’
Het verhaal ook van les petits curés, het anti-clericalisme dat als een rode draad door
de geschiedenis van de Vlaamse beweging loopt. Van Isacker: ‘Naast anderen in de
Vlaamse beweging hebben ook de latere Daensisten de noodzakelijkheid beklemtoond
van een zelfstandige Vlaamse politiek.’ In een voetnoot wijst Van Isacker er op ‘dat
heel wat flaminganten terecht zijn gekomen in de christen-democratische beweging,
vooral in de Daensistische vleugel ervan en dat ook zij als democraten vlaamsgezind
gebleven zijn.’
Van Isacker en Boon: politieke en sociale geschiedenis. In een gedramatiseerde
vorm is dat ook de film. Je ziet Adolf Daens wel brevieren, mis-lezen en preken,
maar dat is alleen (zeer goed gedaan overigens) voor het duidelijk aangeven van de
klasseverhoudingen en van de tegenstellingen aan katholieke
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kant. Daens is een gedreven man van heilige verontwaardiging, maar behalve ook
knap geacteerde psychologie is er niets van religiositeit, niets van innerlijke
transparantie waarneembaar gemaakt. (Vind ik.) Dit is niet iets dat in de film
ontbreekt, het is een gaaf werkstuk, maar je kunt niet zeggen dat deze priester-film
een religieuze film is.
De mooiste religieuze film die ik ken is Il Vangelo secondo Matteo (Het evangelie
volgens Matteus, 1964) van de controversiële cineast Pier Paolo Pasolini. Een
Christus-figuur die het opneemt voor de verschoppelingen (de sensibiliteit van actuele
figuren als Drewermann en Gaillot) en wel van uit een verheerlijkt, uitstralend gevoel
van rustgevende zekerheid. De scène van het laatste avondmaal is onvergetelijk:
Christus die zichzelf meedeeld aan zijn vissers. Alle mensen zijn broeders. Van Mij.
Ik denk hier ook aan Thérèse (Alain Cavalier, 1985), een biografie van Teresia
van Lisieux, waarin op een zeer bijzondere wijze wel iets van de spiritualiteit van de
karmelietessen, voor een bioscooppubliek, ervaarbaar werd gemaakt. Dus een heel
andere film dan Daens, ook in de vormgeving, die prototypisch kan worden genoemd
voor de relligieuze film. Doorheen de scènes uit het dagelijkse leven van de non
straalt een licht, een verzoenende vrede die alle wrevel, alle ongerechtigheden en
materiële misère leefbaar maakt, sublimeert. Een troostende film.
Een hele reeks films van Ingmar Bergman, zoon van een luthers dominee, zijn
eveneens religieuze films, zij het op een heel andere wijze. Bergman toont niet de
glans van een spiritualiteit, maar de religieuze strijd van de verlaten mens. Het gevecht
met de engel. De grote thema's van God en duivel, leven en dood. Een beeld van de
hedendaagse mens die zijn zekerheden verloren heeft: Fängelse (Gevangenis, 1949),
Det Sjunde Inseglet (Het zevende zegel, 1957), Smultranstället (De wilde aardbeien,
1957), Tystnaden (Stilte, 1963).
Er zijn vele films gemaakt over bijbelse onderwerpen die niet veel meer zijn dan
mythologisch spektakel. De grootmeester van het genre zal wel Cecile B. De Mille
zijn, de Hollywoodcineast, zoon van een episcopale dominee, die met zijn
pseudo-religieuze films alleen maar de Amerikaanse lifestyle van de jaren 20
reflecteerde. De filmencyclopedie (Ephraim Katz): ‘explicit visual description of sin
redeemed by verbal Christian ethic’. Zijn bijbelse block-busters waren o.m. The Ten
Commandments (1923, remake: 1956), The King of Kings (1927), The Sign of the
Cross (1932), The Crusades (1935), Samson and Delilah (1949).
Je kunt van godsdienst mammoetfilms maken, maar ook karikaturale folklorefilms,
zoals Het Sacrament (1990) van Hugo Claus. Dat verhaal heeft een landelijke pastorie
als locatie en toont katholicisme in de spiegel van de kermistent. Er wordt alleen
maar treiterend uitgelachen en een echte tragiek (die van het homofiele jongetje
Claude) verdwijnt in de hele poppenkast. Van Het Sacrament tot Daens: een lange
weg. Die van puberaal mannetjes-maken tot het optrekken van een monument voor
een Vlaamse priester die, als een pater Damiaan, een incarnatie was van generositeit,
menselijke broederschap, heilige woede en dikwijls ook tragische twijfel over de
eigen levensweg.
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wij huldigen / wij gedenken
Letterkundige
Daisy ver Boven
John Flandersprijs 1992

In 1992 werden 95 nieuwe kinder- en jeugdboeken van Vlaamse auteurs gepubliceerd.
Op 1 januari 1993 verscheen Mama na Bana van Daisy Ver Boven (oAarschot, 1925).
Dat Minister van Cultuur Hugo Weckx haar voor dit kortverhaal de John Flandersprijs
1992 mocht overhandigen, is een teken van waardering voor het veelzijdig en sterk
doorleefd werk van deze auteur. Deze prijs (waaraan een bedrag van 50.000 fr.
verbonden is) wordt jaarlijks toegekend door De Goede Pers Averbode voor een
onuitgegeven kortverhaal. Het verhaal wordt dan ook opgenomen in de reeks Vlaamse
Filmpjes, een reeks die in 1992 tevens aan een feestuitgave toe was: Mama na Bana
verscheen als nr. 2039! In dit verhaal komen de twee thematische hoofdlijnen van
Ver Bovens werk duidelijk samen. Aanvankelijk profileerde deze literator zich als
auteur van opvallende romans die handelden over Belgisch Kongo waar ze van 1947
tot 1961 verbleef. De rode aarde die aan onze harten kleeft (1962) handelt over twee
jonge mensen die fundamenteel met eenzelfde probleem af te rekenen hebben: een
zwarte évolué en een blanke sociale assistente staan tussen twee culturen en erkennen
in elkaar deze emotionele gespletenheid. Mpasi (1964) is een reportage over Kongo
drie jaar na de onafhankelijkheid. Met Mayana (1974) publiceerde zij een bijzonder
sterke en overtuigende roman waar de blankzwart verhoudingen opnieuw getekend
worden tegen de achtergrond van de onafhankelijkheidschaos. In Gevierendeeld
(1980) wordt eenzelfde thematiek getransporteerd op een dubbele liefdesrelatie die
in Vlaanderen gesitueerd is. Met de titels Het zondagskind (1983) en Het wilde water
(1985) schakelde ze over op het jeugdboek. Haar Kongowerk is geschreven in een
intuïtief-geladen stijl met een typerende aandacht voor het kleine detail. Haar culturele
blik is ruim, haar literaire stem is warm en haar vertrouwen in de menselijke waarden
is steeds voelbaar aanwezig. Toch aarzelt ze niet om ook aandacht te schenken aan
de harde kanten van de menselijke psyche of van de actuele realiteit. Ook in haar
jeugdromans niet. In Het zondagskind brengt ze een kind tot leven dat door haar
moeder achtergelaten werd en dat uiteindelijk in een tehuis terechtkomt. Met Het
wilde water vraagt ze aandacht voor de problematiek van een pleegkind dat slechts
tijdens de weekends en de vakanties in het pleeggezin geplaatst kan worden. Met
Mama na Bana (De moeder van de kinderen) en het aangekondigde Griezelige
Opdracht komt een avontuurlijk accentje in haar jeugdverhalen. Aan Mevrouw Ver
Boven-Van Hassel bieden we, in naam van redactie, graag onze felicitaties aan; en
dit niet enkel voor het bekroonde werk, maar tevens voor haar hele oeuvre. (Daisy
Ver Boven, Vlassaartstraat 1, 3295 Schaffen).
Julien Vermeulen
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In Memoriam
Pater Jan Jozef Feyen
Beiaardier

Priester-Norbertijn van Grimbergen, Pastoor in Imde, Beiaardier in Grimbergen,
Ere-vice-voorzitter en Bestuurslid der Belgische Beiaardiersgilde. Pater Feyen werd
op 1 januari 1920 geboren te Waterschei, een gehucht van Genk, in de Kempen, het
hartje van de Limburgse gouw. Daar ontplooide hij zich tijdens zijn jeugd en kreeg
er de eerste muzieklessen van een onderwijzer. Toen hij later naar Maaseik toog om
zijn studies te vervolgen in het college bij de Kruisheren, werd ook daar het
muziekonderricht voortgezet en hij werd in zijn school gelegenheidspianist en
organist. Van bij zijn intrede op 16 oogst 1938 als kloosterling in de Norbertijnerabdij
in Grimbergen, maakte hij zich verdienstelijk als professor in de kerkgeschiedenis,
sociologie, kerkelijk recht en bijbel. Tevens was hij bibliothecaris en archivaris. Vele
jaren was hij organist en ijverde voor de mooie Gregoriaanse muziek die in
voornoemde kerk nog in alle luister beoefend werd. Hij toondichtte er liederen,
gelegenheidscantates en ook een paar beiaardwerken, want Pater Feyen had op 12
juli 1951 het einddiploma beiaardier behaald aan de Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn te Mechelen, het was dus logisch dat hij in Grimbergen titularis-beiaardier
werd, een functie die hij tot zijn afsterven waarnam. Hij was de eerste gediplomeerde
priester-beiaardier. Wanneer Pater Feyen in 1966 te Imde pastoor wordt, is een van
zijn eerste bekommernissen... het orgel. Een jaar later klinkt er een nieuw pijporgel.
Voor zijn parochiekoor componeert hij een Gregoriaanse Mis. Ook toondichtte hij
liederen voor de Hop-feesten te Opwijk, op gedichten van Bert Peleman. Op
beiaardgebied trad Pater Feyen vaak op als gastspeler in binnen- en buitenland en
gaf tevens voordrachten over het beiaardspel, de beiaardkunst, techniek en historiek
van de beiaard. Ten slotte was hij medestichter van de Oudleerlingenbond van de
Beiaardschool in Mechelen en eerste secretaris hiervan sinds het begin. Later werd
deze verenigingsnaam veranderd in: ‘Belgische Beiaardiersgilde, vzw’. Hierin geeft
Pater Feyen steeds in de Raad van Bestuur gezeteld als secretaris en later
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vice-voorzitter. Ook is Pater Feyen stichter van het beiaardtijdschrift ‘Bondsnieuws’,
waarvan hij de hoofdredactie waarnam tot voor een paar jaar. Pater Feyen was bij
intiemere omgang als mens, eerlijk, open, rechtvaardig en eenvoudig. Hij heeft vanuit
een diepe persoonlijke visie, de beiaardactiviteiten zijn stempel gegeven. Het werk
van zijn geest leeft tussen zoveel mensen.
Noël Reynders-Jammaers

In Memoriam
Maria Vlamijnck
Letterkundige

Maria Vlamijnck, letterkundige, is plotseling gestorven op 22 januari 1993 in haar
woning in Koksijde. Zij was vijfenzeventig geworden en was in november 1992 nog
plechtig gehuldigd door het Nieuwpoortse stadsbestuur voor haar gehele literaire
loopbaan. Deze loopbaan is vrij laat gestart. Maria Vlamijnck was geboren in Sheffield
(GB) op 12 maart 1917, waar zij als kind, met haar ouders de wijk had genomen
voor het nakende frontgevaar. In 1921 kwamen ze terug naar de Westhoek waar
Maria haar jeugd doorbracht in Nieuwpoort. Deze stad zal ook haar literaire oeuvre
kleuren: Vierboete (1963), haar eerste roman over de oude verdwenen vuurtoren van
Nieuwpoort, Het beleg van Nieuwpoort (1977), De slag bij Nieuwpoort in 1600
(1981) voorts een boek over de Nieuwpoortse schilders (1989) en onlangs nog een
naslagwerk Bibliografie van Nieuwpoort. Van studie heeft Maria Vlamijnck moeten
afzien, wegens gezondheidsproblemen en financiële moeilijkheden. In 1946 ging zij
in Brussel wonen en werken, o.m. in een commercieel bedrijf, waar zij zich met het
vertalen van technische teksten moest bezighouden. Maar daar is ook haar literair
talent tot volle rijkdom gegroeid. Zij publiceerde verschillende romans: Een steen
op een graf (1965), De weg terug (1971), De heer van geuzen-Yde (1978), De donkere
nacht van Julia Fonteyn (1981) onderscheiden met de Dr. F. Snellaertprijs van de
Vereniging van Vlaamsnationalistische auteurs en recentelijk Toledo (1991),
onderscheiden met de Karel Barbierprijs van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Maria Vlamijnck publiceerde ook gedichten,
zoals in de bundel Het geluk, je moet het vergeten (1983) of vroeger Het oog van de
orkaan (1977), waarin het bittere gedicht ‘Sterven in Brussel’ diep in de herinnering
zal blijven; de auteur verbleef maar liefst 32 jaar in de hoofdstad. In de serie Cahiers
van de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers is nummer 110 (1985, nr 1) aan leven
en werk van Maria Vlamijnck gewijd. Inleiding en samenstelling ervan waren in
handen van Yvo J.D. Peeters. In 1978 is Maria Vlamijnck teruggekeerd naar de
Westhoek, waar zij haar jeugd doorbracht en die haar werk diep heeft getekend. Een
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vlotte verteltrant, een snedige en verzorgde stijl en een steeds goed gedocumenteerde
inhoud zullen de kenmerken blijven van haar literatuur.
Fernand Bonneure
Het C.V.K.V. en de redactieraad van VLAANDEREN nodigen hun leden en lezers
van harte uit op de
JAARVERGADERING
op zondag 13 juni 1993 in Aalst
Op deze ontmoetingsdag worden in het bijzonder veel Oostvlaamse kunstenaars en
abonnees verwacht.
Vanaf 10 uur is er verwelkoming in Kasteel De Rozerie, Brusselsesteenweg 75.
Om 10.30 uur: Eucharistieviering waarin Mgr. Arthur Luysterman, bisschop van
Gent, voorgaat. De viering wordt opgeluisterd door de Cappella Collegii Alostani
o.l.v. Gaston de Cock.
Na het aperitief is er om 12 uur de statutaire vergadering. Het woord van Werner
Vens, voorzitter van het C.V.K.V., en het jaarverslag door penningmeester Adiel
Van Daele worden gevolgd door een literair-muzikaal programma. Jacques Hoste
leest voor uit Stemmen van steen, zijn nieuwe roman in wording, en Anton van
Wilderode brengt een aantal Paulus-gedichten uit Apostel na de Twaalf. De Cappella
Collegii Alostani zorgt voor een vocaal intermezzo.
Om 13 uur is er het vriendenmaal. De tafelrede wordt gehouden door
redactievoorzitter Prof. Dr. A. Keersmaekers. De jarige en bekroonde
C.V.K.V.-leden worden gehuldigd door verbondssecretaris Robert Declerck. Zij
worden bedacht met een houtsnede van de Oostvlaamse kunstenaar Roland de
Winter.
Verdere inlichtingen bij de provinciale voorzitter van Oost-Vlaanderen, Patrick
Lateur (tel. 053/77.15.47)
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Fernand Florizoone en Chris Torfs
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten - getikt en in tweevoud - ter
selectie sturen aan:
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 Tielt.
Behalve naar de gevestigde namen gaat de aandacht in het bijzonder naar nieuw
en creatief talent.
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.

Kruisverhoor
En plots graaft er een stem
zich naar het licht.
Stel ik de vraag, zegt zij
of zal ik maar meteen
het antwoord geven?
Liefst niet, dacht ik,
niet dat ik weiger, nee,
ik wacht alleen maar af
en als het moet
dwing ik mijzelf bekentenissen af.
Zo won ik schamper tijd.
Ik had Uw woord als wapen
dat rakelings de mond voorbij
verdampte in een neveldicht.
Wie noemt Uw naam, doorziet
mijn droom, belet dat
traag het touw zich snoert.
Waar duurt de eeuwigheid het langst,
wanneer komt de beloofde
nieuwe hemel?
Toen wist ik wat ik zeggen moest
want al bij al verkies ik nog
het lichaam van de taaie aarde
als kerft in haar het slachtmes
van de uitgesproken angst.
Christina Guirlande

uitnodiging
keer weer
naar de tafel en de bank
het harde blanke hout
eeuwenoude eenvoud
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het brood kruimig bruin
de milde landwijn
verkwikking in de stilte
Paul Possemiers

het blote
land
waar ik weer de leeuwerik
aan zijn lied hoor hangen
en de koeien eindeloos
die mooie zomer herkauwen
land
waar de oude boeren de getijden lezen
in de stand van de zon
en de stilte
een gouden boog
van einder tot einder gespannen staat
hier smaken de klaprozen nog steeds
naar de dood van reeds zo lang geleden
Gilbert Coghe

Deltazeiler boven Cap Blanc-Nez
Aarde-zwaar en donker
stolt angst zijn stap,
onder zoevend zeil
- gevangen in de riemen een ogenblik wankelend;
voor de breuklijn, groen en wit,
zuigen in bruisende wind
schokkende golven hem op.
Ontheven en gewenteld
tussen uit mist tuimelende zon
en kantelende klip,
gedreven grijs-witte stip,
stijgt hij onaards in eigen baan,
een meteoor, hemels-diafaan.
Herman Vanderplaetse
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die kleine vogel. - (voor moeder)
zij had de kaarsen reeds ontstoken,
de lichten voor de nacht.
maar door het avondlicht vloog plots
een vogel, die zij in haar kooi gevangen had.
zij zong zijn lied; neuriede zijn gewag.
sloeg huizen over; fietste door een lange dag.
zij liet de lichten doven, stil, verheugd;
zo blij!
het avondlicht wérd die kleine vogel!
en zij? een lichte huivering, haar stille
nacht nabij.
Lia Barbiers

Vermetel uur
Vermetel uur
nu ik de muur afbreek
van nevel en hinder
en alle grenzen
mijn graffiti
als wuivend symbool:
géén is minder.
Mevr. Wrincq-Verelst

Assisi
San Damiano
Gehurkt tussen olijven en cipressen
het heilig oord van Damiaan, genezer
en thaumaturg. Verval knaagt koude bressen
in muren waar een huilwind stem en geesten
aanwaait en rond het bonte houten beeld
een echo vlecht: ‘Francesco, zie, mijn huis
vergaat; bouw jij het op.’ Hij knielt en beeft,
denkt hout en stenen, olie voor het kruis.
Maar dieper snijdt de stem die voor hem leed
een verse wonde die nooit dicht zou gaan,
hem mee laat lijden, hem geneest en heelt,
een wonder in het huis van Damiaan.
San Francesco
Giotto droomde toen hij met getint
penseel de kale kerkwand kleur en leugen
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gaf. Maar dan slaat een januariwind
op muur en plein waar burgers keurig
onthutst de man weerhouden die zoëven
nog vader was: zijn arm gevuld, geleegd
zijn huis. En naakt Francesco met geheven
hand voelt hoe Guido's mantel warmte geeft
en zekerheid. Hij laat het eigen bloed,
weet zich nog enkel zoon van wie bevrijdt,
wiens hand hij in de wolken ziet en groet:
‘Mijn Vader, Gij die in de hemel zijt.’
Patrick Lateur
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In en om de kunst
Pop-art in Keulen
Tot 20 april 1992 was in het Museum Ludwig in Keulen een retrospectieve
tentoonstelling te zien van Pop-art. Het was voor het eerst dat er een overzicht
geboden werd.
Meer dan dertig jaar geleden opende Pop-art de aanval op de goede smaak,
oorspronkelijkheid en andere eerbiedwaardige tradities in de beeldende kunst. New
York, waar kunstenaars als Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist,
Robert Rauschenberg, Jasper Johns en Claes Oldenburg woonden en werkten, wordt
algemeen beschouwd als het centrum van Pop-art. Maar ook in steden als Londen,
Los Angeles, San Francisco, Parijs en Düsseldorf wierpen kunstenaars zich op de
integratie van ‘High’ en ‘Low’ art.
Over de betekenis van Pop-art zijn critici het nog niet eens: spreekt uit deze
kunstwerken een afkeer van de alomtegenwoordige uitingen van populaire cultuur,
is het een verheerlijking van het banale, of tonen deze kunstenaars ons gewoon,
zonder commentaar, de ‘facts of life’? Museum Ludwig dat een voorname collectie
Pop-art bezit, is bij uitstek de plaats om deze stroming grondig te bestuderen. De
overzichtstentoonstelling, die eerder in Londen te zien was, toonde meer dan 250
kunstwerken van ruim zestig kunstenaars, waaronder: Richard Hamilton, Peter Blake,
Wayne Thiebaud, Ed Kienholz, Jean Tinguely, Martial Raysse, Gerhard Richer en
Sigmar Polke. Speciale afdelingen waren gewijd aan de Franse Nouveau Réalistes,
Fluxus en aan recent werk van een aantal ‘oude’ Pop-art kunstenaars.
Mark Delrue

Opstanding, de verbeelding van het onmogelijke
De Nederlandse G. van der Leeuw-stichting, ontmoetingscentrum voor Kerk en
Kunst, nodigde 8 bekende Nederlandse moderne kunstenaars uit om het thema
‘Verrijzenis’ te verbeelden. K.A. Deurloo, hoogleraar Oude Testament aan de
Universtiteit van Amsterdam, zorgde voor de bijbelse achtergrond-informatie vanuit
het Verrijzenisverhaal bij Marcus (16,1-9). De kunstenaars kregen de vrijheid om
hun eigen verbeeldingskracht te laten werken. Het ging om een experimentele
opdracht, dus geen stricte criteria. Het ontbreken van zo een opdrachtomschrijving
heeft geleid tot een grote diversiteit. De tentoonstelling werd geopend met een
symposium te Amersfoort op zaterdag 7 maart, waarbij het thema vanuit de beeldende
kunst en theologie werd belicht. Titel was ‘Opstanding, de verbeelding van het
onmogelijke.’ Het werd een boeiende confrontatie tussen de theologie en de kunst.

Theologie
Prof. Deurloo zei dat ‘Opstanding’ een woord is dat niet wil verheffen naar hemelse
hoogten en hoge hemelen. Het wil de aarde zelf treffen. De schrijvers van het Nieuwe
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Testament hadden het Oude Testament voor ogen. Zij veronderstelden dat ook bij
hun lezers. Een klein voorbeeld. Bij Marcus (16,2) ‘op de eerste dag van de week,
heel vroeg, toen de zon juist op was’ springt het scheppingsverhaal voor ogen. Op
de eerste dag werd het licht tegen de doodsduisternis in geschapen, ter wille van de
mens. Het Licht krijgt een functie om dag te zijn. Wat heeft dat met ‘Opstanding’ te
maken? Juist daarin ligt de kern van het verhaal. Ons leven kan worden omschreven
met de hymne: ‘Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen.’ In dit
Paasverhaal worden de zaken omgedraaid. De dood is aanwezig. Maar
verrassenderwijs is er ook plots het leven: ‘Midden in de dood zijn wij in het leven.’
of met de woorden van de Joodse Paaspsalm 114:
die de rots verkeert in een watervijver,
de kiezel in een waterbron.

Met de Verrijzenis gaan de Evangelisten zo voorzichtig om, al was het Gods Naam
zelf. De Opstanding is de lege plek in hun Evangelie. Die plek moet geheimnisvol
openblijven en moet niet met beschrijving of vertelling gevuld worden. Met deze
bijbelse achtergrond van Prof. Deurloo gingen de kunstenaars aan het werk.

Kunst
Als tweede spreker komt Ds W.G. Overbosch aan het woord. Ook hij stelde dat de
Verrijzenis niet kan worden voorgesteld. Het hoort tot het onzienlijke. Of is het
onzienlijke toch zichtbaar te maken? ‘Kunst beeldt niets zichtbaars uit. Kunst

Hans Landsaat, De steen de nacht, tweeluik, 200 h × 2 × 140 cm br, 1991-92. (Foto: ACR)
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maakt zichtbaar’, zegt Paul Klee. De Bijbel lijkt neen te willen zeggen: ‘Niemand
heeft ooit God gezien.’ (Joh. 1,18). Op de paasmorgen bleef alleen een leeg graf
over. De vraag is: hoe ontdek ik dat die plek (graf) inderdaad leeg is? Daar moet
theologie poëzie worden of beeldende kunst.
In de slothoofdstukken van de Evangeliën relativeert Jezus zijn eigen
verschijningen. Aan Thomas die wil zien en voelen zegt Jezus: ‘Je hebt gezien, maar
zalig zij die niet zien en toch geloven.’
- Jezus was voordien al een opgestane. Hij ging als een opgestane naar Jeruzalem
toe. Hij waagde zich aan dat visioen van het komende Koninkrijk. Daarom kon Hij
het laten komen tot die onverwachte ruil met Barabbas. Wie zich inzet als die Jezus,
komt niet bedrogen uit. Dat is het wat de leerlingen hebben ontdekt in de Paastijd.
Verbijstering heeft plaats gemaakt voor blijdschap. Door het Paasgeheim zijn zij
bereid ieder mogelijk risico te lopen omwille van een gereinigde aarde. Ze gaan als
nieuw-geboren schepselen hun weg.
‘Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals
Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven
zouden leiden.’ (Rom. 6,4). Wat er van Jezus' Verrijzenis zichtbaar kan worden
gemaakt, moet worden afgelezen aan de volgelingen, bv. de Emmaüsgangers. Op
een gegeven ogenblik, als het brood gebroken is, dan valt er een lege plek. Jezus kan
rustig vertrekken, want de Paasvonk is overgeslagen. Je vindt dat het best vertolkt
in de Oosterse paasikoon: Jezus trekt Adam en Eva - dat zijn wij allen in ons klein
geloof - uit de onderwereld op. Hij verbreekt de poorten van de dood.
- De Kerk in het Westen is kort na het jaar 1000 een weg opgegaan die gevaarlijk
is. Het is bijna een karikatuur. Jezus kruipt soms stiekem uit het graf, de soldaten
mogen het niet zien. Dan denk je, dat staat niet in het Evangelie. In deze
Middeleeuwse voorstellingen wordt te zeer het ‘zichtbare’ afgebeeld. Men springt
a.h.w. over het geloof heen. Niettemin is deze voorstellingswijze alombekend in
Europa. Zelfs een verborgen camera had op Paasmorgen de Verrijzenis niet kunnen
vastleggen op de pellicule.
- Na verloop van tijd, bleek na de Barok de beeldende kunst niet meer in staat de
tegenwoordigheid van God uit te drukken, aldus W.G. Overbosch. Wat sedertdien
gedaan is, zijn meestal neo-probeersels. En je hebt de neiging te denken: daar eindigt
het mee. Moderne kunstenaars hebben geprobeerd de Opstanding non-figuratief uit
te beelden. Dat werkt ook bevreemdend, want daarmee kan je alle kanten uit, qua
interpretatie. Hier kunnen we nauwelijks nog over een iconografie van de Verrijzenis
spreken.
- Is uitbeelding van het Paasgeheim dan echt onmogelijk? Er blijft nog een weg
open, de weg namelijk die de typologie ons zou kunnen wijzen, de weg die de
vroeg-christelijke kunst insloeg. We beperken ons tot bijbelse figuren,
vóórafbeeldingen van de Verrezen Christus; Jozef, in de put gegooid, wordt als slaaf
verkocht aan Egypte. Daar belandt hij in de gevangenis. Straks is hij onderkoning.
Dit verhaal heeft van meetafaan als voorafbeelding gegolden van Jezus' Verrijzenis.
- Simson heeft in één nacht de deuren van Gaz uit hun hengsels gelicht en
weggedragen. Hij is type geworden van de opgestane Jezus, die de deuren van de
dood verbrijzelt. - Jona wordt door de grote vis opgeslokt en later weer uitgespuwd
op het strand. Jezus zelf heeft ons dat beeld aangereikt. ‘Zoals Jona in de buik van

Vlaanderen. Jaargang 42

het zeemonster drie dagen en drie nachten was, zo zal ook de Mensenzoon in de
schoot van de aarde zijn.’ (Mat. 12,40).
Die Jona-scènes zijn breed-uit op tal van sarcofagen verbeeld. Besluit: kan je Jezus'
Verrijzenis dan toch verbeelden? Eén weg is in ieder geval versperd. Je kan met de
Opstanding niet dat wat in de laatste decennia wel eens gebeurd is door allerlei
beeldende kunstenaars met de kruisiging, een te gemakkelijk thema voor alle lijden
van deze tijd. Je kan in de kruisiging alle ellende, alle verwringing van het menselijk
bestaan tot uitdrukking brengen. Maar dan is het Jezus' kruis niet meer. Met de
Opstanding kan dat niet. Dit misverstand met de Verrijzenis-voorstelling is niet
mogelijk. Het eigenlijke van de Paasvoorstelling ligt niet in het zichtbare. Je zal
moeten doen wat Klee zegt dat je zichtbaar maakt wat onzienbaar is. Daarvoor is
geloof en verbeelding nodig.

Een experimentele opdracht
Bij de verbeelding van het thema ‘Opstanding’ speelden bij de 6 kunstenaars een
aantal sleutelbegrippen een rol: licht, transparantie, gewichtloos zweven van
beeldmotieven. Allen hebben een verhalende interpretatie van de Evangelie-tekst
willen vermijden.
Ik beperk me hier tot een korte bespreking van 3 van hen.

Christine van der Haak, Opstanding, olie op doek, 285 h × 170 cm br, 1991-92. (Foto: ACR)
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Elisabeth de Vaal, Slechts een sluier is het vlees, acryl op doek, 250 h × 180 cm br, 1991-92. (Foto:
Acvl)

- Het werk van Hans Landsaat ‘De steen, de nacht’ toont een heuvelachtig
landschap met een graf in de rots uitgehouwen en een ronde steen ervoor. Christus
is niet afgebeeld, wel zweven op de rechterkant een aantal donkere stralen. Als deze
verfstrepen mogen worden opgevat als de aanwezigheid van Christus, dan mag je
besluiten: de uit het graf opgestane Christus behoort niet meer tot het landschap,
d.w.z. de aardse werkelijkheid en maakt tegelijkertijd nog deel uit van de geschilderde
voorstellingen. Afwezige aanwezigheid.
Mening van de artiest zelf: ‘Uitgaande van wat mij bezighoudt, de kracht van de
steen, benader ik het thema van de opstanding. De vrouwen komen naar het graf toe
met zalf en mirre. De steen is van het graf gewenteld. Nergens, in geen van de
verhalen die vanuit de bijbel tot ons komen staat wie dat gedaan heeft. Die steen
wegrollen, wie zou dat nu gedaan hebben? Is dat buitengewoon of juist heel gewoon?
Er wordt niet over gepraat. Die steen is weg. En toen had ik mijn thema: Die steen
laat het toe.’
- Bij het doek van Elisabeth de Vaal ‘Slechts een sluier is het vlees’, speelt
‘identiteit’ een rol in de vorm van een vingerafdruk. Het is blijkbaar belangrijk wie
er aanwezig is. In het contrast tussen de meer realistisch geschilderde hand bovenaan
en het meer schimmige beeld daaronder, zou iets te lezen zijn als werkelijke-schijnbare
aanwezigheid. Herkenbaarheid-onbereikbaarheid. In de handpalm wordt de
nagelwonde gesuggereerd. Het is niet nodig om daar een letterlijke interpretatie aan
te verbinden. De manier van schilderen en de beslissing om meer weg te laten dan
af te beelden moeten voor zichzelf kunnen spreken.
Mening van de artiest zelf: ‘In de evangeliën is sprake van twee versies; in de ene
wordt de lijfelijkheid van de opgestane Jezus benadrukt terwijl in de andere wordt
verhaald van Zijn verschijningen. Dat tweeledige aspect breng ik samen in een reeks
schilderijen van handen. Daartoe heb ik een aantal handen gemodelleerd naar
afdrukken van hen die mij dierbaar zijn. In één van de doeken verschijnt in de palm
van de hand een blokstructuur die verwant is aan die uit de autoschilderijen. Met
verf en penseel tast ik de grens af tussen de fysieke aanwezigheid en de suggestie
van werkelijkheid. Dat die grens nauwelijks kan worden gedefinieerd, besef ik: als
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iemand is overleden om wie je veel hebt gegeven dan kan het voorkomen dat je
diegene opeens ziet lopen in de supermarkt. De kracht van Jezus was dat hij zó op
de mensen insprak dat ze hem zagen. Zij wilden zo graag dat hij nog in hun midden
zou zijn dat ze hem als het ware voor de geest haalden.’
- Opstanding, door Christie van der Haak is direcht herkenbaar. Zij put haar
inspiratie bij Mathias Grünewald. De triomfantelijk oprijzende Christus en de
neervallende soldaten, door het felle licht verblind, zijn letterlijk overgenomen.
Kunstcriticus R. Smolders merkte twee verschillen op met de schilder van het
Isenheimaltaar:
- Christie van der Haak voegt er een weelde van planten en decoratieve vormen
aan toe. Dit kenmerkt heel haar oeuvre.
- In haar toch duidelijk figuratieve voorstelling wordt de figuur van Christus niet
realistisch ingevuld: Een lichte contour blijft open op de plaats waar Grünewald een
bebaarde man met stigmata en wapperend kleed afbeeldt. Op haar persoonlijke manier
weet zij elk motief uit de kunstgeschiedenis te transformeren, hoewel het een thema
lijkt op bestelling. Mening van de artiest: ‘De protagonisten in mijn werk gaan gehuld
in florale motieven. De herrijzende Christus vormt daarop geen uitzondering.
Grünewald heeft het moment afgebeeld waarop Jezus uit het graf opstijgt en de bij
het graf wakende soldaten in volle consternatie achterlaat. Tegen de achtergrond van
een oplichtende bol toont Hij stigmata. De dramatiek van Grünewald's verbeelding
spreekt mij aan. Bij het formaat heb ik me laten leiden door de afmetingen van het
oorspronkelijke paneel. Het oppervlak met een hoogte van 285 en een breedte van
170 centimeter verraadt mijn ambitie: ik wil er zo'n echt kerkstuk van maken.’

Slotbemerking
De Van der Leeuw-stichting slaagt erin haar doelstelling: ‘Ontmoeting tussen Kerk
en Kunst’ in de praktijk te realiseren. Een soms hachelijke, maar spannende
onderneming. De zachtmoedigheid van een duif en de listigheid van een slang zijn
daarbij een eerste vereiste. Zo ontstond een boeiend symposium en een mooie
tentoonstelling. De begeleidende theoloog werd gedwongen de emoties achter de
woorden op te diepen. Steeds minder komen we bij kunstenaars een onverwerkt
kerkelijk verleden tegen. Dat is een groot voordeel. Want rancune is een slechte bron
van inspiratie. Er is een groeiende positieve interesse van de kunstwereld om zich
beeldend te verdiepen in de bronnen van de christelijke cultuur.
En als die ontmoeting kunst van kwaliteit oplevert, is de Van der Leeuw-stichting
in de buurt van haar bestemming.
Mark Delrue
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Project zette mensen aan tot poëzie-lezen
Dat je op een gedegen en succesrijke manier poëzie bij de mensen kunt brengen,
wordt bewezen door groots opgezette activiteiten, zoals die elk jaar plaats hebben
in Watou, onder de bezielende leiding van dichter Gwij Mandelinck. Maar het kan
ook bescheidener vormen aannemen wat niet meteen een reden is om erop neer te
kijken. Dergelijke initiatieven halen wellicht minder de pers, zijn kleinschaliger van
opzet maar hebben dan weer rechtstreeks impact op de plaatselijke bevolking. We
stellen in dat licht een poëzieproject voor dat in Zwevegem liep. Nu heeft deze
‘draadtrekkersgemeente’ (Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs) in geen
enkel opzicht de charmes van Watou - alhoewel de streek poëtische invalshoeken
heeft - noch de pretentie een nieuw dichtersdorp te worden - toch is het project ‘Ook
draadtrekkers lezen verzen’ belangrijk genoeg om onder de aandacht te brengen.
In een eerste fase werd gevraagd dat zoveel mogelijk mensen hun favoriete vijf
gedichten zouden kiezen uit een aanbod van zestig, geselecteerd door de Zwevegemse
Taalraad (Mia Allaert, Jan Deloof, Lode De Ruyter en Paulette Loosveldt). Dit project
paste in het ruimer kader waarin de Zwevegemse Culturele Raad onder het thema
‘Talen en vertolken’ een jaar aandacht besteedde aan literatuur en poëzie in het
bijzonder. Ruim twaalfhonderd bundeltjes met deze gedichten werden verspreid
onder leden van culturele verenigingen en bezoekers van de gemeentelijke openbare
bibliotheken. Minimum 260 mensen (een aantal formulieren werden immers in groep
ingevuld) kozen hun lievelingsgedichten. Drie deelnemers vonden hun vijf
keuzegedichten terug in de top tien.
Deze tien meest gekozen gedichten werden als poëzieposters afgedrukt (in een
vormgeving van Eugène Delabie) en verspreid over heel Groot-Zwevegem. Jan
Deloof had in eerste instantie gedacht deze gedichten zo goedkoop mogelijk te laten
uitgeven, geïnspireerd op wat andere initiatiefnemers voorheen al hadden gedaan,
zodat zoveel mogelijk gedichten als blikvangers aan de vensters zouden hangen.
Maar tijdens de realisatie groeide de idee om vorm en inhoud aan elkaar te

Wapenschild van Zwevegem.

koppelen door kwantiteit door kwaliteit te vervangen, waardoor de poëzieposters na
inlijsting langer in de huiskamer konden opgehangen worden. Als kroon op het
poëzieproject droomt Jan Deloof ervan dit initiatief verder te zetten door op
publiekspunten op de een of andere manier gedichten te presenteren op panelen.
Laten we het echter voorlopig bij de tien meest gekozen gedichten houden - een soort
staalkaart van de hedendaagse poëzievoorkeur. In alfabetische rangschikking zijn
dit: 'n Paradijsvogel vloog verloren van Albe (1902-1973) - Je bent zo mooi van
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Hans Andreus (1926-1977) - Het zal zo klein zijn en zo naakt van Chris de Graaff
(1890-1955) - Als je - als je nu eens van Jan Deloof (1930) - Het is de liefde die
geneest van André Demedts (1906-1992) - Op school stonden ze op het bord
geschreven van Eduard Hoornik (1910-1970) - Mijn moeder is mijn naam vergeten
van Neeltje Maria Min (1944) - We praatten eigenlijk haast nooit van Dirk Rommens
(1949) - De kern van alle dingen van Felix Timmermans (1886-1947) - Ik heb de
witte waterlelie lief van Frederik van Eeden (1860-1932).
Op het eerste gezicht lijkt de keuze nogal traditioneel ook al was een jongere
lichting (levende) dichters wel vertegenwoordigd tussen de zestig voorgestelde
gedichten (o.m. Patricia Lasoen, Roland Jooris, Erik van Ruysbeek, Joris Denoo,
Judith Herzberg, Jozef Deleu, Hendrik Carette, Fernand Florizoone, Herman Coenen,
Ellen Warmond, Gust Gils, Rutger Kopland, Hans Vlek, Miriam van Hee, Ben Cami,
Jo Gisekin, Cees Buddingh’, Frans Deschoemaeker...)
Als we aannemen dat deze keuze een doorsnee-‘poëziesmaak’ vertegenwoordigt
van Jan Publiek, dan moeten we toch een paar voorafgaande beperkingen maken bij
dit onderzoekje. Uiteraard konden niet alle Nederlandstalige dichters binnen het
beperkte aanbod (zestig) aan bod komen. Toch hadden we graag een gedicht gezien
van o.m. Hugo Claus, Herman De Coninck, Anton van Wilderode, Paul Snoek, Paul
van Ostaijen. Hoe dan ook, elke selectie is subjectief, maar deuiteindelijke keuze
dient dus in die mate gerelativeerd te worden. Tweede voorafgaande opmerking: in
hoeverre hebben de lezers zich bij hun keuze laten leiden door namen i.p.v. door de
gedichten? In hoeverre speelde regionalisme, bekendheid, herkenning... een rol bij
die keuze? Deze opmerkingen ter zijde kun je evenwel toch tot volgende
‘vaststellingen’ komen:

Vormelijk
De klassiekers doen het nog steeds. Vermoedelijk is herkenning (Aha-Erlebnis: ‘Dat
hebben we nog op school geleerd’) alvast een punt dat een rol speelde, en had de
bekendheid van de dichter (zie boven) ook in die zin een invloed bij de keuze van
de gedichten - alhoewel expliciet gevraagd werd het voorkeurgedicht te kiezen, en
niet de dichter - toch is het menselijk niet naast de naam te kijken...
Technisch-vormelijk geven de lezers hun voorkeur aan gedichten die volgens een
vrij klassiek stramien zijn opgebouwd: duidelijke voorkeur voor kwatrijnen, zes van
de tien gedichten hebben eindrijmen, één van de gedichten is een sonnet, en er is
geen enkel voorkeurgedicht dat je als ‘experimenteel’ zou kunnen omschrijven. Is
er bij de doorsneepoëzielezer dan toch een zekere angst voor het onbekende, het
onzekere, het geheimzinnige? In ieder geval zouden hermetische gedichten (als die
op de keuzelijst zouden gestaan hebben) uit de boot gevallen zijn.
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De meeste gedichten worden gedragen op een vrij melodieus ritme, veelvuldig
versterkt door alliteraties en eindrijmen, waardoor bijna een zangerige zegging tot
stand kan komen bij het ‘voordragen’. Werd er in de Zwevegemse huiskamers
‘gedeclameerd’ bij de keuzebepaling? De ‘schoonheid’ van de taal in het gedicht
speelt kennelijk een grote rol waardoor een tekst ‘verheven’ wordt tot echte poëzie.

Inhoudelijk
De thematiek is behoorlijk zwaar - slechts twee gedichten vertolken de schoonheid
an sich (Hans Andreus, Jan Deloof) en zijn echt lichtvoetig. Zelfs bij het ontstaan
van het leven (geboorte van een kind, de waterlelie) komt het pessimisme zijn kop
opsteken (Chris de Graaff, Frederik van Eeden) of is schoonheid aanleiding tot
verinnerlijkte droefenis. De melancholie is nooit veraf.
Voorkeurthema's zijn dan ook de dood (‘Ons lied is kort en broos’, Felix
Timmermans), ziekte (‘Het is de liefde die geneest’, André Demedts), het afscheid
nemen (‘we praatten eigenlijk haast nooit’, Dirk Rommens), berusting (‘Nu rust zij
peinzend op het watervlak/en wenst niet meer’, Frederik van Eeden). Gedichten zijn
als gebeden die grote gebeurtenissen bezegelen.
Een gedicht moet blijkbaar bij de meeste mensen een diepere dimensie hebben
om gesmaakt te worden. Een vers is blijkbaar voor velen nog steeds een beetje
‘heilig’. God is meestal woordelijk dichtbij (‘Gods stilte tegemoet’, Felix
Timmermans), (‘Bid dan alleen’, André Demedts), (‘Het leeft, God laat mij leven!’,
Chris de Graaff), (‘Zijn is, boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van
goddelijke pijn’, Eduard Hoornik), (‘wellicht zat zijn nest/nabij het Paradijs’, Albe)
of het gedicht is minstens beschouwend, en de dichter filosofeert over de mens en
zijn bestaan (‘het werkwoord hebben en het werkwoord zijn’, Eduard Hoornik).
Anderzijds is de thematiek dan weer heel nauw verbonden met het menselijke lief
en leed: het besef hoe tijdelijk ons bestaan is, en hoe de schoonheid van de dingen
dit euvel dient te compenseren (‘De kern van alle dingen’, Felix Timmermans), de
angst voor het ouder-worden (André Demedts), de liefdesrelatie (Hans Andreus, Jan
Deloof), het zoeken, vinden en opgeven van idealen, de onvolkomenheid (Frederik
van Eeden, Albe), de ouders-kindrelatie (Dirk Rommens). Het chronologisch
rangschikken van de gedichten zou in tien hinkstapsprongen een mensenleven
uittekenen.
Het Zwevegemse poëzieproject ‘Ook draadtrekkers lezen verzen’ werd succesvol
afgesloten tijdens de Culturele Avond van 28 maart 1992 met de voordracht van de
voorkeurgedichten door de Academie voor Woord en Muziek Peter Benoit, o.l.v.
Hilde Velghe.
Dit poëzieproject mag dan ook als voorbeeld gesteld worden: er werd zowel in de
diepte gewerkt (het bewust aanzetten tot het lezen van gedichten, wat voor velen niet
zo vanzelfsprekend is, gezien de concurrentie van de beeldcultuur), als op het
vormelijke en inhoudelijke. Maar dit project verdient ook voor nog een andere reden
aanmoediging omdat dit gedurfd initiatief van een officiële instantie uitging (Culturele
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Raad) én slaagde. Je maakt het niet veel mee dat poëzie onderwerp van gesprek is.
Tenzij in Watou. Of in Zwevegem. Of in...
Dirk Rommens

Het huis der keramisten
Het huis der keramisten was de titel van een tentoonstelling die in de zomer '92
gehouden werd in de Galerij Desko te Kortemark.
De titel verwijst naar een keramiekpaneel van Max van der Linden dat bij de
ingang hing. Merkwaardig aan dit werk is het feit dat het een open woning uitbeeldt.
In elke kamer bevindt zich een personage, met een element dat refereert aan de stijl
van de keramist.
De keramieken wandpanelen van Van der Linden zijn kleurige verhaaltjes in
glazuur met een ietwat naïeve speelse ondertoon. Zijn werk is mooi en broos,
nostalgisch en modern terzelfdertijd.
Zijn inspiratie put hij uit het leven van heiligen als Franciscus van Assisi,
Bernadette Soubirous (ill. 1) en Theresia van Lisieux. Hij gaat ook te rade bij
muzikanten als Mozart en Vivaldi (ill. 2) en put vaak ook uit Evangelie-verhalen.
Zo schrijft hij: ‘Ik droom ervan het buitengewone verhaal van “De Rijke Jongeling”
uit te beelden, deze die “vol droefheid wegging omdat hij vele goederen bezat”. Ik
zou een groot overvol paleis maken waar men aan elk venster plezier maakt, danst,
studeert, lief heeft, zingt. Ik zou er ons allen in plaatsen: Bruno met zijn neus onder
de motorkap, Claude verdiept in een boek, Arlette in haar smaragdgroene jurk en
Christine in haar bikini, Denis met de lange haren schreeuwend in een micro en
Michel die Bach speelt... Beneden, aan de dienstingang, zal de gastheer staan en wij
zullen de jonge man omringen die uitgenodigd wordt van alles afstand te doen. Ik
zal hem het gebaar van de onmacht geven, van deze die antwoordt: “Ik wil wel, maar
ik kan niet” en treurig weggaat.’ Hij is de meester-verteller, in het spoor van de
Romaanse beeldhouwers van weleer. Midden een angstige wereld kijkt hij, net zoals
zij, hoopvol naar mens en omgeving, ondanks alles. Dit komt het best tot uiting in
zijn laatste werken. In een speelse compositie van fabrieksgebouwen en onbewoonbare
mijnwerkershuisjes met kapotte ruiten, staat een bloementuintje

Max van der Linden, Bernadette, 45 × 40 cm.
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Max van der Linden, Cantate in cello, 110 × 45 cm.

en daarin een kind dat fluit speelt. Doorheen de kwetsuren van het leven blijft het
leven een feest, hoop is sterker dan wanhoop.
Het werk van Max van der Linden is een spiegel van een christelijke kijk op het
leven en de maatschappij. Zijn kunstenaarsblik is transparant. Hij kijkt door een
gewonde wereld heen naar hoop en vreugde.
‘Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn Glorie binnen te gaan?’ (Luc.
24,26).
Zijn personages zijn wonderlijk zichzelf, vrije mensen. De artiest bekijkt hen in
hun dagelijks doen en laten met een blik die alles ziet en niets vervalst.
Door die speelse eenvoud dalen wij af naar de diepere waarden: de ontmoeting,
het feest, de vriendschap, de liefde, de eenzaamheid, de breuk, het afscheid, de dood.
Dit alles is omhuld door een glazuur licht, sereen en droevig tegelijk. De kunstenaar
vergelijkt zijn kunst met de muziek van Mozart. In een brief aan een vriend schrijft
Max van der Linden: ‘Je vraagt mij naar de betekenis van mijn “Mozart-festival”.
Het is een project waar ik lange tijd mee bezig was. Ik wilde iets bruisend
verwezenlijken, iets schitterend als zijn muziek of een barokkerk, met een overvloed
aan goud en leven op elke verdieping. Maar toch moest het een lied in mineur worden,
zoals de Kyrie van zijn Mis in Do; één van de meest aangrijpende melodieën die ik
ooit hoorde. Onder de geborduurde wambuis van Mozart en onder zijn opborrelende
noten schuilt vaak een gevoel van verdriet, van angst. Je moet zijn brieven aandachtig
lezen... Maar alles, de bruiloft van Figaro en de toverfluit, het opgewonden
Wonderkind, het overdonderend spel van het grote orgel van Salzburg, dit alles
verdwijnt in het spoor van de lijkwagen van de armen. Mozart verlaat ons voor het
massagraf, alleen, onder de sneeuw, zonder mis, zonder vrienden, alleen vergezeld
van zijn hond. En nochtans overwint de vreugde.’
Schoonheid is bij Max van der Linden, zoals bij Mozart bevochten schoonheid,
en harmonie overwonnen angst. Ofschoon Van der Linden een wereld toont vol
wreedheid, wolken en droefgeestigheid, stoot hij telkens door naar een morele wereld.
Hij blijft niet hangen in een wereld van schijn. Zijn kunst-spiegel weerkaatst, onthult
een innerlijke wereld van waarden, en je voelt je ontmaskerd. Enkel op dit niveau,
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in het licht aan het einde van de donkere tunnel, zijn wij in staat de chaos te
overwinnen. Deze keramist creëert een kunst om te hopen, omdat hij gelooft in de
uiteindelijke goedheid van Gods schepping, die ‘ondanks alles’ niet stuk te maken
is. Hij blijft ‘ondanks alle schijn’ de mens, naar Gods beeld gemaakt, liefhebben. Hij
blijft hopen op het mysterievolle licht dat straalt van het gelaat van mensen.
Zijn diepste inspiratiebron is Jezus en Zijn Evangelie. Max van der Linden is
terzelfdertijd een profaan en religieus kunstenaar: Christus is bij hem steeds
‘incognito’ aanwezig zoals de leerlingen op de weg naar Emmaüs.
Mark Delrue

Tijdelijk tentoonstellingspaviljoen voor documenta ix architecten Paul
Robbrecht & Hilde Daem
Voor de eerste maal kon de vijfjaarlijke internationale kunstmanifestatie in Kassel
geen gebruik maken van het imposante Orangeriegebouw in het Karlsaue-park. Het
tekort aan ruimte werd ondervangen door twee nieuwe constructies: een permanente
documenta-Halle van de Duitse architecten Jochem Jourdan en Bernhard Müller en
een tijdelijk tentoonstellingsgebouw van de Vlaamse architecten Paul Robbrecht en
Hilde Daem.
Robbrecht en Daem kregen van Jan Hoet de opdracht de inrichting van de
documenta-gebouwen ruimtelijk vorm te geven. In het Fridericianum introduceerden
zij kamers, ruimtes met verschillende afmetingen, waarbij het daglicht werd
gehandhaafd. De belangrijkste ingreep was hier de transformatie
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van de centrale hoge halfcirkelvormige ruimte; door het wegnemen van het centrum
binnen de aanwezige statische symmetrie kreeg geen enkele kunstenaar een centrale
plaats! Hun meest opmerkelijke bijdrage was het tijdelijke paviljoen in het Auepark.
De beperkende bouwvoorschriften werden optimaal benut en de aanwezige ordenende
krachtlijnen van de mooie locatie waren de drager van het ontwerp. Tevens was het
een architectonische interpretatie van het centraal begrip van Jan Hoets Documenta:
displacement.
De absolute eis om de bodem van het beschermde park intact te houden resulteerde
in een gebouw op pijlers, een oplossing die zowel de hoogteverschillen van het terrein
neutraliseerde als de visuele continuïteit van het park op de begane grond handhaafde.
Wandelend vanaf het Fridericianum ontdekte men het Auegebouw vanuit de
hoogte. Het eerste beeld dat werd opgeroepen was dit van evenwijdig geplaatste
metalen treinwagons op een grasveld. Het gebouw camoufleerde zich niet; door de
glanzende aluminum bekleding werd de ligging visueel benadrukt en werd de
autonomie extra versterkt. Het geheel was letterlijk tussen de bomen geschoven.
Twee grote bomen bepaalden de inplanting en zelfs de dimensionering van de
tussenruimtes tussen de ‘wagons’ (3.60 meter).
Voor Jan Hoet is displacement een wezenlijk kenmerk van de hedendaagse kunst.
Onverwachte verschuivingen van plaats creëren plotse wendingen die nodig zijn om
nieuwe geestelijke horizonten te openen. Het Auegebouw van Robbrecht en Daem
bezat een gelijkaardige potentie, ontstaan door de onderlinge verschuiving van de
volumes en de verrassende diagonale doorzichten. De fascinatie van de architecten
voor de desoriënterende wisselwerking tussen beweging en stilstand van een trein
in een station, samen met het thema van het voor elkaar plaatsen van gevels, dat men
kan aantreffen in Palladio's Basilica te Vicenza, waren de leidmotieven van het
ontwerp.
Een uitspraak van architect Le Corbusier is hier van toepassing: ‘La bonne
architecture ça se marche’. Twee hellingen vormden het begin of het einde van het
parcours, een wandeling door kamers met telkens veranderende perspectieven die
toelaten relaties te leggen tussen de kunstwerken onderling. De zuid-oost zijde was
beglaasd terwijl de noord-west gevels zeer gesloten bleven. De onderlinge verbinding
van de vijf volumes gebeurde via buiten en versterkte de ervaring van displacement.
In de overgangszones ervoer men de maximale lengte van het geheel. Nergens in het
paviljoen voelde men een middelpunt aan, het is een concept dat de continue beweging
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stimuleerde maar tevens ook plekken creëerde om de kunstwerken in stilstand te
houden. De dimensionering van de plekken gebeurde na lange gesprekken tussen de
kunstenaars, de equipe van Jan Hoet en de architecten. De opdeling van de
binnenruimte met behulp van smalle maar hoge gipswanden stond volledig autonoom
ten opzichte van de uniforme gevelverdeling van het paviljoen.
Het paviljoen bood onderdak aan een aantal fragiele sculpturen maar hoofdzakelijk
aan schilderijen van o.m. Gerard Richter en de Vlaamse kunstenaars Raoul de Keyser,
Luc Tuymans en Marcel Mayer. De vraag van Richter en De Keyser naar maximaal
daglicht resulteerde in zo groot mogelijke openingen.
Het ogenschijnlijk eenvoudig gebouw roept nog andere beelden op; een groepering
van anomieme schuren, de evenwijdige stroken van Louis Kahns Kimbell Art Museum
of zoals Denys Zacharopoulos opmerkte, de beschutting met het licht golvend dakje
op het impressionistisch schilderij van Monet uit 1869 ‘La Grenouillère’. Het
Auepaviljoen roept ook associaties op met de beelden van ‘treinen en stations’ in
het werk van de Duitse kunstenaar Reinhard Mucha. Mucha brengt de tijdsgebonden,
contextuele voorwaarden van kunstpresentatie als metafoor naar voor; het transport,
de provisorische opbouw en de tijdelijkheid van de presentatie. Het nomadisch aspect,
de aankomst en het vertrek van kunst in een stad als Kassel wordt vastgehouden in
het beeld van een ‘treinpaviljoen’. Het tijdelijk verankeren van het gebouw in zijn
omgeving werd hier niet verkregen vanuit een contextuele of regionalistische
benadering; het introduceren van een ‘idee’ waarmee een associatie werd gelegd met
de stad waarin het ontwerp wordt geboren is hier veel relevanter.
Dit ontwerp voor Kassel is een belangrijke schakel in het werk van deze talentvolle
Vlaamse architecten. Hun belangstelling voor de hedendaagse kunst en hun
vriendschappelijke relaties met kunstenaars en galeriehouders resulteerden reeds in
een paar opmerkelijke realisaties: een ruimte voor het werk van René Heyvaert in
de Gentse Sint-Pietersabdij (Initiatief '86) en galerij Meert-Rihoux te Brussel (1988).
In oktober van vorig jaar werd de sublieme verbouwing van galerij Xavier Hufkens
te Brussel opgeleverd.
Hoewel deze tekst verschijnt na de sluiting van het ‘museum van de 100 dagen’
en vermoedelijk na de demontage van het Aue-paviljoen, zal deze tijdelijke
architectuur toch nog lang verankerd blijven in het geheugen van dit park en de
Documenta.
Marc Dubois
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Bij de 500ste verjaardag van de dood van Piero della Francesca
Op 12 oktober 1492 zette Colombus voet aan wal op het Amerikaanse continent.
Uitgerekend op die dag overleed een van de meest fascinerende kunstenaars uit de
westerse cultuurgeschiedenis: Piero della Francesca.
Beide mannen belichaamden de overgang van een oude naar een nieuwe wereld.
Colombus maakte de wereld eensklaps groter. De schilder Piero della Francesca
ontpopte zich van middeleeuwse ambachtsman tot een vooraanstaand humanist. Zijn
500ste sterfdag werd in Italië met luister herdacht. Dit artistieke gebeuren vond plaats
in Toscanië, Umbrië en de Marken, 3 streken waar het vertrouwen in mens en rede
als een bloem ontwelkte in de Renaissance-tijd.
Zijn geboortestad San Sepolcro huldigde hem met een tentoonstelling ‘In het spoor
van Piero’. Deze tentoonstelling, in het pas gerestaureerde woonhuis van de schilder,
onderstreepte de invloed van Piero della Francesca op zijn tijdgenoten als meester
van het perspectief.
In het Museo Civico aldaar ontdekt de bezoeker 2 prachtige werken van de meester:
de polyptiek van Maria met de beschermmantel, Moeder van erbarmen, Moeder van
alle mensen. Ook daar kan je één van de mooiste Verrijzenis-fresco's ooit geschilderd
bewonderen. Aldus Huxley durfde het ‘het mooiste kunstwerk ter wereld’ noemen.
J. Schulte heeft onlangs, na het zien van deze fresco een mooi gedicht geschreven:
Opstanding.
Al staat Hij ook met één been in het graf,
Hij sterft niet, Hij staat op, net andersom.
Hij wordt bewust weer wakker.
Hij poseert in stilte als het leven uit de dood.
Zo zegeviert Hij, zonder op te zweven,
in lichte hemelen, vol heerlijkheid
zonder zwier van wapperende gewaden.
Een boom geworteld in zijn marmeren zerk.
Een onbeweeglijke zekerheid,
met achter Hem een schemerende morgen.
Een Lente, aarzelend om aan te breken.
Het is zo stil. Soldaten slapen
als doden in de orde van de aarde.
De wereld wordt het wonder niet gewaar.
En trouwens, Hij die het wonder is, deert Hem niet.
Hij ziet over hen heen, over ons heen
als zag Hij achter ons een andere wereld...

In de kapel van het kerkhof van Monterchi, de geboortestad van zijn moeder, (zijn
moeder heette Francesca) kon je de fresco van de ‘Madonna del Parto’ in volle
restauratie zien. Je ziet er de restaurateurs aan het werk, op zoek naar de juiste
originele kleuren. In de San Francesco-kerk te Arezzo met de grote fresco-reeks ‘De
Legende van het kruis’, werd in de crypte een tentoonstelling gewijd aan de juwelen
en klederdracht in het werk van Piero della Francesca. Het getuigt van de verfijnde
smaak waarmee de schilder de kleinste details verzorgde.
Het Palazzo Ducale in de stad Urbino herbergde een tentoonstelling ‘Piero en
Urbino’: de invloed van de meester op de schilderkunst van Midden-Italië.
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Ook de stad Firenze wijdde een tentoonstelling aan de invloed die deze schilder
in Firenze onderging.

Piero della Francesca, Opstanding, fresco, Raadhuis van San Sepolcro (bij Arezzo).

In de herfst vond er ook een internationaal congres plaats, gewijd aan een
kunstenaar, waarvan vele schilders van de 20ste eeuw graag zijn verbeeldingskracht
loven, 500 jaar nadien.
Toch een uitzonderlijk samentreffen: 1492 het jaar zelf van de ontdekking van
Amerika, het jaar van de dood van Piero della Francesca, een man die op de grens
van 2 werelden, de Middeleeuwen en de Renaissance, een kunst ontwierp die de
moderne mens ten volle aanspreekt.
Mark Delrue

Faithfully yours
Getekend Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst in de Begijnhofkerk
Sint-Truiden
In samenspraak met het seminarie voor plastische kunsten van de R.U. Gent o.l.v.
prof. Cl. van Damme werden een aantal werken geselecteerd - niet noodzakelijk
religieuze - die een verband leggen tussen de kruiswegthematiek en de lijdensweg
van de kunstenaar/mens. Ze werden geëxposeerd in het Provinciaal Museum voor
Religieuze Kunst van Limburg. Dit museum is geherbergd binnen de prachtige met
originele muurschilderingen bezette muren van de begijnhofkerk van Sint-Truiden.
Aan deze bezienswaardige tentoonstelling is een catalogus verbonden, die elk van
de 39 geëxposeerde werken benadert in didactisch hoogstaande teksten, geschreven
door de studenten van de eerste en tweede licentie kunstgeschiedenis van het
academiejaar 1991-92. Het gaat hem dus om een teamwork
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van studenten, die in samenspraak het werk selecteerden van E. Béothy, M. Bot, M.
Boyadjian, L. Canestraro, J. Carlier, J. Cox, T. De Cordier, P. Delvaux, R. D'Haese,
J. Ensor, I. Gravilov, P. Gillis, Hendryckx & Dehollander, I. Irimescu, J. Janssis, D.
Jarman, K. Köllwitz, Marga, G. Merillon, C. Meunier, B. Michielsen, G. Minne, A.
Mortier, A. Pauwels, C. Permeke, R. Raveel, X. Rombouts, B. Saveniers, A. Servaes,
E. Tytgat, F. Van den Berghe, D. Van Severen, D. Villalba, D. von Windheim.
De Engelse titel voor een tentoonstelling waarin het lijden van de mens centraal
staat bevalt me geenszins en dekt mijns inziens ook de lading niet, ondanks de
spitsvondige uitleg die de organisatoren erin legden.
Het was niet de bedoeling een getrouwe uitbeelding van de staties van de kruisweg
na te streven, maar veeleer de algemeen menselijke gevoelens van vertwijfeling,
onmacht, vertroosting, pijn, verdriet, treurnis en afscheid uit de kunst van de 19de
en de 20ste eeuw te halen en deze uitbeeldingen te koppelen aan de dagelijkse emoties,
die ons beroeren. Men nam dus afstand van de klassieke ikonografie van de kruisweg
om aan de hand van de kleine meesterwerken van de kunstenaars rondom ons zich
te bezinnen rond de themata van lijden en dood. De hele woord- en beeldcultuur
werd hierbij betrokken, zodat de klokken van de Sint-Truidense begijnhofkerk konden
blijven luisteren naar hun eigen weldadige omgeving. De variatie in deze selectie is
groot en de tijd zal wellicht verder selecteren. Ik haal er enkele pareltjes uit.
Voor de affiche werden twee kleurfoto's gekozen van Hendryckx & Dehollander
‘He used to be king’ (1990, cat. nr. 3) voorstellend twee voorarmen en handen, met
in de handpalmen rode blaadjes als een kwetsbaar gebaar van ontvankelijkheid,
tevens een visualisering van de wondetekens van Christus. Een sterk symbolisch
geladen prent, waar met verwondering blijvend naar gekeken wordt.
‘De dertiende genodigde’ (1977, cat. nr. 7) van Micheline Boyadjian getuigt in
zijn naïeve vormgeving van de metafysische vragen die een laatste avondmaal kan
oproepen. Dertien gelijke stoelen (elf achteraan, één aan de rechterzijde, en één
vooraan), dertien gelijke borden en glazen. Wie neemt op

Constantin Meunier (1831-1905), ‘Vrouw die haar zoon onder de doden terugvindt’ (‘Grauwvuur’),
brons, 27 × 39 × 18,5 cm, privé-verzameling. (Foto: B. Huysmans)

Hendryckx & Dehollander, He Used to Be King, kleurfoto's 70 × 100 cm (2 ×), 1990. (Foto: PMRK,
Sint-Truiden)

de plaats vooraan plaats? De verrader? Boyadjian creëert een mysterieuze sfeer, waar
de spanning tussen het Christusverhaal en de volksoverlevering van ‘de dertiende
aan tafel’ een levende postkaart wordt.
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De stilte, die uitgaat van het carraramarmeren beeld van Livia Canestraro, is haar
titel ‘Il silencio’ waard (1974, cat. nr. 20). De vrouwentorso zonder hoofd of voeten
spreekt in zijn geborgenheid een taal van leven, vertwijfeling en droom. Er gaat een
onbeschrijfelijke energie van uit, die in deze gebalde vormgeving gestalte krijgt.
‘De graflegging’ van Paul Delvaux (1953, cat. nr. 21) straalt het poëtische surreële
uit, de meester eigen. De achtergrond is ditmaal geen constructie uit de klassieke
oudheid, maar een abstract geometrisch geheel, waar de geraamtes betrokken bij de
graflegging van Christus in baden. Compositorisch een boeiende actualisering van
het Christus-verhaal.
‘De drie heilige vrouwen bij het graf’ van G. Minne (1896, cat. nr. 33) en ‘Het
grauwvuur’ van Constant Meunier (1893, cat. nr. 38) zijn schitterende bronzen van
een fin-de-siècle, die door een realistische benadering een leefsfeer oproepen, die
ons nog steeds eigen blijft. De drie vrouwen zijn tot één geheel versmolten, wat al
hun droefenis des te sterker maakt. Zonder hartstocht, doch des te treffender neemt
bij Meunier de treurende moeder afscheid van haar zoon. Het zijn grootse beelden
in hun kleinheid, die zoals de Vlaamse Primitieven van binnenuit leven geven.
Waarom zou het Groeninghe museum te Brugge zijn Vlaamse Primitieven niet laten
aanzitten met bronzen van Minne, Köllwitz, Meunier, e.a.?
Zonder de doorlopende rode draad die de etsen van J. Ensor in deze tentoonstelling
nalaat te willen doorbreken heb ik een duidelijke keuze gemaakt. Ik nam afstand van
elk Documentagedoe die de studenten tussendoor mee selecteerden en ik vermeld
hiermee zonder verdere bijbedoelingen T. De Cordier (cat. nr. 9), D. Villalba (cat.
nr. 11), X. Rombouts (cat. nr. 16) en Marga (cat. nr. 23), omdat voornoemde
hedendaagse kunstenaars best hadden kunnen vervangen worden door de prachtige
marmeren kruiswegstaties van Hilde van Sumere, de abstracte religieuze symboliek
van Norbert De Clercq, Helène Riedel of Karel Dierickx, of door een naïef landschap
van Joseph Willaert, zonder een ‘zelfgave’ van Felix De Boeck te vergeten.
De bron, die prof. Cl. van Damme en haar team met inzet en geestdrift aansprak
en tot leven bracht, is onuitputtelijk en vol rijkdom.
Raoul Maria de Puydt
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Over Dostojevski en Michelangelo
Harold van de Perre is de eerste ‘westerling’ die sinds decennia de kans kreeg om
werk van zijn hand tentoon te stellen in het Dostojevski-huis in Sint-Petersburg. Hij
toonde er aquarellen over de stad en omgeving. Hieronder drukken we de
openingstoespraak af die de kunstenaar uitsprak n.a.v. deze tentoonstelling in juni-juli
1992.
Ik ervaar het als een bijzondere eer te mogen tentoonstellen in het huis waar
Dostojevski zijn laatste jaren heeft doorgebracht, de gebroeders Karamazov voltooide,
en stierf. Uit de materiële aanwezigheid van dit huis straalt naar mij de spirituele
werkelijkheid van zijn kunst.
Over de kunst van Dostojevski werden reeds ontelbare boeken en studies geschreven
door wereldvermaarde auteurs, professoren, literatuur-wetenschappers, psychiaters
en filosofen. Wat kan ik - als schilder - nog toevoegen aan deze berg van
beschouwingen? Natuurlijk niets, tenzij het bescheiden verhaal van mijn eigen
ervaring.
Als schilder bewonder ik op mijn wijze meerdere schilders, schrijvers en musici.
Maar twee kunstenaars fascineren mij op een heel aparte manier, en even apart is
mijn liefde en bewondering voor hun werk: Dostojevski en Michelangelo.
Michelangelo, voor mij de grootste en meest boeiende beeldende kunstenaar. Ik
zou Dostojevski de Michelangelo van de literatuur willen noemen. Dit noemen
betekent niet dat ik in het beeldhouwwerk en de fresco's van Michelangelo

Piëta, Sint-Pieter, Rome: hoogtepunt van renaissance-kunst. Michelangelo schiep deze piëta toen hij
vooraan in de twintig was.
Dit beeldhouwwerk blijft ontroeren als het volmaakste en meest volledige beeld van de mens.
Ongeëvenaard-mooi is het gevoelige gelaat van Maria en de ritmische uitwerking van haar gewaad;
in dialoog hiermee contrasteert de ongeëvenaard-mooie uitwerking van het mannelijk naakt. Dit is
geen afbeelding van een gekruisigde, maar van een slapende. Christus en Maria - in dit beeld even
jong - zijn tegelijk piëta én man en vrouw, innerlijk schouwen én koesteren.

Vlaanderen. Jaargang 42

Het Laatste Oordeel, detail fresco, Capella Sixtina, Rome: een oergebeuren.
Michelangelo was voorbij de zestig toen hij dit gigantisch fresco schilderde. De getormenteerde
figuren tarten alle wetten van anatomie, maat en evenwicht: de torso's, schouders en dijen zijn
buitensporig, de houdingen zijn pathetisch en opgehoopt, de gezichten vol angst en hysterie. En wat
bij anderen als rommelig, onmogelijk en onuitstaanbaar zou overkomen, wordt bij hem kolossaal:
‘het klopt’, het dient zich aan als een vulkanisch gebeuren: oerkracht buiten en boven de tijd.

Dostojevski's vernederden en zwakzinnigen, moordenaars en prostituées, demonen
en wellustigen, naïeven en heiligen, of andere Raskolnikovs, Sonjas, Rogoshins,
Nastasjas, Dmitris, Groensjenkas en Aljosjas zie rondlopen. Integendeel. Ik besef al
te goed dat Michelangelo's helden en slaven zich situeren in het tijdskader van de
Italiaanse hoog-renaissance, terwijl Dostojevski's hysterische wereld zich afspeelt
in het Sint-Petersburg van de vorige eeuw.
Maar achter dit zo verschillende tijdskader, en achter hun zo verschillende wereld,
en achter hun zo andere buitenkant, heeft hun kunst zo'n ongrijpbare en
onvoorspelbare kracht en leeft bij beiden zo'n geweldige binnenkant, dat ik precies
hierin de kern van een fundamentele gelijkenis zie. Tot in hun gebreken zijn zij aan
elkaar gewaagd.
‘Overal en in alle dingen ga ik tot de grens. Mijn hele leven ben ik te ver gegaan’,
schreef Dostojevski. Deze bekentenis kunnen wij naar vorm en inhoud in zijn kunst
ervaren. Maar evenzeer is deze ervaring op Michelangelo's kunst van toepassing.
Zowel naar inhoud als naar vorm wordt hun kunst uitermate bewonderd, maar ook
afgebroken.
Toen ik mijn enthousiasme over Dostojevski onlangs vertelde aan mijn
Sint-Petersburgse literaire vriend Kyril, vatte hij de in Rusland gangbare kritiek op
zijn oeuvre als volgt samen: ‘Dostojevski schrijft slecht: zijn stijl is slordig, chaotisch
en langdradig, zijn compositie kent geen maat en geen evenwicht. Even ontelbaar
als onuitstaanbaar zijn de overdrijvingen: voortdurend trillen zijn figuren van
opwinding of wringen zij hun handen in woede. Bovendien is Dostojevski een
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slecht filosoof, een slecht theoloog en heeft hij primaire en reactionaire politieke
ideeën. Hoe en waarom zou Dostojevski een groot schrijver zijn?’
Ongeveer dezelfde kritiek kan men op de kunst van Michelangelo brengen. Wie
zijn grootste en meest geniale schilderwerk, met name het gigantische fresco Het
Laatste Oordeel in de Sixtijnse kapel ontleedt vanuit de wetten van anatomie, maat
en evenwicht, kan een lijst opstellen van ontelbare fouten: de verhoudingen van
zowat alle figuren zijn buitensporig, de torso's, schouders en dijen zijn ongehoord
opgeblazen, de figuren wringen zich in pathetische houdingen, in hun gezichten en
ogen beeft de angst en dreigt hysterie. De compositie lijkt op een wanordelijk
basreliëf, en bovendien is Michelangelo een slecht kolorist. Men kan dit best zien
als men dit fresco - in dezelfde Sixtijnse kapel - vergelijkt met de
koloristisch-volmaakte en compositorisch-perfecte fresco's van Botticelli, Ghirlandaio,
Perugino en anderen.
Dezelfde kritiek kan men brengen op de onafgewerkte beelden in marmer van de
oudere Michelangelo. Tot raadsel opgeblazen mislukkingen van een door ouderdom
falend genie, voor de enen... en het meest geniale, het meest artistieke en het meest
moderne wat een kunstenaar ooit liet zien, volgens de anderen.
Persoonlijk heb ik het volgende ervaren:
Ik was 27 toen ik voor het eerst in mijn leven in Rome aankwam. In de basiliek
van Sint-Pieter zag ik Michelangelo's eerste piëta. (Hij was vooraan in de twintig
toen hij dit overbekend beeld schiep.) Sindsdien heb ik dit beeld meermaals gezien,
en het blijft mij steeds meer ontroeren als het volmaakste, het mooiste en wellicht
het meest volledige beeld van de mens (de man en de vrouw in de figuur van Maria
en Christus) dat ooit werd geschapen.
In de Sixtijnse kapel zag ik nadien zijn fresco's. Zij tonen mij een andere
Michelangelo, de Michelangelo van het onevenwicht. Het onevenwicht dat zich uit
in het leven dat de natuur kenmerkt, zowel in het ondergrondse vulkanisch bewegen,
als in het bovengrondse geboren worden, groeien en sterven.
In de kracht van Het Laatste Oordeel zie en hoor ik dit alles

Dostojevski, een gelaat getekend door lijden Lichamelijk onderging hij vier jaar strafkamp, kende
hij vele ontberingen en was hij epilepticus; geestelijk peilde hij de chaos en de puinhoop van het eigen
innerlijk. ‘Mijn hele leven ben ik te ver gegaan’.

samen. Het lijkt alsof vanuit het ondergrondse gegrom van een vulkaan
lichaamsvormen naar buiten worden gestuwd. In de houdingen en de gezichten van
deze uitgestoten figuren is de geboorte-angst als het ware nog zichtbaar, maar evenzeer
is het alsof de figuren opnieuw in de oermaterie van de ondergrond worden gezogen,
en in hun gezichten lijkt de paniek der geboorte te keren in de angst voor de dood.
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Deze ervaring van opdoemen uit de materie en er weer in wegzinken, onderga ik
telkens opnieuw als ik te Firenze in de academie Michelangelo's onafgewerkte slaven
aanschouw.
Hierbij geldt volgende paradoxale vaststelling: zoals Dostojevski krantenberichten
uitknipte en zoveel mogelijk gegevens verzamelde over het gedrag van de mens, zo
verzamelde Michelangelo zijn leven lang anatomische kennis over elke
lichaamsbeweging en elke spier. Van deze kennis getuigt in de academie zijn
‘klassieke’ David. Maar later chargeert en manipuleert hij (net als Dostojevski) zijn
kennis zo heftig en zo ‘voorbij de grens’, dat zijn figuren gaan lijken op opgehoopte
bergwanden. En wat bij anderen als onmogelijk en rommelig zou overkomen, wordt
bij hem kolossaal: ‘het klopt!’. Het dient zich aan als een kosmisch-organisch
gebeuren, een oergebeuren, een natuurkracht buiten en boven de tijd.
‘De wetten bestuderen om ze nadien te kunnen overtreden’. Zo getuigde Beethoven,
de Michelangelo van de muziek.
Ongeveer hetzelfde ‘overtreden van wetten’ ervaar ik in de grote
Dostojevski-romans. Wat bij andere schrijvers als rommelig en onmogelijk zou
overkomen, wordt bij hem een chaotisch-organische kracht die alles doortrilt en
verbindt. Net als bij Michelangelo zijn ook de structuren in zijn romans ‘onaf’, en
doemen de figuren op uit het duister, zij nestelen zich nergens, zijn altijd op weg en
ijlen rond in koortstoestand tot zij opnieuw verdwijnen in de mist van het leven.
Reeds in zijn tijd werd Dostojevski omschreven als ‘een ondoorgrondelijk raadsel’
of ‘als een schrikwekkend talent, met satanische zielekracht’.
Precies deze barbaarse kracht herken ik in de gekwelde naakten die Michelangelo's
Laatste Oordeel bevolken. Het lijken stuk voor stuk in fresco gebeitelde slaven. Bij
deze demonische kracht vergeet men zowaar dat in dezelfde Sixtijnse kapel ook de
volmaakte fresco's van andere reeds vermelde meesters te bewonderen zijn. Deze
meesters brengen ons in hun prachtige fresco's de kroniek van hun tijd in al zijn
aspecten, net zoals de ongeëvenaarde Tolstoi de kroniek schrijft van zijn tijd.
Noch Michelangelo, noch Dostojevski brengt de kroniek van zijn tijd. Michelangelo
beeldhouwt en schildert zijn gekwelde verscheurde innerlijk en Dostojevski schrijft
zijn Herinneringen uit het ondergrondse. En, net als Michelangelo ons zijn wil oplegt,
dwingt Dostojevski ons ‘in de ondergrond af te dalen en daar te zien wat werkelijk
gebeurt (...). Wat Dostojevski interesseerde waren ideeën in de gedaanten van vlees
en bloed. Sommige komen van God, met andere woorden uit de diepten van het hart,
andere - dat zijn de meeste - komen van de duivel, met andere woorden van het
verstand...’, aldus de Mexicaanse dichter en Nobelprijswinnaar Octavio Paz, die
Dostojevski ‘onze grote tijdgenoot’ noemt.
Ook Michelangelo toont ons ideeën van vlees en bloed. Deze beeldgeworden
ideeën bestaan overwegend uit getormenteerde demonen en naakten die in de
ondergrond van de wellust afdalen. Toch schiep Michelangelo ook het heilige. Dit
heilige ervaar ik niet in zijn Laatste Oordeel-fresco. De Christus die dit werk
domineert is geen Christus, maar een kolos, een
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Piëta Rondanini, Castello Sforzesco, Milaan: ingetogen als een romaans Christusbeeld.
Dit is het laatste beeld van Michelangelo. Hij was de tachtig voorbij toen hij aan dit beeld begon en
werkte eraan tot enkele dagen vóór zijn dood. Uiterst tegengesteld met zijn eerste piëta uit Rome, is
dit beeld bijzonder ‘onaf’. In dit onaf-zijn zien wij de kwetsbaarheid van de overgevoelige ‘nog bezige’
kunstenaar. En terwijl ‘de geboorte nog bezig is’, brokkelt het beeld reeds af tot ruïne. Zo vallen
geboorte en dood samen tot één wonde: de wonde van het leven, een afgrond van onrecht, wreedheid
en radeloosheid. In dit onaf-zijn legt Michelangelo, beitel- na beitelslag, de tederheid van zijn deemoed
en zijn ultieme geloof in de medelijdende liefde van de vergevende Christus.

gigant. Dit heilige ervaar ik wel in zijn zachtmoedige piëta die zich te Rome in de
Sint-Pieter bevindt, maar vooral en zoveel dieper, in zijn piëta's die hij op het einde
van zijn leven gebeeldhouwd heeft (de piëta da Palestrina, de piëta uit de dom van
Firenze en de piëta da Rondanini die zich te Milaan bevindt). Uiterst tegengesteld
aan de volmaaktheid van de piëta uit Roma, zijn deze piëta's bijzonder ‘onaf’. Maar
precies in dit onaf-zijn ligt mijns inziens hun grootste en meest ontroerende kracht.
Dit onaf-zijn laat ons de levende beitelslag zien van de overgevoelige, als het ware
‘nog bezige’ kunstenaar, en in dit ‘bezig zijn’ legt hij voor ons zijn immense
kwetsbaarheid bloot. En terwijl ‘de geboorte nog bezig is’, brokkelt het beeld reeds
af tot ruïne. Zo vallen geboorte en verval samen en tonen één wonde: de wonde van
het leven, een afgrond van onevenwicht, onrecht, wreedheid en radeloosheid. In dit
onaf-zijn laat Michelangelo tevens ons onaf-zijn zien, en graveert hij de wonden die
het leven in hem en in ons heeft geslagen.
In dit onaf-zijn en in deze wonden legt hij beitel- na beitelslag zijn eigen deemoed
neer en zijn geloof in berouw en vergeving, en in de immense tederheid van de
medelijdende liefde. ‘Indien de Gekruisigde mij niet opneemt in zijn uitgespreide
armen, sterf ik de dubbele dood’, schreef Michelangelo in één van zijn laatste
gedichten.
Omdat Michelangelo zover kon gaan in het overschrijden van grenzen was hij in
staat de afgrond van het kwade te peilen, en op de keerzijde van deze duisternis het
licht van Christus.
Omdat hij zover kon gaan in het overschrijden van wetten, was hij in staat dit alles
op onnavolgbare wijze ‘zichtbaar’ te maken in de taal van zijn kunst.
Precies tot hetzelfde was Dostojevski in staat: de peiler van het nihilisme, de duivel
en de wanhoop in de figuur van Ivan Karamazov heeft ook zijn laatste piëta geschapen
in de figuur van de monnik Zosima.
Tolstoi, Dostojevski's grote tijdgenoot schiep deze uitersten niet. In Anna Karenina
behandelt deze geniale schrijver de ultieme levensvragen op meer methodische wijze.
Op de vragen: ‘Wat ben ik? Waar ben ik?’ en ‘Wat doe ik hier?’ antwoordt hij vanuit
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de gedachten, gevoelens en handelingen van de op concreetheid-gestelde en meer
rationeel-denkende Lewin.
Dostojevski weet dat het leven ontglipt aan elke rationele verklaring, omdat het
zich afspeelt in de irrationele grenssituaties van liefde en haat, onrecht en onmacht,
vernedering en eenzaamheid, lijden en dood.
Ook Christus' irrationele boodschap van liefde is door de onweerlegbare waarheid
van Ivan's Grootinquisiteur geenszins ontkracht. Want tegenover de bevelende
waarheid van deze straffende autoriteit staat de vergevende waarheid van de
zachtmoedige starets Zosima. Voor hem ‘is het hoogste wat op deze wereld bestaat
de liefde die op deze van Christus gelijkt’. ‘Ja zelfs wanneer iemand mij zou bewijzen
dat Christus buiten de waarheid stond en dit werkelijk een feit zou zijn, dan zou ik
liever bij Christus staan dan bij de waarheid’, had Dostojevski reeds jaren voordien
geschreven.
Laat het zijn dat de dialogen en paradoxen van Dostojevski door het nuchtere
verstand als onuitstaanbare wartaal worden ervaren, maar heeft de mens zich ooit zo
diep en zo volledig uitgedrukt als in deze verwarring?
Harold van de Perre

Vlaamse kunstfilm opnieuw bekroond in het buitenland
Op het internationaal festival van de kunstfilm te Parijs, georganiseerd door de
UNESCO, werd de film over Rubens van Harold van de Perre (visie en scenario) en
Anton Stevens (regie en realisatie) bekroond als beste historische kunstdocumentaire.
Er waren 190 inzendingen uit 22 landen. Wij noteren november 1992.
In november 1990 én 1991 werden de kunstfilms respectievelijk over Van Eyck
en Brueghel reeds bekroond op het Unesco-festival te Parijs. Deze onderscheidingen
drie jaar na elkaar, bevestigen de internationale waardering van deze Vlaamse
kunstdocumentaires. Eerder werd de film over Van Eyck bekroond met de Grote
Urti-prijs te Monte-Carlo, en de Brueghelfilm met de Grote Abeye-prijs te Tokio.
Deze monumentale zesdelige filmserie (het betreft circa zes uren uitzonderlijk en
origineel beeldmateriaal over Van Eyck, Brueghel en Rubens) evalueert Koen Uvin,
producer Radio-3, als volgt: ‘Nu de trilogie ‘Van Eyck-Brueghel-Rubens’ voltooid
is, is de volgende bedenking wel op zijn plaats, waarbij ik aanknoop bij een citaat
van Multatuli: ‘'t gebeurt zeer dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot(s) is.’
Wat in dit geval aan ons oog zou kunnen ontsnappen is het totaal nieuwe van deze
kunstdocumentaires. Traditionele documentaires veronderstellen - vaak ten onrechte
- een artistieke gevoeligheid bij het publiek en stellen zich bijgevolg meestal tevreden
met een kunsthistorische benadering. ‘Kunst zien’ doet dit echter niet en wil gewoon
een situatie creëren waarin
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Federico Fellini, foto uit ‘Satyricon’ (T. Secchiaroli).

P.P. Rubens, Bacchus (detail), St.-Petersburg, Ermitage.

het ontvankelijk worden voor het diepere in de kunst misschien een tikje eenvoudiger
wordt. Dat getuigt van een ware appreciatie van kunst waarbij men een kunstwerk
niet gevangen wenst te houden in een historische context of in een bepaald moment
van een artistieke evolutie maar er de diepere beweegredenen en de overtuigingen
van de kunstenaar wil in ontdekken om deze te transporteren en begrijpelijk te maken
voor zoveel mogelijk mensen in onze eigen tijd. In een poging te achterhalen waarom
Van de Perre slaagt waar zovele andere cineasten van de kunstfilm falen, schrijft
Anthony M. Roland dit toe aan het feit dat hij ‘zo één is met zijn onderwerp dat
hijzelf geheel verdwijnt en alleen Van Eyck, Brueghel en Rubens aanwezig zijn zoals
ze nog nooit eerder zichtbaar waren’. Naar mijn mening is de echte reden voor de
volgehouden kwaliteit van deze reeks nog wat verder te zoeken. De makers van deze
serie blijven weliswaar voortdurend en zeer discreet op de achtergrond en Harold
van de Perre mag dan wel volledig plaats ruimen voor de schilders die hij bewondert,
maar tóch is de ganse reeks doordrongen van zijn grootse visie. Deze visie getuigt
van een enorme persoonlijkheid en creativiteit, een gedrevenheid, een ongebondenheid
en een ongemene originaliteit waardoor deze documentaires gewoon boven het genre
uitstijgen. De manier waarop Van de Perre kunst bekijkt is zélf kunst. Deze essays
handelen m.i. niet alleen over kunst, ze zijn kunst-ig, ze zijn kunst.’

Sint-Martens-Latem. kunstenaarsdorp in Vlaanderen
‘Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen’ is een monumentaal werk,
volgens Godfried Lannoo wellicht het meest prestigieuze uit zijn uitgeversloopbaan.
Dat geldt voor de bibliofiele schoonheid en de vakkundige volmaaktheid van de
uitgave. De intenties zijn niet minder prestigieus, doch geenszins té pretentieus: het
boek verschijnt gelijktijdig in het Nederlands, Frans en Engels. Naast Christie's en
Sotheby's willen Art Book Company en Lannoo de Latemse school op het
internationale forum brengen (G.L.). Inhoudelijk behelst het boek de waarschijnlijk
definitieve behandeling van een tijdperk. Dat tijdperk heeft zich voltrokken in een
aantrekkelijke omgeving, waarvan de naam een magische bijklank gekregen heeft.
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Doch het was onder meer de bedoeling van de auteur die magische bijklank te
relativeren, om de historische feitelijkheid zo helder mogelijk te belichten. Daarin
is hij ten volle geslaagd. De Nederlandse auteur Piet Boyens werkte twee jaar full-time
aan zijn manuscript. Hij was nochtans niet aan zijn proefstuk. In 1980 werd zijn
doctorale these ‘De Schilderkunst van Gust De Smet’ hoog geprezen. In 1981
voltooide hij de kritisch gedocumenteerde oeuvrecatalogus van Gust De Smet. En
in 1990 werkte hij mee aan een publikatie over het Vlaamse Expressionisme. Piet
Boyens werd in 1949 in Schinnen geboren en studeerde middeleeuwse archeologie
en kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Leiden. Sedert 1980 is hij
als archeoloog verbonden aan het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek
in Maastricht.
‘Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen’ heeft een omvang van
zeshonderdveertig bladzijden en werd geïllustreerd met zomaar eventjes duizend
reprodukties in kleur. De kwaliteit van de reprodukties is voortreffelijk. ‘De auteur
zorgde voor een extra verrassing door gedurende weken bijna dag en nacht aan de
drukpersen door te brengen uit bezorgdheid voor de kwaliteit van de kleurreprodukties.
En ik mag eraan toevoegen, aldus Godfried Lannoo, dat hij een graag geziene en
gewaardeerde gast was bij onze drukkers’. In de inleiding zegt de auteur: ‘Sinds het
verschijnen van de gerespecteerde standaardwerken van André De Ridder en Paul
Haesaerts - nu bijna een halve eeuw geleden - zijn de inzichten over het
kunstenaarsdorp aan de Leie veranderd. De voorliggende publikatie probeert een
nieuwe, kritische toets van het fenomeen Sint-Martens-Latem te geven’.
Het eerste deel ‘Kroniek van een kunstenaarsdorp 1895-1945’ geeft een uitgebreid
verslag van het verblijf langs de Leie van de bekende kunstenaarskolonie. De aandacht
werd toegespitst op het gebeuren in Sint-Martens-Latem. De auteur verdeed zijn tijd
niet met het opstellen van een synchronische lijst van gebeurtenissen in de wijde
wereld, doch zamelde en schikte het feitenmateriaal, uitsluitend, om elk kenbaar
detail van de Latemse geschiedenis vast te leggen in een ruim verband, dat niettemin
de beeldvorming van een intense wisselwerking insluit. Daarbij heeft de kroniek een
omvang, die precies zeven keer groter is dan het deel ‘Datums en Gebeurtenissen
uit het artistiek leven’ in ‘Sint-Martens-Latem’ (1965) van Paul Haesaerts. Men kan
het zich moeilijk voorstellen, dat de kroniek nog ooit met belangrijke gegevens
aangevuld wordt.
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Blz. 555... één van de 117 blz. uit het ‘Overzicht’...

Bovendien volgt nog een notenapparaat in kleine druk van maar liefst dertien
bladzijden, na de honderdvijftig van het eigenlijke overzicht. Het is schitterend werk.
In het tweede deel ‘Eenheid en Verscheidenheid’ vinden we een begrensde
verzameling teksten: de roep van het landschap 1870-1900; luisteren naar het verleden
1900-1908; tussen expressie en pose; weifelingen en zekerheden 1907-1913; de
grenzen beproefd 1914-1921; hernieuwde kansen 1922-1925; omzien in bewondering
1925-1930.
De binding met de school van Barbizon bij Xavier en César de Cock wordt juist
beschreven. Piet Boyens ontleedde de schilderkunst van Albijn van de Abeele met
een kennis van zaken, die laat vermoeden, dat de auteur zelf ooit houtskool en penseel
ter hand genomen heeft. De betekenis van Emile Claus werd geduid als het loskomen
uit het stroperige bruin, de zogeheten ‘sirop d'Anvers’, en het opgaan naar de
helderheid van het luminisme, na de kennismaking circa 1890 met het impressionisme.
Vervolgens werd de indeling van de Latemse groep aan de noodzakelijke normen
getoetst. Immers, de groepsvorming van een aantal individuen kan alle mogelijke
stadia van cohesie bereiken (p. 287). Na de invloed van het literaire symbolisme, die
zich voornamelijk vanuit de figuur van Karel van de Woestijne voltrok, onderzocht
Boyens de collectieve verwantschap tussen De Saedeleer, Minne en Gustave van de
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Woestijne. De eerste groep van Sint-Martens-Latem werd gekarakteriseerd binnen
de moderne kunstgeschiedenis van België. Door de hechtheid van de eerste groep
krijgt Sint-Martens-Latem zijn meest authentieke betekenis van kunstenaarsdorp.
Boyens' methodisch onderzoek en kalm relaas zijn bewonderenswaardig.
Het ‘tableau vivant’ van Sint-Martens-Latem werd omstreeks 1904 verlevendigd
door de komst van een jong kunstenaar, Albert Servaes. De jongere kunstenaars die
in de Leie-streek neerstreken waren minder intellectualistisch ingesteld. Boyens
merkt evenwel op: het gemis aan erkenning blijkt Servaes' bewondering voor De
Saedeleer, Minne en van de Woestijne niet in de weg te staan. Exemplarisch werd
Servaes' manier van schilderen in grote toetsen met een samenvattend karakter, terwijl
Van den Berghe tussen 1904 en 1913 enigszins vasthield aan de methode van het
impressionisme. Dan verscheen Gust de Smet op het toneel, met een innerlijke
affiniteit met het werk van Albijn van den Abeele. Permeke daarentegen begon zijn
carrière met een grote vrijmoedigheid in de toepassing van stijlmiddelen. Leon de
Smet werd in zekere zin de ‘classicist’ onder de luministen.
De ballingschap tijdens de Eerste Wereldoorlog wijzigde aller zienswijze op een
fundamentele manier. De confrontatie met het expressionisme en het kubisme deed
elke nawerking van het impressionisme verzwinden. ‘Na een opwindend voorseizoen
met als hoogtepunt de tentoonstelling van Vincent van Gogh in Antwerpen legt de
Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 het Belgische kunstleven aan banden’ (p.
385). De stroom vluchtelingen gaat in twee richtingen, Nederland en Engeland.
Boyens: ‘... aan de ballingschap en zeker aan de keuze van het gastland ligt nauwelijks
een afgewogen oordeel ten grondslag, om maar te zwijgen van een zekere artistieke
overweging die in het spel zou zijn. Het is voor eenieder een sprong in het duister...
Zo gezien kan men eenvoudig niet om de constatering heen, dat het toeval voor een
deel het gezicht van de moderne kunst in België helpt modelleren. Want... voor de
doorbraak van het expressionisme in Vlaanderen, is de fase van ballingschap van
uitzonderlijk belang’. In Nederland kwamen Gust de Smet en Van den Berghe in
contact met de ‘zuivere expressie’: het innerlijke doorleven van de zichtbare wereld
krijgt voorrang boven de koele analyse. Boyens tekent de inwerking van het
Nederlandse kunstgebeuren op de Vlamingen met juist gekozen referenties.
Permeke kwam echter in een geheel ander milieu terecht. In Engeland verborg de
conservatieve Royal Academy zijn weerzin niet tegen zelfs het meest verwaterde
Britse impressionisme (p. 408). Wel was er in 1914 te Londen een belangrijke
tentoonstelling met werk van Brancusi en Kandinsky. Toch beleefde Permeke een
dubbele verbanning: de lijfelijke ontheemding sloot ook het contact met de moderne
kunst vrijwel uit (p. 404). Hij raakte in de ban van William Turner. Vanaf 1920 begon
de periode van het klassieke expressionisme aan de Leie. In het hoofdstuk
‘Hernieuwde kansen, 1922-1925’, ontleedt Boyens de stijlontwikkeling van de
prominenten van het Vlaamse expressionisme. Boyens schrijft in een zakelijke stijl,
houdt zich streng aan de chronologische volgorde van feiten en invloeden en schetst
een prachtig overzicht, dat boven het pathos van de subjectieve interpretatie verheven
staat, maar toch de toewijding, de genegenheid en de bewondering van de schrijver
doorschemeren laat. Het behoort tot het beste van hetgeen we over het Vlaamse
expressionisme gelezen hebben. Ook Boyens' niet-assertieve stijl en kalme manier
om de nodige rectificaties aan te brengen zijn aangenaam. Dikwijls zijn de rectificaties
slechts tussen de regels te lezen. De bibliografie die in ‘Sint-Martens-Latem.
Kunstenaarsdorp in Vlaanderen’ te vinden is, behelst tot op heden de meest
uitgewerkte navorsing.
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Fax: 051/40.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 246 (mei-juni 1993) moeten de
berichten ons bereiken vóór 15 mei 1993.
Met dank voor uw medewerking.

A. Muziek
• Hasselt
Naar aanleiding van vijf jaar Stedelijk Beiaardmuseum Hasselt schrijft het museum
een wedstrijd uit voor de creatie van een liedtekst over de Hasseltse beiaard en dit
uiterlijk voor zondag 2 mei 1993. Iedereen kan deelnemen. Buiten een geldprijs voor
de bekroonde dichter zijn er ook diverse aanmoedigingsprijzen voorzien. Bovendien
zal de bekroonde inzending getoontzet worden door de stadsbeiaardier en voor de
eerste maal voorgesteld worden aan het publiek op zondag 20 juni 1993 bij de start
van het nieuwe beiaardseizoen. De tekst moet in hedendaags Nederlands opgesteld
worden en uitgetikt worden en inhoudelijk moet er een duidelijke verwijzing naar
de Hasseltse beiaard zijn. Verder: metrische verzen, vier strofen van vier regels en
eventueel een refrein; max. 20 versregels. Iedere deelnemer mag meerdere teksten
insturen, naamloos, voorzien van een 3-cijfercode. Prijs: 10.000 fr. Insturen naar:
Stedelijk Museum S t e l l i n g w e r f f -Wa e r d e n h o f f , Maastrichterstraat 85, 3500
Hasselt, tel. 011/24.10.70.

• Knokke-Heist
Organisten die geboren zijn na 1952 en studeren of afgestudeerd zijn aan een Hogere
Muziekinstelling kunnen deelnemen op 21 en 22 augustus 1993 aan de Internationale
Wedstrijd Orgelimprovisatie (European Organ Improvisation 1993). Voorafgaandelijk
kunnen de organisten zich inschrijven voor de Masterclass van 15 tot 22/8. De
volgende prijzen zijn voorzien: 1e prijs, ‘Prijs Mevr. De Hauwere’: 60.000 BF + een
concert in ‘Concertenfestival Knokke-Heist 1994’ - 2e prijs: 40.000 BF / 3e prijs:
20.000 BF. Een opname voor Radio 3 voor de beste kandidaat door hen aangeduid.
De wedstrijdjury bestaat uit: Kamiel D'Hooghe (voorzitter, België), Piet Kee
(Nederland), Nigel Allcoat (Engeland), Peter Planyavsky (Oostenrijk) en Wilhelm
Precker (Duitsland). De uitspraak van de jury is bindend. De wedstrijd gaat door op
het Klais-orgel van de H. Hartkerk te Knokke-Heist. De wedstrijd omvat twee publieke
proeven: een voorronde op 21 augustus, en een finale op 22 augustus. Er worden
minimum 3 organisten tot de finale toegelaten. Info: E.O.I., Rudy Van der Cruyssen,
Oude Hoekestraat 20, 8300 Knokke-Heist, tel 050/60.12.95, fax 050/61.42.38.

Vlaanderen. Jaargang 42

B. Letterkunde
• Averbode
De John Flandersprijs 1993 bedraagt 50.000 BF/f 2.700 en zal toegekend worden
voor een onuitgegeven, boeiend verhaal (alle genres mogelijk) voor kinderen vanaf
10 jaar. De verhalen (netjes getikt of uitgedraaid) moeten in drievoud (losbladig, niet
nieten, inplakken, inbinden enz. a.u.b.!) en in voorkeurspelling ingezonden worden
én onder een schuilnaam of kenspreuk die zo gekozen is, dat uit niets de identiteit
van de auteur blijkt. In een gesloten omslag: schuilnaam of kenspreuk, titel van het
verhaal, volledig adres van de auteur, geboortedatum, telefoonnummer, post- of
bankrekening, korte bibliografie. Op de omslag: schuilnaam of kenspreuk en titel
van het verhaal. Omvang: ca. 50.000 aanslagen of 30 bladzijden van 30 regels (met
interlinie). De inzending wordt ingewacht vóór 15 mei 1993. Tot het Uitvoerend
Comité behoren mevrouw Clara Haesaert, de heren Omer de Kesel, Norbert Vranckx,
Theo Lenaerts en Tuur Peeters. Het Uitvoerend Comité stelt de jury samen. De
beslissing van de jury zal, na bekrachtiging door het Uitvoerend Comité, in het najaar
1993 bekendgemaakt worden. De jury en/of het Comité behouden zich het recht voor
de prijs niet toe te kennen. Daarop is geen verhaal mogelijk. De laureaat komt in de
drie jaren die op zijn bekroning volgen, niet meer voor de prijs in aanmerking. De
uitgeverij heeft het recht, zowel de bekroonde als de niet-bekroonde inzendingen
onder de gewone voorwaarden te laten verschijnen als wekelijkse uitgave in de reeks
Vlaamse Filmpjes. Info: GP-Uitgaven, Postbus 54, B-3271 Averbode

• Brussel
Sabam bedacht Miriam Van Hee en Arthur Haulot met de Sabamprijs voor Poëzie
1992.

• Gent
De vzw Komaan, secretariaat Belvedereweg 255, 9000 Gent schrijft de
Voetgangers-prijs 1993 voor aforismen uit. Men vraagt drie ongepubliceerde of niet
eerder bekroonde Nederlandstalige aforismen voor de volwassenen en twee slogans
voor de kinderen, persklaar getypt op A4-formaat, in vijfvoud. Het thema: ‘Veilige
voetgangers aan de schoolpoort!’. De slogans mogen de 20 woorden niet
overschrijden. Inzenden onder gesloten omslag met naam, adres en telefoonnummer.
Visueel en motorisch gehandicapten mogen deelnemen via zending op cassette.
Uiterste inzenddatum: 31 juli 1993. In beide categorieen bedraagt de eerste prijs resp.
5000 en 2000 fr. + boekenbon en aankoopbons. Infofoon: 091/20.31.55 (na 18 u.).

• Haacht
Aan de Poëziewedstrijd Haacht Literair 1993 kunnen Nederlandstalige auteurs
deelnemen met twee gedichten die noch gepubliceerd noch bekroond werden.
Inschrijvingsgeld bedraagt 200 fr. en in ruil hiervoor krijgt elke deelnemer een
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exemplaar van de Verzamelbundel Haacht Literair 1993. Uiterste inzenddatum: 1
juni 1993. Gedichten getypt in vijfvoud onder schuilnaam insturen naar: Kulturele
Vereniging Kulturama, Secretariaat, St.-Annaveld 12, 3150 Haacht, waar ook info
en inschrijvingsformulier kan verkregen worden. Bij aanvraag postzegel voor
retourzending insluiten. Tel. 016/60.33.33.

• Ieper
De Kulturele Kring Ambrozijn schrijft voor de tweede keer de Internationale
Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie 1993 uit. Zes prijzen en twaalf eervolle vermeldingen.
Eerste prijs 4000 fr., tweede 3000 fr. en derde 2000 fr. Max. 5 gedichten in
voorkeurspelling insturen. Deelnemingsprijs 100 fr. per ingezonden gedicht.
Inzendingen getypt in tienvoud onder kenspreuk insturen (en betalen) voor 30.09.93
naar Kulturele Kring Ambrozijn, t.a.v. Mevr. Marleen Nys, St.-Jacobsstraat 75, 8900
Ieper, Rek. nr. 385-0120704-02.

C. Beeldende kunsten
• Aarschot
Suzy Van Bever meldt haar bekroningen met een Tweede Premie in de wedstrijd
van de Asociacion Belgo-Hispanica ‘Itinerario Artistico 1992’ en het diploma met
een Vierde Premie in het Concurso Cristobal van dezelfde vereniging.

• Antwerpen
Voor de 13de keer vindt de Joris Minneprijs voor tekenkunst plaats. Thema: onze
toekomst. Tekenaars tussen 25 en 35 jaar kunnen deelnemen. Prijs: 50.000 fr. Info:
Joris Minnefonds, telefoon 02/767.71.14.
- De Nationale Prijs Mark Macken voor Beeldhouwkunst 1992-1993 werd niet
toegekend. Eervolle vermeldingen gingen naar Erwin Hauters (Ekeren), Mark Leywan
(Oudenaarde) en Anne-Marie Volders (Lier).
- Tot 1/8 kan men dia's insturen voor de preselectie tot deelname aan de 4de
Internationale Prijs voor Marineschilderen. Het thema is vrij als het maar in relatie
staat met de zee, de Schelde, de haven, de Scheepvaart, het zeemansleven... Maximum
3 werken. Prijzen: 150.000 fr, 50.000 fr en 10.000 fr. (5) en expo in de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, Mutsaertstraat 31.
Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij V.Z.W. Mercator, Doggeweg 59, 1930
Zaventem.

• Boechout
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Voor de 9de keer wordt de Prijs voor Schilderkunst georganiseerd. Deze wedstrijd
staat open voor alle kunstenaars zonder onderscheid van leeftijd of nationaliteit. Er
zijn verschillende prijzen voorzien: 55.000 fr, 30.000 fr., 10.000 fr. en 5000 fr. Voor
deelnemers niet ouder dan 30 jaar is er tevens de prijs ‘Jan Cockx’, ter waarde van
25.000 fr. De jury onder voorzitterschap van kunstcriticus Remi de Cnodder vergadert
op zaterdag 11 september 1993. Reglement en inlichtingen kunnen verkregen worden
op het adres: Gemeentebestuur, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout, tel. 03/460.06.10.
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• Brugge
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving is in 1993
voorbehouden aan het juweel. Juwelen zijn in deze wedstrijd unieke draagbare
creaties, ongeacht het materiaal. Een totaal bedrag van 75.000 fr. wordt beschikbaar
gesteld voor het verlenen van prijs en/of premies. De prijskamp is voorbehouden aan
alle Westvlamingen van geboorte of met tenminste vijf jaar domicilie in
West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag maximaal vijf werken indienen. De werken
dienen binnengebracht in Westtoerisme, Kasteel Tillegem te 8200 Sint-Michiels, op
vrijdag 15 oktober of zaterdag 16 oktober 1993. Het reglement, de
deelnemingsformulieren en alle verdere inlichtingen kunnen worden bekomen bij
de Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries
(050/45.34.02) of op het secretariaat van het Provinciaal Comité voor Kunstambachten
en Industriële Vormgeving, Warrenplein 3 te 8310 Sint-Kruis.

• Brussel
SABAM reikte de Sabamprijs voor Beeldende Kunsten 1992 uit aan Roel D'Haese
en Serge Creuz.
- De Sabamprijs voor Fotografie en Film 1992 ging respectievelijk naar Paule Pia
en Hubert Grooteclaes enerzijds en Robbe De Hert en Jean Brismee anderzijds.

• Harelbeke
Nico Deguchtenaere werd de enige laureaat van de Prijs voor Beeldende Kunsten
van de Stad Harelbeke voor Schilderkunst 1992. In het totaal namen 116 kunstenaars
met elk 3 werken aan de wedstrijd deel. Een premie ging naar Jan Vandorpe en voor
de tentoonstelling werden 24 werken geselecteerd.

• Leuven
Voor 3 mei moet men inschrijven voor de Dirk Boutsprijs voor Beeldende Kunsten
1993 (50.000 fr.) en de Prijs van de Stad Leuven (25.000 fr.). Info en inschrijvingen:
Katelijne Laroy, vzw Dirk Boutsstichting, Gebr. Tassetstraat 90, 3018 Leuven.

• Neerpelt
De Koninklijke Kunstkring Heikracht organiseert de Industrieprijs 1993 voor Grafiek.
Mogen deelnemen, alle personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 1.4.93
en die hun woonplaats hebben in Vlaanderen en Nederland. Alle grafische
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druktechnieken met uitzondering van de fotografie zijn toegelaten. De werken moeten
recent zijn en mogen niet bekroond geweest zijn op een andere wedstrijd. Er wordt
geen thema opgelegd. Iedere kandidaat mag ten hoogste 3 werken insturen. Alle
werken moeten ingekaderd zijn. Er dient ingeschreven te worden vóór 1 september
93 op volgend adres: Kunstkring Heikracht, Willem II-straat 30, 3900 Overpelt,
vergezeld van een beknopt curriculum vitae van de inzender. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 500,- BF of 27 gulden per deelnemer, ongeacht het aantal deelnemende
werken. Dit bedrag dient eveneens vóór 1 september 93 gestort op rekeningnummer
068-0815210-49 met vermelding ‘industrieprijs 1993’ ten name van Kunstkring
Heikracht Neerpelt. De jury zal een selectie maken die getoond wordt in het
Provinciaal Instituut voor Cultuur en Sport Dommelhof, Toekomstlaan 5 te Neerpelt
van vrijdag of zaterdag 22-23 oktober 1993 tot en met maandag 1 november 1993.
De vernissage met bekendmaking van de prijzen heeft plaats op vrijdag of zaterdag
22-23 oktober 1993 om 19 u. De deelnemers leveren hun werken in vanaf dinsdag
5 oktober tot en met vrijdag 8 oktober 1993 van 9-12 u. en van 13.30-17 u. in het
Provinciaal Instituut voor Cultuur en Sport Dommelhof, Toekomstlaan 5 te Neerpelt.
Het inleveren en afhalen van de werken geschiedt op kosten van de deelnemers. Elke
deelnemer staat zelf in voor de verzekering van de door hem ingezonden werken.
De volgende prijzen worden voorzien: de eerste prijs bedraagt 50.000 BF - daarnaast
kan de jury eervolle vermeldingen toekennen. De winnaar van de eerste prijs staat
één exemplaar van zijn werk af aan de inrichtende vereniging.
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 uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat
van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Fax: 051/40.81.64. Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer 246 (mei-juni 1993) moeten de berichten ons bereiken vóór 15 mei
1993. Met dank voor uw medewerking.

• Alden Biezen
Van 16 tot 21/08 kan men in de Landcommanderij Alden Biesen, Kasteeldreef 6,
3740 Rijkhoven-Bilzen deelnemen aan de Grote Zomerstage 1993 ‘Kalligrafie &
Verluchting’ o.l.v. Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt. Komen aan bod:
lettertypes, technieken en papiersoorten, lay-out, verluchting... Kostprijs: 17.800 fr.
in 1-persoonskamer en 16.700 in 2-persoonskamer.

• Antwerpen
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Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Leopold de Waelplein, 2000
Antwerpen) herbergt van 27/3 tot 27/6 de tentoonstelling ‘Jacob Jordaens
(1593-1678)’ die in het kader van Antwerpen 93 wordt georganiseerd. Ze is dagelijks
toegankelijk van 10-17 u. (op woensdag tot 21 u.). Sluitingsdata: maandag, 1/5 en
20/5. In 1993 is het precies 400 jaar geleden dat Jacob Jordaens geboren werd. Een
mooie gelegenheid om het oeuvre van deze bekende Antwerpenaar in een grote
tentoonstelling bij elkaar te brengen. Negentig schilderijen, zeventig tekeningen,
dertig prenten en een keuze uit wandtapijten die hij ontwierp, zullen een hoogstaand
en volledig beeld geven van zijn kunst. Jacob Jordaens werd in 1593 in Antwerpen
geboren als zoon van een koopman in lijnwaad. Hij leerde het vak van
waterverfschilder. Het schilderen met olieverf maakte hij zich eigen onder invloed
van zijn stadsgenoot Rubens. Jordaens was geen leerling in het atelier van Rubens
maar heeft wel met hem samengewerkt aan grote opdrachten. Ook zijn eigen atelier
groeide uit tot één van de meest productieve van Antwerpen. Vooral zijn
moraliserende taferelen, vaak uitbeeldingen van volkse wijsheid in navolging van
de spreuken van Jacob Cats, maakten hem populair. Na de dood van Rubens in 1640
en kort daarop van Van Dijck in 1641, werd Jordaens beschouwd als de
leidinggevende figuur van de Vlaamse schilderkunst. Tot in de jaren 1660 stond hij
aan het hoofd van een atelier dat werkte voor de belangrijkste opdrachtgevers van
zijn tijd, waaronder het Hollandse hof. Hij stierf in 1678 op vierentachtigjarige
leeftijd. Negentig schilderijen, zeventig tekeningen, dertig prenten en een unieke
reeks wandtapijten naar zijn ontwerpen, geven een hoogstaand en volledig beeld van
zijn kunst. Rondleidingen: op aanvraag bij Acanthus vzw: 03/226.93.00. - Informatie:
Antwerpen '93: 03/226.93.00.
- De Bestendige Deputatie van Antwerpen, de Provincieraad hebben besloten het
oud-Bisschoppelijk Paleis aan de Schoenmarkt opnieuw tot Bisschoppelijke residentie
in te richten. In 1498 bouwde de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem op de plaats
van het huidige bisschoppelijk paleis de ‘Herberge van Sint-Bernaerts’, een logement
voor de cisterciënsers op doorreis te Antwerpen. In woelige tijden werd in 1559 het
Bisdom van Antwerpen opgericht. Het duurde daarom tot in 1570 vooraleer een
definitieve vestigingsplaats werd gevonden: de oude refuge ‘Herberge van
Sint-Bernaerts’ werd overgedragen aan het nieuwe bisdom en ingericht tot zetel en
residentie van de bisschoppen. Hendrik Verbruggen kreeg in het begin van de 18de
eeuw de opdracht om een plan te maken voor een nieuw bisschoppelijk paleis.
Omwille van de hoge kostprijs werd dit ontwerp niet uitgevoerd. Uiteindelijk hakte
bisschop Jacobus Thomas Wellens de knoop door en in 1778 startte men met de
bouw van een nieuw bisschoppelijk paleis. De bouwmeester was Engelbert Baets,
een neef
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en leerling van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge. In 1780 waren de vleugel in de
tuin, de hoofdbouw en de linker- en rechtervleugel voltooid en stond van het oude
paleis enkel nog de bouwvallige straatvleugel overeind. Tenslotte werd ook deze
voorbouw afgebroken en vernieuwd. In 1781 was het gebouw - Lodewijk XVI-stijl
- voltooid. Het nieuwe bisschoppelijk paleis bestond uit vier vleugels rond een
binnenplaats: het voorgebouw met koetshuizen aan de Schoenmarkt, twee sobere
zijvleugels en een hoofdgebouw. Het bisschoppelijk paleis vervulde slechts dertien
jaar zijn eigenlijke functie. Vanaf 1795 kreeg het diverse bestemmingen. Van 1795
tot 1798 werd het Paleis gebruikt als zetel van de Administration Centrale. Van 1800
tot 1815 werd het hotel de prefectuur van het Département des Deux Nèthes. Onder
het Hollands bewind was het Gouvernementsgebouw al snel te klein voor het
onderbrengen van al de administratieve functies. In 1824-1825 werd onder leiding
van ingenieur De Dobbeleer, een volledig nieuw gebouw met twee verdiepingen
opgetrokken op de hoek van de Lombardenvest en de Geefsstraat. Nà de
onafhankelijkheidsverklaring in 1830 vestigde graaf François-Xavier de Robiano,
de eerste Belgische gouverneur, zich met zijn administratie in het paleis. In 1854
werden de achtergevel en het interieur van de vleugel aan de Schoenmarkt, die de
conciërgewoning en de koetshuizen bevatten, volledig herbouwd. De façade aan de
straatzijde bleef behouden, met uitzondering van twee poorten in de eerste en vijfde
travee. Op de plaats van de kapel en de oranjerie werd in 1877-1878 de huidige
provincieraadzaal opgetrokken naar een ontwerp van Eugeen Gife. Voorheen
vergaderde de Provincieraad in de ‘conferentiezaal’, de voorkamer van de vroegere
kapel, en van 1860 tot 1877, toen het aantal raadsleden van 46 tot 56 gestegen was,
in de ‘grote zaal naast de conferentiezaal’ die later de ‘spiegelzaal’ werd genoemd.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw ingenomen door de Duitse overheid.
Tot in 1917 was het de zetel van de Krijgsgouverneur. In 1918 lieten de Duitsers het
voormalig paleis in vervallen en leeggeroofde toestand achter. In 1943 hernam
architect E. Van Steenbergen de plannen voor de oprichting van een nieuw provinciaal
bestuursgebouw waarvoor bouwmeester Geefs in 1907 reeds een volledig ontwerp
gemaakt had. Het bleef echter bij plannen en op 29 december 1944 werd een deel
van het gouvernementsgebouw door een V2-bom getroffen. De gebouwen aan de
Geefsstraat liepen ernstige beschadigingen op; overige diensten werden overgebracht
naar de provinciegebouwen aan de Koningin Elisabethlei. In de eerste helft van de
jaren 50 werden aan de Geefsstraat en op de hoek van de Lombardenvest om
veiligheidsredenen slopingswerken uitgevoerd. De toekomst van het gebouw zag er
heel onduidelijk uit. In 1976 werd het hele complex per Koninklijk Besluit als
monument beschermd. De raadzaal bleef in gebruik tot 23 mei 1980. Op 20 september
1983 werd het gebouw overgedragen aan de Staat als gedeeltelijke compensatie voor
de oprichting van het nieuwe Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei door de
Regie der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken. De noodzaak tot
restauratie, renovatie en herinrichting van het bisschoppelijk paleis drong zich op.
De Regie der Gebouwen belastte vanaf 1986 de architecten met de opmaak van het
restauratie- en renovatiedossier. In 1990, tijdens de ruwbouwfase van de
restauratiewerken, kocht de provincie het complex terug van de Staat. De provincie
heeft de wettelijke plicht om de bisschop te huisvesten. In het nieuw bisschoppelijk
paleis komt de privé-woning van bisschop Paul van den Berghe en de huisvesting
van de diensten van het bisdom. Het relatief best bewaarde overblijvende deel van
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het gebouw met de provincieraadzaal, de voorkamer van de raadzaal en de spiegelzaal
werd ingericht als congresruimte.
- De tentoonstelling ‘Camera Gotica, Gotische kerkelijke architectuur in de
19de-eeuwse Europese fotografie’ loopt van 2 april tot 30 mei 1993. In de kooromgang
en -kapellen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal worden originele 19de-eeuwse
foto-opnamen van gotische kerken en gebouwen uit Europa tentoongesteld. Deze
tentoonstelling geeft een beeld van het belang van de gotische kerkelijke architectuur
in de fotografie van de 19de eeuw. In de vorige eeuw had men namelijk veel aandacht
voor het verleden en voor het architecturaal patrimonium in het bijzonder. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat in diezelfde periode romantiek en nationalisme hoogtij
vierden en de kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline ontstond. De
tentoonstelling reflecteert op de ‘gothic revival’ door te onderzoeken hoe men in de
vorige eeuw tegenover de kunst stond en hoe de gotische architectuur een fotografisch
genre is kunnen worden. De opening van deze tentoonstelling viel samen met de
plechtige heropening van de Onze-Lieve Vrouwekathedraal (2 april 1993), die
opnieuw en dit na twintig jaar, in haar grootsheid schittert. De wand tussen dwarsbeuk
en schip wordt immers verwijderd, zodat de bezoeker eindelijk het volledig
gerestaureerde interieur kan bewonderen. Info: Provinciaal Museum voor Fotografie,
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tel. 03/216.22.11 (vragen naar Pool Andries).
- Vlak achter het Antwerps stadhuis ligt de Gildekamerstraat, een heel rustige
straat. In een rijtje oude gildehuizen is daar het Volkskundemuseum gevestigd, een
beetje verdoken dus. Toch is dit museum vast een bezoekje waard. Heel wat
merkwaardige voorwerpen uit het leven van onze ouders en voorouders vallen er te
bekijken, overzichtelijk uitgestald in ruime lokalen. Het museum richt zich vooral
op de volkskundige studie van de Antwerpse regio en om het hoofd te bieden aan de
steeds maar toenemende kosten, werd een Vriendenkring opgericht. Met de steun
van de Vriendenkring wil men de werking van het museum stimuleren. Steunende
leden storten 1000 fr. en gewone leden 400 fr. (Vrienden van het Volkskundemuseum
van Antwerpen, Landbouwstraat 114, 2020 Antwerpen, rek. nr. 414-7106761-92).
Als lid heeft men gratis toegang tot alle Musea van de Stad Antwerpen en 20%
korting bij abonnering op het tijdschrift ‘Volkskunde’. Het museum informeert tevens
al de leden van de Vriendenkring over alle activiteiten.
- Tien knapenkoren, verbonden aan kathedralen overal in Europa, zullen de laatste
tien dagen van augustus bij het Antwerps Kathedraalkoor te gast zijn. Dit Festival
wordt ingericht in het kader van Antwerpen, Culturele hoofdstad van Europa '93.
Naast tien afzonderlijke concerten in de stad en omgeving zullen er vier
tripleconcerten plaatsvinden in de monumentale en historische kerken van Antwerpen.
Tijdens deze concerten zullen telkens drie koren te beluisteren zijn. Daarnaast zal er
nog tweemaal een grootse uitvoering in de gerestaureerde kathedraal plaatsgrijpen.
Telkens zullen zes koren, met vereende krachten, verschillende psalmen en het
machtige Te Deum van Jules Van Nuffel vertolken. Deze werken waren trouwens
oorspronkelijk bedoeld voor een knapenkoor. Doordat deze psalmen, na vele jaren
weer op een authentieke wijze gebracht worden, zal het werk van deze Vlaamse
componist in al zijn pracht schitteren. Omdat een initiatief van dergelijke omvang
en karakter uniek is voor België en zeker voor Antwerpen, zullen zowel radio als
televisie hieraan ruime aandacht schenken. Uitvoeringen: Van Nuffelconcerten: di.
24/08, 20 u. - zon. 29/08, 20 u. (O.-L.-Vr.-Kathedraal); Gezamelijke missen: zon.
22/08, 10.30 u. - zon. 29/09, 10.30 u. (O.-L.-Vr.-Kathedraal); Triple-concerten: zon.
22/08, 20 u. (St.-Carolus-Borromeus) - ma. 23/08, 20 u. (St.-Jacob) - do. 26/08, 20
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u. (St.-Paulus) - vr. 27/08, 20 u. (St.-Andries); Afzonderlijke concerten en missen:
elk van de tien bezoekende koren verzorgt een concert en een mis in de gastparochie.
Preciese uren en locatie zijn te bevragen bij het Antwerps Kathedraalkoor: Jodenstraat
20, 2000 Antwerpen.
- Van zaterdag 24/4 (première) tot en met zondag 9/5 voert het ensemble
KNS-Raamtheater in samenwerking met het ANZ een uniek theaterspektakel op
onder de titel ‘Leven en dood van het water’ in de Bourlaschouwburg te Antwerpen.
Dit spektakel wordt met de meest moderne theater- en audiovisuele middelen (zoals
computergestuurde videoprojecties op speciaal Panischerm) en in alle mogelijke
artistieke vormen (toneel, dans, zang, muziek, beweging) voor het voetlicht gebracht.
Uitgaande van De Schelde als levensader van Vlaanderen in het verleden en het
heden is het de bedoeling om voor een breed publiek - en dus niet elitair - een boeiend,
poetisch, aangrijpend maar toch ook humoristisch gekruid theaterspektakel te brengen
rond het belang van het water in ons dagelijks bestaan. Het zal daarenboven de eerste
Vlaamse produktie zijn in de prachtige - net gerestaureerde - Bourlaschouwburg. De
namen van de medewerkers staan daarenboven borg voor een kwalitatieve en originele
aanpak: tekstschrijver Jan Christiaens, regisseur Walter Tillemans, scenografische
vormgeving door Albert Szukalski en Toon van Ishoven, muzikale uitvoeringen door
Wannes Van De Velde en groep en choreograaf Mark Bogaert. Plaatsen voor deze
voorstellingen (600, 500, 350, 300 en 200 fr. - groepen vanaf 50 personen bekomen
aanzienlijke korting via rangverhoging: plaatsen van 600 en 500 fr. bekomt met b.v.
respektievelijk tegen 500 en 350 fr.) kan men bestellen op het plaatsbesprekingsbureau
van de KNS tel. 03/231.07.50 (iedere dag tussen 11 en 16 u., uitgenomen 's
maandags). Nadere informatie (grote groepsbestellingen, VIP-kaarten) kan men
bekomen op het ANZ-secretariaat (tel. 03/237.96.43 of 03/237.93.92) of bij de directie
van de KNS (tel. 03.231.97.50
- In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC),
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen (tel. 03/226.01.50) kan men van 15/5 tot
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28/8 de tentoonstelling ‘Het Bordeel van Ika Loch. De Antwerpse literaire avant-garde
in de jaren 20’ bezoeken. Tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog vonden enkele
Antwerpense kunstenaars aansluiting bij de internationale literaire avant-garde. Zij
waren geen originele voortrekkers maar tilden de literatuur op tot een voor Vlaanderen
nieuwe kwalitatieve hoogte, voor het eerst sedert Van Nu en Straks in het fin-de-siècle.
De Antwerpse literaire vernieuwers traden echter niet op als een homogene beweging,
maar vormden eerder een lappendeken van uiteenlopende persoonlijkheden, die een
forum vonden in een uitgebreid gamma tijdschriften. De meest toonaangevende
figuur was de dichter en criticus Paul van Ostaijen, die een eigen, nieuwe literaire
taal zocht, met Apollinaire en Trakl als voorbeelden. De publikatie van zijn
Music-Hall in 1916 was een onmiskenbare mijlpaal, het begin van een turbulente
literaire evolutie, van humanitair expressionisme, over dadaïsme tot de ‘zuivere
lyriek’. Zijn bundels Het Sienjaal (1918) en Bezette Stad (1921) vestigden zijn naam
definitief. Tot zijn vriendenkring behoorden literatoren als Gaston Burssens en Victor
J. Brunclair, maar ook plastische kunstenaars als de gebroeders Floris en Oscar
Jespers en Paul Joostens, die allen literair werk illustreerden en samen over kunst
discussieerden. In hun kring vertoefde ook de abstracte schilder Jozef Peeters, bezieler
van de kring Moderne Kunst, organisator van internationaal gesmaakte
kunstcongressen te Antwerpen en uitgever van het tijdschrift De Driehoek. De jonge
Antwerpenaar Fernant Berckelaers, bekend als Michel Seuphor, publiceerde met
Jozef Peeters en Geert Pijnenburg het algemeen culturele tijdschrift Het Overzicht,
waaraan verscheidene beeldende kunstenaars meewerkten. Een bijzondere blikvanger
op deze overzichtstentoonstelling is Roger Avermaete, bezieler van Lumière,
kunstkring, tijdschrift én uitgeverij. Hij publiceerde in het Nederlands en in het Frans.
Een van zijn grootste verdiensten is de heropbloei, via Lumière, van de moderne
grafische kunst in Vlaanderen. Een tweede literaire Franstalige groep bewoog zich
rond het tijdschrift Ça Ira, met o.m. Maurice van Essche en Paul Neuhuys. Het
woonkamerameublement van Géo de la Violette (Gabriël Opdebeek), een creatie
van Paul Gustave van Hecke, vervaardigd in zijn Brusselse kunsthandel en atelier
Sélection, bekleedt een aparte plaats in de tentoonstelling. Aan het tijdschrift Sélection
werken overigens ook Antwerpenaars mee, wat exemplarisch was voor de contacten
over de stadsgrenzen heen. De documentaire tentoonstelling over de Antwerpse
literaire avant-garde tussen 1916 en 1930 biedt een kleurrijk beeld van een korte
maar intense culturele bloeiperiode in de Scheldestad. Ze is tevens een hommage bij
de 100ste verjaardag van de geboorte van Roger Avermaete. Bij de tentoonstelling
wordt een catalogus met een overzicht van het materiaal aangeboden.
- Onder de titel ‘De Nottebohmzaal: Boek en Mecenaat’ loopt van 8/5 tot 1/8 een
tentoonstelling in de Stadsbibliotheek (H. Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen; tel.
03/233.97.12; fax: 03/231.69.32). De Stadsbibliotheek is een van de oudste
wetenschappelijke bewaarbibliotheken van het Europese vasteland. In 1833 verhuisde
zij van het Stadhuis naar haar huidige gebouw aan het Hendrik Conscienceplein. Het
werd in de zeventiende eeuw opgetrokken als Sodaliteit van de Jezuïeten en behoorde
tot het complex van de Carolus Borromeuskerk. Bij de afschaffing van de
Jezuïetenorde in 1773, werd het gebouw openbaar verkocht. Het kende verschillende
bestemmingen (koetsverhuurbedrijf, lokaal van de Club des Droits de l'Homme, zetel
van twee muziekmaatschappijen, ziekenzaal, speelgoedwinkel, koffiehuis en
restaurant) tot het in 1879 door de stad werd aangekocht. De Nottebohmzaal, in 1936
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ingericht in de Sodaliteit en genoemd naar Oscar Nottebohm die een jaar eerder een
belangrijke schenking aan de Stad had gedaan, is een van de mooiste bibliotheekzalen
van het land. Duizenden boekbanden uit vroeger eeuwen ademen de sfeer van de
klassieke oude bibliotheken. Enkele unieke collectiestukken staan er permanent
opgesteld, o.m. de aarde- en hemelgloben van de beroemde cartograaf Willem Jansz.
Blaeu (ca. 1630), een papyrus uit ca. 1550 voor Christus en de Egyptische kast met
de platenboeken van Lepsius die de inspiratiebron waren voor de Egyptische tempel
in de Antwerpse Zoo. Zonder de steun van de welwillende mecenassen zou de collectie
van de Stadsbibliotheek nooit zo waardevol zijn als nu het geval is. Onder de
begiftigers van de Stadsbibliotheek vinden we bekende Antwerpse namen als Delbeke,
Grisar, Cogels, Caroly, Van de Nest en Duitse handelslieden als Von Mallinckrodt,
Van Bary, R. Böchting, Von der Becke, enz. Zij stonden mee aan de wieg van het
Bestendig Dotatiefonds. In de Nottebohmzaal wordt een representatieve keuze getoond
van wat door de Stadsbibliotheek in de loop van de decennia aan geschenken werd
verworven, en wordt de rol van de begiftigers nader toegelicht. Bij de tentoonstelling
hoort een publikatie met bijdragen van een tiental specialisten over de
(kunst)historische waarde van de bijlangrijkste stukken die de Stadsbibliotheek rijk
is.
- Na het succes van de twee edities ‘Dichters in het Elzenveld’ wordt in 1993
opnieuw een poëzieavond georganiseerd op 10 juni 1993. Met het oog op ‘Antwerpen
93, Culturele Hoofdstad van Europa’ wordt uiteraard gemikt op een Europees forum.
Mede door de inbreng van Martin Mooij, organisator van Poetry International
Rotterdam, hebben volgende schrijvers hun komst toegezegd: Yehuda Amichai
(Israel), Breyten Breytenbach (Zuid-Afrika), Remco Campert (Nederland), Hugo
Claus (België), Eugène Guillevic (Frankrijk), Adrian Henri (Gr.-Brittannië), Miroslav
Holub (Tsjechië), Roger McGough (Gr.-Brittannië), Günter Kunert (Duitsland) en
Eddy Van-Vliet (België). Om ook nu weer poëzie en muziek te combineren, werd
de Britse muzikant Andy Roberts eveneens uitgenodigd. Er verschijnt een speciaal
nummer van het tijdschrift ‘Revolver’ dat zal gelden als programmaboek. Jan Vanriet
verzorgt de scenografie en de affiche. De fine fleur van de Europese dichters op één
avond programmeren zal voor Vlaanderen een uniek gebeuren zijn. Gezien deze
prestigieuze manifestatie op een grote publieke belangstelling mikt, wordt het
auditorium van 't Elzenveld geruild voor een ruimere locatie: de Arenbergschouwburg.
De deelnemers lezen voor uit eigen werk, in hun taal, op hun eigen manier. Om al
die vreemde talen voor het publiek toegankelijk te maken, volgt er aansluitend een
Nederlandse vertaling. Wij menen dat hierdoor aan de dichters, aan de toehoorders
en uiteraard vooral aan de poëzie meer recht wordt gedaan. Poëzie die het publiek
zal boeien, schokken of amuseren. Poezie die ongetwijfeld niemand onberoerd zal
laten, want de stem van de dichter - en zeker van de Europese - klinkt over alle sociale
en ideologische grenzen heen. Zij verbindt generaties en culturen met elkaar. Zij is
van alle tijden. Aan de vooravond van de Internationale Poëzieavond vindt er in het
Dr. Marquis-auditorium van het Elzenveld een colloquium plaats, waarin niet
West-Europese schrijvers de actuele tendensen binnen het zich vernieuwend Europa
analyseren. Voor dit debat werden volgende gerenommeerde auteurs uitgenodigd:
Miroslav Holub (Tsjechië), Yehuda Amichai (Israël), Breyten Breytenbach
(Zuid-Afrika) en Günter Kunert (Duitsland). Gespreksleider wordt Geert Van
Istendael, TV-journalist en schrijver. Aan de deelnemers is een statement gevraagd
dat ze zelf zullen voorlezen en waarna een discussie zal volgen. Om het publiek de
gelegenheid te bieden en gesprekken te volgen, wordt voor simultaan vertaling
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gezorgd. Info: Aktiviteitenorganisatie Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 33-39, 2000
Antwerpen, tel. 03/223.56.11.
- In hetzelfde Elzenveld exposeren ‘Hugo Claus en Breyten Breytenbach’ van 8/6
tot 15/6 beeldend werk. Er is een catalogus beschikbaar en de expo is dagelijks
toegankelijk (Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45B) van 10 tot 18 uur. Gesloten op
maan- en dinsdag.
- Op 30.03.93 was het precies 100 jaar geleden dat het eerste nummer van tijdschrift
Van Nu en Straks verscheen. N.a.v. deze verjaardag wordt in de hal van het AMVC
(Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, tel. 03/232.55.80) tot 7/5 een
herdenkingstentoonstelling op het getouw gezet. Het eerste nummer van VNS bevatte
bijdragen van de vier redacteuren: August Vermeylen, Prosper van Langendonck,
Cyriel Buysse en Emmanuel de Bom. Het omslag en een aantal versieringen waren
van Henry van de Velde. ‘Au Vogelenzang’ in Kalmthout hadden Vermeylen en
Van de Velde, een half jaar eerder, samen vorm, inhoud en naam gegeven aan het
sinds lang gekoesterde plan om een ‘voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu,
nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording’ van de ‘jongeren uit Zuid-Nederland’
in leven te roepen. In de eerste, luxueus uitgegeven reeks (1893-1894) werd grafisch
werk opgenomen van vooruitstrevende kunstenaars zoals Van Rijsselberghe, Finch,
Lemmen en Ensor. In enkele essays werd de nieuwe kunstfilosofie uiteengezet: in
de plaats van het individualisme van de Tachtigers koos Van Nu en Straks resoluut
voor een gemeenschapskunst. Ook bevorderden zij de integratie tussen Noord en
Zuid door bijdragen op te nemen van o.m. Frederik van Eeden en Albert Verwey.
Van 1896 ging de tweede reeks van start, die bescheidener van vorm was en daardoor
ruimer toegankelijk. De tweede generatie Van Nu en Straksers biedt ook belangrijke
nieuwe namen: Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck en F.V.
Toussaint van Boelaere. Het AMVC besteedt aandacht aan de honderdste verjaardag
van dit tijdschrift met een beknopte tentoonstelling met een aantal markante stukken
en enkele recente aanwinsten rond Van Nu en Straks en zijn protagonist Vermeylen.
Tegelijk wordt de tweedelige brieveneditie ‘Het ontstaan van Van Nu en
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Straks’ (Antwerpen, Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven, 1988)
aangeboden aan de speciale promotieprijs van 500 BF (i.p.v. 1500 BF). Het eerste
deel beslaat de correspondentie tussen de hoofdrolspelers en het tweede deel bevat
annotaties, een verklarend register en een bronnenopgave. Samen meer dan 800 blz.
die het even roerige als boeiende literaire en artistieke leven van het eind der vorige
eeuw schilderen.

• Antwerpen/Den Haag
Naar aanleiding van Antwerpen 93 heeft het Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum voor bibliotheken in Nederland een project Vlaanderen uitgebracht. In het
kader daarvan zijn aan een aantal bibliotheken twaalf affiches (zowel met betrekking
tot Antwerpen 93 als tot Vlaanderen algemeen) en een vijftal folders gestuurd en
ook twee brochures die de dienst Lectuurvoorlichting Volwassenen van het NBLC
zelf heeft samengesteld. De eerste is een brochure met suggesties voor evenementen
rond het thema Vlaanderen (vertellers, voordrachtkunstenaars, theaterprodukties,
muziek en dans, sprekers die lezingen kunnen geven over zeer verschillende aspecten
van de Vlaamse cultuur), de tweede is een titellijst van boeken over Antwerpen. Info:
NBLC, Postbus 93054, 2509 AB Den Haag (tel. 070-3141500).

• Beauvoorde
Het 19de Beauvoordes Poëziefestival in de Driekoningenschuur (info: 058/29.94.79)
omvat volgend programma (telkens om 20 u.): 12/07: ‘Mozart in muziek en woorden’,
piano: Marie Kuijken, viool: Sigiswald Kuijken; woordkunst: Tine Ruysschaert 14/07: Dichter Anton van Wilderode ‘Apostel na de Twaalf’ - 16/07: Cultuurfilosoof
Prof. Max Wildiers ‘Met Gezelle naar de sterren kijken’ - 19/07: Dichter Carel
Swinkels (Ned.) ‘Jan met het Visoog’ (o.v.) - 21/07: Dirk van Esbroeck zingt ‘Van
op de hoge brug’ de dichters Richard Minne en Jan van Nijlen. De eveneens 19de
Zomertentoonstelling in Vinkemkerk wordt van 10/7 tot en met 15/8 gehouden en
toont ‘Schilders en Beeldhouwers van Dieren’,

• Beerse - Antwerpen
In het kader van Antwerpen 93 organiseert het Museum Jan Vaerten een internationale
tentoonstelling onder de titel ‘Jan Vaerten-Ossip Zadkine’ die nog tot 19/5 kan
bezocht worden in de BBL-Brabo Hall, Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen,
gratis toegankelijk op werkdagen van 9-16 u. en op zaterdag van 10-17 u. Info:
014/61.75.02. Een studie van de briefwisseling van de twee kunstenaars toonde hun
intense vriendschap en grote geestelijke verwantschap. Hieruit ontstond de idee om
hun werken op een originele manier met elkaar te confronteren. De tentoonstelling
omvat 40 schilderijen van Jan Vaerten en 21 sculpturen van Ossip Zadkine, voor de
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eerste maal in België samengebracht, waaronder het wereldwijd bekende werk ‘Torse
de la ville détruite’. Jan Vaerten (o1909 Turnhout - †1980 Beerse) kende zijn grote
doorbraak in 1947 met zijn eerste individuele tentoonstelling. Op de Biënnale van
Venetië in 1948 was hij de grote revelatie en werd hij door Picasso opgemerkt. Als
wereldreiziger raakte hij bevriend met Zadkine. In zijn werken is een grote symboliek
terug te vinden. Hij heeft, wars van alle modes en ismen, een sterk ontroerend oeuvre
geschapen waarin het menselijk tekort centraal staat. Ossip Zadkine (o1890 Smolensk
- †1967 Parijs) vestigde zich op 19-jarige leeftijd in Parijs en sloot zich aan bij de
revolutionaire ‘Ecole de Paris’ (met o.a. Picasso, Modigliani), die de basis legde van
de vernieuwende kunst. Zijn monument van de ‘Verwoeste Stad’ te Rotterdam maakte
hem wereldberoemd. Samen met Henry Moore lag hij aan de basis van het ontstaan
van het Openluchtmuseum Middelheim. Zadkine is de meest poëtische van de grote
beeldhouwers van deze eeuw.

• Beringen
Op 7/5 treedt in het Casino Beringen (Kioskplein 25, 3582 Beringen, tel.
011/42.15.26) de pianiste Rose Cholmondeley op om 20 u. Deze pianiste werd
geboren in Londen. Zij studeerde piano aan het Royal College of Music bij Phillis
Sellick en later aan het Rachmaninoffconservatorium bij Constantine Schmaeling
waar ze haar eerste prijs behaalde. Ze vervolmaakte zich bij Angus Morrison en
Louis Kentner en momenteel onderhoudt ze nog goede muzikale contacten met
Sulamita Aronovsky. Ze verzorgde een hele reeks recitals door de belangrijkste
landen van Europa. Haar muzikale voorliefde gaat uit naar de Franse componisten
en naar Chopin. In Frankrijk is ze een regelmatige gast o.a. voor de Franse radio.
Als voorzitster van de Chopinstichting in Londen is ze niet alleen een eminente
pianiste maar eveneens een promotor van deze componist in de Britse hoofdstad.
Programma: Debussy - Children's corner - Chopin - Sonate in si bemol klein op. 35
- Schumann - Carnaval op. 9.

• Bornem
Sinds enkele jaren is het Boerenkrijgcomité Klein-Brabant vzw de motor voor
uiteenlopende manifestaties die de Boerenkrijggedachte levendig houden, zoals
Boerenkrijgmarsen, Boerenkrijgstoeten, tentoonstellingen, de uitbouw van een
Boerenkrijgpad,... Onder impuls van de Werkgroep Studie-activiteiten, die ondermeer
verantwoordelijk is voor de jaarlijkse studiedagen en gespreksavonden, verschijnt
nu ook het tijdschrift ‘1798’. Op die manier hopen de initiatiefnemers het historisch
onderzoek over de voorgeschiedenis en de naweeën van de Franse Revolutie en van
1798 te stimuleren en te coördineren; de Boerenkrijg in een juiste context te situeren
door de meest uiteenlopende aspecten van de samenleving aan bod te laten komen:
sociale, militaire, economische, culturele, maatschappelijke, religieuze, politieke,...;
een publikatie- en discussieforum aan te bieden, waarin zowel de talrijke auteurs die
in het kader van regionaal onderzoek bijdragen hebben geleverd, als diegenen die
nog niet hebben gepubliceerd, aan hun trekken kunnen komen, zodat hun werk een
meer dan plaatselijke belangstelling krijgt; ook de actualiteit op de voet te volgen,
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o.m. door informatie over manifestaties, nieuwe boeken e.d. Een greep uit de inhoud
van de eerste nummers: Cousin Charles de Loupoigne, brigand uit het oude Brabant
(E. Martens-Huldenberg) - Het geslacht d'Ursel: 1798-1815 (L. François-Oostende)
- 1813: gejuich voor Willem I in Bornem? (J. van Belle-Puurs) - Represailles bij
desertie (E. de Lelys-Brussel). En verder: (R)evolutie met stijl - E.B. Van Gansen,
brigand uit de Kempen - Maatschappelijke betekenis van de familie Rollier Niet-beëdigde priesters en verblijf in strafkolonies... Bij hoofdredacteur Jan van
Belle, Guido Gezellelaan 26, 2870 Puurs (tel. 03/889.17.89) en Benny Croket,
redactiesecretaris, Beekje 2, 2880 Bornem (tel. 03/889.63.65) kunt u terecht voor
informatie. Een abonnement kost 450 fr. voor 3 nummers en geldt telkens voor een
complete jaargang. Reeds verschenen nummers worden nagestuurd. Zich abonneren
kan door overschrijving van het vereiste bedrag op rekening 733-2093525-04 ten
name van Boerenkrijgcomité Klein-Brabant met vermelding ‘tijdschrift’.

• Breda
Tot 1/6 staat in Breda's Museum, Grote Markt 19, de tentoonstelling ‘Keuze uit eigen
kunstcollectie. Twee eeuwen schilderkunst in relatie tot Breda, 1750-1950’ te kijk;
op woensdag t/m zaterdag 10.30-17 u., op dinsdag, zondag en feestdagen 13-17 u.
De schilderijen in deze tentoonstelling hebben allen op de een of andere manier iets
te maken met de stad Breda of ook de omgeving. Soms is de schilder een Bredanaar,
soms is hij van elders, maar heeft hij hier korte of langere tijd gewerkt. Van veel
schilderijen heeft de voorstelling op de een of andere manier betrekking op Breda
of omgeving. Wat, kortom, schilderijen in de eigen verzameling van Breda's Museum
op de eerste plaats gemeen hebben is dat zij een bijdrage leveren aan het historisch
beeld van de stad. Info: Afdeling publiciteit en voorlichting, tel. 076-223130.

• Brugge
Met een retrospectieve tentoonstelling brengt Brugge hulde aan Rik Slabbinck
(1914-1991). Nog tot 2/5 kan de kunstliefhebber terecht in de Garemijnzaal van de
Hallen en dit elke dag van 10-17 u.: gratis toegankelijk. Bij de tentoonstelling hoort
een kunstmonografie ‘Rik Slabbinck’ die 65 kleurenreprodukties bevat, 128 blz. telt
en 980 fr. kost. Rik Slabbinck woonde en werkte in Brugge tot aan zijn dood in 1991.
Hij was de eminente vertegenwoordiger van het postexpressionisme van Latem,
waarmee hij de liefde voor het vak, de sereniteit en de esthetica deelde. Maar tevens
was hij het bruggehoofd naar de universele schilderkunst door de gedurfde
toonzettingen in zuivere kleuren, en de liefde voor de natuur en het model. Van
zaterdag 3 april tot en met zondag 2 mei vertellen 64 van de mooiste en meest
representatieve werken het levensverhaal van Rik Slabbinck. Het wordt een niet te
missen kleurenfestijn, waar emotie en schoonheid nooit veraf zijn. Rik Slabbinck
koos eenvoudige onderwerpen, de natuur, een model, een stilleven. Maar in deze
beheerste composities legde hij zoveel spankracht, vuur en ingehouden emotie, dat
zij als een vonk oversloegen naar het publiek. Om zijn artistieke ambities waar te
maken, brak de jeugdige Rik Slabbinck met de familiale traditie - zijn vader had een
atelier van kunstborduurwerk - en trok naar Sint-Lucas in Gent. Hij was toen al een
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knap tekenaar en ook later als schilder, zou hij de tekenkunst als een volwaardige
discipline blijven beoefenen. Via zijn vader, die bezorgd bleef om zijn zoon schilder,
kreeg hij wenken van Constant Permeke, de toenmalige paus van de Vlaamse
schilderkunst. Rik Slabbinck betrok toen in de polders een onooglijk hoevetje, samen
met Luc Peire. Het contact met de natuur was er uniek. Ondertussen bekwaamde hij
zich met vrucht in de schilderkunst
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en won in 1940 en 1943 telkens de tweede Prijs van Rome en nadien nog een prijs
van de ‘Art Jeune’. In 1945 werd hij medestichter van de ‘Jeune Peinture Belge’, die
het kruim van de jonge, veelbelovende artiesten verenigde. Maar omdat het groepje
zich teveel vermeide in het nabootsen van buitenlandse modestrekkingen, kwam het
al vlug tot een breuk. In 1947 nam hij samen met Luc Peire en Jack Godderis ontslag.
De eerste vuurproef kwam in 1948 tijdens zijn eerste eenmanstentoonstelling in de
Brusselse galerij Breughel aan de Louisalaan. Het succes van die tentoonstelling
sterkte zijn overtuiging dat hij op de goede weg was. 1953 zou een keerpunt worden
met een nieuwe manier van werken: een strengere compositie en zuiverder kleur. Na
een verblijf in de Provence was de echte Rik Slabbinck opgestaan. Zijn oeuvre
ontwikkelde zich vanuit een intens, zuiver kleurgevoel, waarmee hij de wereld
herschiep en haar toch liet zoals zij was. Men noemde hem de zonneschilder, omdat
zijn panelen even zoveel boodschappen waren van levenslust en liefde. Bij zijn 50ste
verjaardag, in 1964, zette zijn geboortestad Brugge reeds een Retrospectieve
tentoonstelling op in het Groeningemuseum, vlak bij het werk van de Vlaamse
Primitieven, die hij steeds mateloos heeft bewonderd. Nadien volgden de
tentoonstellingen in binnen- en buitenland elkaar op. Overal bewonderde men de
landschappen en marines, doordrongen van licht en kleuren in felle contrasten of
verfijnde modulaties. Elk portret, stilleven of compositie was een ode aan het leven,
een weerspiegeling van de warme en kloeke persoonlijkheid van Slabbinck. Aan dat
bloeiende leven kwam onverwacht een einde in 1991. De organisatie van deze
Retrospectieve Tentoonstelling is een hommage aan Rik Slabbinck wiens oeuvre
reeds tijdeloos mag genoemd worden. Info: Stichting Rik Slabbinck,
St.-Pietersmolenstraat 1, 8000 Brugge.
- Zilverwerk komt geregeld voor op wetenschappelijke tentoonstellingen en er
zijn reeds heel wat antiquariaten gespecialiseerd in zilverwerk. Via vier
voordrachtavonden kan men zijn kennis van zilverwerk vergroten. De organisatie
ligt in handen van het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en industriële
vormgeving in West-Vlaanderen (Secretaris W. Le Loup, Warrenplein 3, 8310 Brugge
3, tel. 050/36.01.62). De voordrachten beginnen telkens om 20 u. in het
Ontmoetingscentrum van de Kredietbank, Steenstraat 40 in Brugge en inschrijven
kan men via storting van 750 fr. op rek. nr. 478-7010531-03 van Y. De Roo/Brugge,
met vermelding ‘Voordracht Zilver’. Woensdag 28/4: P. Storme: technische aspecten
van zilver - woensdag 5/5: L. De Ren: zilver herkennen en identificeren - woensdag
12/5: L. De Ren: stilistische evolutie van zilverwerk - woensdag 26/5: J.L.
Meulemeester: zilver op tafel door de eeuwen heen.
- Van 24/7 t/m 8/8 is Brugge opnieuw de gaststad voor het 30ste Festival Oude
Muziek Brugge. Binnen de Musica Antiqua-thematiek organiseert Brugge in 1993
internationale wedstrijden voor solozang, melodie-instrumenten, luit en ensembles.
De deelnemers worden beoordeeld door R. Clemencic (Wenen), E. Gatti (Milaan),
J. Huys, voorzitter (Gent), B. Kuijken (Brussel-Den Haag), J. Nelson (Berkeley), P.
Phillips (Londen) en T. Satoh (Den Haag). De tentoonstelling rond het Musica
Antiquainstrumentarium (Hallen Belfort, 28/7-1/8) met bouwers uit vier continenten,
interpretatiecursussen, initiatie-uitvoeringen en referaten sluiten hierbij aan. De 13
middagconcerten (25/7-6/8), een zeer gevarieerd aanbod in co-produktie met BRT-3,
bestrijken de periode vanaf de Middeleeuwen tot de Vroeg-Romantiek. Hierbij staan
de herdenkingen C. Monteverdi, G. Frescobaldi en W. Byrd centraal. De
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avondconcerten zorgen voor een evocatie van de Latijnse Wereld met als hoekdelen
de Vespro della Beata Vergine van Monteverdi (24/7) en de Luister van Versailles
op 7 augustus. Bij 30 jaar Festival gaat de speciale aandacht naar grote vertolkers
uit een recent verleden en naar jonge musici die hun eerste internationale confrontaties
met succes bekroond zagen. ‘Musica Festiva’, rode draad bij dit zesde lustrum, wordt
ook het leidmotief van het historisch banket, het ‘Banchetto Musicale’ op 8 augustus
met muzikale en choreografische intermezzi uit de tijd van Hendrik VIII en Lodewijk
XIV. Brugge patroneert daarenboven vier concerten in de historische steden
Oudenburg, Nieuwpoort, Diksmuide en Veurne. Voor wedstrijdbrochure,
gedetailleerde programmafolder, toegangskaarten en hotelreservaties: Dienst
Toerisme, Burg 11, B-8000 Brugge - tel. 050/44.86.86 - fax 050/44.86.00.
- De Westvlaamse Gidsenkring wordt 30 jaar en n.a.v. deze verjaardag publiceert
de vereniging een standaardboek over de Westvlaamse klokkenspellen, onder de titel
‘Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen’, bijeengeschreven door een schare
eminente auteurs. De beiaarden van o.m. Brugge, Kortrijk, Oostende, Ieper, Izegem,
Veurne, Nieuwpoort, Harelbeke, Menen, Wingene, Poperinge, Roeselare, Tielt,
Diksmuide en de mobiele beiaard uit de Brugse H. Bloedprocessie komen aan bod.
Formaat 215 × 270 mm, 160 blz., gebonden, 895 fr. Bestellen: Westvlaamse
Gidsenkring, Brugse Vrije, Jagersstraat 60, 8200 St.-Michiels (tel. 050/38.17.64).
- De Stichting Kunstboek, Blankenbergse steenweg 14, 8000 Brugge (tel.
050/31.23.52) publiceert de kunstmonografie ‘Jeanine Behaeghel’ met teksten in het
Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans van Hugo Stevens (inleiding), Jeanine
Behaeghel (getuigenis) en Gaby Gyselen (auteur-eind-redacteur). Formaat 270 ×
270 mm, 108 pagina's, geïllustreerd met ca. 100 illustraties (waarvan 75 in kleuren).
Garengebonden met linnenkaft en onder geïllustreerde stofwikkel. Kostprijs 1850
fr.
- De Provinciale Overheid wil het publiek (buiten en binnen West-Vlaanderen!)
informeren over de provinciale realisaties op het gebied van cultuur, ontspanning
en sport. Daartoe organiseert ze op 23/5 een ‘opendeurdag’ onder het motto ‘Uit in
West is Best’ en met een variëteit aan activiteiten, waarbij iedereen toeschouwer en
deelnemer kan zijn. Concreet worden vijf provinciale natuur- en recreatiegebieden,
drie musea, een fietsroute en een zwembad in het daglicht gesteld. Het
Provinciebestuur biedt de totale bevolking een aangename dag aan met een attractief
programma. Dat blijkt uit de talrijke keuzemogelijkheden: kindergrimme, fietsen,
zwemmen, snorkelen, poëzie, muziek, huifkarrentocht, varen, wandelen, enz. Kortom,
actief genieten of zalig rusten. Ter plaatse treft de bezoeker tussen 10-17 u. een
informatiestand aan waar men de nodige documentatie en inlichtingen omtrent het
gebeuren kan ontvangen. Alle activiteiten zijn gratis. De cafetaria's in de provinciale
domeinen en de ‘smul- en drankkraampjes’, opgesteld lang het parcours bieden
Westvlaamse specialiteiten aan tegen zeer voordelige prijzen. Voor bijkomende
informatie kan men steeds terecht bij de Afdeling Sociale Zaken en Huisvesting,
t.a.v. de heer Luc Termont, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries, tel. 050/40.31.11 - fax 050/40.31.00.
- De werkzaamheden in het Provinciale Museum van het Brugse Vrije (Burg,
Brugge) zijn beëindigd en het museum kan opnieuw bezocht worden. De openingsuren
blijven ongewijzigd, nl. iedere dag van 10-12 u. en van 13.30-17 u., uitgezonderd
op maandag. Toegang: 20 fr. per persoon. Voor groepen, CJP, jongeren (-18 j.) en
60-plussers: 10 fr. per persoon. De monumentale Keizer Karelschouw in de
Schepenkamer van het Brugse Vrije is een uniek pronkstuk dat een bezoek zeker
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waard is. Ook de talrijke schilderijen met portretten van historische figuren maken
de museumzaal aantrekkelijk.
- De Vlaamse Federatie van Jonge koren (M. Leseune, J. Plateaustraat 19, 9000
Gent, tel. 091/25.61.48) organiseert de Zomercursus voor koorleiding en koorzang
van 23/7 t/m 1/8, waarvoor men kan inschrijven tot einde mei. Deze koorleiderscursus
is bedoeld voor koordirigenten die reeds een van de talrijke in Vlaanderen ingerichte
basiscursussen hebben gevolgd en voor koorzangers. Hij staat op het niveau van de
dirigentencursus die aan de verschillende Koninklijke Conservatoria wordt gegeven.
Hij is in het bijzonder bedoeld voor dirigenten die tijdens het schooljaar niet over
voldoende vrije tijd beschikken en zich toch op een meer professionele manier willen
vervolmaken. Ook dirigenten van de samenzang in de muziekacademies kunnen hier
terecht. Alle cursisten die reeds een basiscursus gevolgd hebben, worden actief bij
het dirigeren betrokken. Maximum 15 actieve deelnemers worden aangenomen. Het
programma is hoofdzakelijk afgestemd op a capella-muziek. De werken met * worden
voorbereid door de deelnemers, die reeds éénof tweemaal de cursus hebben gevolgd.
De andere werken worden voorbereid door de eerstejaars. Dit jaar wordt in het
bijzonder aandacht besteed aan de koorstemvorming. De dirigenten worden ingewijd
in de didactiek van deze materie en krijgen zowel individueel als in groep
stemvorming. Aan de koorzangers wordt deze kans ook geboden: zowel individueel
als in groep leren zij hun stem ontdekken en efficiënt aan te wenden bij het
koorzingen. Als koorzangers worden verwacht: mensen met een goede, frisse stem,
met enige zichtlezing en met zin voor stiptheid bij de repetities. Met verzoek
koorreferentie op te geven. Ook zij worden betrokken bij alle andere aspecten van
de cursus, in het bijzonder koorstemvorming en partituuranalyse. Er wordt gestreefd
een effectief van 15 sopranen, 15 alten, 12 tenoren en 12 bassen te creëren. De
koorzangers krijgen ook de gelegenheid te werken in het kader van de Internationale
Culturele Zingweek. Onder de leiding van Laszlo Heltay zullen zij samen met de
buitenlandse koren werken aan een programma gewijd aan Zoltán Kodály en Edgar
Grieg. Aan de dirigenten raden wij aan eigen koorzangers te motiveren voor deelname.
Partituren kunnen op voorhand besteld worden. Aan
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de koorzangers worden zij gratis ter beschikking gesteld bij het begin van de cursus.
De leiding is toevertrouwd aan: Roger Leens, Boom (docent koordirectie aan het
Kon. Vlaams Muziekconservatorium, Antwerpen; dirigent Musica Nova, Boom;
leraar aan het Hoger Pedagogisch Instituut, Heverlee) - Johan Van Bouwelen,
Ruisbroek (docent Lemmensinstituut, dirigent kamerkoor Euryanthe, Turnhout,
Alauda, Ekeren, het Knapenkoor In Dulci Jubilo, Sint-Niklaas en het Mechels
Kathedraalkoor) - Dina Grossberger, Antwerpen (docente zangklas Lemmensinstituut
en Kon. Vlaams Conservatorium, Brussel; Mag. Artium aan de Hochschule für
Musik, Wenen) en Griet De Volder, Ruisbroek (docente Lemmensinstituut, Leuven,
stempedagoge). De thema's: 1. slagtechniek - 2. repetitietechniek - 3. didactiek - 4.
stemvorming - 5. partituuranalyse. Op het programma vinden we: Tomas Luis de
Victoria (1548-1611), O Magnum Mysterium (W. Müller, Stuttgart) - Giaches de
Wert (1535-1596), Ahi, come soffriro - *Fanny Hensel (Mendelssohn) (1805-1847),
Schöne Fremde (J. & G. Heinz) - Clement Janequin (1485-1558), Au joly boys (L.
Benson) - Willem Kersters (1929), Het haasken, volkslied, bew. (Maurer, Brussel)
- Vic Nees (1936), Alle mijn gepeis doet mij wee / 'k Ben van de nacht in de hel
geweest, uit de bundel ‘Zoete Merronton’ (Notenboom, Kontich) - *Francis Poulenc
(1899-1963), Belle et ressemblante (Durand, Parijs) - *John Rutter (1945), Out of
the deep (voor koor, cello en orgel) (Oxford University Press) - Camille Saint-Saens
(1835-1921), Calme des nuits, op. 68, nr. 1 (Harmonia, Loosdrecht) - *Robert
Schumann (1810-1856), So wahr die Sonne scheinet, uit ‘Minnespiel’, op. 101, nr.
8 (voor koor en piano) (Carus, Stuttgart) - Hans Vervenne (1956), Bij de bron op het
plein (koor en piano) (onuitg.).

• Brussel
Door de Administratie Kunst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(Koloniënstraat 31, 1000 Brussel, tel. 02/510.36.60) wordt een nieuwe lijst Lezingen
Scheppende Kunstenaars voorbereid en meteen werd het reglement aangepast (van
kracht sedert 1.1.93). Organisatoren van lezingen kunnen hiervoor een subsidie
bekomen als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt. Enkel lezingen gehouden
door kunstenaars die voorkomen op de ‘Lijst Lezingen Scheppende Kunstenaars’,
uitgegeven door de Administratie Kunst, komen in aanmerking. Deze lijst werd
verder uitgebreid en bevat nu auteurs, componisten, choreografen, publicisten,
beeldende kunstenaars en filmregisseurs. Scholen, bibliotheken, kunstacademies,
culturele verenigingen en instellingen die een gesubsidieerde lezing wensen te
organiseren dienen hun aanvraag te zenden naar de Administratie Kunst. De aanvraag
moet onder meer een omschrijving bevatten van de doelgroep en de doelstelling van
de lezing. Aanvragen moeten gebeuren door middel van het daartoe bestemde
aanvraagformulier, ten vroegste 3 maanden en ten laatste 14 dagen voorafgaand aan
de lezing. De organisator neemt zelf contact op met de gewenste spreker om de
datum, de plaats en het onderwerp van de lezing te bespreken. De spreker geeft zijn
of haar akkoord door het aanvraagformulier mee te ondertekenen. De organisator
zal een tweetal weken na ontvangst van zijn aanvraag hierover bevestiging ontvangen.
Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal tevens een nieuw invulformulier
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toegezonden worden, dat na afloop van de lezing zo snel mogelijk teruggezonden
moet worden. Na ontvangst van dit volledig ingevuld formulier, dat geldt als enig
bewijsstuk, zal de subsidie voor een lezing of atelierbezoek rechtstreeks aan de
referaathouder uitbetaald worden. Met voorschotten door de organisator aan de
spreker betaald, wordt geen rekening gehouden. De subsidie is een tussenkomst in
het honorarium en bedraagt voor 1993 5.000 fr. per lezing. Dit bedrag is belastbaar
(de geldende regeling op de bedrijfsvoorheffing wordt gehanteerd). Het aantal
subsidieerbare lezingen per organisator is beperkt tot 12 per jaar en één per dag. De
criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor subsidieerbare
lezingen zijn de volgende: voor de auteurs: minimum 2 werkbeurzen, 2 steunaankopen
of één van elk, ontvangen hebben vanwege de Vlaamse Gemeenschap sinds 1980
(werkbeurzen uitgereikt door het Nederlands Fonds voor de Letteren komen eveneens
in aamerking); voor de beeldende kunstenaars: minimum 1 werkbeurs, 1 steunaankoop
of één van elk, ontvangen hebben vanwege de Vlaamse Gemeenschap sinds 1980;
voor de componisten: sinds 1980, minimum 2 compositieopdrachten via de Vlaamse
Gemeenschap gerealiseerd hebben, of minimum 5 composities gedeponeerd bij een
auteursrechterlijke vereniging (waarvan 3 voor een solistische of kleine bezetting en
2 voor een grotere bezetting); voor de choreografen: sinds 1980, minimum 2
produktietoelagen voor een dansproject ontvangen hebben vanwege de Vlaamse
Gemeenschap, of minimum 2 choreografieën gerealiseerd binnen de context van een
gestructureerd professioneel dans en/of balletgezelschap; voor de publicisten dans
en muziek: minimum 2 publikaties op het terrein van de dans en/of muziek in
boekvorm of als artikel in een vaktijdschrift sinds 1980; voor de filmregisseurs: deze
criteria worden later bepaald. Voor nadere inlichtingen: Mevr. De Craecker,
02/51.03.602 (letteren) - Mevr. De Haes, 02/51.03.659 (beeldende kunsten) - Dhr.
Verleyzen, 02/51.03.660 (muziek & dans), Dhr. Heirman, 02/51.03.564 (film).
- In het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel (tel. 02/513.76.80)
vindt nog tot 15/5 de tentoonstelling ‘De Orde van Malta in de Zuidelijke Nederlanden
(12de-18de eeuw)’ plaats. Dagelijks (behalve op zon- en maandag) toegankelijk
(gratis) van 10-16.30 u. Deze tentoonstelling is om meer dan één reden merkwaardig.
De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta is één van de oudste
religieuze orden. Zij was in het Oosten reeds voor de eerste kruistocht actief en
groeide ten tijde van de kruistochten uit tot een religieuze militaire orde met een
vaste structuur. Aan de hand van archiefbescheiden, beeldmateriaal en voorwerpen
evoceert deze tentoonstelling zowel de internationale rol van het Hospitaal, - zoals
de orde vroeger genoemd werd -, als haar optreden in onze gewesten. In de eerste
plaats gaat de aandacht naar de organisatie, en de activiteiten van de hospitaalridders
in het Latijnse Oosten, Cyprus, Rhodos en Malta. De broeders aldaar hielpen de
pelgrims, verzorgden de zieken en ondersteunden de strijd ter verdediging van het
geloof. Vervolgens worden de punten van gelijkenis en verschil tussen de Armen
van het Hospitaal en de rijke tempeliers in onze gewesten belicht. Ten slotte komen
de structuur en het optreden van het Hospitaal in onze gewesten uitvoerig aan bod.
De Orde van Sint-Jan groeide in onze streken, vooral na de afschaffing van de Orde
van de Tempel uit tot een rijke geprivilegieerde orde. Hierdoor droegen de
hospitaalridders in onze gewesten bij tot het vervullen van de belangrijkste taak in
het Westen nl. het nodige geld inzamelen om te voorzien in de grote financiële
behoeften van de broeders in het Oosten voor het volbrengen van hun caritatieve en
militaire opdracht. De hospitaalbroeders creëerden hiervoor een uniek systeem dat
grondig verschilde van de bestaande religieuze orden als bijv. Cluny of Citeaux. Een
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eerste belangrijk onderscheid lag in de verspreiding van de vele commanderijen op
het platteland; vervolgens in de bestaande maar losse hiërarchie tussen de huizen
onderling, gegroepeerd in balijen en priorijen, zoals de districten genoemd werden;
niet het minst ook in de wijze van de recrutering van de broeders-ridders die steunde
op de sociale afkomst en eveneens in de belangrijke functies die ze in de orde
toebedeeld kregen. Ten slotte ontwikkelden de hospitaalridders een typische
levenswijze gekenmerkt door actie, weinig gemeenschapsleven, ontbreken van
handarbeid en een gering zin voor religiositeit en ascese. Naast de
tentoonstellingscatalogus (100 fr.) wordt ook een rijk geïllustreerd boek (895 fr.)
uitgegeven, waaraan specialisten uit binnen- en buitenland meewerkten.
- In 1993 is het vierhonderd jaar geleden dat Jacob Jordaens in Antwerpen geboren
werd. Ter gelegenheid hiervan geven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
(Museumstraat 9, 1000 Brussel) een publikatie uit waarin alle schilderijen en
tekeningen van deze kunstenaar, in dit museum bewaard, besproken en in kleur
gereproduceerd worden. Naar aanleiding van deze uitgave worden op zijn beurt alle
werken van Jordaens die zich in de reserves bevinden aan het publiek getoond. Het
betreft een drietal grote schilderijen, enkele kleinere en een vijftal tekeningen. Deze
kleine tentoonstelling bevindt zich in zaal Leys, rechts achteraan in het Forum. Ze
geldt als een aanvulling van wat normaal in de Jordaens-zaal in de galerij te zien is
en ter compensatie van enkele belangrijke werken die vanaf maart worden uitgeleend
aan de Jordaens-tentoonstelling in het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten - Het boek Jacob Jordaens (1593-1678), geschreven door Willy Laureyssens,
departementshoofd, zal verkocht worden in de Artshop van het Museum voor Oude
Kunst. De tentoonstelling is tot 16/5 alle dagen toegankelijk van 10-12 u. en van
13-17 u. Gesloten op maandag en 1 mei. Gratis toegang. Alle inlichtingen of
fotografische documenten kunnen bekomen worden bij Willy Laureyssens, tel.:
02/508.32.11.
- De Internationale Federatie van Jeugd en Muziek is een organisatie die meer dan
50 lidstaten groepeert over de hele wereld verspreid. Zetel en secretariaat zijn
gevestigd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De post van
secretaris-generaal werd zopas open verklaard. Wie zich kandidaat wil stellen vóór
1 mei 1993, kan alle inlichtingen bekomen aan het adres van Jeugd en Muziek
Vlaanderen, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, tel. 02/507.84.35.
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- Nog tot 30/5 staat in het Museum voor Moderne Kunst, Koningsplein 1-2, 1000
Brussel (tel. 02/508.32.11) de tentoonstelling ‘Kunst in België na 1980’ te kijk,
dagelijks van 10-17 u. toegankelijk (behalve op maandag en 1/5). Deze tentoonstelling
is het eerste evenement, gewijd aan de Belgische kunst in de jaren '80, dat wordt
georganiseerd door het Museum voor Moderne Kunst te Brussel. Tijdens de voorbije
jaren hebben talrijke Belgische en buitenlandse instellingen de reputatie van de
zevenentwintig geselecteerde kunstenaars bevestigd. De keuze van de tentoongestelde
werken wil de gelegenheid bieden zich een beter idee te vormen van de verschillende
tendensen en specifieke kenmerken van de Belgische kunst tijdens deze periode.
Opgevat als een tentoonstelling voor een zo groot mogelijk publiek, is dit een unieke
gelegenheid de kunst in ons land te benaderen. Deze creaties getuigen van wilskracht
en diversiteit en liggen hierdoor in de lijn van een lange en rijke historische en
artistieke traditie. Er wordt werk getoond van: Guillaume Bijl, Jacques Charlier, Leo
Copers, Patrick Corillon, Thierry de Cordier, Raoul de Keyser, Luc Deleu, Wim
Delvoye, Lili Dujourie, Jan Fabre, Michel François, Jef Geys, Ann-Veronica Janssens,
Bernd Lohaus, Mark Luyten, Guy Mees, Michel Mouffe, Johan Muyle, Panamarenko,
Rombouts/Droste, Walter Swennen, Narcisse Tordoir, Patrick Van Caeckenbergh,
Philippe Van Snick, Jan Vercruysse, Didier Vermeiren en Marthe Wery.
- De Koninklijke Musea (Museumstraat 9, 1000 Brussel, tel. 02/508.32.11, fax
02/508.32.32) publiceren het Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België en met deel 1989-1991/1-3 werd de collectie uitgebreid tot de 40ste
jaargang. De jongste publikatie is een lijvig boek van 556 blz. geworden, is royaal
geïllustreerd en geconcipieerd als een opstellenbundel die de titel meekreeg
‘Miscellanea Henri Pauwels’, die hoofdconservator was tot 1988. De bundel omvat
niet minder dan een dertigtal diepgravende studies van de hand van zijn
oud-medewerkers of van kunsthistorici waarmee hij tijdens zijn lange loopbaan
beroepsmatig of vriendschappelijk hechte banden onderhield. De behandelde
onderwerpen zijn zeer uiteenlopend en strekken zich uit over zes eeuwen geschiedenis
der schilderkunst en beeldhouwkunst. Deze bijdragen worden voorafgegaan door
een exhaustieve bibliografie van Henri Pauwels met vermelding van zijn publikatie
van 1949 tot 1989. Het boek is te koop in de Artshop tegen de prijs van 1300 fr of
kan besteld worden bij het Secretariaat der Koninklijke Musea (PCR nr.
000-0049552-82 der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel;
100 fr. portokosten voor het binnenland, 370 fr. voor het buitenland.
- Nu hier en daar (in Europa) het (neo-)nazisme de kop op steekt, krijgt een film
als ‘In de naam van de Führer’ van Lydia Chagoll uit 1977 opnieuw volle aandacht.
Door Films Lydia-Dacapo (Anja Horckmans, Hamerstraat 59, 1040 Brussel) werd
hij nu op video-cassette (VHS) beschikbaar gesteld en uitgeverij Epo (Lange
Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem) biedt het daarbij passend boek (met dezelfde
titel) tegen 550 fr. te koop aan. De cassette zonder boek kost 1550 fr. en met boek
1900 fr. (+95 fr. portkosten). Overschrijven op nr. 001-2287367-86 van Films
Lydia-Dacapo. De film handelt over het nazisme en de gevolgen ervan tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij bevat alleen authentieke documenten. De cineaste
vergaarde die in archieven van Europa en de Verenigde Staten. Het beeldmateriaal
is van de jaren '33-'45. De tekst bevat enkel en alleen aanhalingen uit redevoeringen,
geschriften en wetten van de nazi's. Aan de hand van dit materiaal heeft de cineaste
het lot van kinderen onder nazibezetting behandeld. Vanuit dat oogpunt wordt
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bovendien de kroniek van het Derde Rijk doorgelicht. Aan de ene kant krijgen we
beelden te zien van de Hitlerjeugd. Er wordt aangetoond hoe de geest van de Duitse
jongeren door de dagelijkse indoctrinatie van nazitheorieën vergiftigd werd.
Instructeurs vervangen de opvoeders. De Duitse jeugd, gemanipuleerd, wordt haat
aangeleerd. Daar tegenover krijgen we beelden van de ‘minderwaardige’ kinderen
(Joodse, Slavische en Zigeunerjongeren, enz.). De ellende, de internering en de
vernietiging van miljoenen ‘niet-arische’ kinderen worden weergegeven. Hun lot
verschilt in niets met dat van hun ouders. ‘In naam van de Führer’ is een
indrukwekkende documentaire opgedragen aan de jeugd van onze tijd. De cassette
wordt in omloop gebracht samen met het boek dat de volledige filmtekst bevat en
geïllustreerd is met 185 foto's uit deze documentaire. Aan de film werden diverse
prijzen toegekend, o.m.: - André Cavens Prijs (1977): deze prijs wordt uitgereikt
door de Unie van de Filmkritiek en heeft tot doel de produktie van Belgische films
van waarde aan te moedigen. - De ‘Grand Prix’ van het Internationale Filmfestival
Kosmaj Freedom Festivities van Sopot, Joegoslavië (1978). - De ‘Prix Special of the
International Jury’ van het Internationale Documentairefestival van Leipzig (1978).

• Gent
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen (Afd. 91 - Culturele Aangelegenheden,
Vogelmarkt 17, 9000 Gent) heeft twee boeken uitgegeven in de reeks ‘Bijdragen
Museum van de Vlaamse Sociale Strijd’. Peter Heyrman tekende voor het boek ‘Voor
eigen winkel. Honderd jaar middenstand en middenstandsbeweging in
Oost-Vlaanderen’. Formaat 210 × 290 mm, 250 blz., 450 fr. Alle aspecten van de
werking van de middenstandsbeweging worden er in hun historische context
beschreven: het verenigingsleven, de jeugd- en vrouwenorganisaties, de
beroepsopleiding, de veelzijdige dienstverlening en de concrete politieke en sociale
belangenverdediging. Opmerkelijke figuren zoals baron Fernand Van Ackere of
Karel Van der Cruyssen krijgen ruime aandacht. Het tweede boek werd geschreven
door Anne Himpe en heet ‘De Beweging in Huis’. Formaat 210 × 290 mm, 280 blz.,
rijk geïllustreerd, 450 fr. ‘De Beweging in Huis’ brengt alle Vlaamse huizen die in
de loop van het onderzoek opgespoord werden, op een overzichtelijke manier in
kaart. Hoewel er zowel vóór als na het Interbellum (1920-1940) Vlaamse huizen
bestonden, was het fenomeen in feite eigen aan de tussenoorlog, vandaar de duidelijke
klemtoon op die periode. Na een uitvoerige algemene situering volgen provinciale
en arrondissementele situatieschetsen, gerelateerd aan de plaatselijke politieke evolutie
en problematieken.
- Zowat vijftien jaar na de eerste verschijnt thans de tiende bundel in de reeks
Oostvlaamse literaire monografieën. Opvallend aan deze tiende bundel is dat een
meerderheid van de besproken auteurs vrouwen zijn: naast bijdragen over Karel
Uyttendaele en het tijdschrift ‘Arsenaal’ werden namelijk monografieën opgenomen
over Greta Seghers, Aleidis Dierick en de gezusters Loveling. Bovendien heeft - in
tegenstelling tot de beide voorgaande bundels - het proza in deze uitgave een licht
overwicht op de poëzie. In mindere mate komen daarnaast ook de essayistiek, de
kinder- en jeugdliteratuur en het toneel aan bod. De tiende bundel opent met een
monografie over Greta Seghers (oVrasene 1942) van de hand van prof. dr. Anne
Marie Musschoot. De beide dames zijn momenteel lid van de Provinciale
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Advieskommissie voor Letterkunde; prof. Musschoot al sedert 1979; Greta Seghers
sedert 1991, in opvolging van dr. Armand van Assche, die in augustus 1990 schielijk
overleed. In 1987 was Greta Seghers' roman ‘Ontregeling en misverstand’ al bekroond
met de provinciale prijs voor letterkunde. In de tweede monografie heeft Jan Mertens
het over het tijdschrift ‘Arsenaal’, dat van 1945 tot 1951 in Gent werd uitgegeven
o.l.v. Remi Broeckaert en Rik Lanckrock. ‘Arsenaal’ was in de eerste plaats een
poëzietijdschrift en onderscheidde zich vooral van de talloze andere literaire
tijdschriften uit die periode door zijn verdraagzaamheid en de daaraan verbonden
afkeer van elk fanatisme. De derde monografie is gewijd aan het leven en werk van
de dichteres Aleidis Dierick (oBorgerhout 1932), die van 1959 tot 1988 in Aalst
woonde, maar sedertdien in Larochemillay in het Franse departement Nièvre verblijft.
De zes dichtbundels die Aleidis Dierick tussen 1977 en 1984 publiceerde worden
uitvoerig besproken door Rudolf van de Perre, eveneens lid van de Provinciale
Advieskommissie voor Letterkunde. Behalve poëzie schreef Aleidis Dierick, ten
behoeve van de reeks ‘Oostvlaamse literaire monografieën’, ook een bijdrage over
de dichter José de Poortere (cf. bundel IX, monografie, nr. 48). Ook de vierde
monografie in de tiende bundel, over Lode De Visscher (ps. van Karel Uyttendaele;
o
Wetteren 1925), werd geschreven door een lid van de Kommissie voor Letterkunde,
namelijk Fernand Handtpoorter. Karel Uyttendaele schreef romans, poëzie,
jeugdboeken en toneel, maar daarnaast ook een monografie over zijn dorpsgenoot
Leo Drieghe, die eveneens werd opgenomen in de vorige uitgave in de reeks
‘Oostvlaamse literaire monografieën’ (monografie nr. 51). De tiende bundel wordt
besloten met een monografie van 62 blz. van prof. em. dr. Antonin van Elslander
over de Gezusters Loveling, meer bepaald Rosalie (Nevele 1834-1875) en Virginie
(Nevele 1836 - Gent 1923). De derde zuster Loveling, Pauline (1832-1909), was niet
literair actief, maar geniet wel bekendheid als de moeder van Cyriel Buysse. Van
Rosalie en Virginie Loveling samen verschenen tussen 1870 en 1883 één dichtbundel
en drie novellenbundels; na de dood van Rosalie in 1875 bouwde Virginie nog een
omvangrijk oeuvre op, voornamelijk bestaande uit romans, novellen en verhalen
(ook voor kinderen). Voor haar roman ‘Een dure eed’ werd zij in 1896 zelfs bekroond
met de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de Vlaamse Letterkunde voor de periode
1889-1894. De verkoopprijs van de tiende bundel bedraagt 250 fr. Alle publikaties
zijn verkrijgbaar bij de Provinciale Kultuur-
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dienst, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, tel. 091/25.30.01) of door storting van het
verschuldigde bedrag + verzendingskosten (25 fr.) op rekeningnummer
091-0059890-70 van de Provincie Oost-Vlaanderen, Kulturele Publikaties en
Aktiviteiten (met vermelding: Oostvlaamse Literaire Monografieën X).
- Het Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, organiseert van 20/3 tot 6/6 een
belangrijke overzichtstentoonstelling met internationale bruiklenen, gewijd aan de
Belgische neo-impressionistische schilder Théo van Rysselberghe (1862-1926). Théo
van Rysselberghe werd in 1862 te Gent geboren. Hij was de belangrijkste
vertegenwoordiger van het neoimpressionisme in België. Zijn landschappen en
portretten, uitgevoerd in een pointillistische techniek, genieten momenteel ruime
internationale belangstelling. Het is sinds 1962 geleden dat aan deze kunstenaar een
overzichtstentoonstelling werd gewijd. Zij vond toen plaats te Gent in hetzelfde
museum waar ook nu deze langverwachte retrospectieve wordt georganiseerd. De
tentoonstelling omvat schilderijen, tekeningen en prenten. Uit het omvangrijke oeuvre
van de kunstenaar werd een strenge selectie gemaakt, toegespitst op de werken van
rond 1900. Het is immers in deze periode dat Van Rysselberghe zijn belangrijkste
werken maakte, waarmee hij in de kunstcentra van Brussel en Parijs erkenning vond.
Hij stelde toen onder meer tentoon met de Franse neo-impressionisten Seurat en
Signac. Ook aan Van Rysselberghes art nouveau-affiches en boekontwerpen wordt
uitvoerige aandacht besteed. Het Museum voor Schone Kunsten van Gent bezit
verscheidene schilderijen en tekeningen van Van Rysselberghe, waaronder twee
meesterwerken, Portret van Marguerite van Mons (1886) en De lezing door Emile
Verhaeren (1903). Voor de tentoonstelling worden belangrijke werken bijeengebracht
uit musea en privécollecties in Europa en de Verenigde Staten. Toegankelijk: dagelijks
(behalve op maandag) van 9.30-17 u. Er kunnen rondleidingen aangevraagd worden
en er is een catalogus (960 fr.) voor handen. Info: 091/22.17.03.
- Naast het internationale toerneewerk en de deelname aan internationale festivals
in ondermeer Griekenland, Tsjechië, Portugal, de Verenigde Staten en Denemarken
trekken leden van het Gentse gezelschap Teater Taptoe de komende maanden naar
drie landen, om er cursus te geven. Freek Neyrinck werd door de festivaldirectie van
‘The Third International Festival of Marionettes’ van Griekenland uitgenodigd om
een spreekbeurt te geven over de relatie tussen het Griekse drama en het Europese
figurentheater einde maart in Chania op Kreta. Luk De Bruyker gaf een paar dagen
later een spreekbeurt over figurentheaterscenografie in Anthene. Op 10 en 11 mei
geven Luk De Bruyker en Freek Neyrinck een gezamenlijke cursus over de integratie
van plastische kunst en theater aan de Escuella de Belles Artes in Porto, Portugal,
op basis van het decor van de ‘Hemel’ produktie. De festivaldirectie van het Festival
Materinka '93 in Liberec, Tsjechië, ten slotte, vroeg Freek Neirynck, in zijn functie
van organisator van International Puppetbuskersfestival, om een workshop te leiden
over festivalmanagement en fundraising van 18 tot 24 juni.
- In de Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent (tel. 091/35.37.00) kan men
een concert van de Inuïts uit Canada meemaken op 9 mei om 20.30 u. Inuïts zijn
eskimo's die in de noordelijke streken van Canada leven. Zij hebben een typische
muziekcultuur die tijdens de lange poolnachten veelvuldig beoefend wordt. Tijdens
het concert in de Gele Zaal zullen drie Inuït vrouwen een demonstratie geven van
de verschillende vokale stemtechnieken die deel uitmaken van de traditionele
strotzang. Zij worden hierbij begeleid door 4 slagwerkers.
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- In het kader van Time-festival presenteert de Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26,
9000 Gent twee concerten (telkens om 21 u.): op 3/5: Fred Frith en Han Benninck
en op 6/5: Brigitte Pinter en Arlene Shrut. De eerste editie van het Time-festival was
gericht op de Verenigde Staten, voor de tweede werd voor het thema ‘grenzen’
gekozen. Dit is geen afgebakend concept maar een betekenisvol woord dat doorheen
het festival als begrip verrijkt wordt. Fred Frith en Han Bennink zijn als duo één van
Friths favoriete formules. Zij bewijzen dat vrij, spontaan spelen beslist attraktief kan
zijn. Brigitte Pinter (sopraan) en Arlene Shrut (pianiste) vormen sinds maart 1992
een Oostenrijks-Amerikaans duo, dat als doel heeft muziek van de negentiende en
twintigste eeuw doelgericht te vertolken. Zij brengen werk van Dirk D'Haese, John
Musto, Sergei Rachmaninoff, Judith Weir, Charles E. Ives en Ricky Ian Gordon.

• Hasselt
Het programma van de Stedelijke Musea biedt een heel verscheiden aanbod. In het
Stellingwerff-Waerdenhofmuseum kan men van 8/5 tot en met 6/6 werk van keramist
Piet Stockmans bekijken en van 11/9 tot en met 7/11 zijn de beeldende kunstenaars
Erik Vektor en Hub Baerten aan de beurt. Eveneens op 11/9 (en dit tot 19/12) start
de tentoonstelling ‘Met Le Loup op reis. Limburg door een 18de-eeuwse bril bekeken’.
Tijdens de jaren dertig van de 18de eeuw reisde de kunstenaar Remacle Le Loup
door het toenmalige prinsbisdom Luik om er overal gezichten op steden, abdijen en
kastelen te tekenen. Op basis van deze tekeningen, die grotendeels bewaard bleven,
werden de kopergravuren gemaakt die het prestigieuze boekwerk Les Délices du
Pays de Liège, te Luik uitgegeven vanaf 1738 tot in 1744, illustreerden. Het museum
stelt die originele tekeningen, die het huidige Belgisch Limburg als onderwerp hebben,
tentoon en dit in confrontatie met het heden. In rand zullen tevens Les Délices... en
soortgelijke uitgaven uit die tijd, auteur de Saumery en uitgever Kints gesitueerd en
belicht worden. Elke eerste zaterdag van de maand (in mei de 2de zaterdag) wordt
om 15 u. door een specialist een kunstwerk uit de verzameling uitgebreid voorgesteld:
8/5: Set van vier porseleinen vazen van Piet Stockmans (door himself); 5/6: Portret
van Ulysse Claes van Godfried Guffens (door Michel Ilsen); 3/7: Torenmonstrans,
1286 (door Jef Arras); 7/8: Biechtstoel, 1664 (Walter Scheelen); 4/9: Strandtafereel
van Jos Damien (door Robert Rombouts); 2/10: Gezicht op Hasselt van Remacle Le
Loup (door Jos Jans); 6/11: St.-Ceciliabeeld, 15de eeuw (door Christina Ceulemans)
en op 4/12: Zonnemonstrans, 1669, van N. Sigers en S. van der Locht (Jef Arras).
Elke zondag van juli en augustus worden er in de tuin of het cafetaria van het museum
concerten georganiseerd die men kan bijwonen met het museumticket. Het Stedelijk
Beiaardmuseum, het hoogste museum van Hasselt, toont de geschiedenis en de
werking van de beiaard in het algemeen, en van de eeuwenoude Hasseltse beiaard
in het bijzonder. Het Beiaardmuseum is ondergebracht in de toren van de
Sint-Quintinuskathedraal, en een bezoek kan worden gecombineerd met een klim
naar de beiaardstudio en naar de hoogste torenbalustrade waar kan worden genoten
van een panorama van Hasselt en verre omgeving. Van 1/6 tot en met 31/10 vindt
er de tentoonstelling ‘De Klok vanaf het Oude China tot nu’ plaats. Iedere
zondagmiddag van half juni tot einde augustus is er een gastbeiaard aan het
concerteren vanaf 15 u. Het Nationaal Jenevermuseum (Witte Nonnenstraat 19, tel.
011/24.11.44) nodigt uit tot de tentoonstelling ‘Een schatkist vol jenever’ van 8/5
tot en met 31/10, waarin de geschiedenis van het accijnswezen centraal staat. Het
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Stedelijk Modemuseum (Thonissenlaan 73, tel. 011/23.95.50) ten slotte is tijdelijk
gesloten (wegens verhuis).
- De leerlingen van het atelier van de Stedelijke Academie (Kunstlaan 12, 3500
Hasselt, tel. 011/22.78.32) exposeren samen in de tentoonstelling ‘Tekenkunst’, te
bezichtigen van 27/3 tot 8/5, op dins-, donder- en vrijdag van 18.30-21.30 u., op
woensdag van 14-21.30 u. en zaterdag van 14-17 u. Gesloten op maandag.

• Kemzeke-Stekene
Wie muzikale opluistering zoekt voor een receptie, diner, huwelijksviering, vernissage,
academische zitting... kan terecht bij het Tarisio-strijkkwartet, dat te bereiken is op
het adres Peter Benoitlaan 54, 9190 Kemzeke-Stekene (tel. 03/779.61.35). Ze brengen
een programma van ernstig naar luimig met werk van Boccherini, Martini, Händel,
Mozart, Svendsen...

• Knokke
Karel Mechiels, ere-directeur van de Stedelijke Academie van St.-Niklaas, schreef
een monografie over kunstschilder Leo Bervoets, waarin hij leven en werk van de
kunstenaar (†1978) tekende in tekst en beeld (met samenvattingen in het Frans en
Engels). Het boek meet 230 × 300 mm, telt 128 blz. en is geïllustreerd met 74
kleurenreprodukties en 22 zwart-wittekeningen. Prijs 950 fr. (+150 fr.
verzendingskosten) over te maken op rek. 280-0575156-80 van Galerij d'Haudrecy,
Zeedijk 794, 8300 Knokke.

• Kortemark
Galerij Desko, permanent centrum voor internationale kunstkeramiek (Hoogledestraat
92, 8610 Kortemark, tel. 051/56.70.02) biedt nog tot 6/6 onderdak aan de
tentoonstelling ‘Keramiek uit Catalonië’ en is opgebouwd met keramische werken
van 16 Catalaanse artiesten en 6 originelen van Tàpies, meester van de Catalaanse
kunst, naast Picasso, Miro en Dali. Er zijn tevens doorlopende video-voorstellingen.
Open: maandag tot zaterdag van 9.30-17 u.; gesloten op zon- en feestdagen.

• Leuven
In het Europees Poëziecentrum (P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven) wordt op 13/5
om 20 u. de Poëzieavond Letters georganiseerd met de medewerking van Joris Iven,
Frank Despriet, Jan Bruggen, Kees Hermis, Wim Van Til, Eugène Van Itterbeek,
Beatrijs Van Craenenbroeck, Guido Cloet, Koen Stassijns, Johan Van Cauwenberghe
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e.a.
- Het tijdschrift WEL (Univ. Werkgroep Literatuur en Media, Kapucijnenvoer
67/15, 3000 Leuven, tel. 016/22.93.24) bestaat tien jaar en viert terecht zijn jubileum.
In een tijd waarin heel wat literaire tijdschriften (noodgedwongen) ophouden te
bestaan heeft WEI het wel volgehouden en presenteert voor de jubileumjaargang een
volwaardig programma: een studie over ‘Vlaamse literaire kritiek’, de meest
uitgebreide tot nu toe wat de periodieken betreft. Het geschenk ‘Boekje der boeken’
daarbij (Hans Devroe) vormt een imaginaire bibliotheek, wil aantonen dat de fantasie
nog niet dood is. ‘Postmodern’ hoeft niet ‘uitgeblust’ te betekenen. Geregeld wordt
geput uit de wedstrijden voor goede teksten, ook nu. Een essay over Bernlef (Guy
Van Hoof) en een selectie flitsverhalen. Uit andere inzendingen koos men 12
gedichten (o.m. van Bert Decorte, Johan de Boose, Hubert Van Eygen). ‘Het wereldje’
is een van de meestgelezen hebbelijkheden, neemt literaire en mediagebeurtenissen
kritisch onder de loupe. In het verleden bracht WEL themanummers over ‘Tien jaar
UWL’ (over het concept Schrijversacademie, door ons geïntroduceerd in Vlaanderen
- oktober 1989), ‘Beknoptheid in literatuur’, ‘Fin de siècle’ (september 1991) en
‘Humor en satire’ (september 1992). Herfst 1993 verschijnt een ‘Bloemlezing Tien
jaar WEL’. Voldoende bestaansreden dus.

• Leuven-Heverlee
‘Mengmettaal’ - als verderzetting van de ‘Leuvense Middagen van de Poëzie’ organiseert op 5/5 om 13 u. een poëtisch optreden met de hedendaagse Vlaamse
dichter Roland Jooris in het Lemmensinstituut, Kamermuziekzaal, Herestraat 53,
Heverlee en 's avonds om 20.30 uur vindt in ‘De Spuye’, Tervuursevest 101, eveneens
in Heverlee het dichtersrendez-vous ‘Dichter bij Diest en Dilbeek’ plaats m.m.v. Ina
Stabergh, Gie van den Vonder en Marcel Van Passel (Diest) naast Ingrid Lenaerts,
Marcel Van Nieuwenborgh en Vanhaelen (Dilbeek).

• Neerpelt
Van 11 t/m 17/7 organiseert het Provinciaal Instituut Dommelhof in Neerpelt een
zomercursus die de titel ‘4x beeldend werken’ meekreeg. In 4 workshops wordt
telkens een week gewerkt rond een bepaalde invalshoek van de beeldende taal.
Professionele gastdocenten zijn aangetrokken om hun eigen visie op beeldend werken
te analyseren en te transponeren naar deelnemers. De gastdocenten zijn professionals
in hun vakdomein en ze hebben ieder ruime ervaring in het werken met mensen in
cursusverband: Hugo Duchateau (St.-Truiden), Ado Hamelrijck (Genk) en Lucas
Vanderhallen (Maasmechelen), Servi Vangrinsven (Gent) en Peter Jacquemyn
(Nederbrakel). Dommelhof verwacht deelnemers uit de professionele en
semiprofessionele sector: kunstenaars, leerkrachten, docenten, studenten in opleiding,
of in het algemeen mensen met een ernstige vooropleiding op het vlak van de
‘Beeldende Kunsten’ en in leeftijd variërend van 18 tot 88 jaar. Het aantal plaatsen
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voor deze zomeracademie is beperkt tot maximaal 15 per atelier. De vorige jaren
werd uit 140 aanmeldingen een selectie van 70 deelnemers gemaakt. Een folder met
uitgebreide informatie is beschikbaar en gratis verkrijgbaar op Dommelhof, afd.
Vorming, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, tel. 011/64.27.05. Kandidaturen voor deze
werksessies worden verwacht tot vrijdag 2 april 1993. Deelnemen kost 7.500 BF
(volledig verblijf, overnachtingen, maaltijden en cursusgeld inbegrepen).

• New York
Het Belgisch Consulaat in New York wil Belgische kunstenaars in de VS beter bekend
maken en vraagt daarom dat kunstenaars die daarin belangstellen een (klein) dossier
(een 5-tal dia's, curriculum vitae, foto's, artikels, catalogi, video's...) toe te sturen.
Het materiaal blijft ter plaatse op het consulaat en kan daar door iedereen geraadpleegd
worden. Er is een diaprojector en video apparaat. Er zal moeite gedaan worden om
de galerijen en dealers te informeren. Documentatie doorsturen naar: Belgian
Consulate, Dienst Informatie, Lorette Moreau, 50 Rockefeller Center, New York
NY. 10020. Tel. 212-586-5110, Fax 212-5829657.

• Oostduinkerke
In een samenwerking tussen de gemeente Koksijde en het ANZ wordt van 2/7 tot en
met 10/7 in de Gemeentelijke Feestzaal Witte Burg voor de 3de keer de
Zomeracademie voor Koorkunst georganiseerd voor koorzangers en dirigenten.
Repertorium: koorwerken uit de 20ste eeuw. Cursusgeld voor dirigenten 3500 fr.,
voor zangers 2000 fr. (inschrijving door storting van verplicht voorschot van 700 fr.
op rek. nr. 474-8160591-18). Docenten: Sabine Horstmann (cantor en stempedagoge,
Schwelm, Duitsland) - Michaël Scheck (directeur Kon. Vlaams Muziekconservatorium
Antwerpen, koordirigent) - Fritz Ter Wey (dirigent Der Junge Chor, Aachen) - Ignace
Thevelein (dirigent Beauvarletkoor en Ars Vocalis Kortrijk) - Juliaan Wilmots (prof.
Koordirectie Kon. Muziekconservatorium Brussel, dirigent vocaal en instrumentaal
ensemble Henric Van Veldeke). Info en inschrijvingen: Dienst voor Toerisme, Zeelaan
44, 8670 Koksijde.

• Oostende
Vanaf 20/3 af tot 3/5 wordt de mede-oprichter van de Cobra-beweging Corneille de
centrale figuur in het Museum voor Moderne Kunst, Oostende. Het ‘Overzicht van
het grafisch werk’ geeft een volledig beeld van het oeuvre van Corneille. ‘Het
Afrikaanse gezicht van Corneille’ leidt tot de vernieuwende inzichten in het werk en
de figuur van de inmiddels 70 jaar geworden kunstenaar. ‘Het Afrikaanse gezicht
van Corneille’ toont een selectie van een honderdtal sculpturen uit de omvangrijke
collectie van Afrikaanse kunstvoorwerpen van Corneille. De objecten werden op
basis van hun representativiteit en in functie van de thema's die in Corneilles plastisch
werk opduiken, gekozen. Des te boeiender is dit overzicht omdat Corneille los van
de gebruikelijke criteria voor volkenkundige collecties verzamelde en zich meestal
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vertrouwde op zijn ‘kunstenaarsoog’, zijn persoonlijke smaak. Hoewel deze
verzameling ontstond na herhaalde bezoeken aan hoofdzakelijk Parijse en
Amsterdamse etnografica-handelaren dient ze toch te worden gerelateerd aan de
Afrikaanse reizen die Corneille in de periode 1948-1957 ondernam. De Afrikareizen
betekenen voor hem een levenslange inspiratiebron en bijgevolg zijn de sporen dan
ook duidelijk aanwijsbaar in zijn oeuvre. Corneille houdt van de eerlijke vormgeving
en het contrast van soberheid en ornament in de Afrikaanse kunst. De skulpturen
maken bij hem, net als bij de Afrikaan krachten los. Het verzamelen is
‘werkmateriaal’, in die zin dat het een essentieel onderdeel van zijn creativiteit
betekent, een plastische ervaring. Hoe sterk Corneille in de ban van Afrika is, blijkt
ook uit het overzicht van zijn litho's. Stap voor stap kunnen de ontwikkelingen binnen
het oeuvre van Corneille worden gevolgd. De stad, vaak in vogelvlucht gezien en
veelvuldig met het landschap versmolten, de traceringen van een zwerm vogels, de
vogel, de vogel met vrouw en boom,... Het zijn de traditionele thema's in het oeuvre
van Corneille die heel sterk aan bod komen in het ‘Overzicht van het grafisch werk
1948-1975’. Van het lithografisch werk van Corneille liepen vorig jaar
tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stedelijk Museum
Schiedam. Conservator Van den Bussche maakte een selectie uit deze beide
tentoonstellingen en uit de collectie van Joop en Patricia Donkersloot. Bij
Meulenhoff/Nederland verscheen een oeuvrecatalogus door Patricia Donkersloot-Van
den Berghe en een essay van Graham Birtwistle. Enrico Baj en Michel Cassé
(lithograaf) verzorgden de inleidingen. De expositie en monografie ‘Het Afrikaanse
gezicht van Corneille’ is samengesteld door drs. Ronald A.R. Kerkhoven, conservator
volkenkunde aan het Museon in Den Haag. Warren M. Robbins schreef het
voorwoord. Naar aanleiding van het onderzoek ten behoeve van deze publikatie en
tentoonstelling werd een televisiedocumentaire ‘Het Afrikaanse gezicht van Corneille
- Rêve d'Afrique’ gemaakt. Tijdens de documentaire wordt Corneille gevolgd op een
reis dwars door het continent van chaos en orde, de zon, de vogel en het lichaam van
de vrouw. Het PMMK is dagelijks van 10-18 u. open. Gesloten op dinsdag.
Toegangsprijzen: volw. 200 fr., reductiehouders 100 fr., jongeren 14-18 j. betalen
50 fr., kinderen - 14 j.: gratis. De catalogus ‘Het Afrikaanse gezicht van Corneille’
kost 950 fr. De oeuvrecatalogus kost 2890 fr. Beide zijn te koop in de art shop van
het museum. Geleide bezoeken (max. 25 pers.) kunnen worden aangevraagd op het
nr. 059/50.81.18. Prijs: 1000 fr. Op hetzelfde nummer kan men ook terecht voor
jeugdateliers, educatieve teksten voor scholen en privénocturnes. Speciale
jongerenwedstrijd met aantrekkelijke prijzen.

• Rupelmonde - Kruibeke - St.-Niklaas
Er werd een intergemeentelijke v.z.w. opgericht onder de naam V.Z.W. Mercator
1994 met als doel de actie ‘Mercator 1994 - Ambassadeur van Vlaanderen’ uit te
bouwen. In 1994 zal Mercator (1512-1594) immers vierhonderd jaar geleden
overleden zijn. Alhoewel wat naambekendheid betreft het niet gaat om een Columbus,
is het een figuur waarvan het werk een uitstekende synthese is van de denkwereld
van de belangrijke 16de eeuw. Maar niet alleen vanuit historisch oogpunt is Mercator
een begrip. Zijn werk heeft ook vandaag nog een zeer concrete betekenis. In eerste
instantie kan daarbij gedacht worden aan de Mercatorprojectie op basis van dewelke
de meeste kaarten, tot zelfs deze voor de ruimtevaart, worden gemaakt. Niet alleen
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was Mercator cartograaf, zo kennen wij hem het best, maar wellicht vooral was
Mercator een filosoof op zoek naar zijn kosmologie; voor wie de cartografie een
middel was tot beschrijving
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van wereld en heelal. Mercator was een fundamenteel wetenschapper die op
interdisciplinaire basis zijn wereldbeeld creëerde. Dit is zijn groot belang. Daarom
werd er een intergemeentelijke v.z.w., met als partners twee gemeentebesturen
(Kruibeke en St.-Niklaas) en twee belangrijke cultureel-wetenschappelijke organisaties
uit die regio (Kon. Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en Mercatoria),
opgericht die rond deze verjaardag het internationaal secretariaat wil zijn en tevens
een aantal belangwekkende initiatieven zal nemen in het binnen- en buitenland. Er
mag immers niet worden vergeten dat Mercator in Rupelmonde werd geboren, in
Leuven studeerde en tevens zijn veertigjarig verblijf in de Zuidelijke Nederlanden
zijn belangrijkste wetenschappelijke innovaties deed. Zijn gedachtengoed mag daarom
beschouwd worden als een deel van ons hedendaags cultuurpatrimonium. Een eerste
actiepunt werd gerealiseerd in de uitgave van de ‘Nieuwsbrief Gerard Mercator’.
Info: V.Z.W. Mercator 1994, Postbus 1994 of p/a Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas (fax: 03/766.08.82).

• 's Hertogenbosch
Onder de titel ‘Meesters der Materie’ organiseert het Noordbrabants Museum
(Verwestraat 41; tel. 073-133834) een zomertentoonstelling die loopt van 29/5 t/m
22/8. In de naoorlogse periode verruilden kunstenaars in verschillende Europese
landen het traditionele medium verf voor andere materialen, zoals as, cement, glas,
gips, ijzer, hout of jute. Gedurende de jaren vijftig en zestig traden deze
Materieschilders nadrukkelijk op de voorgrond. Hun werk werd als revolutionair
ervaren. Hoewel zij nooit een hechte groep vormden, en min of meer onafhankelijk
van elkaar werkten, is materieschilderkunst toch een begrip geworden. Vanaf het
einde van de jaren zestig raakte deze stroming geleidelijk aan op de achtergrond.
Niettemin bleef de invloed van de materieschilders merkbaar in de ontwikkeling van
de lyrische of abstractexpressionistische schilderkunst, en in latere stromingen zoals
zerobeweging, arte povera en land art. Sinds kort is er, nationaal zowel als
internationaal, sprake van een herwaardering van de materieschilderkunst. De
expositie ‘Meesters der Materie’ haakt hierop in, en wel met een overzicht bestaande
uit zestig schilderijen van negen kunstenaars, afkomstig uit vijf Europese landen.
Uitgangspunt vormt het werk van drie grote Nederlanders: Bram Bogart, Wim de
Haan en Jaap Wagemaker. Uit een veel grotere groep kunstenaars, die inmiddels in
de vergetelheid zijn geraakt, zijn zij degenen die in de confrontatie met de grote
buitenlanders overeind blijven. Van ieder van hen worden ca. vijftien werken getoond.
Daaromheen zijn werken van de voornaamste exponenten van de internationale
materieschilderkunst gegroepeerd: Jean Fautrier en Jean Dubuffet uit Frankrijk, Emil
Schumacher en Karl-Fred Dahmen uit Duitsland, Alberto Burri uit Italië en Antoni
Tàpies in Spanje. Zij zijn ieder met ca. drie à vier werken vertegenwoordigd. Al deze
kunstenaars hebben gemeenschappelijk dat de toepassing, de uitwerking en de effecten
van de gebruikte materialen de kern vormen van het scheppingsproces. Daarnaast
worden ook de onderlinge verschillen zichtbaar: deze kunstenaars hebben immers
nooit in formele zin een groep gevormd. In deze zin hebben zij evenmin ooit samen
geëxposeerd. Aan het verschijnsel materieschilderkunst als zodanig is in ons land
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niet eerder een tentoonstelling gewijd. Anno 1993 bestaat er echter voldoende afstand
om een nieuw licht te werpen op deze internationale stroming. Tegelijk met de
tentoonstelling verschijnt bij Waanders uitgevers te Zwolle de catalogus ‘Meesters
der Materie’. Teksten van Marike van der Knaap en Rick Vercauteren. Omvang 128
pagina's; volledig in kleur geïllustreerd. Prijs f 45.

• Sint-Amands
In het Emile Verhaerenmuseum, Kaai 22 (tel. 052/33.08.05) wordt nog tot 31/10 de
tentoonstelling ‘Les Campagnes hallucinées’ opengesteld. Het thema van de
tentoonstelling is de gelijknamige bundel van Emile Verhaeren die in april 1893
verscheen. Tien jaar geleden, in 1983 droeg de vzw ‘Vrienden van het
Verhaerenmuseum’ het toenmalige Verhaerenmuseum aan het provinciebestuur van
Antwerpen over. De eerste tentoonstelling in het vernieuwde museum werd gewijd
aan Verhaerens eerste dichtbundel ‘Les Flamandes’ die in 1883 verschenen was.
Vandaag, tien jaar na de overdracht, wordt een andere dichtbundel als thema voor
de jaarlijkse tentoonstelling gekozen. De eerste druk van ‘Les Campagnes Hallucinées’
verscheen op 20 april 1893, precies een eeuw geleden. ‘Les Campagnes Hallucinées’
vormt het eerste deel van een sociale trilogie. De thematiek uit die periode - de
verpaupering van de plattelandsbevolking die hen noodgedwongen naar de grootstad
drijft - samen met de eigen innerlijke onrust, verwarring en opstandigheid, worden
in deze gedichten op hallucinante wijze verwoord. Verhaeren schrijft over de
teloorgang van het platteland in een sombere en teneerdrukkende stijl. De Engelse
kunstenaar Frank Brangwyn die zijn jeugdjaren in Brugge doorbracht, heeft bij de
heruitgave van ‘Les Campagnes Hallucinées’ in 1925, precies tien jaar na de dood
van Verhaeren, deze gedichten op passende wijze geïllustreerd. Brangwyn zocht een
groot deel van zijn onderwerpen in de industriële maatschappij en de sociaal minst
bedeelden daarin. Het was in deze thematiek dat hij aansluiting vond bij Verhaeren,
volgens wie het Brangwyn was gelukt ‘de epische grootheid van de menselijke arbeid
uit te drukken’. Het complete grafische werk voor deze gedichten dat door het
Brangwynmuseum van Brugge ter beschikking werd gesteld, en waaronder zich 43
houtsneden en enkele litho's bevinden, wordt in 1993 in het museum E. Verhaeren
in Sint-Amands tentoongesteld. Er is een tweetalige catalogus voorzien. Open: van
1/3 tot 30/6 en van 16/9 tot 31/10 enkel op zater- en zondag. Van 1/7 tot 15/9 alle
dagen, uitgezonderd op maan- en vrijdag, telkens van 12-19 u.

• Utrecht
Van 8/4 t/m 13/6 wordt in het Museum ‘Het Catharijneconvent’ (Nieuwegracht 63,
3512 LG Utrecht; tel. 00-31-30-313835) de tentoonstelling ‘Middeleeuwse boeken
van het Catharijneconvent’ gehouden, toegankelijk van dinstot vrijdag van 10-17 u,
op zater- en zondag van 11-178 u. (gesloten op maandag). Ongeveer 150, meestal
geïllustreerde, handschriften, incunabelen en enkele fragmenten van middeleeuwse
boeken zullen getoond worden. De tentoonstelling biedt een selectie van de oudste
en meest bijzondere handschriften en gedrukte boeken van de 9de eeuw tot omstreeks
1540. Niet alleen worden in het museum drie van de oudste en meest bijzondere
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boeken van Nederland bewaard (de handschriften van Lebuïnus, Ansfridus en
Bernulphus) ook bevindt zich in de bibliotheek een aantal niet eerder getoonde
meesterwerkjes, zoals een Psalmencommentaar (mogelijk uit Noord-Frankrijk in de
originele band, ca. 1200), een minuscuul en zeer kwetsbaar boekje met in het
Nederlands vertaalde Mariagebeden op rijm (schitterend verlucht, Utrecht (?), ca.
1330-1350), en een getijdenboekje met randversiering uit de omgeving van de
beroemde Meester van Katharina van Kleef (Utrecht, ca. 1140). Van de Lebuinus,
Ansfridus, Bernulphus-codices zal op de tentoonstelling het schitterende ‘binnenwerk’
van dichtbij te zien zijn. Uit de (post-) incunabelen, de vroegste gedrukte boeken,
worden vooral de prachtige, met de hand ingekleurde Italiaanse, Franse en
Nederlandse houtsneden getoond. Hieronder bevindt zich een aantal in Nederland
unieke exemplaren. De tentoonstelling stelt duidelijke thema's aan de orde, zoals de
invloed van de Karolingische hervormingen, de geschiedenis van de Bijbel, de
verluchting van Nederlandse, Vlaamse en enkele Franse getijdenboeken en boeken
uit de sfeer van de Moderne Devotie. De catalogus, waarin alle boeken zullen worden
afgebeeld (waaronder een groot aantal in kleur) opent met een korte inleiding over
de topstukken in het museum, de hoogtepunten uit de bibliotheek en de rol die het
middeleeuwse boek in Het Cataharijneconvent speelt. Dan volgen ongeveer 150
beschrijvingen met inleidingen en afbeeldingen.

• Utrecht - Den Bosch
Van 12/9 t/m 28/11 kan men in het Museum het Catharijneconvent in Utrecht
(Nieuwegracht 63) én in het Noordbrabants Museum van 's Hertogenbosch
(Verwersstraat 41) een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Maria van Hongarije’.
Koningin tussen keizers en kunstenaars'. Maria van Hongarije (1505-1558) was de
zuster van Karel V en regentes over de Nederlanden gedurende zijn bewind en de
tentoonstelling maakt zowel haar historische betekenis als haar positie als
beschermvrouwe van de kunsten zichtbaar. De tentoonstelling brengt zeer kostbare
voorwerpen uit tientallen Europese collecties waaronder musea in Wenen, Madrid,
Boedapest en Brussel naar Nederland om het leven en de betekenis van Maria van
Hongarije te visualiseren. Een aantal topwerken uit de eerste helft van de 16de eeuw
zal daarmee weer voor het eerst sinds eeuwen naar het land van herkomst terugkeren.
De samenwerking tussen de beide musea is noodzakelijk vanwege het grote aantal
en de omvang van de te exposeren kunstwerken. Ze gaan de ruimtelijke capaciteit
van één museum te boven. In het Catharijneconvent ligt de nadruk op Maria's leven
en de historische ontwikkelingen. Zij moest al vroeg het weduwenkleed dragen zoals
we op veel portretten kunnen zien. Ook haar politieke loopbaan als regentes over de
Nederlanden en haar liefhebberijen, waarvan de jacht en de muziek de grootste waren,
zijn onderwerpen die op de expositie getoond worden. Kunstwerken van uiteenlopende
aard worden geëxposeerd: schilderijen waaronder portretten van haar zelf en haar
familie, prenten onder andere van Dürer, wapens en harnassen en

Vlaanderen. Jaargang 42

152
Maria's persoonlijke bezittingen zoals haar sieraden en handschriften met miniaturen.
In het Noordbrabants Museum komt het rijke en veelzijdige mecenaat van Maria van
Hongarije en haar omgeving aan de orde. Ook wordt getoond op welke wijze de
verheerlijking van keizer Karel V de kunsten heeft beïnvloed. Het hofmecenaat ten
tijde van Maria speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de renaissancekunst
in de Nederlanden. Dit wordt aanschouwelijk gemaakt met behulp van schilderijen
van onder andere Titiaan, Jan Cornelisz. Vermeyen, en Michiel Coxcie, beelden van
Leone Leoni, wandtapijten naar ontwerp van Pieter Coecke van Aelst,
gebrandschilderd glas naar ontwerp van Bernard van Orly, edelsmeedkunst, prenten
en tekeningen van Italiaanse en Nederlandse kunstenaars. De exposities omvatten
tezamen ca. 300 voorwerpen. Beide overzichten vormen echter nadrukkelijk één
presentatie, die in zowel in Utrecht als in 's-Hertogenbosch dient te worden bekeken.
Open van dins- tot vrijdag van 10-17 u., op zater- en zondag van 11-17 u. Gesloten
op maandag. Informatie in beide musea of (voor België) bij Probert en Partners, Art
Promotion, Bob van Aalderen, Ph. de Champaignestraat 2, 1000 Brussel, tel.
02/512.89.83 of 512.28.64.

• Venlo
I.s.m. het P.M.M.K.-Oostende presenteert het Museum Van Bommel-Van Dam
(Deken van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo, tel. (0)77-513457 de tentoonstelling
‘Modernism in Painting. 10 jaar Schilderkunst in Vlaanderen’ van 4/4 tot 6/6.
Dagelijks geopend van 10-16.30 u.; zater-, zondag, Hemelvaartsdag en Pinksterdagen
van 14-17 u. Gesloten op maandag. Met de opkomst van de Duitse ‘Nieuwe wilden’
en de Italiaanse ‘Transavantgarde’ ontstond op het eind van de jaren zeventig een
hernieuwde belangstelling voor de schilderkunst. Deze nieuwe, overwegend
figuratieve en uitbundige schilderkunst had ook in Vlaanderen haar invloed. Niet
verwonderlijk tegen de achtergrond van de daar aanwezige rijke picturale traditie.
De schilderkunst in Vlaanderen immers kende in het verleden vele hoogtepunten
van de Vlaamse Primitieven tot Roger Raveel. Het Museum Van Bommel-Van Dam
heeft daar eerder verschillende voorbeelden van laten zien. Modernism in Painting,
10 jaar schilderkunst in Vlaanderen, toont een panoramisch overzicht van wat
Vlaanderen aan jonge schilderkunst gedurende het afgelopen decennium heeft
voortgebracht. Modernism in Painting is geen verwijzing naar de periode 1910-1930.
‘Modernism’ refereert hier naar vernieuwing binnen het klassieke medium. Dit
modernisme kenmerkt zich door een kritische instelling ten opzichte van de
schilderkunst uit het verleden. Vanuit dit verleden kan de kunstenaar naar believen
kiezen, ieder vanuit zijn eigen behoefte om zich artistiek uit te drukken. De 42
schilders die aan deze tentoonstelling deelnemen onderscheiden zich door
uiteenlopende stijlkenmerken van figuratief tot abstract. Tegenover de grote formaten,
de brede penseelstreek, de pasteuze materie en het uitbundig coloriet van het begin
van de jaren tachtig staan de verstilde introverte en ingetogen schilderij(tjes) van
tien jaar later. Naast de groep kunstenaars die gedurende de jaren 80 niet alleen een
eigen identiteit in de moderne schilderkunst in Vlaanderen hebben gevonden maar
die ook fundamenteel hebben beïnvloed staan jongeren die hun loopbaan in het
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midden van de jaren tachtig zijn begonnen en een veelbelovende toekomst voor zich
hebben. Weer anderen zijn in de jaren tachtig nieuwe wegen ingeslagen. De
tentoonstelling werd samengesteld door Willy Van den Bussche, conservator van
het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende waar de tentoonstelling
eerder te zien was. Een rijk geïllustreerde tweetalige publikatie (288 pagina's) met
teksten van Willy Van den Bussche, Willem Elias, Florent Minne, Achille Bonito
Oliva, Bert Popelier en Hans Sizoo begeleidt de tentoonstelling.

• Vlaardingen
De Stichting internationale Orgelweek Vlaardingen organiseert van 9 t/m 14 augustus
1993 voor de vierde maal de Internationale Orgelweek 1993 rond het 18e-eeuwse
Van Peteghem-orgel in de Grote Kerk. Het programma vermeldt: - een
interpretatiecursus met als docenten Jean Boyer (‘Van Frescobaldi tot Bach’) en
Kamiel D'Hooghe (‘Van Bach tot B.A.C.H. van Schumann’) - orgelconcerten door
Jean Boyer, Kamiel D'Hooghe en Aad Zoutendijk - een concert in de hal van het
stadhuis door het Barokensemble ‘La Gamme Marésienne (Maurice van Lieshout,
blokfluit; Maaike Boekholt, viola da gamba; Norbert Bartelsman, clavecimbel) - een
lezing door Peter van Dijk (‘Orgelbouw en orgelliteratuur in Zuid-Duitsland’) - een
fototentoonstelling. Inlichtingen bij het secretariaat: Sweelinckstraat 2, 3131 SP
Vlaardingen, tel. 010-4356177.
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 nr. 246 (meijuni 1993)
vastgesteld op 15 mei 1993. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax
051/40.81.64 doorgestuurd worden.
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. Ter wille van de documentaire
waarde worden die berichten toch geplaatst. Met oprechte dank voor uw
medewerking.
De Redactie

• Jeanine Behaeghel
Sculpturen, A. Van Ackerzaal in Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge, van 26/3
t/m 18/4.

• Victoria Bell
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Sculpturen en tekeningen, Galerie Path, Léo de Béthunelaan 59, 9300 Aalst, van 3/4
t/m 16/5.

• Luk Berghe
Recent werk, Galerie Transit, Tiensevest 39, 3010 Leuven, van 31/1 t/m 7/3.

• Gustaaf Blommaert
Retrospectieve van schilderijen, Jan van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent, van
3 t/m 18/4.

• Christine Branden
Schilderijen, Galerij Brabo, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van 6 t/m 28/2.

• Jan Carlier
‘Etat brut’ à Other Works, Forum Gallery, Contemporary art, Romestraat 20, 8400
Oostende, van 9/4 t/m 10/5, dagelijks (behalve op dinsdag) van 10-18 u.

• Johan Corthals
Schilderijen, De Kasteelhoeve, Doorniksestwg. 314, 8582 Avelgem-Outryve, van
17/3 t/m 2/6.

• Djim De Graaf
Schilderijen, ‘Oosterse sprookjes’ van 1001 Nacht, CC Brussel, Oude
St.-Nikolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5, Neder-over-Heembeek, van 27/3 t/m 26/4.

• Rik Delrue
Keramiek, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
4/6 t/m 24/6.
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• Paul Delvaux
Tekeningen en grafiek, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van
30/1 t/m 14/2.

• Desanto
Olieverf & mixed-media, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van
19/2 t/m 7/3.

• Roland Deserrano
Beeldhouwwerk, tekeningen en juwelen, Art Gallery ‘ES’, Oostrozebekestraat 45,
8760 Meulebeke, van 28/3 t/m 18/4.

• Lucas Devriendt
Recent werk, CC Kortrijk, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van 6 t/m 28/3.

• Jps De Wil
Retrospectieve, C.C. Anto Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, van 1 t/m 16/5, van
woensdag tot zondag van 15-19 u.

• Huguette De Wit
Sculpturen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van 26/3 t/m 25/4.

• Jiri Georg Dokoupil
Schilderijen en mixed media, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem,
van 30/1 t/m 28/2.

• Corneille Driezen
Foto's ‘Kinderen van de klimroos’, Cultuurcentrum, Dekenstraat 40, 3550
Heusden-Zolder, van 9/4 t/m 5/5.
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• Liévin d'Ydewalle
Sculpturen, White Art Centre, Nelemeersstraat 55, 9380 St.-Martens-Latem, van
27/3 t/m 18/4.

• William Engelen
Objecten, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, van 20/2 t/m 4/4.

• Vladimir Gazovic
Grafisch oeuvre, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 6/3 t/m
21/3.

• Joris Ghekiere
Schilderijen, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 6/2 t/m 14/3.

• Michel Grondelaers
Schilderijen en mixed-media op papier, Kunstgalerij ‘Inzicht’, Tweetorenplein 46B,
3500 Hasselt, van 6/3 (geen einddatum vermeld).

• Frans Haest
Recent werk, Scharpoort, Meerlaan, Knokke, van 3 t/m 13/4.
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• Ado Hamelryck
‘Coïtus’, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 9/4 t/m 9/5; open van dins- tot
vrijdag van 14-18 u, op zaterdag tot 17 u.

• Juul Keppens
Retrospectieve van schilderwerken, Konkelgoedstraat 29, 9280 Lebbeke, van 10 t/m
25/4.

• Mayo Leemans
Schilderijen uit textiel, Galerij Straffe Hendrik, Walplein 26, 8000 Brugge, van 18/8
t/m 13/9.

• Ward Lernout
Schilderijen, Kunstcentrum Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van 7/3 t/m
21/3.

• Marcel Maeyer & Co
‘Chambres d'amis dans la ville inc.’, Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14,
9831 Deurle, van 14/2 t/m 14/3.

• Pol Mara
Schilderijen, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 26/3 t/m
15/4.

• Jean-Georges Massart
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 5/3 t/m 4/4.

• Dan Méaux

Vlaanderen. Jaargang 42

Schilderijen, C.C. Anto Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, van 12-27/6, van dinsdag
tot zaterdag van 10-12 u. en van 15-20 u., op zondag van 15-20 u.

• Louis Melis
Recent werk, Taverne-Restaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen,
van 24/4 t/m 17/6.

• Dirk Michiels
Sculpturen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
9 t/m 29/4.

• Frans Minnaert
Grafisch werk en tekeningen, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen,
van 12/6 t/m 27/6.

• Herman Josef Mispelbaum
Schilderijen, Galerie Path, Léo de Béthunelaan 59, 9300 Aalst, van 6/2 t/m 21/3;

• Jan Mulder
Retrospectieve met schilderijen, tekeningen, linosneden, wandtapijten, Galerie Van
Langenhove 6A, 9000 Gent, van 3/4 t/m 2/5, open van ma tot za van 9-12 en van
14-18 u., op zon- en feestdagen van 10-13 u.

• Ella Nicolaï
Ikonen, wandtapijten en aquarellen, Casino Galerij Beringen, Kioskplein 25, 3582
Beringen, van 5/3 t/m 28/3.

• Jeanne Opgenhaffen
Keramiek, Galerij Brabo, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van 6/3 t/m 18/4.
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• Achiel Pauwels
Keramiek, Galerie Hilde Metz, Haarstraat 18, 2000 Antwerpen, van 27/3 t/m 9/5,
open op do, vr, za en zondag van 13-18.30 u.

• Peter Pee
Schilderijen/chemiegrammen, Galerij Enzo, Bresstraat 10, 2018 Antwerpen van 6/3
t/m 30/3.

• Marleen Peeters
Foto's ‘De fascinatie van theater’, Cultuurcentrum, Dekenstraat 40, 3550
Heusden-Zolder, van 4/6 t/m 30/6.

• Jo Pirard
Schilderijen, Kunstgalerij Evira, Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 4/4
t/m 9/5, dagelijks van 13-18 u. (ma gesloten).

• Gottfried Pott
Kalligrafie, C.C., Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, van 3 t/m 18/4.

• Thomas Ruff
Foto's, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 6/3 t/m 6/4.

• Dion Saye
Recent werk, Taverne-Restaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen,
van 19/6 t/m 5/8.

• Geo Sempels
Retrospectieve van schilderijen, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 26/3 t/m 25/4.
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• Lies Smeets
Tekeningen en schilderijen, Cafetaria Virga Jesseziekenhuis, van 26/3 t/m 22/5.

• André Sprumont
Schilderijen, Argo, Modern and Contemporary Art Gallery, Zeedijk 734, 8300
Knokke-Zoute, van 20/2 t/m 29/3.

• Philippe Starck
‘Architectures’, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, van 10/4 t/m 30/5,
open van di to zondag van 10-17 u., gesloten op ma en 1/5.

• Adi Steurbaut
Galerie Atelier 686, Zeedijk 686, 8300 Knokke, in maart elk weekend van 15-18 u.

• TAF
Overzichtstentoonstelling schilderijen, Van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent,
van 13 t/m 28/3.

• Nadine Tasseel
Fotografie ‘Mensen’, Cultuurcentrum, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van
5/3 t/m 7/4.

• Frank Toussaint
Foto's ‘Koerdistan’, Cultuurcentrum, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 7/5
t/m 2/6.

• Danny Tulkens
Beeldende figuren, Prov. Instituut voor Cultuur en Sport, Dommelhof, Toekomstlaan
5, 3910 Neerpelt, van 13/3 t/m 18/4.
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• Stoian Tzanev
Schilderijen, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 24/4 t/m
9/5.

• Thé Van Bergen
Schilderijen, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8700 Tielt, van 7/3 t/m 4/4.

• Suzy Van Bever
Olieverfschilderijen en schilderijen op zijde, keramiek, Kunstgalerij ‘Antor’, Museum
Bad-Schmiedenberg in Berlijn, van 10/7 t/m 4/9 en in Kasteel van Horst op 4/12/93
als viering van 15 jaar kunstenaarsschap.

• Camiel van Breedam
Galerij De Witte Beer, Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge, van 3/4 t/m 9/5, op woe en
vrijdag van 15-19 u., op za en zondag van 14-18 u.

• Frank Van den Berghe
Recent werk, Huize St.-Jacobus, Provenierstersstraat 11, 9000 Gent, van 31/1 t/m
28/2.

• H. Vandenhoudt
Figuren en Landschappen, Jan van Eyckgalerij, Kalandeberg 7, 9000 Gent, van 20/2
t/m 7/3.

• Harold Van de Perre
Aquarellen en tekeningen, BBL, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, van 5 t/m 27/3.

• Dirk Vander Eecken
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 19/3 t/m 18/4.
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• Luk Van der Hallen
Recent werk, Cultuurcentrum, Bekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 17/1 t/m
28/2.

• Fernand Vanderplancke
Brons, houtskoolschetsen, Studio Gaselwest, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van
20/3 t/m 4/4, op za, zo en feestdagen van 10-12 en van 14-18 u.

• Marc Vander Poorten
Schilderijen, Ligna, O.-L.-Vrouwestraat 123, Mechelen, van 3 t/m 29/5.

• Noël Vandorpe
Olieverfschilderijen, Bank van Roeselare, Gasthuisstraat 16, Poperinge, van 13 t/m
28/2.

• Johan Van Geluwe
Post-Vlaams Primitivisme, Richard Foncke Gallery, St.-Jansvest 18, 9000 Gent, van
9/4 t/m 25/4.

• José Van Hee
Architectuur, de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, van 14/5 t/m 20/6.

• Jan Van Munster
Sculpturen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 6/3 t/m 10/4.

• Willy van Parijs
Schilderijen, Cultuurcentrum, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 7/3 t/m
11/4.
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• Theo van Rysselberghe
Retrospectieve, Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, 9000 Gent, van 20/3
t/m 6/6.

• Gaston Van Wonterghem
Aquarellen, Artiestenzolder ‘Het Molenhuis’, Leernsesteenweg, Bachte-Maria-Leerne
(Deinze), van 20/5 t/m 31/5.

• Arlette Vereecke
Schilderijen, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 15/5
t/m 13/6.

• Dominique Vertenten
Schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
7/5 t/m 27/5.

• Bernd Vossmerbäumer
Recente installaties, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 6/3 t/m 14/4.

• Nico Vrielink
Schilderijen, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 5/3
t/m 29/3.

• Roger Wauters
Sculpturen, Galerij Revee-Renson, St-Truidenstraat 2, Tongeren, van 1 t/m 30/4.

• Joseph Willaert
Objecten, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 20/3 t/m 3/5.
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• Roger Wittevrongel
Etsen, schilderijen en tekeningen, ABB-galerij, Hoekgebouw
Diestsevost-Diestsestraat, 3000 Leuven, van 6/3 t/m 16/4.
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• Paul Wunderlich
Schilderijen, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 15/5 t/m
6/6.

• Groepstentoonstellingen
- Galerij Depypere, Kerkstraat 59, 8520 Kuurne, van 6 tot 20/2 met werk van
Willem Deneckere, Tjok Dessauvage, Marnix Everaert, Lode Laperre, Didier
Mahieu, José Vanpoucke, Bernard Verhaeghe en Dirk Verhulst.
- Pierre Claes (schilderijen) en Amaat Hullebroeck (beelden), Kunstcentrum
Vaalbeek, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, van 7 t/m 21/2.
- Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33, 8501 Heule-Kortrijk, van 13 t/m
27/2, met José Vermeersch (juwelen), Tjok Dessauvage (keramiek) en Philippe
Bouttens (keramiek en schilderijen).
- Egfried Grauls (beelden) en Jan Vandyck (keramiek), van 6/2 t/m 28/2, De
Lossen Babbel, Polderstraat 8, 9100 St.-Niklaas.
- C.C. van de Luchtmacht ‘Oasis’ met schilderijen en beeldhouwwerken van Guy
Belhomme, Raymond Delvax, Tamara Diatchenko, André Fricx, Anne-Marie
Gorller, José Hennekint, Fernand Jonckheere, Alice Lecouturier, Viviane
Lesuisse, Pol Magis, Claude Pragor, Geo Sempels (†), Mireille Stanzani. C.C.
Brussel, Oude St.-Nicolaaskerk, St.-Niklaasplein 5, Neder-over-Heembeek, van
5/2 t/m 7/3.
- Hedendaagse kunst, meubels, porselein, textiel en tapijten, Galerij Theaxus,
Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, van 12/2 t/m 8/3, met werk
van Tania Debruycker, Adinda Saelens, Piet Stockmans en Dorothea Van De
Winkel.
- ‘Introspectie I’, C.C. Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist van 6 t/m
28/3, met werk van Gilbert Decock, Roger Demyttenaere, Begga D'Haese en
Roger Nellens.
- Schilderijen, tekeningen, grafiek en animatie van Bart Slangen, Jesse Roosen
en Chris Hermans, galerij Pluto, Plotersgracht, 9000 Gent, van 20/2 t/m 28/3.
- ‘Vijf voor twaalf’, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein, 3000 Leuven,
van 13/2 t/m 3/4, met werk van Benoît Delafontaine, Claude Dendauw-Imbo,
Ann Dieltjens, Jan Godecharle, Peter Hulsmans, Klaus-Dieter Luthje, Peter
Morrens, Carlo Pannemans, Michaël Schepens, Gerry Vanbillemont, Gerolf
Van de Perre en Gert Van Weyenberg.
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- Hedendaagse kunst met Violette Doclo (sierkleden), Koen Ooms
(meubelobjecten) en Dorothea Van de Winkel, Galerij Theaxus, Ommegangstraat
3,9690 Kluisbergen-Kwaremont, van 13/3 t/m 5/4.
- ‘Landschappen - verwantschappen’, Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan
14, 9831 Deurle, van 21/3 t/m 25/4, met werk van Peter Archer, Thomas Joshua
Cooper, Marc De Blieck, Jacobien De Rooij, Dirk De Vos, Robert Devriendt,
Peter Duka, Hamish Fulton, Tomas Lahoda, Alice Stepanek, Steven Maslin,
Jan Marinus Verburg, Bruno Yvonnet.
- Walter Wanten & Simone Vermeulen, schilderijen, Art Gallery Branzinni,
Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 3/4 t/m 26/4.
- ‘Figuration libre’, schilderijen en tekeningen van Wesselmann, Bayard, Boisrond
en Combas, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem,
van 27/3 t/m 30/4.
- Het Gemeenschapscentrum ‘De Markten’ presenteert werk van Axel Claes, Jo
Huybrechts, Peter Jacquemyn, Paul Perneel, Willy Van den Dorpe, Patrick
Vandewyer, Peter Vermeulen en Frank Vranckx, van 9 t/m 30/4.
- ‘3 in één’ met Ann Frankx (objecten in lood), Caly Velazquez-Rodriguez
(tekeningen en installaties) en Nina Haveman (olieverfschilderijen), Prov.
Instituut voor Cultuur en Sport, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt,
van 24/4 t/m 23/5, open alle werkdagen tijdens kantooruren, en 's zondags tussen
14-17 u.
- Lucien Cornelis (schilderijen en grafiek) en Etienne Dewulf (keramiek), Galerij
Pluto, Plotersgracht 7, 9000 Gent, van 24/4 t/m 23/5.
- In Campo Santo-kapel, Antwerpsesteenweg, 9000 Gent van 1 t/m 31/5, met Ria
Bosman, Johan Boutelegier, Vincent De Roder en Ignace De Vos: jonge kunst
uit het Gentse, open op vrijdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen van 11-19 u.
- ‘Indoor Art Lente 1993’ met Emiel Hoorne (grafiek), Hervé Marijn (schilderijen)
en Lieven Vercruysse (wheelers), Novotel, Katelijnestraat 65B, 8000 Brugge,
van 28/3 t/m 13/6.
R.D.

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

Partituren
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• Paul C. de Baere / Gery Florizoone
Een reiger van klei. Pastorale voor recitant en fluit, uitg. Fluitspel voor de XXe
Eeuw, Zwarte Leertouwersstraat 47, 8000 Brugge, 1991, 210 × 295 mm, 15 blz.,
geniet, geïll. met foto van Gery Florizoone. - Als blijvende herinnering aan de figuur
van Gery Florizoone heeft P. De Baere een dankbare formule aangewend nl. het
reciteren van een poëtische tekst omspeeld door één instrument (fluit). De melodische
lijnen passen sfeervol bij de tekst bv. in ‘zachte beek’ waar een viernootmotief in
een repetitieve cadens het kabbelen van het water suggereert of in ‘naar de zolder
gaan’ waar de grote melodische sprongen een juiste muzikale illustratie van de tekst
betekenen. Ook de heterische melodie in het gedicht ‘vigilia’ wijst op een exact
aanvoelen van de sfeer van het gedicht, of de kloeke opgaande notenreeks die het
begrip ‘rechtgeveerd’ muzikaal de hoogte instuwt. Dit alles getuigt van een perfecte
wisselwerking tussen tekst en melodie. Wij mogen P. De Baere dankbaar zijn dat hij
met het verspreiden van de partituur wat meer ‘weerklank’ geeft aan een poëtisch
oeuvre dat nog door velen moet ontdekt worden.
G.D.C.

• J.A.M. Van Maele
Twee Sonaten voor Piano, uitg. Digital Music Print, De Waghemakerestraat 14, 2060
Antwerpen. - De Sonate 1 (opus 4) is opgevat als een Allegro aperto. Het thema in
sol-groot moduleert dadelijk na de ‘energico’-aanhef naar een mimineur toonaard
om dan verder via een fa-toon te evolueren naar een do-mineur. Een zangerig thema
in re-groot leidt naar de slotcadens. Daar horen we in een versneld tempo het
beginthema weer opduiken. De Sonate 2 opus 5 vangt aan met een zangerig klassiek
thema in sol-groot dat moduleert naar de dominant-toonaard. Het thema wordt
hernomen in een licht gewijzigde chromatische vormgeving om in de slotsequens
met dezelfde structuur te eindigen als de aanhef. Een mooi voorbeeld van muzikale
kringcompositie.
G.D.C.

Varia
• P.R. Stevens en K. Kelley
Van Verre, De vele gedaantes van onze aarde, uitg. Van Holkema &
Warendorf/Unieboek/Houten/1992, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 Antwerpen, geïll. met kleurenfoto's, 265 × 365 mm, 176 blz., gebonden,
1.990 fr. - ‘In de hoop dat onze aarde, de enige die we hebben, ooit weer een geheel
zal zijn’. Met deze boodschap leveren NASA-adviseur P.S. Stevens en
bestsellerschrijver K.W. Kelly (‘Onze Aarde’) samen met J. Burke een uniek portret
van de planeet aarde af. De illustraties, afkomstig van ruimtesondes en satellieten,
zijn vaak indrukwekkend en kleurrijk. Moderne fotografische technieken zoals de
captatie met camera's en remoting-sense-apparatuur, alsook het digitaal genereren
(false color) van het materiaal verhogen de kijkwaarde. Het boek, het beeldende
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bewijs van de schoonheid en kwetsbaarheid van onze planeet, omvat drie delen:
ritmes van de natuur, invloed van de mens en het nemen van verantwoording. De
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auteurs besteden aandacht aan land, lucht, water en ijs. Na een betekenisvolle inleiding
worden de foto's telkens stuk voor stuk gedetailleerd toegelicht. Tussen het
wetenschappelijk gegeven duikt regelmatig een literaire of filosofische bedenking
op. ‘In de ongelooflijke verscheidenheid die het beeldmateriaal van onze aarde
onthult, moeten we de inspiratie zoeken van waaruit wij ons evenwicht binnen een
groter geheel kunnen vinden’, stelt Stevens, en Kelley voegt eraan toe, dat de
schoonheid van de aarde, zoals die in beelden naar voor komt, genoeg liefde moet
oproepen om handelend op te treden. Ook Burke sluit zich daarbij aan: ‘We moeten
streven naar het behoud van de rijkdom die nog rest: de aarde als woonplaats wordt
ons in dit boek helder en in alle pracht getoond.’
RA

• E. Fernhout (eindred.)
100 Jaar Haagse Kunstkring. De Haagse bohème op zoek naar Europa, uitg. De
Walburg Pers, Postbus 222, 7200 AE Zutphen, 1992, geïllustreerd, 240 × 160 mm,
175 blz., genaaid f 49,50. - Naar aanleiding van 100 jaar Haagse Kunstkring gingen
de gedachten van de betrokken beleidsmensen in de richting van een boek, waarin
het licht zou vallen op de actualiteit van de ideeën die de oprichters van de Kring
een eeuw geleden hadden bewogen. Het resulteerde in een bundel opstellen van
deskundige hand. Experts blikken erin naar de toekomst zonder onvermijdelijk
nostalgisch het typisch Haagse te verzwijgen. De klemtoon valt specifiek op het
ononderbroken internationaal karakter van de Kring, die trouwens daarin zijn diepste
bestaansgrond vond. Patrick Dewael, gewezen Vlaams minister voor cultuur, laat
zich opvallend Groot-Nederlands uit. Het gezamenlijk optreden van Noord en Zuid
op culturele manifestaties zou blijk geven van vitaliteit ten overstaan van de Europese
uitdaging, die volgens minister d'Ancona moet aangenomen worden. Beide politici
zien daarin een belangrijke rol voor een Kunstkring als die van Den Haag weggelegd.
Met Tom Kalmthout en Peter Berger is het even toeven in het verleden van Den
Haag, dat misschien wel gek, lui, stijf of leeg schijnt, maar bij nader toezien een
eindeloos paradijs voor beroemde artiesten is geweest. Naast hoogst interessante
artikelen over de wereld van dans, film en beeldende kunst, bevat het gedenkboek
markante opstellen over Europa's kleine culturen en over de taalkundige en
ideologische verhouding tussen Vlaanderen en Holland. De ronduit uitmuntende
bundel, waaraan o.a. ook Frans Boenders, Simone Dubois, M. Mourik, Geert van
Istendael, Eric de Kuyper en voorzitter Jurry Rooyackers meewerkten, wordt
doorspekt met tekeningen en portretten uit de drie Gouden Boeken van de Haagse
Kunstkring.
RA

Beschouwend proza
• Jaap Kruithof
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Ingaan op de dingen. Over het gedrag van de moderne westerling, uitg. Dedalus,
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 1992, 125 × 200 mm, 160 blz., paperback 599
fr. - ‘Ingaan op de dingen’ is het vervolg op ‘Omgaan met de dingen’ (1991) en
binnenkort volgt het derde deel. In het eerste deel van dit boekje ‘Ervaringen’ heeft
Kruithof het over zijn persoonlijke belevenissen en beschouwingen, over leermeesters
die hem gevormd hebben, over ouderschap, over consumptie en agressie, over
ondeugden en kitsch, over muziek en commercie, kortom een eigenzinnige
doorlichting van wat leeft en groeit in deze maatschappij. In het tweede deel
‘Waarden’ graaft Kruithof dieper en confronteert de lezer met basiswaarden en
bredere contexten. De bedoeling is, zegt Kruithof zelf, ‘niet alleen te observeren en
te beschrijven maar ook te beoordelen, te waarderen en te bekritiseren’. Voor een
groot stuk is het boek samengesteld uit columns, voordrachten en radiopraatjes.
Doorheen het boek leer je Kruithofs visie kennen en ontdek je een geëngageerd man
die vanuit zijn socialistische visie onze maatschappij in vraag stelt: de
milieuverloedering, het teloorgaan van de solidariteit, het egocentrisme, enz. Kruithof
scheldt niet maar is wel vaak hard, hij ontleedt ongenadig wat scheef groeit en hij
nodigt de lezer uit dieper ‘in te gaan op de dingen’ en zodoende de ‘kankers’ te
onderkennen en ze weg te snijden. Hoewel het boek vanuit een enorme intellectuele
achtergrond geschreven is, dat voel je wel duidelijk, blijft het toch helder en
verstaanbaar. Ook voor gelovigen die bewust willen leven en zonder oogkleppen,
een aanrader.
DVK

• Luc Versteylen
Helaba of de aandacht voor de nulste wereld, uitg. Pelckmans, Kapellen, 1992, 140
× 200 mm, 158 blz., paperback 450 fr. - Luc Versteylen, stichter en bezieler van de
beweging Anders Gaan Leven uit de jaren zeventig en medeoprichter van Agalev,
bezieler ook van de ‘Groene Fietsers’ en van ‘Leven in de Brouwerij’ een
herlevingshuis in Viersel, en van zoveel andere geweldloze en ludieke
‘heroplevings’-initiatieven, vertelt in dit zoveelste boekje weer opnieuw en even
indringend zijn verhaal. Op zijn eigen spontane en (h)eerlijknaïeve manier vertelt
Versteylen het verhaal van wat teloorgaat en verdwijnt aan schoonheid en waarden.
Op elke bladzijde lees je Versteylens diepe en authentieke schreeuw om het evangelie
met zijn oproep om stilte-samenhorigheid-soberheid in ere te herstellen. Om deze
basiswaarden waarachter zich ook vele (niet-katholieke) humanisten kunnen scharen
opnieuw te gaan voorop stellen. Want geef toe onze wereld lijdt onder ‘vervreemding’
en wordt ernstig bedreigd. Ons milieu is een vuilnisbelt, schoonheid en natuur worden
geofferd aan de consumptiegod, de media werken vaak vervlakkend en willen ons
ontspanning bieden van het onbenulligste soort, sensatie en concurrentie rondom,
groeiende eenzaamheid, racisme en onverdraagzaamheid. En ga zo maar door. Nu
kan je je zetten te treuren of te schelden. Versteylen zegt ‘HELABA’. Wat staat voor
‘HOE LABOREREN AAN een BELEEFBAARDER ANTWERPEN’ of van de
weeromstuit (naarmate zijn nieuwe beweging, zoals eerder, de grenzen begon te
overschrijden) ‘een BELEEFBAARDER AARDE’. Versteylen is een hoopvol en
enthousiast man, geen zwartkijker en dat maakt zijn boekje zo charmant en wijs. Je
laat je ongetwijfeld aanspreken door dat begeesterende verrijzenischristendom dat
Versteylen predikt als je maar klein en verwonderd kan worden en alle vooroordelen
opzij kan zetten. Als bewust christen moet je toegeven dat wat Versteylen zo simpel

Vlaanderen. Jaargang 42

en ontwapenend kan zeggen de taal van het evangelie is, herschreven met de
lettertekens van deze tijd. Waar velen bezig zijn met de derde en vierde wereld heeft
Versteylen het hier over de ‘nulste’ wereld: de wereld van gevoelens, verlangens,
angsten, vragen over leven en dood, toenemende vereenzaming vooral. Een doe-boek
om van herop te leven.
DVK

• Emma Brunner-Traut (red.)
De vijf grote wereldgodsdiensten. Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme,
Christendom, uitg. DNB/Pelckmans/Kok Agora, Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen,
1992, 140 × 220 mm, 157 blz., paperback 490 fr. - Dat godsdiensten - vooral de
Joodse, het Christendom en de Islam - elkaar beïnvloeden, staat vast. Daarom is het
goed, hoe moeilijk het ook is, om de grote wereldgodsdiensten naast elkaar te plaatsen.
Een vijftal auteurs leggen deze vijf godsdiensten uit, kaderen ze in de geschiedenis,
geven de kenmerken, bespreken de inhoud...: het hindoeïsme (door Peter Schreiser),
het boeddhisme (door A. Theodoor Khoury), de Islam (door Jozef Van Ess), het
jodendom (door Arnold Goldberg) en het christendom (door Walter Kasper). Per
godsdienst werd een tijdstabel opgenomen. In een te korte inleidende beschouwing
vergelijkt en mengt Emma Brunner-Traut, die ook de samenstelster is van dit boek,
de vermelde godsdiensten. Interessant is zeker de uitleg van de begrippen, de
wereldkaart en een vergelijkende tabel achteraan.
J.L.M.

• Paul De Win
De schandstraffen in het wereldlijk strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de
Middeleeuwen tot de Franse Tijd bestudeerd in Europees perspectief, uitg. Kon.
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, verhandeling
Klasse der Letteren, jaargang 53, 1991, nr. 139, 259 × 180 mm, 276 blz., genaaid
1500 fr. (bestellen bij NV Brepols I.G.P., Steenweg op Tielen 68, 2300 Turnhout
(pr. nr. 000-0033677-18). - De laatste jaren verschijnen vrij interessante studies over
rechtsgeschiedenis. Dit was lange tijd een verwaarloosd onderwerp in de historische
wereld. De studie van Dr. Paul De Win beantwoordt niet alleen aan een behoefte,
maar is een degelijk naslagwerk over de schandstraffen: de smadelijketocht (ezelsrit,
schandslepen, strafsteendragen, dragen van de houten mantel) en de tepronkstelling
(kaak, houten paard, dril- of draaikooi, de scupstoel). Daarbij bestudeerde hij de
algemene achtergrond, situeerde hij de straffen in hun tijd, doorspekte hij zijn verhaal
met vele voorbeelden (van zowel bestaande strafinstrumenten, als met teksten uit de
rechtspraak), bracht hij de bestaande maar sterk verspreide gegevens samen en vulde
die met nieuwe dokumenten aan. Ook etymologisch worden woorden uitgelegd en
is zijn verhaal een boeiend geheel dat zeker niet enkel en alleen door historici en
rechtsgeleerden mag gelezen worden. Spijtig dat een inventaris van de nog bewaarde,
en eventueel niet-bewaarde maar bekende schandstrafinstrumenten ontbreekt.
J.L.M.
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• Wim Meewis
De Vierschaar. De Criminele Rechtspraak in het Oude Antwerpen, uitg.
DNB/Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen, 1992, geïll. in zw.-w., 140 ×
220 mm, 175 blz., paperback 695 fr. - Publikaties over de geschiedenis van de
rechtspraak blijken de laatste jaren in te zijn. Daarbij werden zowel bronnemateriaal
als algemene
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overzichtswerken uitgegeven. In dit kader past ongetwijfeld onderhavig boek. Aan
de hand van vele voorbeelden probeert de auteur de talrijke en boeiende aspecten
van de oude Antwerpse rechtspraak te schetsen. Het boek werd als het ware
chronologisch opgeteld: het ontstaan van de wetgeving, de rechtbank, de arrestatie,
het verhoor, de pijnbank, het proces, de straf. Daarbij komen de verschillende taken
en opdrachten van de rechtsambtenaren en dito raden aan bod. Zo vernemen we wat
de taak is van de schout. Ook de soorten straffen behandelt de schrijver uitvoerig.
Enkele zwart/wit foto's illustreren de tekst. Achteraan bevinden zich de noten, de
bibliografie en een noodzakelijke index.
J.L.M.

• Hugo Brems & Ad Zuiderent
Hedendaagse Nederlandstalige dichters, uitg. Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, 8931
Rekkem, 130 × 200 mm, 112 blz.., edities in N/F/D/E, paperback 600 fr. - De Stichting
Ons Erfdeel gaf een viertalige bloemlezing uit met werk van hedendaagse
Nederlandstalige dichters. Na een korte voorgeschiedenis (1880-1945) schetsen beide
inleiders en samenstellers de verschillende stromingen, die zich na de Tweede
Wereldoorlog in Noord en Zuid afgetekend hebben. Uiteindelijk komen ze tot de
conclusie dat er, los van de feitelijke literair-historische ontwikkeling, een bestendige
strijd is ‘tussen een poëzie die eerst en vooral iets wil meedelen en daartoe een beroep
doet op de mogelijkheden van het poëtisch taalgebruik en anderzijds een poëzie die
zich concentreert op de mogelijkheden van de taal om daarin op zoek te gaan naar
onverwachte verbanden en nieuwe betekenissen’. Uiteraard zijn de dichters van beide
soorten onderling sterk van elkaar verschillend. Aan de bloemlezing zelf was een
beperking opgelegd: 52 dichters (34 Noord, 18 Zuid) zijn met telkens een gedicht
vertegenwoordigd. Dat betekent dat heelwat anderen niet aan bod kwamen, ook niet
in de inleiding, die zich alleen toespitst op de opgenomen dichters. Eveneens te
betreuren is dat bepaalde dichters (o.a. Van Wilderode, Claus) niet met een meer
representatief gedicht werden bedacht. Tocht betekent deze uitgave een waardevolle
introductie van onze hedendaagse poëzie in de ons omringende taalgebieden.
rvdp

• Gerard Michiels / Dries Janssen
Lod. Lavki/Alfons Jeurissen, uitg. Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers,
Cahiers van de K.V.L.S., secretariaat Raklerstraat 36, 3510 Kermt-Hasselt, abonn.
300 fr. (rek. 235-0256968-27). - In de Cahiers van de Koninklijke Vereniging van
Limburgse Schrijvers verschenen als nr. 2 en 3 van de tweede jaargang een studie
over de jeugdschrijver Lod. Lavki (ps. voor Ludovic van Winkel 1893-1954) en over
de volksverteller Alfons Jeurissen (1874-1925). Auteurs zijn resp. Gerard Michiels
en Dries Janssen. De opzet van de cahiers is eenvormig: een inleidend opstel over
leven en werk van de auteur, een keuze van een aantal representatieve bladzijden uit
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het werk, een bibliografie van de in boekvorm verschenen werken van de schrijver
en een keuze uit studies en bijdragen gewijd aan zijn oeuvre. Deze bescheiden maar
verzorgd uitgegeven cahiers zijn een uitstekend middel om opnieuw kennis te maken
met het leven en werk van verdienstelijke auteurs die in de vergetelheid dreigen te
geraken. Bovendien geven zij de nodige stof om het literair profiel van Limburg
vastere contouren te geven.
p.l.

• Martien J.G. de Jong
Literatuur: een spel zonder grenzen, uitg. Dimensie, Postbus 11227, 2301 EE Leiden,
1991, 160 blz., 800 fr. - In een zestal essays brengt de auteur zijn lezer wat dichter
bij de ontsluiering van het fenomeen literatuur. Hij puurt uit het werk van M. Gilliams
de ‘melodische verschuiving’ en noemt deze literaire kunstgreep ‘symbolische
transpositie’. Dit wordt geïllustreerd met identieke voorbeelden uit Maupassant,
Joice, Hemingway, Bombal, Van Deyssel e.a. Hij stelt het Kerstverhaal van Zuster
Bertken als eerste geattesteerd voorbeeld van dit procédé. De tweede bijdrage trekt
een parallel tussen Umberto Eco en de Argentijnse auteur Jorge Luis Borges. Schrijver
beschouwt ‘Il nome della rosa’ als een professorenroman en stelt de
communicatie-onmogelijkheid van de taal als probleem. ‘In de Salvatore-figuur zie
ik de met zijn materiaal worstelende schrijver, die teveel gehoord en gelezen heeft
om nog gewoon in zijn eigen moedertaal te kunnen praten’ (p. 32). Voorts trekt hij
een opmerkelijke parallel tussen Eco's romanfiguur Jorge da Burgos en Jorge Luis
Borges die zeer vaak het symbool van de roos hanteert in zijn oeuvre. Met de romans
uit de Japanse literatuur plaatst hij Mishima (De Zee van de Vruchtbaarheid) tegenover
Dazai (De ondergaande Zon). Het is een contrastverwerking tussen de zelfdoding
als hoogste roem en de volkomen hopeloosheid. Het nachtegaalmotief wordt aan een
grondige analyse onderworpen in het werk van G. Gezelle. In de laatste twee bijdragen
handelt de auteur over Theorie en vertaling bij Iriarte en Bilderdijk en het begrip
‘creatio’ en engagement van Gogol tot Sartre. Een warm aanbevolen studie voor
leerkrachten literatuuronderwijs en belangstellende critici.
G.D.C.

• Jules van Ackere
De vocale muziek van Johannes Brahms, uitg. Libri Musicae, Stationsstraat 21, 1861
Wolvertem, 1992, geïll., 210 × 295 mm, 104 blz., genaaid 000 fr. - In het woord
vooraf wijst de auteur erop dat de vocale muziek van Johannes Brahms bij het grote
(muziek) publiek en zelfs uitvoerders weinig bekend is, op een klein aantal liederen
(‘steeds dezelfde’, zegt de auteur) en een paar meerstemmige koorwerken na. Met
dit boek poogt musicoloog Van Ackere daarin verandering te brengen: hij laat
omzeggens de gehele vocale produktie van Brahms aan bod komen. Verwonderlijk
eigenlijk dat er zo weinig verschillende vocale composities van Brahms ten gehore
gebracht worden: het vocale werk van Brahms is in aantal niet gering en daarbij zeer
gevarieerd. In dit boek worden meer dan 120 sololiederen vermeld en/of besproken,
naast meer dan 80 meerstemmige composities. J. van Ackere geeft niet alleen uitleg
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bij ontstaan, inhoud en muzikale uitwerking van de liederen, hij vergelijkt daarbij
heel vaak het werk van Brahms met dat van andere componisten. Zo zijn Robert en
Clara Schumann, Hugo Wolf, Schubert, Mendelssohn, Mahler en zelfs Haydn nooit
veraf. Ook de tekstdichters van wie Brahms gedichten op muziek zette krijgen de
nodige aandacht. Een greep uit de inhoudstafel zal de veelzijdigheid van het boek
het best illustreren: Eerste liedbundels - Brahms en het volkslied - Eerste koorwerken
en duetten - Rond de Magelone-cyclus - Het ‘Deutsches Requiem’ - De Liebeslieder
- Profane en geestelijke koorwerken - Goethe, Schiller, Holderlin - Meerstemmige
vocale muziek - Brahms' ‘zingarisme’ (invloeden van zigeunermuziek) - De ‘Thuner’
composities - Laatste werken. Al bij al tekent J. van Ackere in dit boek een indringend
portret van de liederencomponist Brahms en in het laatste hoofdstuk typeert hij hem
ten voeten uit: ‘Wat Mozart voor de achttiende eeuw was, dat was Brahms voor de
negentiende: iemand die de verworvenheden ten bate nam en, liever dan naar nieuwe
te zoeken, de bestaande structuren met een prachtige inhoud vulde.’ (blz. 86) Voor
koordirigenten, (solo)zangers en in het bijzonder voor de Brahms-fans is dit boek
een onmisbaar kleinood. Tot het ‘technisch apparaat’ van dit boek behoren nog: een
selectieve bibliografie, lijsten met in het boek vermelde of besproken liederen en een
‘oeuvrecatalogus’, waarin het vocale werk van Brahms volgens compositiesoort
wordt gerangschikt. Tot slot een suggestie voor een eventuele herdruk: zou het voor
de lezer niet aangenaam zijn dat in het boek een korte biografie van de componist
wordt opgenomen... voor het geval de ‘parate kennis’ i.v.m. Brahms in gebreke blijft?
R.D.

• Sophie Ramondt
Mythen en sagen van de Griekse wereld, uitg. Fibula, Unieboek bv, Houtem, 199221,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 147 × 210
mm, geïll. met tekeningen van Eppo Doeve, 342 blz., paperback 595 fr. - Dat het
boek reeds 24 drukken beleefde, zegt al voldoende over de aantrekkelijkheid ervan
bij het publiek. Dat succes is niet alleen te danken aan de stijl van het boek - hoewel
ik volmondig erken dat het boek heel vlot leest - maar evenzeer, zo niet nog meer,
aan de inhoud: de mythen en sagen van de Griekse wereld, waarvan de auteur zelf
getuigt dat ze ‘hun aantrekkingskracht blijven behouden, ook voor de moderne mens
in een wereld van ruimtevaart’. Het moet gezegd: hoewel veel van deze verhalen
gekend zijn vanuit de studietijd, toch is de lectuur ervan in dit boek zo boeiend dat
we er tijd en uur bij vergeten en maar blijven doorlezen... Wellicht zullen jeugdige
lezers - voor wie het boek ook toegankelijk is - het hoofdstuk over ‘Goden van de
Griekse Wereld’ makkelijk overslaan om zich direct te laten inpalmen door de helden
van de sagen, maar toch hoort die ‘godenleer’ essentieel in het boek thuis, als
achtergrond waartegen de verhalen beter te begrijpen en te situeren zijn. Ook het
‘Historisch Overzicht’ vooraan in het boek en het ‘Verklarend register’ achteraan
dragen in hoge mate tot beter begrip en situering van de verhalen bij. Bij de namen
in het register staat/staan ook de bladzijde(n) vermeld waar de god in het boek
‘optreedt’. Prijzenwaardig is verder de anderhalve bladzijde uitleg bij ‘Spelling en
uitspraak’. Veel leesgenot!
R.D.
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De recensies werden geschreven door:
DVK = Denijs Van Killegem
G.D.C. = Gaston De Cock
JLM = Jean Luc Meulemeester
p.l. = Patrick Lateur
RA = Rudi Alliet
R.D. = Robert Declerck
rvdp = Rudolf van de Perre
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[nummer 246]
Ten geleide
Limburg bezit een onvermoed boeiend kunst- en cultuurpatrimonium verspreid over
kerken, kloosters, kastelen en schatkamers. De eigenheid ervan wordt in belangrijke
mate bepaald door de wisselvalligheden van de geschiedenis van deze streek: een
rijk archeologisch en vooral Gallo-Romeins verleden, een kleinschalig landelijk
gebied onder grafelijk Loons en later prinsbisschoppelijk Luiks bewind en een late,
grootschalige 20ste-eeuwse industrialisering.
In een eerste bijdrage schetst C.G. De Dijn, opdrachthouder monumentenzorg bij
het provinciebestuur, de karakteristieken van de cultuurlandschappen in onze
provincie. Bijzondere aandacht gaat naar ‘der Sitz-im-Leben’, naar de historische
context waarbinnen het cultureel erfgoed nog steeds zijn verhaal vertelt.
Vanuit deze wetenschap start de kennismaking met de Limburgse musea. De lezer
zal ontdekken dat het nu uitgebouwde museumlandschap van Limburg van recente
oorsprong is. Niet dat deze provincie geen aandacht had voor museologie. De
ontwikkelingen op dit terrein in het nog jonge Koninkrijk België brachten met zich
mee dat vooral grote centra bedacht werden met musea. Hoe dan toch sedert de vorige
eeuw een specifiek Limburgs museumlandschap tot stand kwam en nog steeds in
ontwikkeling is, wordt in een tweede bijdrage van C.G. De Dijn behandeld. Opvallend
blijft de sterke relatie met het cultuurhistorische landschap.
Tegen deze achtergrond worden een aantal museale initiatieven die door hun concept
en programmatie een bijzondere plaats innemen temidden van de Limburgse musea,
door diverse auteurs beschreven. H. Heymans, stadsconservator, vraagt aandacht
voor de kindvriendelijke aanpak van het museumbeleid in Maaseik. J.P. Swerts,
hoofd van de culturele dienst, bespreekt het belang van het Jenevermuseum voor het
toeristisch-recreatieve aanbod van de stad Hasselt. Opmerkelijk omwille van de
architecturale restauratie en de rol van de ‘VZW Vrienden van het Stadsmuseum’ is
het Museum Stellingwerff-Waerdenhof in Hasselt dat door R. Rombouts, voorzitter
van de Vrienden, behandeld wordt.
Een wat uitgebreidere voorstelling van het Gallo-Romeins Museum kan in dit
themanummer niet ontbreken. Vanaf 1994 zal een totaal nieuwe museuminfrastructuur
ter beschikking staan. R. Nouwen, diensthoofd, vraagt in zijn bijdrage aandacht voor
de ideeën inzake museumconcept en museumwerking die de grondslag zijn van het
nieuwe Gallo-Romeins Museum in Tongeren.
Dat de Provinciale Overheid op het vlak van cultuurconservering en museale
voorzieningen, bijzondere inspanningen doet, beantwoordt aan de specifieke
socio-culturele realiteit van de Limburgse samenleving. Eerder dan de grootstedelijke
centra is de provincie als geheel het draagvlak voor het ontwikkelen van initiatieven
binnen de sector cultuurconservering. Sedert het einde van de jaren zeventig is een
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belangrijke kentering waar te nemen. Steden als Hasselt, Maaseik, Tongeren en
Sint-Truiden schenken steeds meer aandacht aan de zorg voor hun cultureel erfgoed
en de uitbouw van museale infrastructuur. De toeristisch-recreatieve promotie van
stad en omgeving zijn hieraan niet vreemd. Ook de Provinciale Overheid beschouwt
een dynamisch opgevat cultuurtoerisme als een belangrijke hefboom voor het
gemeenschapsgericht ontsluiten van cultureel erfgoed, cultuurbeleven en
cultuurontwikkeling.
Frieda Brepoels, Gedeputeerde voor Cultuur
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Musea en cultuurlandschappen in Limburg
C. Guido De Dijn
In zijn artikel Visie op museum. Mendini, Rossi en de aanhoudende museumgroei
(ARCHIS, 1991, nr. 6, p. 34-40) tracht Arthur Wortmann een antwoord te vinden
op de museumhausse en de aanhoudende toename van het aantal museumbezoekers
sedert het begin van de jaren tachtig. Hiervoor doet hij een beroep op recente literatuur
over museumarchitectuur. De verschillende theorieën die in verband met de
vraagstelling de revue passeren, zijn verhelderend voor dit aan musea gewijde nummer
en de onderstaande bijdrage die de interesse van de lezer voor andere dan museale
plekken wil wekken.
De bouw van het nieuw Gallo-Romeins Museum in Tongeren wordt verantwoord
door overwegingen die inspelen op een aantal in het artikel genoemde actuele trends,
zoals de groeiende vraag naar recreatieve instellingen. Daarom is het
museumprogramma uitgebreid met allerlei functies. Niet alleen de archeologische
verzameling dient hierbij tot haar recht te komen, maar ook de aantrekkelijkheid van
het cultuurlandschap gevormd door Tongeren en Haspengouw.
De initiatiefnemers zijn overtuigd met deze museale speerpuntactie een belangrijke
bijdrage te leveren tot de recreatieftoeristische ontsluiting van stad en regio. Naar
hun opvatting onderbouwen museum, c.q. musea, cultuurbezit en landschap elkaar
in Limburg op een specifieke en boeiende wijze. Museumverzameling en omliggend
cultuurlandschap worden als correlatieve begrippen beschouwd.
Deze opvatting leeft in Limburg reeds meer dan twee decennia. Het leidde in het
begin van de jaren tachtig tot een samenwerkingsverband tussen diensten en
instellingen die zich op provinciaal niveau om musea, monumenten, stads- en
dorpsgezichten en roerend kunstbezit bekommeren: de sector cultuurconservering.
Van de musea wordt verwacht dat zij zich betrokken weten bij de zorg en de
ontsluiting van het cultuurpatrimonium in situ, terwijl de verschillende diensten voor
het cultuurpatrimonium, van archief tot industrieel erfgoed,

De ‘Romeinse weg’ te Borgloon.

de musea in hun activiteiten dienen te betrekken. De werking van de sector
cultuurconservering resulteerde in een aantal tentoonstellingen en publikaties die de
verwevenheid tussen musea en cultuurlandschap onderbouwen. De literatuurlijst die
de lezer achteraan deze bijdrage vindt, geeft hiervan een overzicht.

Het antieke, koloniale cultuurlandschap
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Voor een goed begrip van het Gallo-Romeins Museum is een bezoek aan Tongeren
en omgeving aangewezen. Bovengronds zijn nog resten zichtbaar van een Romeins
verleden. Het bewaarde gedeelte van de 2de-eeuwse stadsmuur voedt nog steeds het
besef dat Tongeren eens een belangrijk handels- en bestuurscentrum was in het Land
van de Tungri. De zogenaamde Beukenberg, eertijds aarden aquaduct, bevestigt op
monumentale wijze dat binnen de stenen omwalling door de Romeinse kolonisten
stedelijkheid, verzorging en luxe op prijs werd gesteld. Het aangelegde wegennet,
waarvan in Haspengouw nog meerdere tracés bewaard en ‘berijdbaar’ zijn, benadrukt
dat de hoofdplaats van de Civitas der Tungri goed ontsloten was en in verbinding
stond met de belangrijkste centra van Gallië. Het vruchtbare akkerland om de stad
heen toont aan dat Atuatuca leefde van haar boerenbedrijven op het platteland. De
kolonisten waren hereboeren en etaleerden hun status in aanzienlijke villa's en hoge
aarden grafheuvels: tumuli, monumenten voor de eeuwigheid. Goed zichtbaar staan
er nog enkele in het weidse landschap in Tongeren, Brustem, Gutshoven, Gingelom,
's Herenelderen, Lauw en Vechmaal.

Het feodale en heilbrengende middeleeuwse cultuurlandschap
Op het Haspengouwse platteland werd het antieke wegennet en de geordende
landindeling van de Romeinse landbouwbedrijven nog lange tijd gebruikt. In zeker
opzicht getuigen het uitgestrekte cultuurareaal en de imposante hereboerderijen nog
steeds van de antieke agrarische traditie. De Haspengouwse hoeven zijn evenwel
niet alleen het uiterlijke teken van een van oudsher welvarende landbouwstreek. De
door monumentale poortgebouwen toegankelijke hoevecomplexen van
plattelandsabdijen als Herkenrode en Nonnemielen, van Duitsordescommanderijen
als Sint-Pieters-Voeren, Alden Biesen en Bernissem en van kastelen als Schalkhoven,
Heers en Betho herinneren aan het middeleeuwse hofsysteem, aan
adellijk-grondheerlijke domeinen met eigen produktie. Het gebruik van poort- en
hoektorens onderstreept, ook nog in de moderne tijden, het ridderlijk-adellijke karakter
van de domeinen. Vooral in Limburg merkt men dat een graaf, hertog, kapittel,
rijksheer, abt of abdis de eigen autonomie wenste te demonstreren. De ‘burchttoren’
bleef in de scenografie van de kasteelhoeven en de kasteelarchitectuur bewaard. In
het ‘Cynshof van Andooie’ in Batsheers, het ‘Hoff van der Motte’ in Groot-Gelmen,
het keizerlijke Hamal in Rutten, het kas-
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teelcomplex Vogelzang in Zolder en het statige Betho bij Tongeren zijn dit nog de
oude feodale donjons. In Alden Biesen is het een hoog oprijzende uurwerk- en
klokketoren die de woning van de landcommandeur van de balije Biesen accentueert.
Elders, zoals in de commanderij van de Duitse Orde in Sint-Pietersvoeren, het
grafelijke kasteel van Rijkel en het heerlijke buitenverblijf van de abten van
Sint-Truiden ‘Ter Dolen’ in Helchteren maken de torens deel uit van het
kasteelensemble.
Naast de nog als ruïne bewaarde Loonse burchten in Brustem bij Sint-Truiden en
in Kolmont bij Tongeren boden ook de in steen opgetrokken en op een verhevenheid
gelegen kerken de plattelandsbevolking de gelegenheid een versterking op te trekken.
De kerktorens namen te midden van het ommuurde kerkhof niet zelden, zoals in
Zepperen, Groot-Loon, Oostham, Beek, Wilderen en Kortessem, de vorm aan van
een versterkte toren. In Haspengouw en ook wel de Maasstreek is nog zichtbaar hoe
de dorpen verbonden zijn met het lokale, ridderlijke of adellijke huis. Het beheerst
het kasteeldorp.
De verbondenheid van de landadel met de eigen streek en de christelijke
levenshouding blijkt uit de talrijke grafmonumenten, bewaard in kleinere dorpskerken.
Veelal had de heer de kerk gesticht of in belangrijke mate gedoteerd en werd aan
zijn wens om begraven te worden in ‘zijn’ kerk gehoor gegeven. De 14de-eeuwse
grafzerken in Maaslandse kalksteen tonen de ingekerfde beeltenis van de ridder in
biddende houding onder een gotische boogstelling. De ogen wijd open, geïdealiseerd
en jeugdig, verschijnt hij als een gelukzalige, uit de dood opgestaan te midden van
zijn dorpsgemeenschap. Dit mysterie van het eeuwig leven is nog elke dag
werkelijkheid in de ‘heerlijke’ plattelandskerkjes van Gotem bij Borgloon, 's
Herenelderen bij Tongeren en St.-Pieters-Horn in Vechmaal. In Horpmaal, het reeds
genoemde Gotem, Neerharen en Kortessem is het grafportret een herinneringsteken
geworden en zoekt binding met het aardse bestaan.
Op het platteland bewaarde bedehuizen, zoals de op een heuvel gelegen
Sint-Servatiuskerkjes in Berg en Groot-Loon, tonen in al hun eenvoud dat de
Romaanse kerk in wezen afzondering en beslotenheid is. De muur trekt de grens
tussen binnen en buiten, tussen het aardse en het bovenaardse. Door de muur heen,
via het portaal, betreden we de ware realiteit, een werkelijkheid waar klaarheid heerst,
waar gerichtheid is, waar evenwicht en rust heersen. De gerestaureerde interieurs,
ook die van de St.-Gangulfuskerk en de St.-Pieterskerk in Sint-Truiden, evoceren de
onvergankelijkheid van de Romaanse bouwkunst. De Romaanse crucifixen (bijv.
Tongeren, O.-L.-Vrouwebasiliek), eertijds opgehangen aan de triomfboog, en de
Tronende Madonna's met Kind (bijv. St.-Vincentiuskerk in Zolder) putten uit het
wezenlijke verbond tussen architectonisch concept en menselijke gestalte. Samen
met de eerder besproken grafkunst en nog bewaarde Maaslandse doopvonten (bijv.
in de St.-Pieterskerk in Sint-Truiden en in de parochiekerken van Donk, Hoepertingen
en Gorsem), zijn zij tekens van heil en mysterie, van Romaanse ordening en
symboliek.
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Het kasteel van Rijkel te Borgloon.

De wandeling door middeleeuws Limburg biedt ons zekerheid dat vooral heiligen
vorm en inhoud gaven aan het dagelijkse leven. Waar men ook gaat, welk gebouw
men ook betreedt: de heiligen zijn tegenwoordig. Kerken, dorpen en zelfs een stad,
Sint-Truiden, zijn naar hen genoemd. Voorop gaat de H. Servatius, die wellicht door
de eerste christelijke gemeente van de Tungri in het late Romeinse Keizerrijk tot hun
bisschop werd verkozen. Zijn eerste ‘bisschopszetel’ stond binnen de muren van
Tongeren.
Samen met hem ontmoeten we de H. Maternus, bisschop van de kerkprovincie
Keulen, en de eerste Luikse bisschop Lambertus. Het levensverhaal van zijn opvolger
werd in de vroege 14de eeuw voor een eerste maal uitvoerig in beeld gebracht in de
parochiekerk van het naar hem genoemde St.-Huibrechts-Hern bij Tongeren. Onder
de eerste parochieheiligen treffen we persoonlijkheden aan uit de Gallia christiana
zoals de martelaar Quirinus, Remigius, apostel der Franken, en de vredestichter
Martinus. Ook zij die zich door stichting van kloosters nog voor de komst van de
Karolingers inzetten voor de kerstening van het Maasland, werden reeds kort na hun
overlijden in staat gesteld hun werk blijvend te bevestigen: Evermarus in Rutten,
Relindis en Harlindis in Aldeneik,
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Christus aan het Kruis, O.-L.-Vrouwebasiliek te Tongeren.

Landrada in Munsterbilzen en Trudo in Sint-Truiden. Het bezit van hun stoffelijke
resten en andere heilige gebeenten heeft ook deze regio in staat gesteld om naar het
voorbeeld van de H. Martinus van Tours op bedevaart te gaan naar hun graven.
Veel meer dan archeologische getuigen bleef hiervan niet bewaard. De bouwvallen
van de driebeukige Romaanse crypte van de St.-Trudo-abdij in Sint-Truiden
herinneren nog aan dit middeleeuws gebruik.
In stiften en kloosters werd aan de relikwieën van heiligen heilzame waarde
toegeschreven. Goud en zilver, edelstenen en glansrijk email werden overdadig
gebruikt om reliekhouders en schrijnen, symbolische graven, te maken, die op het
koor, in of bij altaren, in crypten en grafmonumenten werden opgesteld of in schatof heiligenkamers bewaard. Veel van dit kostbare bezit, getuige van Maaslandse
vroomheid en kunst, ging verloren of kwam in musea terecht. Van de rijke schatten
van de Sint-Trudoabdij, het Landradastift, het vrouwenklooster van Aldeneyk en het
grafelijke Herkenrode bleef ter plaatse weinig of niets bewaard. Vooral stadskerken
uit de nabijheid boden na de revolutionaire omwenteling onderkomen aan uit deze
kloosters herkomstige relieken zoals de O.-L.-Vrouwekerk in Sint-Truiden, de
parochiekerk in Munsterbilzen en de St.-Quintinuskathedraal in Hasselt. Wel
uitzonderlijk is dat men in de schatkamer van de Sint-Catharinakerk te Maaseik aan
de hand van een aldaar bewaard 8ste-eeuws evangelarium en enige kostbare stoffen
nog kan ontdekken hoe Harlindis en Relindis zich onder invloed van de heilige
Willibrordus voor hun missioneringswerk lieten leiden door Angelsaksische
spiritualiteit.
Het bezit van de schatkamer van de O.-L.-Vrouwekerk in Tongeren is ondanks
alle verlies nog steeds indrukwekkend. Hier krijgt men nog een goed beeld van de
kapitaalwaarde van relieken voor een kerkgemeenschap. De relieken zelf getuigen
van het spirituele belang van de cultusplaats, de reliekhouders van de materiële
rijkdom van het kanunnikenstift. Men ontdekt er op een laat-Merovingisch ivoren
plaatje de H. Paulus die op Griekse wijze Gods gunst over de mensheid afsmeekt;
op de keerzijde staan de namen van de Luikse bisschoppen (840-956) gegrift. Een
Maaslandse reliekhouder van het Ware Kruis uit circa 1180, omgeven met
geëmailleerde plaatjes, tien bisschoppen van Tongeren voorstellend, brengt een
eresaluut van de bisschoppen van Luik aan hun Tongerse voorgangers. Talrijke nog
bewaarde, ‘schitterende’ oudere en jongere reliekhouders en koormantelgespen in
edel metaal vormden destijds een heilzaam kader voor het reliekschilderij met een
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fragment van de Sluier van Maria en het grote reliekschrijn van O.-L.-Vrouw, dat in
de brand van 1675 voor het grootste gedeelte verloren ging. Beide stammen uit het
einde van de 14de eeuw, toen de Mariacultus in Tongeren

Muurschilderingencyclus met het leven van de H. Hubertus in de St. Hubertuskerk te
Sint-Huibrechts-Hern.
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aan een nieuw elan toe was. Verscheidene zilveren beeldjes van het schrijn tonen
hoe de plaatselijke edelsmeden Hendrik en Gufkens op meesterlijke wijze aansluiting
vonden bij de internationale Parlerstijl. Even fraai zijn de laat-middeleeuwse
reliekbeeldjes van Hans van Roitlingen uit Aken en meester Leonard uit Luik.
Deze heilbrengende schat werd in deze eeuw op museologische wijze uitgestald
in de oude kapittelzaal van het Tongerse kanunnikenstift. Eertijds was het kapittel
door een geopende wand betrokken bij de contemplatieve, in zichzelf gekeerde wereld
van het Romaans, vroeg-gotisch kloosterpand. Iedere bezoeker komt hier nog steeds
onder de indruk van de wijze waarop het allesomvattende licht van de binnenhof
bezit neemt van de aan alle zijden met doorlopende rondboogvensters doorbroken
wand. De geestelijke en de stoffelijke wereld staan in deze begrensde ruimte op een
definitieve wijze met elkaar in verband.

Een hemel op aarde
Binnen de Tongerse O.-L.-Vrouwebasiliek staan we niet meer aan de rand van het
absolute, maar te midden van een oneindige ruimte. De wanden van het gotische
kerkgebouw brengen alles samen. Het licht wordt in het gekleurde glas in lood
concreet, bijbelse verhalen, godgeleerdheid, geschiedenis en actualiteit worden
grijpbaar. Ook wordt hier een opvallende eigenschap van een aantal Maaslandse en
Limburgse kerken duidelijk: de directheid waarmee de eenheid van het ruimteconcept
de betovering van het koorlicht centraal stelt. Ook de altaarruimten van de
begijnhofkerk in Sint-Truiden, de kanunnikenkerken van Kortessem en Aldeneik en
de kasteelkerk van 's Herenelderen en het kanunnikenkoor van de basiliek in Tongeren
met de prachtige koorlezenaar en Paaskandelaar (1372) van geelgieter Jean Josès uit
Dinant creëren elk op hun manier deze ‘aanschouwende sfeer’.
Wie vanuit Tongeren naar het noordoosten van de provincie reist, ontdekt vooral
in het oude landdecanaat Eyck, talrijke streekgebonden bedehuizen: St.-Aldegondis
in As, St.-Martinus in Bree, St.-Laurentius in Bocholt, St.-Gertrudis in Gruitrode,
St.-Pieter in Tongerlo, O.-L.-Vrouw in Gerdingen en St.-Michiel in Bree. Zij wijzen
er op dat in de 15de eeuw nog de creatieve kracht aanwezig was om een eigen
kerktype voor de dorpsgemeenschappen te ontwerpen. De Romaanse toren van de
oudere kerk bleef meestal geheel of gedeeltelijk bewaard. Het nieuwe driebeukige
wat gedrongen interieur, opgetrokken in het materiaal van de streek - mergel en soms
baksteen voor de muren en Naamse steen voor de zuilen - maakt indruk door met
feestelijk licht gevulde altaarruimten. Nog meer valt bij het bezoek op: Limburg,
vooral de Kempen, is bijzonder rijk aan beeldencyclussen en altaarretabels uit de
laat-gotiek en de vroeg-renaissance. Samen vormen zij in het noorden van de provincie
een waar beeldenpad. Achter deze beeldsnijkunst kunnen wij het bestaan van
laat-gotische ateliers vermoeden als deze van de Meester van Elsloo, Jan van
Steffesweert en andere. Een bijzonder boeiend laat-gotisch
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Volbladminiatuur uit de Codex Eyckensis in de Schatkamer van de St.-Catharinakerk te Maaseik.

ensemble blijft nog steeds bewaard in de St.-Lambertuskerk van Neeroeteren. Maria
in de Stralenkrans beheerst er centraal het schip te midden van een reeks modieuze
beschermheiligen en helpers in nood. Tegen de achtergrond van het koorlicht staan
de twaalf apostelen in twee groepen van zes strak geordend op de triomfbalk aan
beide kanten van een prachtige Kalvariegroep. Erg nieuw gerestaureerde florale
gewelfschilderingen en het Laatste Oordeel boven de triomfboog vervolledigen dit
unieke geheel. Deze laat-gotische schare van Gods lieve heiligen die samen met
Christus, Maria en de apostelen een hemel op aarde uitmaken, kan men op de
terugweg ontdekken in de Trudokerken in Eksel en Opitter, de
O.-L.-Vrouw-Geboortekerk in Oostham en de St.-Quintinuskerk in Hasselt.
Even boeiend zijn enige muurschilderingencyclussen in het zuiden van de provincie.
De begijnhofkerk in Sint-Truiden, nu Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst,
toont een opmerkelijk overzicht van muurschilderkunst van de 13de tot de 17de
eeuw. De vrouwelijke heiligen (1490-1510) die bezit nemen van de pijlers die het
koor van de begijnen begrenzen, geven zin aan het samenzijn van vrouwen in het
koor. Zij zijn niet alleen stichtend, maar vooral pijlers voor de gemeenschap
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die zij vormen. Merkwaardiger is de vroeg-gotische voorstelling van de Vera Ikoon,
rechts van de triomfboog. Hierbij treedt ons uit een diepe duisternis te midden van
een gotische portaalarchitectuur het Ware Gelaat van Christus, in disco getoond door
een jonge vrouwenfiguur, tegemoet. In de zuidelijke dwarsbeuk van de nabijgelegen
kerk van Zepperen is de iconografie (ca. 1509) meer op de pelgrimerende mens
betrokken. Het wonderlijke leven van de H. Genoveva van Parijs leert hoe heiligheid
wordt bereikt terwijl daarnaast een gigantische Christoffelfiguur het Jezuskind veilig
over de rivier brengt en wij allen oog in oog staan met het Laatste Oordeel. In de
laat-13de-eeuwse altaarruimte van de St.-Hubertuskerk in Sint-Huibrechts-Hern
wordt, zoals in deze van de begijnhofkerk van Sint-Truiden, duidelijk dat de aardse
pelgrimstocht, begeleid door het stichtende voorbeeld van de heiligen, de gelovigen
uiteindelijk in het Godsrijk brengt.

Een standbewust en contrareformatorisch cultuurlandschap
De barokkunst, zo exuberant aanwezig in Vlaanderen en Brabant, heeft in Limburg,
een streek zonder echt grote inspirerende centra, een veel bescheidener beeld
nagelaten. Des te boeiender zijn de talrijke devotiekapellen in het landschap

Het interieur van de O.-L.-Vrouwebasiliek te Tongeren.
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Het interieur van de St.-Aldegondiskerk te As.

ingeplant. In het zuiden maken zij gebruik van de samenkomst van plattelandswegen
en het heuvellandschap zoals de H. Grafkapel in Neercanne (ca. 1650), de kapellen
toegewijd aan O.-L.-Vrouw in Helshoven (1659), Vreren (1669) en 's Gravenvoeren
(1715), aan haar moeder de H. Anna in St.-Pietersvoeren (ca. 1730), 's Gravenvoeren
(17de-19de eeuw) en Wintershoven (17de eeuw) en aan St.-Job in Jeuk (17de eeuw).
Op de Hulsberg (1689) bij Borgloon, in Vrijhern (1685) bij Hoeselt en vooral in
Bolderberg (1673) bij Zolder werd een repliek gebouwd van het huis van
O.-L.-Vrouw, waarbij de geest van de plek, een eenzame heuvel, inspeelde op de
symboliek van Loreto. Ook het desolate, vlakke landschap van de Kempen waar
hemel en aarde samenkomen, leek erg geschikt voor vroom volksgeloof. De
Deusterkapel (1680) op de weg van Peer naar Meeuwen, de O.-L.-Vrouwekapel op
't Hoksent (17de eeuw) in Eksel en de kapel van O.-L.-Vrouw van de Beukeboom
(1640) zijn er boeiende getuigen van. Talrijke van deze afgelegen plaatsen waren
aanlokkelijk voor kluizenaars en het beleven van een afgezonderd bestaan. Wie wat
meer wil opsteken van het contrareformatorische weerwerk tegen het ideeëngoed
van de hervorming vindt in Limburg
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Keizerzaal van het abtsverblijf van de St.-Trudo-abdij te Sint-Truiden.

drie merkwaardige ensembles. De Mariale bedevaartsplaats van Kortenbos aan de
weg van Sint-Truiden naar Hasselt is een eerste voorbeeld. De norbertijnen van
Averbode lieten er in de tweede helft van de 16de eeuw naar een ontwerp van de
Truiense minderbroeder M. Ray een eenvoudige bakstenen zaalkerk bouwen. De
vierkante toren met lantaarn en peervormige spits accentueert de bedevaartplaats in
het omliggende landschap. De soberheid van het exterieur contrasteert fel met de
retoriek van het interieur. De dieptewerking wordt op theatrale wijze opgevoerd door
het portiekaltaar in gemarmerd hout (1714) van de Antwerpse kunstenaar P.
Scheenmaekers. Het geschilderde altaarstuk, toegeschreven aan G. de Crayer (1662),
toont hoe de H. Norbertus bij O.-L.-Vrouw ten goede spreekt voor de
bedevaartgangers, terwijl in het eenbeukige schip twaalf premonstratenzerheiligen
en gelukzaligen (A. van Diepenbeek uit Antwerpen, circa 1675) de apostolische
werking van zijn kloostergemeenschap huldigen. Binnen het gepleisterde, wit
geschilderde interieur valt ten slotte vooral het tegen de wanden van de volksbeuk
opgestelde eikehouten wandbeschot (circa 1650) van de Mechelse beeldsnijder A.
Baeyens op. Boetedoening en heil zijn de centrale thema's in Kortenbos.
Het vermogen waarmee de barok het nieuwe contrareformatorisch wereldbeeld
gestalte gaf, neemt in de kapel van O.-L.-Vrouw Virga Jesse in Hasselt de vorm aan
van een theologische openbaring. Vooraf dient opgemerkt dat het ensemble
oorspronkelijk stond opgesteld in de abdijkerk van Herkenrode. Het hoofdaltaar
(1681) van J. Delcour uit Hamoir is opgevat als een triomfantelijk decorum voor het
H. Sacrament van Mirakel, dat sedert 1317 talrijke pelgrims naar Herkenrode lokte.
In het midden tonen twee engelen ter aanbidding een door stralen omgeven medaillon
met het Lam van de Apocalyps. Links van het altaar ligt het dode lichaam van de
Zoon Gods uitgespreid op de graftombe van de kunstminnende abdis Anna Catharina
de Lamboy (A. Quellinus de Jonge, 1675). Rechts verschijnt de verrezen Christus
op het praalgraf van Barbara de Rivière (L. Delvaux, 1744). Op deze wijze staat de
eucharistie centraal tussen dood en verrijzenis en wordt de ‘de Teerspijs van
onsterfelijkheid’ eschatologisch verklaard.
Ook het interieur van de in 1638 gewijde kapel van de landcommanderij Alden
Biesen speelt manifest in op het contrareformatorisch gedachtengoed. In de
triomfboogvormige omlijsting van het hoofdaltaar is een olieverfschildering (1641),
voorstellende ‘De aanbidding der herders’ van de Luikse hofschilder G. Douffet
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opgenomen. Aan weerszijden van de mergelstenen triomfboog trekken twee
schilderijen (1650) van G. de Crayer de aandacht. Het linkse doek stelt een
gevoelsvolle Piëta voor met knielende figuren van St.-Franciscus en de H. Elisabeth
van Thüringen, patrones (ziekenzorg) van de Duitse Orde. Op het schilderij rechts
verschijnt de H. Michaël aan St.-Joris. De ridder ontvangt op symbolische wijze de
standaard van de aartsengel. Het kan geen toeval zijn dat tegenover dit schilderij dat
de patroon van de Duitse Ridderorde (militia) huldigt, de vorstelijke troonzit van de
landcommandeur van de balije Biesen staat opgesteld. Een bijzondere plaats is
voorbehouden aan de in 1292 overleden en te Alden Biesen begraven ordebroeder
Edmond von Wörth, bisschop van Koerland. Zijn vroeg-gotische kalkstenen grafzerk
is centraal in de as van het bedehuis in de kerkvloer neergelaten. Hem volgen op weg
naar de Salvator Mundi met hun gezamenlijke grafplaat de landcommandeurs Edmond
Huyn van Amstenrade († 1634) en Godfried Huyn van Geleen († 1657). De stoffering
van de kerk van Alden Biesen geeft op structurele wijze gestalte aan de lijdende
(Piëta), de strijdende (H. Michaël) en de triomferende (Salvator Mundi) kerk. Tevens
vinden de Duitse Orde, een geestelijke (Moeder Gods), caritatieve (H. Elisabeth van
Thüringen) en ridderlijke (H. Joris) instelling en de balije Biesen, een
geestelijk-adellijke corporatie, hierin structureel hun plaats.
Het triomferende beeld van de katholieke kerk vindt zijn respons in het standbewust
wonen van adel en burgerij, wezenlijk verbonden met de absolutistische tijdsgeest.
De landadel, zo nadrukkelijk present in de Haspengouw en het Maasland, aarzelde
niet het uiterlijk vertoon op het platteland een waardig decorum te geven.
Het exterieur van de nieuwe of verbouwde kastelen spreekt de
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Ontvangstsalon in het abdisverblijf van de abdij Herkenrode te Kuringen bij Hasselt.

taal van het ‘vorstelijk’ bouwen. Erehof, geometrische tuin, corps-de-logis met
ontvangstvertrekken en centraal trappenhuis of salon, stijlvolle ‘appartementen’,
symmetrie in de vormgeving en hiërarchie in de ordening maken aanspraak op een
residentieel wonen ‘entre cour et jardin’. De absolute relatie tussen binnen en buiten,
tussen de wereld van de mens en de rationele natuur bewerkt dat voorrang wordt
gegeven aan de transparantie van de wanden. De architecturale vormentaal, uitgewerkt
in streekeigen materiaal (mergel, baksteen, Naamse steen), heeft een Europese
dimensie. De stoffering en de inboedel is even grensoverschrijdend, al creëerde het
Luikse kunstambacht streekgebondenheid.
Alden Biesen, hoofdzetel van de balije Biesen, geeft prioritair uitdrukking aan het
‘Hohen Charakter’ van de landcommandeur en de ‘Magnifience’ van zijn status. Te
Hamal is het door Caldelli met muurschilderingen verfraaide trappenhuis
merkwaardig. Het chaotische, onderaardse wordt er verbonden met de gecultiveerde
wereld en de illusie van het firmament. Zin voor decor en hiërarchie, voor het intieme
en het functionele, beheerst het jachtpaviljoen dat de Luikse prinsbisschop Frans
Karel van Velbrück zich in 1770 in Heks liet bouwen. De binneninrichting uit
1772-1783 is rijk en typerend voor talrijke kasteelinterieurs uit die tijd, ook in onze
streek. Het landgoed dat architect Henry voor graaf van der Noot kort na 1785 in
Duras bij Sint-Truiden bouwde sluit deze rij af. De residentiële smaak is hier
rationeler, archeologischer: Palladiaans.
Ook abten en abdissen vernieuwden of verbouwden hun verblijven in residentiële
zin. Abt Jozef van Herck van de Trudoabdij in Sint-Truiden deed in 1769 een beroep
op hofarchitect L.B. Dewez om zijn nieuw abtsverblijf een ‘keizerlijke’ allure te
geven; vooral de rijkelijk beschilderde keizerzaal toont zijn vorstelijke,
rijksonmiddellijke ambities. Dezelfde bouwmeester realiseerde voor abdis Anne de
Croy een kasteelachtig verblijf (1770) in Herkenrode. Haar adellijke collega's uit
Hocht bij Lanaken en Sinnich in de Voerstreek hadden dit vroeger (1754 en 1757)
reeds toevertrouwd aan J.J. Couven, stadsarchitect van Aken.
Bijzonder opvallend zijn de talrijke 18de-eeuwse pastorieën die op het platteland
een ‘heerlijke’ huisvesting boden aan de pastoors van de parochies van de witheren
uit Averbode en Floreffe, de benedictijnen van Sint-Truiden, de cisterciënzerinnen
van Herkenrode en de kanunnikenstiften van Maastricht en Luik. In Zutendaal wordt
dit zelfs een echt ‘huis van plaisantie’ met rijk gestoffeerde interieurs. Ook in de
stad, zoals in Tongeren, bouwden kanunniken huizen met staatsierijke salons.
De burgerij van de kleine steden bleef niet afzijdig. Het woonhuis, opgetrokken
in duurzame materialen, werd door het gebruik van grote Franse ramen, doorzichtiger.
De voorkeur voor een symmetrische en hiërarchische opvatting van de vormgeving
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en het wonen genoot steeds meer de voorkeur. Maaseik bewaart het meest boeiende
ensemble. De stadhuizen van Tongeren (1737-1743), Maaseik (ca. 1750), Bree
(1755), Sint-Truiden (1757) en Hasselt (1779) schikten zich met hun pui,
middenrisaliet, rijk gestoffeerde salons en strakke ordening rond een centrale diepte-as
eveneens naar de ‘vorstelijke’ bouwwijze. Het stadhuis van weleer, een vermenging
van handels- en bestuurlijke functies, werd een statig hotel voor representatie.

Van een traditioneel naar een industrieel landschap
De grootschalige 20ste-eeuwse industrialisering van Limburg heeft een
voorgeschiedenis. Reeds in het laatste kwart van de 18de eeuw werd getracht arme
heidegronden in cultuur te brengen. De kolonisatie van het gebied vroeg evenwel
aanzienlijke

Het stadhuis van Tongeren.
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investeringen in transport- en infrastructuurwerken. Vooral waterwegen, waaronder
de nog in de Hollandse periode afgewerkte Zuid-Willemsvaart (1821-1826) ter
verbinding van het handeldrijvende noorden langs Maastricht met het Luiks
industriebekken, de Kempische Vaart van Bocholt naar Antwerpen (1842-1846) als
onderdeel van de Maas-Scheldeverbinding en de aftakkingskanalen (1854-1858)
naar het pas opgerichte legerkamp van Beverlo en de provinciehoofdplaats Hasselt,
waren van levensgrote betekenis. De aanleg van een spoorwegnet voor personen- en
goederenverkeer, eerst in het zuiden en na 1865 ook in het noorden, zou de directe
voorwaarde scheppen om de grenzen te verleggen en definitief de gesloten economie
te openen.
Van echte verbondenheid met de industriële technologie kan evenwel moeilijk
sprake zijn. De economische activiteit bleef beperkt tot aan de bodem gebonden
kleinschalige nijverheden. Men behield zijn vertrouwen in wind- en vooral
watermolens en in de verwerking van produkten van eigen bodem in agrarische
bedrijven, zoals jeneverstokerijen en stroopfabrieken zowel op het platteland als in
kleine stedelijke kernen. Men zal tot het einde van de 19de eeuw moeten wachten
op de bouw van specifieke fabrieksarchitectuur, vooral dan steenbakkerijen (Rekem)
en keramiekfabrieken (Hasselt). In tegenstelling tot de ‘zachte’, meer behoudsgerichte
aanpassing van het Limburgse cultuurlandschap in stad en dorp en op het platteland
aan de nieuwe 19de-eeuwse maatschappelijke, economische en ideologische
denkbeelden werden de Limburgse Kempen vanaf de beginjaren van deze eeuw
grondig veranderd. Op een wijze zoals nooit eerder geschied, werd een desolaat en
schraal gebied ontgonnen en geïndustrialiseerd. Het hieruit resulterende
stedebouwkundige landschap betekende een fundamentele breuk met het gesloten
karakter van het dorpse en het kleinsteedse. Verbonden met de industriële technologie
domineren in het Kempense landschap nu de grote utilitaire structuren van beton en
glas naast de prestigieuze volumes van ventilatorgebouwen, electrische centrales en
dienstgebouwen. Voortbouwend op nieuwe stedebouwkundige ideeën (garden city)
creëerden architecten als Adrien Blomme vanaf 1912 nieuwe huisvestingsvormen
in het te ontginnen mijnstreekgebied. De strakke hiërarchie van de arbeidswereld
weerspiegelend, koesterde het nieuwe comfortabele wonen zich in de intimiteit van
het groen en de romantiek van ‘Vlaamse’ vormentaal en Engelse cottage-stijl. Even
traditioneel, soms voorzichtig modernistisch, vulden openbare voorzieningen als
scholen, kerken, voetbalstations en casino's het pluralisme van betekenissen aan.

De vraag naar een toekomstige culturele ruimte voor een
mijnstreekmuseum
Het verhaal van de steenkoolwinning heeft een definitief einde gevonden. Het meest
recente hoofdstuk van de geschiedenis van Limburg wordt hierbij afgesloten. De
herinnering hieraan en de monumentale getuigen hiervan zullen hun weg moeten
zoeken en vinden in de toekomstige geschiedenis.
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De Zuid-Willemsvaart te Bocholt.

Welke rol betekenisvolle elementen uit het verleden voorbehouden wordt, zal bepaald
worden door een nieuwe visie op de toekomst en de ruimtelijke ordening van het
mijnstreekgebied. De herinterpretatie van het verleden in een ruim en geïntegreerd
stedebouwkundig verband zal een essentiële voorwaarde zijn om een
mijnstreekmuseum op een zinvolle wijze in te bedden in zijn
industrieel-landschappelijke context en de reconversie. De band tussen museum en
cultuurlandschap, de rode draad van deze bijdrage, is ook hier een wezenlijk
uitgangspunt. Slechts op deze wijze kan een museum, verbonden met de gebouwde
en landschappelijke omgeving, cultureel werken en betekenissen blootleggen: een
beschaving met dingen...
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Het museumlandschap van Limburg
C. Guido De Dijn
Het museumlandschap van Limburg vertoont enige merkwaardige verschillen met
dat van de overige Vlaamse provincies. Rijkelijk uitgebouwde musea voor kunst en
geschiedenis of schone kunsten en galerijen voor unieke kunsthistorische collecties
treft men hier niet aan. Overigens een normaal verschijnsel, wanneer men weet dat
deze vormen van musea alles te maken hebben met traditionele politieke en
economische machtscentra en de 19de-eeuwse zorg voor het onderbouwen van de
nationale identiteit van nieuw gevormde staten. Voor Limburg was dit politiek,
geestelijk en cultureel centrum tot het einde van de Ancien Régime Luik. Na 1830
nam Brussel deze rol over. De band met de vurige stad aan de Maas bleef evenwel
nog geruime tijd bestaan, zowel op religieus als economisch en gerechtelijk vlak.
Talrijke waardevolle getuigen van kunst en geschiedenis uit Limburg kwamen
derhalve terecht in musea en kunstcollecties buiten de huidige provinciegrenzen. Zo
vervullen zij nu onder andere in de museale instellingen van Luik en Brussel
logischerwijze een betekenisvolle rol.

Het rijke bodemarchief
Een andere, ditmaal ‘Limburgse’ toekomst was weggelegd voor het archeologisch
erfgoed, inzonderheid het Gallo-Romeinse. Reeds vroeg besefte het Koninklijk
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren het uitzonderlijke belang
van het oudheidkundig bodemarchief voor de nationale cultuurhistorische betekenis
van Tongeren en omgeving. De door het genootschap samengebrachte realia deden
langzaam het besef groeien van de nood aan een geëigende museale werking en
ontsluiting, waarbij Tongeren als oudste stad van België de herkenbare lokatie moest
worden. De band tussen de archeologische zorg voor het cultuurhistorisch verleden
was het Gallo-Romeinse Atuatuca Tungrorum en de daaruit resulterende
oudheidkundige verzameling primeerde op de aanleg van een unieke, museale
collectie. Nog vandaag getuigt het Gallo-Romeins Museum, waarmede het
Provinciebestuur een waardig vervolg heeft gegeven aan het door het genootschap
genomen initiatief, van deze initiële bekommernis. Het ondersteunen en onderbouwen
van een archeologische attitude bij de overheden en de bevolking blijft nog steeds
een prioritaire doelstelling. De werkzaamheden van de provinciaal archeoloog en de
archeologische buitendienst zijn er de professionele vertaling van.
De rijke collectie munten, aangevuld met verzamelingen uit het ter ziele gegane
Provinciaal Museum en het voormalig bisschoppelijk Klein-Seminarie in Sint-Truiden,
liet het Provinciebestuur toe een voor België uniek Munt- en Penningkabinet in het
Museum te Tongeren in te richten. Het geeft een systematisch overzicht van het
(regionale) munt- en penningwezen vanaf de Eburoonse Stater tot het huidige
electronisch betaalsysteem. De inhoudelijke en technische relatie tussen munt en
penning vindt zijn neerslag in de fraaie collectie medailles, waarbij het stimuleren
van eigentijdse creaties op dit vlak als een bijzondere uitdaging wordt opgevat.
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Het openluchtmuseum van Bokrijk.

Een aantal lokale verzamelingen en archeologische sites, vooral in het noorden
van de provincie, zoals in Achel en Lommel, niet te na gesproken, bleef het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum lange tijd zo wat het enige volwaardige
museologische initiatief dat zich om een systematisch beheer en een publieksgerichte
ontsluiting van het archeologisch erfgoed bekommerde. Tegen het einde van de jaren
zeventig voegde zich hier het Regionaal Archeologisch Museum van Maaseik aan
toe. Interessant is de vaststelling dat het museum optreedt als een
(stads)archeologische dienst, zodat hier meer dan in Tongeren ook de zorg voor het
bodemarchief vanaf de middeleeuwen de aandacht krijgt.

Het heem en het volkskundig erfgoed
De wens van het gemeentelijk en secundair onderwijs om de geschiedenis-leerstof
zo levendig en aanschouwelijk mogelijk voor te stellen heeft in meerdere gemeenten
en schoolinstellingen geleid tot het verzamelen van archeologische en volkskundige
realia uit het heem en de streek. Ondertussen hebben de meeste van deze collecties
hun oorspronkelijke pedagogische bestemming verloren en zijn, zo ze al niet verloren
gingen, onder andere terechtgekomen in plaatselijke musea en ‘oudheidkamers’. Zij
stofferen nu de heemkundige werking en het plaatselijk toerisme. Als kader voor de
uitstalling van de voorwerpen werd en wordt nog steeds bij voorkeur een karakteristiek
historisch gebouw gekozen. In Bree biedt de zolderruimte van het voormalig
classicistisch stadhuis uit 1754 plaats aan het heemkundig museum. In Achel werd
hiervoor de neo-barokke (ca. 1885) Teutenvilla van de familie Simons heringericht
tot museum van Grevenbroek. In Zolder werd het gehuisvest in de gerestaureerde
Witherenpastorie ‘Woutershof’, door de abdij van Averbode gebouwd in 1744. In
Riemst en Sint-Huibrechts-Lille werden oudheidkamers ondergebracht in
oud-gemeentehuizen. In Maaseik maakt de 18de-eeuwse apotheek Van Venckenray
met historisch interieur deel uit van de stedelijke museumgroep ‘Museactron’.
Alhoewel er geen direct verband bestaat tussen deze plaatselijke heemmusea en
het Openluchtmuseum van het Provinciaal Domein Bokrijk in Genk, toch kan de in
1953 door de
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Provincie gestarte uitbouw van het Openluchtmuseum met het zogenaamde Kempense
gedeelte gezien worden als een museologisch en wetenschappelijk sluitstuk van de
overal aanwezige bekommernis voor het heem- en volkskundig erfgoed. Ook hier
valt op dat voor de presentatie historisch gebouwenpatrimonium als wezenlijk wordt
beschouwd. De reconstructie van al of niet bedreigde waardevolle historische panden,
van boerderijen tot water- en windmolens, leidde tot de creatie van een specifiek
museologisch environment. De doelstelling om met dit initiatief de Provincie Limburg
een uitzonderlijk toeristisch imago in Vlaanderen, België en de aangrenzende landen
te verschaffen heeft er toe geleid dat het hier verzamelde volkskundig erfgoed een
provincieoverstijgende dimensie heeft gekregen. De Vlaamse volkskunst en
volkskunde heeft in het Openluchtmuseum zijn belangrijkste museale thuishaven
gevonden. De bekommernis om dit op een toeristischrecreatieve wijze voor een zo
ruim mogelijk publiek aan te bieden blijkt uit zijn inplanting op een
(cultuur)landschappelijke, haast parkachtige wijze in een 500 ha groot bosen
vijvergebied dat destijds behoorde tot de grafelijke vrouwenabdij van Herkenrode.
De daarna gestarte uitbouw van een zogenaamd stadskwartier als kader voor stedelijke
volkscultuur creëert in deze globale context een bevreemdend contrast met het
landelijk gedeelte waar het volkse plattelandsleven wordt geëvoceerd.

Het werk van de natuur... en de mens
De beleidsoptie om via het domein Bokrijk de toeristische troeven van Limburg te
onderbouwen, met name een attraktieve plattelandsprovincie met nog uitgestrekte
natuur- en groengebieden, heeft niet alleen geleid tot de realisatie van het
Openluchtmuseum, maar ook tot de uitbouw op het domein van het
Natuurwetenschappelijk Museum. Van in den beginne lag de nadruk op natuureducatie
en uiteraard de zorg voor de

Brouwerijmuseum in Bocholt.

natuur en de landschappen. Ondanks de voortschrijdende industrialisatie en
suburbanisatie bewaart Limburg nog boeiende landschappelijke ensembles en eilanden
van stille natuur. Het landelijk Domein Bokrijk met zijn Openluchtmuseum en
Natuurwetenschappelijk Museum kon alzo voor het groot publiek de (toeristische)
betekenis en mogelijkheden van Limburg voor België en Vlaanderen verduidelijken
en tastbaar maken. Uiteindelijk zou dit voor de toeristische industrie opgaan in wat
nu het Park Midden-Limburg wordt genoemd.
De recreant zal nu tevergeefs het Natuurwetenschappelijk Museum op het Domein
zoeken. De statische, museaal-educatieve opvatting heeft op het einde van de jaren
zeventig de plaats moeten ruimen voor een ontwikkelend, dienstverlenend-educatief
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initiatief: het Provinciaal Natuurcentrum. De aandacht gaat nu naar het voorzien in
passende aktiviteiten die bijdragen tot de vrijwaring en de zo zorgvuldig mogelijke
uitsluiting van wat Limburg aan natuurgebieden en (regionale) landschappen te
bieden heeft. Prioritair heeft het Provinciaal Natuurcentrum belangstelling voor de
educatieve werking ter ontsluiting en beleving van de natuur- en landschappelijke
waarden van de domeinen die het Provinciebestuur de laatste decennia verwierf en
beheert. De met dit doel samengestelde en gepubliceerde landschapswandelingen
stellen vooral het natuurlijke en landschappelijke kader en de fauna en de flora in
het daglicht zoals bijvoorbeeld in het Domein Bokrijk en het natuurreservaat ‘Het
Hageven’ langs de Dommelvallei in Neerpelt. Op deze wijze integreert de provinciale
werking zich in initiatieven genomen door andere overheden, besturen en partikuliere
verenigingen op het vlak van natuurbeheer. Zo beheert de Stichting Limburgs
Landschap een twaalftal zeer diverse halfnatuurlijke landschappen, verspreid over
de ganse provincie, zoals het Stamprooierbroek in Kinrooi, de Bosbeek in Maaseik
en de Galgenberg in Heusden. Zonder exhaustief te willen zijn kunnen hieraan
toegevoegd worden: de staatsnatuurreservaten ‘De Mechelse Heide’ in Maasmechelen,
‘De Platwijers’, ‘De Teut’, ‘Ter Donk’ en ‘Wijverheide’ in Zonhoven,
‘Neerharenheide’ en ‘de Vallei van de Ziepbeek’ in Lanaken en lokale, meestal
gemeentelijke reservaten en domeinen als ‘De Hoefaert’ in Eigenbilzen, ‘De Maten’
in Diepenbeek en Genk, ‘Tenhaagdoornheide’ in Houthalen, ‘Heiderbos’ in As en
‘De Vallei van de Zwarte Beek’ in Beringen. Binnen deze natuurwetenschappelijke
context vallen ook het Europlanetarium van de Limburgse Volkssterrenwacht in
Genk.

Bossen, vijvers, parken en boomgaarden
In het Provinciaal Domein Nieuwenhoven, van oudsher een uitgebreid bos- en
visvijvergebied van de benedictijnenabdij in Sint-Truiden, wordt de
landschapswandeling onderbouwd door een educatief bezoekerscentrum met
‘klasruimte’, wat toelaat op een actieve wijze in groep en met begeleiding aan
‘natuurexploratie’ te doen. Het Museum Wateringhuis, dat een inleiding wil zijn op
het ontstaan en de fauna en de flora
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Provinciaal Museum en Actualiteitscentrum, Hasselt.

van het natuurgebied De Wateringen in Lommel en de permanente documentaire
tentoonstelling in het zomerpaviljoen van de landcommanderij Alden Biesen, die een
inzicht wil geven in de tuinaanleg en het biologisch milieu van het Engels Park van
Alden Biesen, passen eveneens in deze als educatieve begeleiding van bezoekers
opgevatte infrastructuur.
Meer recent door de provincie in Zuid-Limburg verworven domeinen, met name
deze rond de waterkastelen van Rijkel en Rullingen in Borgloon en het prestigieuze
Alden Biesen bij Bilzen, laten toe kennis te nemen met een ander voor Limburg
karakteristiek erfgoed: de kasteellandschappen met hun tuinen, parken, boomgaarden
en omliggend agrarisch gebied. Hun ligging in de fruitstreek, van oudsher een
Haspengouwse karakteristiek door het heuvelachtig reliëf, de afwisselende
waterhuishouding en de zeer geschikte leembodem, bleek een uitstekende gelegenheid
om in deze domeinen een streekgericht museologisch initiatief te nemen: de aanleg
van fructuaria om de eeuwenoude hoogstamfruitcultuur in ere te houden en de talloze
streekeigen fruitrassen voor de komende generaties te conserveren. De ‘Nationale
Boomgaardenstichting’ doet elders in de streek gelijkaardige inspanningen en
participeert aan de provinciale, ‘museale’ werking.

De verbondenheid met het platteland
De traditionele agrarische cultuur is uiteraard ook een voedingsbodem voor andere
lokale accenten binnen het Limburgse museumlandschap: landbouwkundige
verzamelingen en musea zoals ‘Het Burgwachtershuis’ in Lanklaar bij Dilsen, het
Museum Kempenland en de Oude Hoef in Lommel en het Hoevemuseum in de
boerderij van de voormalige benedictijnenabdij in Sint-Truiden. Enige voor het
publiek ontsloten water- en windmolens zoals de Dorpermolen in Stevoort, de
Stermolen in Eksel, de Bemvoortse molen en de Sevensmolen in Overpelt informeren
op een levendige wijze hoe van in de vroege middeleeuwen energie wordt gewonnen
uit water en wind om agrarische produkten te verwerken tot voedselgrondstof. In het
Brouwerijmuseum in Bocholt en het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt wordt dan
weer getoond op welke wijze bierbrouwers en jeneverstokers de agrarische produkten
verwerken tot bier en geestrijke dranken. Dat in Haspengouw het meer continentale
klimaat en de hogere herfsttemperaturen van oudsher ook wijnbouw in openlucht
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toelieten, documenteren een aantal privé-initiatieven in Kerniel, Rullingen en
Genoelselderen.

Het actuele kunstgebeuren
De museologische belangstelling voor voorwerpen van kunst en geschiedenis en
schone kunsten lag, zoals bij de aanvang van deze bijdrage reeds werd aangegeven,
aanvankelijk vooral in hun betekenis voor nationale verzamelingen. Een laat
19de-eeuws initiatief als ‘Le Musée Provincial de l'Etat’ of het vooroorlogse opzet
om het door de Provincie verworven begijnhof in Hasselt in te richten als Provinciaal
Oudheidkundig Museum, waarin ook de verzamelingen van het Hasseltse
stadsmuseum werden ondergebracht, hadden geen verdragend succes. Ook na de 2de
Wereldoorlog kwam hierin aanvankelijk geen kentering ten gunste, vooral toen de
begijnhofsite steeds meer de lokatie werd voor het Provinciaal Bibliotheekwezen.
De Wereldtentoonstelling van 1958 werd de doorbraak voor een geheel ander
voornemen, met name de realisatie van een tentoonstellingsgebouw met auditorium

Stedelijk Modemuseum, Hasselt.
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naast het poortgebouw van het reeds genoemde begijnhof in Hasselt, een alternatief
voor het Oudheidkundig Museum waaraan de provinciale overheid sedert enige tijd
ook een Museum voor Moderne Kunst wenste te koppelen. Er volgden enkele
exposities over oude kunst in Limburg, waarbij vooral geput werd uit kerkelijk
kunstbezit. Het tweede objectief om met dit tentoonstellingscentrum de Limburgse
en actuele kunst onder de aandacht van het publiek te brengen kende een ruimer
succes, niet in het minst omdat ondertussen de vruchten werden geoogst van het door
de Provincie ingerichte hoger kunstonderwijs. Het Provinciaal Museum en
Actualiteitscentrum, zoals het nu wordt genoemd, vervult nog steeds deze opdracht.
De instelling heeft niet als doel een verzameling aan te leggen. Een
tentoonstellingsbeleid gericht op een dialogerende confrontatie van het eigentijds
kunstgebeuren in binnen- en buitenland met de actualiteit van de Limburgse
kunstscène is de permanente uitdaging waarvoor de museumdirectie zich geplaatst
weet. Opvallend is dat ondertussen in de provinciehoofdstad een aantal privé-galerijen
dit forum verruimen.

Het stedelijk toeristisch gebeuren...
De keuze van de Provincie voor een centrum van actuele kunst zette het stadsbestuur
van Hasselt aan om het oude stadsmuseum opnieuw van onder het stof te halen. Wat
nog restte aan voorwerpen werd opnieuw samengebracht en aangevuld met onder
andere verspreid religieus kunstbezit uit Groot-Hasselt, de verzameling van de
Grauwzusters en vooral de zilverschat van de Rederijkerskamer ‘de Roode Roos’.
De belangstelling van de museumbezoeker wordt ook gevraagd voor de Hasseltse
keramiekindustrie uit de late 19de-, vroeg-20ste eeuw en Hasseltse kunstenaars uit
de vorige en deze eeuw. Op een erg boeiende wijze werd als kader voor het
stadsmuseum, met een verwijzing naar het oude Land van Loon, het voormalige

Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Begijnhofkerk, St.-Truiden.

eclectische Hotel Stellingwerff, annex het 17de-eeuwse Waerdenhof, gerestaureerd
en gerenoveerd. De verbondenheid van de Hasseltse musea met de promotie van de
stad als toeristisch inkoopcentrum blijkt niet alleen uit het reeds genoemde
Jenevermuseum maar ook uit de oprichting van het Modemuseum, dat een onderkomen
zal vinden in het nog te restaureren, verlaten Grauwzustersklooster.
In de kelderverdieping van het statige stadhuis van Tongeren werd reeds vroeger
een stadsmuseum, destijds verbonden met het stadsarchief, ondergebracht. De
verzameling beelden, schilderijen en edelsmeedwerk, in hoofdzaak herkomstig van
wat in het begin van de 19de eeuw onder het beheer kwam van de ‘Openbare
Onderstand’, schetst een beeld van Tongeren in het Ancien Régime en wil het stedelijk
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toerisme mede onderbouwen. Ook het in een archeologische context reeds genoemde
stadsmuseum ‘Museactron’ in Maaseik wil onderhoudend zijn voor de stadsbezoeker.

Het religieuze erfgoed
Het Museum voor Oude Kunst is er uiteindelijk niet gekomen, wel sedert het begin
van de jaren zeventig het Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst. Hiervoor viel,
kenmerkend voor het Limburgse verhaal, de keuze op een bijzonder boeiend historisch
gebouw: de vrij gaaf bewaarde begijnhofkerk in Sint-Truiden met haar uitzonderlijke
cyclus muurschilderingen uit de 13de tot de 17de eeuw en enig barok meubilair. De
museologische, personele en infrastructurele voorzieningen en de
ontsluitingsprogrammatie, die te Sint-Truiden worden ontwikkeld, zijn niet
instellingsgericht. De bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar het behoud, de
studie en de valorisatie van het kunstbezit in situ, inzonderheid de openbare
verzamelingen in kerken. De meerwaarde, voortspruitend uit ‘der Sitz im Leben’,
wordt als een wezenlijk gegeven opgevat voor cultuuroverdracht in dienst van de
gemeenschap en haar ontwikkeling. De werking van het museum is derhalve niet
geënt op collectievorming, maar op het behoud van het (religieus) erfgoed in situ.
Tentoonstellingsprojecten, gekoppeld aan inventarisatie, wetenschappelijke studie
en colloquia onderbouwen deze doelstelling. De oprichting van een provinciaal atelier
voor conservatie en restauratie van waardevol Limburgs kunstbezit en de provinciale
regeling voor het verlenen van toelagen aan de lokale besturen, die waardevol roerend
kunstpatrimonium op een verantwoorde wijze willen conserveren, zijn een logische
consequentie van deze erg specifieke museale doelstelling. Vastgesteld kan worden
dat oudere initiatieven, inzonderheid de presentatie van de kerkschatten van de
Sint-Catharinakerk in Maaseik en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren zich
kwalitatief heroriënteren. Tegelijkertijd bekommeren zich een aantal kerkfabrieken
om een betere valorisatie van hun waardevol bezit aan beelden, schilderijen, textilia,
muurschilderingen en liturgisch vaatwerk. Als voorbeelden kunnen geciteerd worden:
de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Oostham, de Sint-Servatiuskerk in Diepenbeek,
de Onze-
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Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden en de Sint-Genovevakerk in Zepperen. De
minderbroeders organiseerden ondertussen in hun klooster in Sint-Truiden het
zogenaamde Franciscusmuseum. De cisterciënzerinnen van de abdij Kolen in Kerniel
bij Borgloon tonen reeds jaren met trots het in hun sacristie bewaarde
gepolychromeerde, Maaslandse Sint-Odiliaschrijn uit 1292. Als voorbeeld van een
socio-cultureel hergebruik van een aan de eredienst onttrokken bedehuis is een bezoek
aan de stemmige laatgotische Sint-Aldegondiskerk in As, waar geregeld
kunsttentoonstellingen worden georganiseerd, een aanrader.

De industriële samenleving rond de mijnen
Toen in het kader van de Viering 150 Jaar België de provincie Limburg een project
diende te kiezen, werd geopteerd voor een werking rond het industrieel erfgoed.
Limburg was immers tijdens de 19de eeuw niet meer het zuiver-agrarisch gewest
waarvoor het traditioneel doorgaat. Vooral sinds de ontdekking van de steenkool en
daaruit voortspruitende grootschalige steenkoolnijverheid werd het Kempense
landschap en de Limburgse samenleving grondig gewijzigd, op een wijze zoals nooit
eerder gebeurd was. De langzaam maar zeker in het vooruitzicht gestelde sluiting
van de steenkoolmijnen verscherpte de vraag naar een zinvolle toekomst voor dit
brok eigentijdse geschiedenis. Het is duidelijk dat dit gebeuren het toekomstige
museumlandschap van Limburg wezenlijk zal uitbreiden en in een andere zin
verdiepen. Niet het archeologisch patrimonium of het kunstgebeuren, het agrarische
of religieuze erfgoed, maar de recente socio-economische ontwikkeling en de diepe
socio-culturele waarde ervan voor de Limburgse gemeenschap zal het voorwerp
uitmaken van een erg specifieke museale zorg: het Mijnstreekmuseum. Welke inhoud
en vorm een dergelijk museum moet aannemen staat nog ter discussie, niet
verwonderlijk wanneer men beseft dat de mijnsluiting nog een zeer recent

Schatkamer van de O.-L.-VrouweBasiliek te Tongeren.
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De St.-Barbarahal, hoofdgebouw van de mijn van Waterschei.

gegeven is dat bij velen een aanvaardings- en verwerkingsproces doormaakt. Vast
staat dat de museologische aanpak niet los kan gezien worden van de zorg voor het
‘mémoire collective’, de betrokkenheid van de ‘betrokkenen’, de toekomst van het
‘monumentale erfgoed’ in de ruimtelijke ordening van de regio en de ‘reconversie’
van het mijnstreekgebied. Het Mijnmuseum in Beringen is een voorlopige en
bescheiden start.
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Het Museactron in Maaseik: drie musea in één
Hubert Heymans
Geschiedenisonderwijs: doe het eens anders in Museactron!
Toen de laatste apotheker, Guillaume Van Venckenray, overleed in 1959 op 82-jarige
leeftijd, kocht de stad Maaseik in 1962 het pand en de inboedel voor de som van
850.000 fr. Deze beslissing werd genomen op aandringen van Z.E.H. Willem Sangers,
secretaris Henri Beenders, Dhr. Hendrickx en architect Gust Daniëls. De bedoeling
van de stedelijke overheid was om er niet alleen een apothekersmuseum in te richten,
maar ook het stadsmuseum dat, tot dan toe, in een pand aan de Eikerstraat gevestigd
was.
Op 23 mei 1964 werd het stads- en apotheekmuseum aan de Markt 45 in
aanwezigheid van Z. Exc. Gouverneur Roppe geopend. Vanaf 1964 tot augustus
1978 werd mevr. E. Mobers-Bervoets aangesteld als conservatrice; vanaf augustus
1978 tot december 1980 zorgden dhr. Guido en mevr. Denise Damiaens voor de
musea; vanaf januari 1981 tot december 1983 werd mevr. Damiaens aangesteld als
verantwoordelijke. Vanaf 2 januari 1984 werd dhr. H. Heymans aangesteld als
conservator-archivaris van de stad Maaseik. Op 6 januari 1986 startten de werken
voor een nieuw museumcomplex, die op 22 september 1987 werden bekroond met
de opening van het regionaal archeologisch museum.
Dit regionaal archeologisch museum vormt samen met het apotheekmuseum en
het bakkerijmuseum het zgn. Museactron. In deze verzamelnaam zijn vier
componenten merkbaar: musea, actief, trio en onderwijs.
Van 1964 tot einde 1991 bezochten 211.985 bezoekers de genoemde musea; hiervan
werden er 91.948 bezoekers (43%) genoteerd sinds de opening van het nieuwe
complex! Deze forse toename van het aantal bezoekers is in eerste instantie te danken
aan de innovatieve aanpak van de museuminrichting, die in 1987 uniek in België
was en sindsdien heeft model gestaan voor nieuwe musea of een hernieuwde inrichting
in een bestaand museum.
Geschiedenis is altijd een betwist vak geweest! Menige leerkracht vraagt zich af hoe
zo een ‘saaie’ leerstof interessant gemaakt kan worden, m.a.w. hoe de leerlingen
geboeid kunnen worden door een veelvoud van namen en feiten, die zich dan ook
ver van hun eigen leefwereld bevinden.
De op- en inrichting van een nieuw museumcomplex in Maaseik (N.O.-Limburg),
ervaringen met schoolkinderen uit het lager en buitengewoon onderwijs en de
geïnteresseerde reacties van inspectrices en inspecteurs bewijzen dat de geschiedenis
terug leef- en herkenbaar kan gemaakt worden.
Het nieuwe museumcomplex omvat drie dynamische, voor kinderen herkenbare,
thema's (het regionaal archeologisch museum, het apotheekmuseum en het
bakkerijmuseum) en wil zowel bij volwassenen als bij kinderen de drempelvrees
voor musea wegnemen. Hier gebeuren geen geheimzinnige dingen, je moet je handen
niet thuishouden, je mag deelnemen aan het grote verhaal van de geschiedenis.
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Rond genoemd complex ligt er een mooie kruidentuin, waarin 150 soorten kruiden
(gebruikt in apotheek, in het huishouden en in de middeleeuwse lakennijverheid)
aangeplant werden (1 mei 1988).
Groepen van kinderen worden zo nodig onderverdeeld in kleinere groepen van 15
à 20 personen. Een dergelijke basisgroep kan deze musea beleven: niet alleen kijken,
maar ook spelen en doen! In de hal bevindt zich ook een originele maatstok en
trommel van de loteling. Nadat de problematiek is uitgelegd, mogen twee kinderen
zelf het experiment wagen; de ene draait aan de trommel en de tweede neemt een
lotje. Vol spanning kijkt het groepje toe, want als men een goed nummer trekt, loten
zich een aantal mensen vrij van inkom... Een 19de-eeuws instrument wordt aldus op
een pedagogisch verantwoorde manier geïntegreerd in het bezoek.
Vermits Maaseik in de 16de eeuw zijn eigen muntslag had, wordt ook hieraan de
nodige aandacht besteed! ‘Hoe sloeg men?’; ‘Waarom is die munt krom?’; ‘Is dat
een zilveren munt?’ En dan komt het ogenblik waarop je, tegen betaling van 20 fr.
zelf een munt mag slaan, de ene al mooier dan de andere...
In het regionaal archeologisch museum (RAM) werd vloerverwarming voorzien;
zittende kinderen kunnen een kring vormen rond elke vitrine zodat ze als het ware
deel gaan uitmaken van de archeologische en historische geschiedenis van de regio
(60.000 v. Chr. - 20ste eeuw). De lotelingtrommel en de muntslag hebben hun effect
niet gemist... Vanaf de eerste vitrine komen er vragen los! Wat leeft er allemaal in
die kinderen? Meer dan wij zouden vermoeden, doch zonder hulp komt dat nooit
aan de oppervlakte. ‘Stel maar gerust vragen, er zijn immers geen domme vragen!’.
Tekeningen, foto's, voorwerpen en vooral maquettes stimuleren de fantasie en laten
de vragen opborrelen: vanzelfsprekende dingen worden ongewoon en ongewone
dingen vanzelfsprekend. De kinderen worden geconfronteerd met bepaalde situaties.
Een prehistorische jager wordt vergeleken met een 20ste-eeuwse

Museactron: interieur.
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Museactron: interieur.

Bosjesman. ‘Meneer, lopen die vandaag de dag nog rond?’ ‘Hoe kwam de
prehistorische mens aan die vuursteen?’ ‘Kan ik die stenen nog vinden?’
Rond de maalstenen, nagebootst op Romeinse voorbeelden, uit basaltlava, wordt
een grote kring gemaakt, de mouwen opgestroopt en hup... draaien maar. Nu kunnen
ze zelf ervaren hoe zwaar het malen van graan toen was. Ze hadden wel de tekening
in hun geschiedenisboek staan, maar hier mogen ze het zelf eens proberen.
Iets verder is er een gedeelte van een prehistorisch huis gereconstrueerd: je mag
er binnen gaan, ontdekken hoe het gebouwd werd en welke materialen gebruikt
werden. Een schildering doet mensen uit die tijd herleven. ‘Hoe weten jullie dat men
die kleding droeg?’
Je mag de prachtige eikehouten deur bewonderen en zelfs dichtduwen. Een mooie
maquette en een 12 min. durende video-film over het leven in de prehistorie maken
de verwondering en bewondering compleet. ‘Leefden die mensen zo?’; ‘Kon men
dat toen ook al?’ Van de gezichten kan men de interesse aflezen: hier wordt iets
meegegeven voor de toekomst. ‘Mijnheer, zijn deze musea 's zondags ook open?
Dan kom ik met mama en papa nog eens terug’.
De Romeinse, Merovingische en de Karolingische periode en de Middeleeuwen
passeren de revue. Als je echt met de kinderen bezig bent (en dus zij ook met jou),
zijn we al een drietal uren verder...
Dan wordt het groepje in twee gesplitst: de ene test zijn kennis aan de
museumcomputer, de andere groep mag spelen aan de speeltafel. De museumcomputer
wil eerst je naam, voornaam en je leeftijd weten en dan kan je meervoudige
keuze-vragen beantwoorden. De computer beoordeelt jouw antwoord met een passend
muziekje en een melding: Petra, dat is buitengewoon of Jan, dat is fout. Meerdere
technieken zijn ook in dit museum niet meer weg te denken.
Op de speeltafel liggen er puzzels en klei klaar, waarmee men zelf zijn voorwerp
kan reconstrueren of boetseren.
Het apotheekmuseum toont ons de oudste, private apotheek van België, waarbij het
beroep van de apotheker en de gebruikte objecten ingrediënten zijn voor een
begrijpelijk verhaal dat op kindermaat is gesneden.
Het bakkerijmuseum toont niet alleen de werkobjecten van bakkers- en banketbakkers,
maar heeft ook een oven... Voordat de rondleiding begint maken de kinderen hun
eigen koekje. Op het einde van het historisch verhaal kijken de kinderen reikhalzend
uit naar hun eigen koekje.
Gesteld dat men de voormiddag besteed heeft aan het regionaal archeologisch
museum, dan kan men in de namiddag het apotheekmuseum en het bakkerijmuseum
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bezoeken. Groepen die jammer genoeg minder tijd hebben, bezoeken het RAM in
anderhalf uur en het apotheekmuseum en bakkerijmuseum in 1 uur: bij deze werkwijze
dienen er natuurlijk concessies op pedagogisch vlak gedaan te worden. Ook op het
financieel vlak zet het kindvriendelijk karakter zich duidelijk verder: gidsen staan
gratis ter beschikking, 30 fr. per persoon voor de drie musea met vrije toegang voor
de begeleiders. Voor scholen in de nabijheid zijn er meerdere mogelijkheden: met
één ingangskaart kan men bv. in mei het RAM bezoeken en in december het
apotheekmuseum. Voor scholen, die verder gelegen zijn, kan een daguitstap, eventueel
doch niet noodzakelijk, gecombineerd worden met een speelse activiteit in de
omgeving.
Kinderen uit het buitengewoon onderwijs (Type 1, 2 en 8) brachten telkens
meerdere uren in dit museumcomplex door! Daar waar het in de geschiedenislessen
soms moeilijk is om de interesse gedurende een uur te behouden, blijken kinderen
van het lager en middelbaar onderwijs hier meerdere uren aandachtig te blijven.
Geschiedenis is niet alleen kijken en luisteren, maar ook zelf beleven!
Sinds 1990 is er een intense samenwerking op toeristisch vlak doordat de conservator
tijdelijk belast werd en wordt met de oprichting en uitbouw van een Dienst Toerisme.
Hier wegen de negatieve overwegingen zeker niet op tegen de positieve: alhoewel
men minder tijd kan vrijmaken voor de eigenlijke museumwerking, kan men des te
meer energie steken in de P.R. van het Museactron. De Dienst Toerisme geeft
kleurrijke brochures uit en neemt deel aan binnen- en buitenlandse beurzen (Brussel,
Antwerpen, Kortrijk, Utrecht, Amsterdam, Keulen, Essen, Lille). De gevolgen van
deze campagne blijven zichtbaar in de fors gestegen bezoekersaantallen van het jaar
1991 en van de eerste helft van het jaar 1992. De aanwezigheid van het Museactron
met een eigen stand op een internationale beurs in Parijs (de enige museumstand uit
Vlaanderen) bewees nog maar eens dat Museactron innovatieve initiatieven wil
blijven nemen.
In een later stadium zal, op verzoek van het College van Burgemeester en
Schepenen, gevraagd worden om weer meer energie te steken in de museumwerking,
zodat er een coördinatie ontstaat tussen de verschillende museale componenten in
Maaseik: het Museactron, het Minderbroedersklooster, de
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kerkschat van de St.-Catharinakerk en de St.-Annakerk in Aldeneik. Hierdoor kan
er een chronologische, museologische en toeristische schakel gelegd worden tussen
het burgerlijk en het kerkelijk aspect van Maaseik.
Het burgerlijk aspect werd en is goed uitgebouwd; dankzij de hulp en
overtuigingskracht van wijlen Pater Sangers werd de aandacht van de Maaseiker
bewindslieden en van honderdduizend toeristen getrokken op de prachtige huizen,
die de materiële rijkdom van de bewoners weerspiegelen.
Een bijzondere aanvulling van dit burgerlijk aspect vormen de vondsten die sinds
1984 via stadsarcheologisch onderzoek gedaan werden. Een logisch gevolg van de
spectaculaire resultaten was niet alleen het feit dat de aandacht voor bovengronds
Maaseik ook uitdeinde naar een brede interesse voor ondergronds Maaseik, maar
ook dat de uitbouw van het Museactron een feit werd; burgerlijke (lees: materiële)
aspecten worden hier getoond.

Het Knapkookmaesje van J. Winkels.

Het kerkelijk aspect is, gezien de onovertroffen kerkelijke architectuur, uit Maaseik
niet weg te denken. Ondanks deze toeristische rijkdom, vervult dit aspect in Maaseik
de rol van ‘schone slaapster’...
Verschillende gelegenheden kunnen te baat genomen worden om dit aspect te
laten uitgroeien tot een euregionaal ‘fenomeen’. De groeikansen liggen voor het
grijpen... deskundige begeleiding primeert echter bij elke verdere ontwikkeling.
Niemand kan ontkennen dat er in het kerkelijk aspect van Maaseik drie grote fasen
(niet meer en niet minder) te her- en erkennen zijn: de oorsprong/de bakermat:
Aldeneik - St.-Anna; de nieuwe parochie: Maaseik - St.-Catharina; de
contrareformatie: de Minderbroeders.

De oorsprong/de bakermat
Uit een aantal historische gegevens is het bestaan en ontstaan van de abdij in Aldeneik
rond 720 genoegzaam bekend.
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Uit archeologische gegevens weten we dat het meegeven van bijgaven in het graf
als ritus ophoudt te bestaan in de eerste helft van de 8ste eeuw... ten gevolge van de
stichting van de abdij in Aldeneik.
In de kerkschat rond de St.-Catharinakerk zijn een aantal materiële gegevens
voorhanden die het brandpunt vormen van die eerste kersteningsfase en die onmisbaar
de ‘stempel’ van Aldeneik dragen.
In de St.-Annakerk van Aldeneik bevinden zich een aantal, niet weg te cijferen,
bouwhistorische elementen die de historische gegevens ondersteunen en het bestaan
van een ‘camera sancta’ (= plaats waar relieken bewaard werden) bewijzen. Deze
‘camera sancta’ zal trouwens hersteld worden bij de geplande restauratie.

De nieuwe parochie
Waarschijnlijk op het einde van de 12de eeuw en zeker in het begin van de 13de
eeuw, ontwikkelde zich een nieuwe christelijke ‘centrale’, die vanaf 1244 bepaalde
rechten verwierf, die tot dan toe zich in Aldeneik situeerden!
Een volgende impuls kreeg Maaseik na de overheveling van de reliekencultus naar
Maaseik in de 16de eeuw, zodat niet onterecht mag beweerd worden dat het zilver
in de kerkschat van Maaseik een logisch gevolg is van de teloorgang van Aldeneik.

De contrareformatie
Ook Maaseik ontsnapt niet aan de hevige reactie op het opkomende protestantisme.
Minderbroeders, capucijnen en capucinessen vestigden zich, tot grote ontevredenheid
van de inwoners, ongeveer op hetzelfde moment in een licht verpauperde stad, die
over haar hoogtepunt heen was.
Als we deze drie fasen nog eens rustig kunnen (durven) overschouwen dan is een
toeristische uitbouw van deze kerkelijke aspecten perfect mogelijk. Toerisme mag
dan geen negatieve invloed op deze polen hebben, doch dient gezien te worden als
een positieve ‘motor’ van het geheel.
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In Aldeneik dringt de restauratie van de St.-Annakerk en van de Willebrorduskapel
(= stadseigendom!) zich zeer sterk op. Bij de restauratie zal gebruik gemaakt worden
van de resultaten uit de historische nota die door H. Heymans gemaakt werd.
Daarenboven bieden de plannen om ter plaatse opgravingen door te voeren zeer
interessante perspectieven. Het verdient dan ook aanbeveling dat in een
gereconstrueerde ‘camera sancta’ alles getoond wordt wat herinnert aan de abdij van
Aldeneik; ook de Codex Eyckensis, de stoffen en enkele reliekhouders kunnen dan
terugkeren naar hun ‘roots’!
De nieuwe uitgebreide crypte van de St.-Catharinakerk dient, na noodzakelijke
aanpassingen, een bijzondere functie te krijgen als verlengstuk van de oudere crypte.
Alles wat aan het geestelijk aspect herinnert (ook en vooral materiële getuigenissen)
vanaf 1244 tot aan de contrareformatie dienen hier op een wetenschappelijke en
museologisch-didactisch verantwoorde wijze tentoongesteld te worden.
Het complex van de minderbroeders biedt ruime kansen om een zelfstandige
eenheid te vormen in deze kerkelijke optiek. De realisatie van vijf elementen wordt
voorgesteld: St.-Bonaventurakerk; Van Eyck expo; Expo rond het ontstaan van het
christendom in het Oosten (Turkije, Griekenland, Joegoslavië);

Archeologisch onderzoek in Maaseik.

Expo rond het ontstaan van de kloosterorden in Maaseik: Agneten: link met Van
Eyck / Kruisheren / Sepulchrienen; Expo rond de contrareformatie: Minderbroeders
= kerk en klooster / Capucinessen = gegevens uit opgravingen / Capucijnen = optie
op materiële gegevens.
Van deze vijf elementen zijn de twee eerste reeds gerealiseerd en kunnen de andere
via een meerjarenplan tegen 1995-1996 zeker gerealiseerd worden. Hiervoor dient
een realistisch tijdsschema opgesteld te worden.
Uit deze nota moge blijken dat er in gedachten met weinig moeite een, voor de
Euregio uniek, concept te ontwikkelen valt, waarbij alle perioden uit de kerkelijke
geschiedenis aan bod komen.
Volgens ons is het de hoogste tijd om Maaseik cultuurtoeristisch gezien een nieuwe
impuls te geven door het aspect van de kerkelijke architectuur en materiële
getuigenissen te valoriseren voor inwoners en toeristen.
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Last but not least vervult het Museactron nog een bijzondere rol, nl. het doorvoeren
van archeologisch onderzoek in de regio. Elk jaar hebben er tientallen, meestal
kleinschalige, opgravingen plaats bij werken in de stad zodat we een uniek inzicht
krijgen in de leefgewoonten van een modale Maaseikenaar uit de 16de-19de eeuw.
Het Museactron vervult sinds haar opening in 1987 een hoofdrol in het toeristisch
gebeuren van Maaseik en is een levend bewijs van het feit dat musea bezoekers
slechts blijvend kunnen interesseren via een ver doorgevoerde marketing.
Dat deze marketing een sneeuwbaleffect heeft voor een verdere uitbouw op
toeristisch en dus ook museologisch vlak moge blijken uit het voorgaande.
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Het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt
Een museum in toeristisch perspectief
J.P. Swerts
In 1972 opende het Hasseltse Cultureel Centrum zijn deuren. Een ivoren toren, zeiden
vele sceptici (of was het een glazen toren?), een geldverslindend monster dat de
steeds zo spaarzaam bestuurde stad weldra zuur zou opbreken, een cultuurtempel
met een drempel die de meeste Hasselaren ongetwijfeld nooit zouden overschrijden,
en bovendien véél te groot van opzet. Want cultuur in Hasselt: kon dat wel?
Deze vraag was niet onterecht want vele cultuurminded Hasselaren gingen voor
hun culturele honger naar Brussel en Antwerpen, of naar Luik. Hasselt zelf had niet
zo veel te bieden: geen schouwburg of culturele centra, geen musea, geen archief of
stedelijke bibliotheken.
De sceptici kregen ongelijk: het Cultureel Centrum werd geen glazen toren maar
een glazen huis, zonder drempels, het culturele hart van stad en regio, en is na twee
decennia reeds veel te klein. Het Centrum groeide uit tot het grootste in Vlaanderen,
met 5.000 activiteiten op jaarbasis en bijna 2.000 bezoekers per dag.
Het Hasseltse Cultureel Centrum opende zijn deuren in 1972. Als een oase in een
culturele woestijn.
Aantal toeristische groepsbezoeken aan Hasselt in 1972: vijf.
Wat heeft het Cultureel Centrum van Hasselt te maken met het Nationaal
Jenevermuseum? Rechtstreeks niet zo veel. Wel zijn er enkele punten van
overeenkomst tussen de rollen die beide instellingen speelden in enerzijds de culturele
en anderzijds de toeristische ontwikkeling van de stad.
In beide gevallen was er scepticisme over het opzet en de onkosten. Want ook
toerisme in Hasselt: kon dat wel?
In beide gevallen zijn er de resultaten die het tegendeel bewijzen. Het Nationaal
Jenevermuseum functioneert nu reeds een vijftal jaren, en is het toeristische hart van
de stad. Aantal toeristische groepsbezoeken aan Hasselt in 1991: duizend zeshonderd.

De korte geschiedenis van een ware museumexplosie
Hasselt anno 1978: een stad in volle expansie, zowel economisch, administratief, als
cultureel. Nog ontbrekende schakels in het weefsel van een stad die zich wil
manifesteren als provinciehoofdplaats en regionaal centrum, worden ingelast. Zo
ook een museum.
Hasselt had in de loop van de voorbije eeuw drie pogingen gekend om een eigen
stadsmuseum op te richten, telkens echter met een negatief resultaat. In 1978 kon de
Schepen van Cultuur het Stadsbestuur overtuigen een vierde poging te wagen, en
ditmaal met positief resultaat. Het kon immers niet zijn dat een stad als Hasselt geen
plaats of ruimte kon vrijmaken waar de geschiedenis van de eigen stad en streek kon
worden bewaard, gekoesterd, en getoond aan het publiek. De Hasselaren hadden
daar recht op.
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Het lukte. De Stedelijke Dienst voor Cultuur, versterkt met enkele mensen in
tijdelijke personeelsstatuten en in nauwe samenwerking met een aantal enthousiaste
mensen die in een v.z.w. werden gegroepeerd, bouwde het Stadsmuseum uit dat

Alambik voor het fijnstoken van moutwijn.

in 1982 zijn deuren opende in het Oud-Gasthuis, en dat sinds 1989 in het prachtig
gerestaureerde pand Stellingwerff-Waerdenhof thuishoort.
Enkele maanden na de beslissing om een Stadsmuseum op te richten, werd besloten
om eveneens met de uitbouw van een Jenevermuseum te starten. Over dit verhaal
vertellen we straks wat meer.
In 1982 vierde Hasselt 750 jaar Stadsrechten. Uitbundige feesten waarbij echter
ook werd gedacht aan blijvende resultaten. Zo werd het Stadsachief opgericht, en
werd de historische beiaard in de toren van de Sint-Quintinuskathedraal grondig
gerestaureerd. Het zou de aanzet zijn tot een derde stedelijk museum: het
Beiaardmuseum.
En dan, als vierde en voorlopig laatste project: het Modemuseum. Daar waar de
oprichting van een Stadsmuseum, een Jenevermuseum en een Beiaardmuseum op
nogal wat begrip kon rekenen, was zulks minder het geval voor een Modemuseum.
Waar haalde Hasselt het in zijn hoogmoedig hoofd? De beleidsbeslissing was echter
consequent: het museum moest enerzijds het eigen verleden of heden evoceren en
anderzijds een toeristische meerwaarde betekenen. Nu was Hasselt in de late
middeleeuwen een niet onbelangrijk lakencentrum, en voor wie dit misschien
vergezocht leek, was en is Hasselt op dit moment een erg belangrijk textiel- en
modeverkopend centrum. Bovendien bestond er geen concurrentie: tussen Parijs en
Den Haag bestaat er namelijk geen enkel modemuseum.
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Affiche ‘Elixir De Kempenaar’ van de stokerij Jacques Neefs uit Antwerpen.

Leven in de stokerij (1)
Het Stadsbestuur verkondigde het bij herhaling: investeren in musea, akkoord, maar
dan moesten het levende musea worden. Het stereotiepe beeld van stoffige kasten
in duistere vertrekken, beheerd door een eerbiedwaardige conservator die de schaarse
bezoeker als een vervelend bijverschijnsel bekijkt, was wel het laatste dat het
Stadsbestuur voor ogen had.
Hasselt was een levendige stad, en dat moest ook tot uitdrukking komen in zijn
musea.
Dat een museum een wetenschappelijk gefundeerde onderbouw behoeft, stond
buiten kijf, maar het was niet het enige criterium voor een goede werking. Het museum
moest ook een attractieve uitstraling vertonen die zowel de Hasselaar als de vreemde
bezoeker voldoende aanleiding gaf om vaak en in groten getale naar het museum te
komen. Het museum behoorde een verkoopartikel te zijn dat door zijn hoge kwaliteit
goed in de markt lag en daardoor de hele winkel, de stad dus, een extra uitstraling
bezorgde.
Een fundamentele vereiste voor deze visie was een brede draagkracht voor het
museum.
Gedegen personeel binnen een goed functionerende organisatorische structuur
was één noodzakelijk aspect, een zo ruim mogelijke effectieve ondersteuning ‘vanuit
het veld’ was een tweede en niet minder belangrijke zaak.
Deze visie gold niet alleen voor het Jenevermuseum, maar ook voor de andere
musea. Alleen zou voor de diverse musea dat ‘veld’ wel verschillen. Een
Jenevermuseum moest eerder gedragen worden door jeneverstokers,
industrieel-archeologen en scheikundig bezeten personen, terwijl het voor een
Stadsmuseum eerder historici, heemkundigen en kunstliefhebbers waren, en voor
een Modemuseum ontwerpers en mensen uit de textielbranche.
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Elk veld werd verzameld in een v.z.w., waaraan binnen het museumbeleid een
ruime verantwoordelijkheid werd gegeven. De capaciteiten van mensen renderen
immers het best als ze voelen dat men in ze gelooft, en ze daarvoor ook de volle
verantwoordelijkheid moeten dragen. De uitgebalanceerde relatie tussen Stadsbestuur,
stedelijk museumpersoneel en v.z.w. in een gemengde beheersvorm maakt dat de
Hasseltse musea zich ook daadwerkelijk als ‘levende’ musea manifesteren.
Het museum dat reeds het verst gevorderd is in deze werkvorm is het
Jenevermuseum.

Van Jenevermuseum naar Nationaal Jenevermseum
Daar waar het jeneverstoken in Hasselt van de 16de tot de 18de eeuw eerder een
‘bescheiden huisnijverheid’ mag worden genoemd, groeide het in de 19de eeuw uit
tot een industrie die het economische, sociale, culturele en politieke leven in de stad
volledig bepaalde. De ‘Dictionnaire Géographique du Limbourg’ van 1835 vermeldt
de jeneverindustrie als belangrijkste nijverheid in de beide provincies Limburg samen,
waarbij het leeuweaandeel van de stokerijen was gevestigd in Hasselt, tot 1870 het
Belgische jenevercentrum bij uitstek.
De naam ‘Hasselt’ werd in het hele land een kwaliteitsbegrip voor jenever, net
zoals Schiedam in Nederland.
En zelfs twee wereldoorlogen en de wet Vandevelde konden niet verhinderen dat
ook vandaag nog Hasselt als jeneverstad bij uitstek mag worden bestempeld, met
liefst vijf jeneverstokerijen (het museum incluis) in werking.
Het mag dan ook terecht worden genoemd dat het Jenevermuseum al snel het
predikaat ‘Nationaal’ kreeg toegekend. Dit was niet zomaar een eretitel, maar had
gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het museum.
De beleidsnota van het Nationaal Jenevermuseum vermeldt immers als
doelstellingen: op een wetenschappelijk verantwoorde manier het produktieproces
van jenever en gedistil-
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leerd, de geschiedenis van de Belgische jeneverindustrie en in beide gevallen verwante
nevenaspecten te evoceren op een wijze die toegankelijk is voor het beoogde publiek;
als nationaal museum al de Belgische jenevers en gedistilleerde dranken te promoten;
een zo ruim mogelijke bijdrage te leveren tot de toeristische uitstraling van de stad
Hasselt.
Het is inhoudelijk dus geen Hasselts, maar een Belgisch museum. Dit manifesteert
zich in de uitvoering van deze doelstellingen, o.m. in het verwervingsbeleid, de vaste
opstelling, de thematentoonstellingen en de nevenactiviteiten. Zo werd dit jaar gestart
met een reeks van kleinere tentoonstellingen ‘Te gast in het Jenevermuseum’, waarbij
telkens een Belgische jeneverproducent zijn bedrijf en zijn produkten aan de
museumbezoeker voorstelt. In 1992 zijn dat Grandes distillateurs de Charleroi SA
(Jumet), Neycken's Product SA (Andrimont), Gebr. Rubbens BVBA (Zele), Belgalco
NV (Brugge) en A. Simkens NV (Borsbeek). Zo vind je in de voordrachtenreeks
titels als ‘Hoe de jenever zijn stempel drukte op het Hasseltse stadsbeeld’, maar ook
‘Alles wat U altijd al had willen weten over de Belgische jeneverconsument... maar
nooit durfde te vragen!’
En zo maken de jenever van de aangesloten Belgische producenten in een beurtrol
de dienst uit als ‘borrel van de week’ in het drukke en gezellige proeflokaal.

Affiche Stokerij Th. Bekaert uit Sint-Amandsberg.

Het predikaat ‘Nationaal’ had ook gevolgen voor de samenstelling van het
ondersteunend veld, de v.z.w.??
Want naast Hasseltse ‘experts’ werden ook alle Belgische jeneverproducenten
uitgenodigd er deel van uit te maken.

Hasselt Jeneverstad
We vertelden het reeds eerder.
Einde de jaren zeventig stelde Hasselt als toeristische bestemming nog weinig of
niets voor. Amper enkele tientallen groepen die de stad aandeden, uiteraard heel wat
winkelende bezoekers, maar na sluitingsuur werd Hasselt stil, zoals zo mooi bezongen
in een van de Hasseltse revueliedjes. Het kan ook moeilijk anders zonder toeristische
attracties, zonder musea, zonder hotels om te overnachten.
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De toeristen kwamen wel massaal elke zeven jaar, voor de Virga Jessefeesten,
maar daarna werd het telkens weer zes jaren kalm.
Die tijd lijkt definitief voorbij.
Hasselt is geen wereldstad en zal het ook wel nooit worden. Maar het is wel een
stad geworden met de allure van een grote stad, een plaats die bruist van activiteiten
en van leven.
En het Nationaal Jenevermuseum is daar in ruime mate medeverantwoordelijk
voor.
Een verklaring: wanneer je een stad toeristisch wilt uitbouwen en promoten heb
je een gezicht nodig, een herkenbaar profiel waar de mensen nieuwsgierig naar
worden, waar ze vertrouwd mee geraken, waar ze naar verlangen en wat ze boeit.
Parijs heeft duizend gezichten. Hasselt heeft er alvast één: dat van jeneverstad. Het
is in de toeristische uitbouw van de stad een bewuste keuze geweest: Hasselt het
gezicht geven van de jeneverhoofdstad van België.
Een gefundeerde keuze, gebaseerd op eerlijke historische feiten, niet kunstmatig
in het leven geroepen.
Het Nationaal Jenevermuseum was hierbij een hefboom, een kapstok waaraan een
compleet toeristisch produkt kon worden opgehangen.
De oprichting van het museum was immers de aanzet tot een hele reeks van
realisaties die het produkt versterkten: de oprichting van het Borrelmanneke, een
beeldfontein in het hart van de stad dat symbool staat voor de Hasseltse
jeneverindustrie en dat zowat het Hasselts ‘Manneke pis’ is geworden, de
samenstelling van de Hasseltse Jeneverroute, een wandeling doorheen het
jeneververleden en -heden van de stad, bedrijfsbezoeken, speciale jenevermenu's in
Hasseltse restaurants, en ten slotte de Hasseltse jeneverfeesten telkens het derde
weekend van oktober.
Het Hasselts toeristisch jeneverprodukt wérkt: van de 1.600 groepen die de stad
in 1991 bezochten, koos de helft voor een jeneverprogramma, uiteraard inclusief een
bezoek aan het museum.
Bovendien trekt het museum met een jaarlijks bezoekersaantal van bijna 50.000,
ook steeds meer de individuele bezoeker aan.
Hasselt heeft vanzelfsprekend meer gezichten dan enkel dat
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van jeneverstad. Dat van modestad bijvoorbeeld, en ook dat produkt zal verder
ontwikkeld worden, vanzelfsprekend met het stedelijk Modemuseum als motor.

Leven in de stokerij (2)
In 1981 deed het Jenevermuseum, toen in volle voorbereiding, een reuzezaak. In de
Stokerij H. Servais, Géromont-Malmédy in de Oost-kantons, kon namelijk een
volledig intacte 19de-eeuwse stookinstallatie worden aangekocht. Het museum had
immers in een heel kort tijdsbestek weliswaar een indrukwekkende collectie
verworven: toestellen, publiciteitsmateriaal, stopen en flessen, borrelglaasjes en
gadgets... maar het topstuk, nl. een authentieke stookinstallatie uit de glorietijd van
de Hasseltse jeneverindustrie en perfect thuishorend in het toen nog te restaureren
stokerijcomplex, ontbrak nog. Tijdens W.O. I hadden de Duitse bezetters immers
overal al het koper opgevorderd, dus ook de koperen alambikken en
distilleerkolommen in de stokerijen. Maar vermits de Oost-kantons toen Duits
grondgebied waren, ontsprong het aldaar gelegen bedrijf de dans.
Onmiddellijk na deze verwerving werd vooropgesteld om, als ooit het museum
operationeel zou zijn, ook de stookinstallatie terug in werking te stellen en alzo een
eigen huisjenever te stoken. Hoe kan een museum nog meer leven?
In 1991 werd deze wens werkelijkheid, uiteraard na veel en lang onderzoek en
technische voorbereidingen, afspraken met de diensten van accijnzen, en discussies
over de uiteindelijke samenstelling van het eindprodukt.
De week van 14 tot 18 oktober was het museum op zijn best. Naast de normale
drukte van groepen die onder leiding van een gids werden ingewijd in de geheimen
van de jenever, en van de individuele bezoekers die rondneusden tussen stopen en
borrelglaasjes en de gezelligheid in het proeflokaal, was er het zenuwachtige
geroezemoes van een ambachtelijk bedrijfje in volle werking. De draaiende molen,
het stoffige graan, ketels gevuld met een vreemde brij, stoom, de distilleerkolom in
werking, alchimisten in actie.
Er werd een speciale promotie gevoerd voor deze stookweek, en personen die het
hele proces ‘van korrel tot borrel’ wilden volgen, konden dit haast gratis doen.
Op 19 oktober werd de allereerste zelfgestookte museumborrel plechtig aangeboden
aan de Hasseltse Burgemeester. Voor de verpakking van dit exclusief produkt werd
een nationale ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een totaal nieuwe jeneverstoop.
De stokerij stookt, en zal dit blijven doen.
Elk jaar wordt een beperkte produktie aangemaakt, en elk jaar in oktober wordt
de ‘nieuwe oogst’ tijdens de Hasseltse jeneverfeesten voorgesteld.

De Hasseltse Jeneverfeesten
We hadden het reeds over de doelstellingen van het Nationaal Jenevermuseum:
Belgisch georiënteerde doelstellingen van het inhoudelijk gegeven. Maar ook een
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derde objectief, namelijk een ruime bijdrage tot de toeristische uitstraling van de stad
Hasselt.
We wezen al op de stimulerende rol die het museum vertolkte voor het realiseren
van andere toeristische attracties. Eén van de meest in het oog springende vindt plaats
telkens het derde weekend van oktober: de Hasseltse Jeneverfeesten.
Alhoewel het museum niet de echte initiatiefnemer is geweest en ook niet de
organisator ervan, is het vanzelfsprekend dat het een spilfunctie vervult bij dit
evenement dat voorbestemd is om een jaarlijks hoogtepunt te worden in ons rijke
Vlaamse feestenlandschap.
Cafébazen die gedurende twee dagen samen het reuze caféchantant ‘Den Ossekop’
bouwen, jenever-straattoneel, stoopkeskermis, jeneverkunstwerken,
jenevergarçonwedstrijden, restaurants met speciale menu's, steeds méér Hasseltse
en zelfs Schiedamse verenigingen die hun muzikale of andere bijdragen leveren,
jeneverproducenten die open-deur houden, de Confrerie van de Hasseltse Jenever
die introniseert, het Borrelmanneke dat jenever spuit...
Dat zijn de Hasseltse Jeneverfeesten, en ze zijn ongetwijfeld een indirect gevolg
van de sfeer die het museum in zijn kort bestaan in de stad heeft gebracht.

Een kort bestaan, een lange weg
Het Nationaal Jenevermuseum bestaat nog maar kort. Na een intense voorbereiding
en enkele jaren proefdraaien vanaf 1982 in het Oud-Gasthuis, opende het officieel
zijn deuren op 19 september 1987. Definitieve huisvesting werd de voormalige
stokerij Theunissen-Stellingwerff in de Witte Nonnenstraat, prachtig gerestaureerd
en als eerste industrieel-archeologisch complex in Vlaanderen geklasseerd.
Het museum legde echter al een lange weg af.
We bedoelen daarmee niet zozeer de interne beheersstructuur, de vastgelegde
beleidslijnen, de verworven collectie, de uitgebouwde wetenschappelijke bibliotheek
of de drukke activiteiten die elk jaar weer aan het publiek worden aangeboden. We
bedoelen ook niet de resultaten die in die korte periode werden gerealiseerd: in 1988
werden 30.595 bezoekers genoteerd, in 1989 34.607, in 1990 38.673 en in 1991
46.236.
We bedoelen ook niet de promotionele inspanningen en de belangstelling in de
pers die het museum mocht genieten. Liefst 94 speciale artikels of programma's
werden in 1991 aan het Nationaal Jenevermuseum gewijd, nationaal en internationaal.
We bedoelen wél de immense rol van het museum in het toeristisch groeiproces
van Hasselt.
De laatste promotiefolder vraagt het je op de man (of vrouw) af: Heb je zin in een
lekker museum?
Twijfel er niet aan: het is een lekker museum en het staat steeds klaar het je te
bewijzen.
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Het Museum Stellingwerff-Waerdenhof in Hasselt
Robert Rombouts
Jarenlang was het ‘Gedachtenismuseum Pater Valentinus’ van de Minderbroeders
het enige museum in Hasselt. Hierin kwam verandering in de vroege jaren tachtig
door het gelukkig samengaan van de groeiende interesse voor het verleden en het
toekomstgerichte beleid van het Stadsbestuur in historische en toeristische
aangelegenheden. Niet minder dan vier musea werden voor het publiek geopend: het
Nationaal Jenevermuseum en het Stadsmuseum (1982); het Stedelijk Modemuseum
(1988) en ten slotte het Stedelijk Beiaardmuseum (1988), dat vanuit het Stadsmuseum
beheerd wordt.
Het opstarten van vier stedelijke musea in de jaren tachtig, met slechts een
bescheiden collectie als vertrekpunt vergde zware organisatorische, wetenschappelijke
en niet in het minst financiële inspanningen.
Deze bijdrage handelt over de geschiedenis, de organisatiestructuur en de
verzameling van het Museum Stellingwerff-Waerdenhof, dat de (kunst)geschiedenis
belicht van de stad Hasselt en het graafschap Loon.

Twee mislukte pogingen
Op het einde van de vorige eeuw was er in bepaalde kringen een levendige interesse
voor het verleden van de Stad. Dit kwam vooral tot uiting in zeer verdienstelijke
tijdschriften als ‘L'Ancien Pays de Looz’ en ‘Bulletin des Mélophiles’. Eén van de
belangrijkste gangmakers was E.H. Polydoor Daniëls (1845-1944). Deze erudiete
pastoor van het Begijnhof was naast stadsarchivaris, ook stichter en bezieler van het
eerste Stadsmuseum. De catalogus vermeldde 174 nummers en bestond voornamelijk
uit uithangborden en schilderijen. In de plaatselijke pers verscheen de waarschuwing
‘dat er streng gewaakt worde opdat niets daaruit verdonkermaand worde zoals vroeger
gebeurd is.’
Het heeft niet mogen zijn: door plaatsgebrek van de stedelijke diensten werd het
Museum ontruimd en werden de voorwerpen verbannen naar zolders en kelders. De
collectie - of wat er van overschoot - kwam terug boven water vlak voor de Tweede
Wereldoorlog, onder impuls van Constant Vanderstraeten (1878-1968). Deze was
koster van de St.-Quintinuskerk en verdienstelijk auteur van historische bijdragen
over het verleden van Hasselt. Opnieuw was het plaatsgebrek dat het museum zijn
deuren deed sluiten.
Een deel van het oude Stadsmuseum werd na WO II opgenomen in de zaal
Oud-Hasselt van het Provinciaal Museum in het voormalige Begijnhof. Toen de
culturele aandacht van de provincie evenwel opgeëist werd door haar Gallo-Romeins
museum in Tongeren en haar Openluchtmuseum in Bokrijk werd het Provinciaal
Museum, dat ook door Constant Vanderstraeten geleid werd, opgedoekt.

De ‘Vrienden’
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Waar de eerdere initiatieven (mede) mislukten omdat het enthousiasme van één man
niet echt door een brede achterban gedeeld werd, is de derde poging van meet af aan
gedragen

Gebouwencomplex hotel Stellingwerff-Waerdenhof.

door een groep. In 1979 werd inderdaad de ‘VZW Vrienden van het Stadsmuseum’
in het leven geroepen. De Raad van Beheer bestaat uit Hasselaren met diverse
achtergrond, maar met eenzelfde voorliefde voor het plaatselijk verleden. Ze werden
gekozen uit een steeds groeiende algemene vergadering, waarin alle leden van de
‘Vrienden’ zitting hebben.
Hun startkapitaal was het stedelijk bezit, afkomstig van de vorige musea, aangevuld
met schilderijen van plaatselijke kunstenaars die het stadsbestuur door de jaren heen
verworven had.
Omdat een museum niet zomaar van de ene op de andere dag publieksrijp is,
kwamen de Vrienden aanvankelijk naar buiten met tentoonstellingen waarin
deelaspecten van de verzameling aan bod kwamen. De eersteling was ‘Hasseltse
uithangborden en gevelstenen’ in 1979. Daarna volgden: ‘Hasseltse Harmonies en
Fanfares’ (1980), ‘Hasseltse munten’ (1980), ‘Herkenrode 800 jaar’ (1982-1983),
‘Het Elfde Linieregiment in Hasselt’ (1984), ‘75 jaar Vliegveld Kiewit’ (1985),
‘Aanwinsten 1985’ (1986), ‘Meester Herman Van Der Ryst en het Collegium
Musicum te Hasselt’ (1986), ‘Rosalie Laudy, een amateurfotografe. Een confrontatie
met Blanckart’ (1986), ‘Het klassieke en Romantische orgel in maquettebouw’ (1986),
‘Aanwinsten 1986’ (1987), ‘De grauwzusters in Hasselt’ (1987), ‘Van Trekken en
Duwen’ (1987), ‘Herkenrode in tekeningen van Jac. Leduc’ (1988), ‘Graven naar
graven’ (1989), ‘Schatten van de Virga Jesse’ (1989), ‘Kuringen, 750 jaar
Vrijheidsrechten 1240-1990’ (1990), ‘Pierre Cox en tijdgenoten’ (1991), ‘Rederijders
in Limburg’ (1991), ‘Aanwinsten 1990’ (1991), ‘Keramische Voorwerpen’ (1991),
‘Leon Pringels’ (1991), ‘'t Sweert, 10 tekeningen van Steven Wilsens’ (1991), ‘Jos.
Damien en Anne Rutten’ (1991) en ‘Architectuur
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Binnenzicht in hotel Stellingwerff, 1ste verdieping.

van de dertiger jaren’ (1991).
Telkens gingen de tentoonstellingen gepaard met een verzorgde catalogus. Die
droegen sterk bij tot de sensibilisering van het Hasselts publiek voor het eigen
verleden. De financiële instellingen waar de tentoonstellingen plaatsvonden,
verleenden als sponsors evenzeer een belangrijke bijdrage tot het welslagen van het
museum in wording.
Een eerste hoogtepunt greep plaats in 1982, het jaar waarin Hasselt de 750ste
verjaardag van zijn stadsrechten vierde, toen het Museum zijn deuren opende. Een
eerste onderkomen werd gevonden in het ‘Oud Gasthuis’ waar men een hele reeks
enge ziekenkamertjes verbouwd had tot ruime museumzalen. In hetzelfde gebouw
kreeg ook het Nationaal Jenevermuseum zijn eerste voorlopige huisvesting.
Na zeven jaar gestage groei kon het Stadsmuseum in 1989 eindelijk zijn intrek
nemen in zijn definitieve thuis, het statige herenhuis Stellingwerff-Waerdenhof aan
de Maastrichterstraat. Bij die gelegenheid werd het omgedoopt tot Museum
Stellingwerff-Waerdenhof. Deze luisterrijke naam kreeg een verduidelijkende
ondertitel, die tegelijk een soort programmaverklaring is: Stedelijk museum voor
kunst en geschiedenis van de stad Hasselt en het graafschap Loon.
Ondanks de uitbouw van een personeelskader blijft de inbreng van de ‘Vrienden’
zeer groot. Op de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Beheer, waarbij ook
de schepen van cultuur en het diensthoofd van de culturele dienst aanwezig zijn,
wordt het beleid bepaald dat door het museumpersoneel verder wordt uitgevoerd.
De Stad draagt de grote kosten als infrastructuur, personeel en aankoop van prijzige
museumvoorwerpen, terwijl de Vrienden met de inkomgelden en de opbrengst van
de museumwinkel en de cafetaria de courante kosten dekken en kleinere aanwinsten
doen. De aankopen van de Vrienden worden onmiddellijk aan de Stad, i.c. het
Museum geschonken.
De formule met veel vrijwilligerswerk - die ook in de andere stedelijke musea
wordt toegepast - blijft na ruim 10 jaar nog steeds succesvol, maar mag geen rem
zijn op een verdere uitbreiding van het personeelskader.

Het museumgebouw
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Het huis Stellingwerff-Waerdenhof draagt een rijke geschiedenis in zich. De dubbele
naam verwijst naar twee - ook vandaag nog - duidelijk te onderscheiden bouwfasen
die samen een monumentaal geheel vormen.
Het Waerdenhof is in de 17de eeuw opgetrokken in een sobere, naar het Maaslands
neigende, barokstijl, maar werd in de 18de eeuw deels herbouwd. Van de
oorspronkelijke U-vorm blijven slechts twee zijden overeind, sinds het poortgebouw
in de 19de eeuw moest wijken voor het imposante ‘hotel’ Stellingwerff. Dit gebouw
valt vooral op door de sterk gelede en zwaar geprononceerde gevel die culmineert
in een meer dan één meter brede kroonlijst.
De vroeger omsloten binnenplaats ligt tegenwoordig met één zijde open, na de
afbraak van aanpalende woningen bij de aanleg van de Guido Gezellestraat in het
interbellum. Hierdoor werd de vroegere geslotenheid van het gebouw doorbroken
en krijgt de bezoeker een historisch niet bedoelde kijk op de binnenplaats.
Tegelijkertijd heeft men nu van in het gebouw een beter zicht op de stad, hetgeen de
restaurateur handig in zijn museumconcept verwerkt heeft.
Doorheen hun geschiedenis werden deze gebouwen bewoond door adellijke en
aristocratische Hasseltse families. In de 17de eeuw kwam het Waerdenhof in het
bezit van ridder Jan Renier de Geloes, burgemeester van de stad, die naar aanleiding
van de herbouw zijn wapenschild, samen met dat van zijn echtgenote Maria van
Daelem, op het gebouw liet aanbrengen boven het dakvenster.
In de tweede helft van de vorige eeuw, kort na de bouw van het hotel aan de
Maastrichterstraat, kwam het huis in bezit van de jonge advocaat Guillaume
Stellingwerff, een telg van een van de meest vooraanstaande Hasseltse families. Hij
werd burgemeester van de stad en later voorzitter van de rechtbank. Zijn ongehuwde
dochter Juliette was de laatste bewoonster van het gebouw. Het eerste kunstwerk dat
de bezoekers in het Museum aantreffen is haar portret. Zij lijkt hen als gasten in haar
huis te willen verwelkomen.
Kort na de Eerste Wereldoorlog verwierf de Stad het gebouw en bracht er o.m. de
Stedelijke Tekenacademie in onder. Toen deze in 1980 het pand verliet, werd besloten
er het - toen nog herop te richten - museum in te huisvesten.
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Architect Herman van Meer stond voor een moeilijke maar uitdagende opdracht: een
historisch en beschermd gebouwencomplex dat eeuwenlang als privé-woning
gefungeerd had, moest herdacht worden tot een museumgebouw met een uitgesproken
publieke functie. Dit bracht voor de hand liggende problemen met zich mee: de
ruimtes waren doorgaans te klein, de toegankelijkheid was verre van optimaal, zeker
omdat er een niveauverschil is tussen de verdiepingen van het huis Stellingwerff en
het Waerdenhof. Bovendien moest er in het erg onderkomen gebouw doorlopend
gekozen worden tussen restauratie en renovatie.
Het resultaat - trouwens bekroond met de Eerste Provinciale Monumentenprijs mag er wezen: de ontwerper heeft vaardig de slaafse historiciteit en de naakte
moderniteit vermeden. Al van bij het binnenkomen ervaart de bezoeker de mengeling
van de vroegere grandeur (de inkomruimte, de spiegelzaal, het stucwerk...) en de
functionele heraanpassing (frisogende museumwinkel, makkelijke toegankelijkheid,
enkele toetsen hedendaagse kunst...). Waar nodig zijn de ruimtes vergroot en de
verlichting geoptimaliseerd. Elke ruimte is verschillend, maar schenkt aan de
museumvoorwerpen steeds eenzelfde kwaliteit van presentatie.
Eén van de grootste uitdagingen was de immense zijgevel van het huis
Stellingwerff. De blinde muurmassa - ontstaan na afbraak van de aanpalende
gebouwen - is opengewerkt met een glazen erker tot een expressief en uitnodigend
geheel. Niet toevallig is deze geslaagde innovatie ook het logo van het Museum
geworden.
Als complement bij het gebouw hoort een tuin. Deze groene ruimte in het centrum
van de stad fungeert als terras voor de cafetaria, als forum voor openluchtconcerten
en in de toekomst vermoedelijk als lapidarium.

De verzameling
Vanuit de kerncollectie die de Stad in zijn bezit had, is het Museum verder gestadig
uitgebouwd. Door een actieve aankooppolitiek konden talrijke objecten verworven
worden die op één of andere wijze met Hasselt of Loon te verbinden zijn. Het
belangrijk aantal schenkingen zijn een blijk van vertrouwen dat de Hasseltse bevolking
in haar Museum heeft.
Het eigen bezit wordt aangevuld met verschillende permanente bruiklenen: de
belangrijkste zijn die van de kerkfabriek van St.-Quintinus en O.-L.-Vrouw, de
Grauwzusters en de rederijkerskamer ‘De Rode Roos’.
Om de bezoekers een klare kijk te schenken op de verzameling, zijn de objecten
gegroepeerd rond zeven ‘kapstokken’: Porselein - Keramiek; Archeologie; Loons,
Luiks, Limburgs; Rederijkers; Sociaal, Economisch, Cultureel; Kerk - Religie en
Beeldende Kunst.
De tentoongstelde voorwerpen klimmen zeer ver terug in de tijd. Op het einde van
de laatste ijstijd, terwijl de bodem en het klimaat langzaam opwarmden, bezochten
kleine groepen prehistorische jagers geregeld de Demervallei. Zij sloegen er hun
zomerkampen op aan de oever van de rivier, van haar bijrivieren of zelfs op droge
duinkoppen in de valleien. Diverse zulke kleine kampementen werden in de
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Demervallei tussen Hasselt, Schulen en Herk-de-Stad ontdekt. Ook in de Hasseltse
deelgemeente Stevoort vond men aan de oevers van de Herk resten van zo een
basiskamp. Zoals uit achtergelaten vuursteenschilfers en enkele werktuigen blijkt,
herstelden ze er hun jachtgetuig of scherpten het aan.
De eerste sporen van een permanente bewoning dateren van ca. 3000 v. Chr. Bij
het begin van de 20ste eeuw werden op het grondgebied van het huidige Hasselt,
o.a. in de wijken Kiewit, Trekschuren, Godsheide en De Helle, artefacten in vuursteen
en ook enkele gepolijste stenen bijlen teruggevonden, die ons wijzen op de
aanwezigheid van de voorhistorische mens.
Uit de 6de eeuw v. Chr. werden aardewerk en afvalkuilen van een nederzetting
uit de ijzertijd in Stevoort teruggevonden,

Torenmonstrans 1286.

Vlaanderen. Jaargang 42

186
terwijl enkele Romeinse relicten aan het licht kwamen in Henegauw, Kuringen en
in de Hasseltse binnenstad.
Veel van deze vondsten gingen in de loop der jaren evenwel opnieuw verloren of
vonden hun weg naar andere musea, zoals het het geval is met enkele gouden,
waarschijnlijk Karolingische sieraden, die zich thans in de Kon. Musea in Brussel
bevinden.
Het museum Stellingwerff-Waerdenhof toont dan ook slechts enkele van de oudere
archeologische vondsten. Het resultaat van recent bodemonderzoek bij het Prinsenhof
in Kuringen, waar ooit een burcht van de graven van Loon stond die later tot residentie
van de Luikse prinsbisschoppen omgebouwd werd, krijgt meer aandacht.
Van in de 13de eeuw was Hasselt reeds de feitelijke hoofdstad van het graafschap
Loon geworden, dat vanaf 1366 als een eigen entiteit deel uitmaakte van het
prinsbisdom Luik. Op het grondgebied van het huidige Hasselt lag de residentiële
burcht van de Loonse graven in de omgeving van de door hen gestichte abdij van
Herkenrode (1182), die de oudste cisterciënzerinnenabdij van de Nederlanden was.
Meerdere stukken uit het museum herinneren aan deze vroege geschiedenis van Loon
en Herkenrode. Een topstuk daaronder is de torenmonstrans die in 1286 door een
Parijse edelsmid vervaardigd werd in opdracht van Helwigeis van Diest, priorin te
Herkenrode. Deze monstrans, de oudst gekende ter wereld, werd van in de 14de eeuw
nauw verbonden met het destijds in Herkenrode bewaarde Hl. Sacrament van Mirakel.
De kerkelijke kunstschatten in het museum werden rijkelijk aangevuld met
zilverwerk afkomstig uit de Hasseltse Onze-Lieve-Vrouwekerk en verbonden met
de eeuwenoude verering van de Virga Jesse. Merkwaardig is eveneens een zilveren
begijnenschotel uit 1623. Een degelijke verzameling Loonse en Luikse munten,
waarvan een groot aantal in Hasselt geslagen, verwijzen naar de economische
bedrijvigheid in stad en gewest. Daarvan getuigt eveneens de uitzonderlijke
verzameling oude uithangborden en gevelstenen die het museum rijk is.
Van in de 18de eeuw bloeide de jeneverproduktie in Hasselt op, waardoor de stad
iets meer industriële allures kreeg en ook nevenindustrieën ontstonden. De
jeneverindustrie zelf krijgt in het museum slechts geringe aandacht, vermits het
Nationaal Jenevermuseum in Hasselt juist dat aspect van het economisch verleden
in de kijker stelt. De voornaamste nevenindustrie, nl. produktie van porselein en
keramiek, krijgt daarentegen in het Museum Stellingwerff-Waerdenhof een speciale
belichting.
Na een eerste slechts zeer tijdelijk gelukte poging om in 1890 een porseleinfabriek
op gang te brengen, richtten enkele welvarende Hasseltse jeneverstokers in 1895 de
‘Manufacture de céramique décorative’ op. Het bedrijf raakte vooral bekend door
allerlei siervoorwerpen in Art Nouveau-stijl en decoratieve muurpanelen. Een aantal
kunstenaars, waaronder Fernand Toussaint (1873-1956) en Jos Damien (1879-1973)
leverden ontwerpen. Na de Eerste Wereldoorlog produceerde deze keramiekfabriek
nog hoofdzakelijk grote series geglazuurde tegels voor sanitaire ruimten, o.m. in de
Kempische steenkoolmijnen. De produktie werd gestaakt in 1954. Vooral uit de
eerste twintig jaar van het bestaan van de fabriek toont het Hasseltse museum een
rijke selectie vazen en siervoorwerpen. Tevens zijn een aantal ingekleurde
ontwerptekeningen van keramische tegelpanelen uitgestald.
Het rijke Hasseltse verenigingsleven uit deze en vorige eeuwen is vooral
vertegenwoordigd met een aantal kunstwerken uit de schatkamer van de Koninklijke
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Maatschappij voor Muziek en Rethorika ‘De Roode Roos’, waarvan het ontstaan tot
rond 1500 terug te voeren is en die dus één der oudste nog bestaande Hasseltse
genootschappen is.
Een aparte afdeling is gewijd aan schilderkunst uit de 19de en 20ste eeuw. De
Hasseltse schilders halen doorlopend een behoorlijk peil en participeerden, zij het
vaak op enige afstand, in de algemeen geldende tendensen in de kunst. Godfried

Hannapbeker 1652.
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Guffens (1823-1901) is een prominent vertegenwoordiger van het
19de-eeuwse-academisme; zijn gave portretten getuigen van een groot technisch
vakmanschap. De landschapschilderkunst is vertegenwoordigd in het werk van Djef
Anten (1851-1913). Hij schildert kunst om de kunst en zet een voorzichtige stap van
het realisme naar het impressionisme. Paul Hermans (1898-1972) is de laatste
oorspronkelijke vertegenwoordiger van het traditionele landschap. Pas met Pierre
Cox (1916-1974) ontdoet de Limburgse kunst zich van haar heimatgebonden
thematiek. Zijn krachtig werk toont het moderne leven, in roze en blauwe tinten. Een
hele generatie kunstenaars, verenigd in Helicon, werd door zijn lichtend voorbeeld
bevrucht.
Het werk van deze gevestigde waarden wordt stelselmatig aangevuld met kunst
van de recentste lichting Hasseltse kunstenaars. Daarnaast richt het verwervingsbeleid
zich ook op grafiek en op moderne kunst van elders. In deze laatste sectie treft men
werk van o.m. George Grard (1901-1984), Laurens Bisscheroux (o 1934) en Frans
Minnaert (o 1929) aan.

Huis van cultuur
Een museum is meer dan een verzameling voorwerpen met historische en/of
esthetische waarde in een aangepast kader. De dynamiek van een museum komt
trouwens meer tot uiting in de randactiviteiten dan in de kernopdracht die de vaste
collectie is.
De belangrijkste activiteiten zijn uiteraard de tijdelijke tentoonstellingen. Sinds
1982 werden er meer dan 20 georganiseerd. Hierbij werd niet enkel ingegaan op de
Hasseltse (kunst)geschiedenis (bv. Herkenrode 800 jaar) (1982), de Grauwzusters
te Hasselt (1987), Jos. Damien en Anne Rutten (1991), maar ook op de hedendaagse
kunst (verschillende tentoonstellingen in samenwerking met de Stedelijke Academie).
Er wordt ook ingegaan op minder courante kunstvormen: glaskunst, ex-libris,
keramiek, architectuur... Ten slotte probeert men in te pikken op de historische en
artistieke

Pierre Cox, blauw tafereel, olie op doek, 151 op 251 cm.

actualiteit, zoals bij de tentoonstelling rond ‘Het Sweert’, naar aanleiding van de
restauratie van deze beschermde vakwerkbouw op de Grote Markt.
Elke eerste zaterdag van de maand wordt er door een specialist ter zake één
kunstwerk uit de museum verzameling in de kijker gesteld. Naar aanleiding van deze
lezing wordt er steeds een begeleidende brochure gepubliceerd. Langzaam maar
zeker zal de collectie wetenschappelijk ontsloten worden en zal hieruit een
volwaardige museumcatalogus groeien.
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Naast de plastische kunsten worden ook andere artistieke uitingen in het Museum
gepromoot. Zo zijn er vaak muzikale optredens in de akoestisch goed klinkende
museumzalen of in de tuin als het weer het toelaat. Gastronomie kwam reeds enkele
keren aan bod onder de vorm van een brunch en mode was volop aanwezig in een
flitsende modeshow.
Het Museum organiseert ook culturele uitstappen voor de leden van de ‘Vrienden’.
Zij krijgen trouwens waar voor hun lidgeld: naast gratis toegang en uitnodigingen
op alle activiteiten, ontvangen ze ook elk jaar een speciale kunstuitgave. Al de
activiteiten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief, die driemaandelijks met de
andere stedelijk musea uitgegeven wordt.

Perspectieven en uitdagingen
Tien jaar na de opening van het Museum moet er getracht worden met dezelfde
dynamiek verder te werken als in de pioniersjaren en niet te vervallen tot het
clichébeeld van een stofferig bejaardentehuis voor voorwerpen. Een belangrijke
uitdaging is de uitbreiding van de verzameling. Het wordt alsmaar moeilijker
(historische) stukken te vinden die onbetwistbaar in verband te brengen zijn met
Hasselt of Loon; op schilderijen, klokken en keramiek na, zijn de meeste voorwerpen
niet gesigneerd of gemerkt en is hun betrokkenheid met de stad of de omgeving door
omzwerving in de kunsthandel verloren gegaan. Bovendien heeft de vernieuwde
belangstelling voor het eigen verleden, waar het Museum een belangrijke rol in
gespeeld heeft, aanleiding gegeven tot een gevoelige en soms onredelijke prijsstijging
van ‘Hasseltse’ voorwerpen. De animatie in het museum moet een blijvende
aantrekkingskracht zijn voor de bezoekers. Twee groepen moeten hierbij speciaal
geviseerd worden: enerzijds moeten diegenen die het museum al bezocht hebben en
‘het dus al gezien hebben’, tot een hernieuwd bezoek aangezet worden, anderzijds
moet de grote groep mensen die nog nooit een museum bezocht hebben door
drempelverlagende activiteiten uitgenodigd worden.
Het Museum moet ook een vaste plaats zien te verwerven in de wetenschappelijke
wereld, door een constante kwaliteit van presentatie, activiteiten en publikaties.
Na meer dan een decennium voorbeeldige samenwerking tussen het Stadsbestuur,
het museumpersoneel en de VZW is er aan de chronische verwaarlozing van het
eigen verleden een definitief einde gekomen: het museum is uitgegroeid tot een bron
van culturele verrijking voor de eigen bevolking en een belangrijke attractiepool
voor toeristen.
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Het Gallo-Romeins Museum te Tongeren en de archeologie
Robert Nouwen
Inleiding
In september 1991 startten op bevel van de Provincie Limburg de bouwwerken voor
een nieuw Gallo-Romeins Museum. De conceptvorming voor dit nieuwe museum
was tevens de directe aanleiding om nieuwe ideeën rond opdracht en werking van
een dergelijke instelling te ontwikkelen. Het artikel dat wij U hier presenteren is dan
ook niet het resultaat van een doorgedreven lectuur van wetenschappelijke publikaties
omtrent museologie en archeologische musea. Het werd wel gesteld vanuit de ervaring
in en talrijke gesprekken rond de uitbouw van een nieuw archeologisch museum.
Talrijke musea in de 19de en 20ste eeuw ontstonden uit de verzamelwoede of de
passie van particulieren. Voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum was dit niet
anders. Dit had tot gevolg dat musea op de eerste plaats instellingen waren waar een
verzameling vergaard, bewaard en beheerd werd. Tevens functioneerden zij als
wetenschappelijke instituten. Ten slotte voelde men ook de behoefte deze collecties
voor een ruimer publiek tentoon te stellen en hierrond, met het oog op de verheffing
van het volk, een educatieve werking te ontwikkelen.
Tijdens de 2de helft van de 20ste eeuw kwam hierin verandering. De moderne
kunst en haar methoden hebben hierin zeker een rol gespeeld evenals de media en
het cultuurtoerisme.
Dit heeft tot gevolg dat de hedendaagse musea uit hun voegen barsten, niet zozeer
vanwege de groeiende collecties, maar vooral door de behoeften en het gedrag van
de bezoeker die niet langer een museum aandoet om te leren, maar vooral om te
ontmoeten, te denken, te wandelen, te leren, te kopen, te eten,... Musea worden een
plaats van cultuurconsumptie en zijn bijgevolg niet langer het geprivilegieerde terrein
van de wetenschapper. De modale, geëmancipeerde bezoeker heeft de musea
ingepalmd.

Het oud Politiehuis: vitrine met de grafinhoud van de tumulus van Sint-Huibrechts-Hern (verloren
sedert 1918).

In deze context dient men zich bijgevolg te bezinnen over de opdracht van een
archeologisch museum. Informatieoverdracht, recreatie, kwaliteit zijn immers
bepalende aspecten van de museumopstelling en tentoonstellingen geworden. De
ontwikkelingen die hier ruw geschetst werden, hebben dan ook uiteraard hun invloed
uitgeoefend op de groei en de uitbouw van het Gallo-Romeins Museum.

Het Gallo-Romeins Museum: historiek en collectie
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In Haspengouw bewaart Limburg nog de monumentale en bovengrondse getuigen
van zijn Gallo-Romeins verleden. Tongeren, met zijn monumentaal (bodem-)
patrimonium getuigt samen met het omringende platteland van een verdwenen
beschaving, waarvan de invloed op onze maatschappij nu nog steeds niet kan
overschat worden.
Dit oudheidkundig erfgoed heeft altijd veel interesse weten te wekken. Het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum is aldus organisch gegroeid uit het Romeinse
cultuurgegeven. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat reeds lang voor
de Tweede Wereldoorlog talrijke oproepen ten gunste van een degelijke conservering
en ontsluiting van de archeologische verzamelingen die tot dan toe slecht gehuisvest
werden, de provincie ingestuurd werden. In 1854 werd de verzameling gehuisvest
op de tweede verdieping van het huidige stadhuis. Vandaar verhuisde zij
achtereenvolgens naar Moerenpoort, de kelders van het stadhuis (1906), het oud
politiehuis en het voormalig Dominikanerklooster (1921-1945).
Het voormalig Provinciaal Gallo-Romeins Museum is één van de eerste initiatieven
die het Provinciebestuur van Limburg sedert de jaren 50 genomen heeft met het oog
op het stimuleren van het culturele leven in de Provincie. In directe relatie met de
naoorlogse wederopbouw en economische expansie werd het cultuurbeleid in de
jaren 50 bepaald door de doelstelling om de geestelijke en materiële getuigen uit ons
verleden te bewaren. Voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum betrof dit het
archeologisch patrimonium van Limburg van de prehistorie tot de vroege
middeleeuwen. Deze instelling is bijgevolg als cultuurhistorisch museum met de
archeologie als werkterrein, gegroeid uit dat cultuurbeleid van de jaren 50, binnen
het ruimer kader van de sector cultuurconservering van de Provincie Limburg.
Dit is in het kort de geschiedenis van het voormalige museum met het inhoudelijk
concept, zoals toen geformuleerd, op de achtergrond. Het is duidelijk dat op dat
ogenblik de werking zeer sterk collectiegericht werd gezien, waarbij de aandacht in
hoofdzaak ging naar de conservatie en expositie van het object.

Problematiek
Welke zijn de opdrachten van een hedendaags archeologisch museum?
De algemene belangstelling voor archeologie groeit in een snel tempo. In dat kader
bestaat een duidelijke nood aan een
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Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in de Kielenstraat: de ‘prehistorie’ toestand 1989.

informatie- en publikatiebeleid evenals samenwerkingsprojecten in een breder museaal
verband. Bovendien heeft het verenigingsleven onder impuls van jonge
afgestudeerden, nood aan een geëigend platvorm.
Ook het brede publiek legt onder invloed van de media en het toerisme nieuwe en
bredere verbanden. Dit noopt tot een meer communicatieve werking en een hogere
kwaliteit aan presentatie.
Ten slotte werden de gemeentebesturen op het vlak van de archeologische
opgravingen actiever. Vandaar een grote vraag naar begeleiding en ontsluiting, een
provinciale archeologische en museale werking.
De opdracht van een hedendaags archeologisch museum is bijgevolg tweevoudig.
De publieksgerichte en educatieve werking moet tot doel hebben de bezoekers te
informeren over het archeologisch patrimonium en hen te sensibiliseren tot een
positieve attitude. Hierdoor alleen kan men tot een ware archeologische
monumentenzorg komen.
Op de tweede plaats dient een archeologisch museum, zoals dit van Tongeren, de
zorg te dragen voor zowel roerend als onroerend archeologisch erfgoed. Hiertoe is
de uitbouw van een centraal depot, verbonden aan een documentatiecentrum
onontbeerlijk.

Museologische ontsluiting en educatieve werking
Sedert het ontstaan van deze instelling heeft het begrip ‘museum’ een belangrijke
evolutie doorgemaakt. Nieuwe krachtlijnen werden uitgezet, nieuwe
museumconcepten zagen het licht. Musea leggen zich niet langer enkel toe op het
vergaren, bewaren, conserveren en bestuderen van cultuurpatrimonium, gekoppeld
aan tentoonstellingen en educatieve programma's. Het museum dient bovendien een
cultuurcentrum, vertaald naar het Gallo-Romeins Museum, een archeologisch centrum
te zijn. De opdracht van een archeologisch museum bestaat er derhalve in de
archeologie te duiden, verbanden te leggen met het archeologisch erfgoed en het
cultuurhistorisch patrimonium, relaties te leggen met collecties in binnen- en
buitenland. Bovendien dienen hier cultuur-toeristische actieplannen ontworpen te
worden die de ontsluiting van het archeologisch erfgoed van een regio moet mogelijk
maken.
Een uiterst belangrijke factor in de ontwikkeling van archeologische musea is
bovendien het feit dat onder impuls van de mentaliteitsgeschiedenis, waaraan de
Franse historische school met vooraanstaande historici, zoals F. Braudel en J. Le
Goff een bepalende bijdrage leverden, andere accenten in het historisch onderzoek
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werden gelegd. Niet langer waren politieke en krijgsgeschiedenis de maatstaven voor
de historiografie. De kennis van de totale mens in al zijn facetten werd de betrachting.
Dit is uiteraard ook duidelijk merkbaar in de doelstellingen die het hedendaagse
archeologisch onderzoek zich stelt. Vanuit die nieuwe invalshoek wil ook het
Gallo-Romeins Museum de situatie van de hedendaagse mens ten opzichte van zijn
voorouders in tijd en ruimte helpen bepalen, historisch relativeren en actuele reflectie
over het verleden bieden.
In het museum valt de publieksgerichte werking uiteen in vier elementen: attractie,
collectiepresentatie, studie, cultuurtoerisme. Traditionele opdrachten gaan samen
met nieuwe en vernieuwende functies. Het museum is niet enkel een plaats waar
collecties bestudeerd worden en aan een breed publiek gepresenteerd, al dan niet met
educatieve programma's. Het museum wordt bovendien meer en meer een attractie
die initieert in een bepaald thema en een schakel in het cultuurtoeristisch aanbod.

De attractie
De attractie van het Gallo-Romeins Museum heeft tot doel de bezoeker in vervoering
te brengen, hem mee te sleuren in het

De Gallo-Romeinse pentagon-dodecaëder.
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Situlae en cista a cordoni, afkomstig van de Rieten te Meeuwen-Gruitrode (foto IAP).

avontuur en het mysterie van de archeologie. Dit avontuur wordt gesymboliseerd
door een object uit de eigen collectie, de pentagon-dodecaëder. De waas van
geheimzinnigheid die over dit voorwerp hangt, biedt enorm veel ruimte voor fantasie.
Het gegeven laat toe de bezoeker in de juiste gemoedsgesteltenis te brengen om de
permanente collectie op een gefascineerde wijze te ontdekken.

De collectiepresentatie
De presentatie van de collectie zowel in de permanente opstelling als tijdelijke
tentoonstellingen, schept de directe voorwaarde voor een kwaliteitsvolle en
publieksgerichte werking. Aan de basis van de museumpresentatie dient een voor
iedereen herkenbaar thema te liggen. Voor het Gallo-Romeins Museum werd
geopteerd voor het begrip kolonisatie. Inderdaad, België, en ook Limburg, is steeds
een regio geweest waar stammen en volkeren kwamen en gingen. Van de prehistorie
tot de vroege middeleeuwen werd dit gebied door groepen mensen bezocht, vaak
vreedzaam, vaak ook met geweld. Deze mensen hebben telkens hun materiële sporen
nagelaten. Mogen wij dit gebeuren kolonisatie noemen? Mogen wij deze personen
kolonisten noemen? Kolonisatie is heden ten dage in feite een zeer eng begrip. Het
verwijst naar het inplanten van bevolkingsgroepen binnen een vreemd gebied, het
stichten van kolonies. Dit is zeker niet altijd het geval. Het is derhalve goed terug te
gaan tot het Latijnse woord colere: bebouwen, bewerken (agrum); wonen, bewonen
(terras); verzorgen, zorg dragen voor, koesteren, in stand houden; vereren, aanbidden
(deos).
Vanuit deze begripsomschrijving kan men duidelijk meer vragen stellen: wie waren
deze migranten? van waar kwamen zij? wat deden zij met het land dat zij in bezit
namen? hoe verhielden zij zich tegenover de oorspronkelijke bevolking? hoe woonden
zij? welk waren hun gewoonten? welk zijn de materiële getuigen? enz. Het verhaal
van de permanente collectie is het verhaal van de voortdurende ‘kolonisatie’ van een
regio. De talrijke migraties, de wijze waarop deze migranten zich hier hebben
gemanifesteerd en eventueel de reactie van de autochtonen hierop vormen de rode
draad, de structuur van de permanente opstelling. Voorwaar een bijzonder actueel
thema!
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Het Gallo-Romeins Museum is een archeologisch museum. De archeologie en het
archeologisch patrimonium in Limburg staan centraal. De materiële nalatenschap
vormt samen met het thema kolonisatie het uitgangspunt, de ruggegraat van het
verhaal. Iedere migratie, iedere kolonisatiebeweging heeft een heel eigen erfgoed
nagelaten. De karakteristieken kan men vaak aflezen uit het object dat eens als
gebruiksvoorwerp of zelfs sierstuk in een maatschappij fungeerde. Zij materialiseren
de culturele veranderingen die zich in de loop der eeuwen hebben voorgedaan.
Uiteindelijk vertelt de archeologie het verhaal van de verschillende
kolonisatiebewegingen. Hieraan verbindt men traditioneel een ruim gamma van
activiteiten die alle onder de noemer educatieve werking kunnen geplaatst worden.
De educatieve werking van het Gallo-Romeins Museum bestrijkt een ruim werkterrein
dat evenwel nog weinig te maken heeft met de vroegere bekommernissen

Graf 99 van het Zuidwest-grafveld te Tongeren.
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betreffende ‘opvoeding’ en ‘volksverheffing’. Men kan werkelijk poneren dat de
instelling breekt met een dergelijke educatieve werking. Niet dat gidsen zouden
ophouden groepen in de collecties in te wijden of dat er niet langer nog programma's
voor het onderwijs zouden samengesteld worden. Integendeel! Wel veronderstelt
deze geactualiseerde educatieve werking een degelijke pedagogische en
psychologische aanpak die resoluut het schoolse voorbeeld vermijdt. De tijd dat aan
klassen kant en klare formules werden aangeboden is definitief voorbij wegens de
toenemende complexiteit van de leerprogramma's en de zinloosheid ‘an sich’ van
dergelijke ondernemingen.
De educatie in museaal verband profileert zich meer en meer als een fundamenteel
communicatieve werking met als één van de belangrijkste doelstellingen het schenken
van informatie op basis van gerichte vragen. In dat licht verzorgt de instelling bv.
niet langer zelf klasbezoeken, maar verschaft zij aan de leerkracht die informatie en
die middelen die hij nodig acht om een zinvol bezoek voor zijn leerlingen uit te
werken.

Studie en onderzoek
Ter ondersteuning van de studieopdracht beschikt de instelling over een goed uitgerust
documentatiecentrum waar de opname en verwerking van informatie betreffende de
archeologie van West-Europa en vooral België wordt gecentraliseerd. Dit
documentatiecentrum zal ook voor het publiek opengesteld worden. Het wenst zich
in de toekomst te profileren als een studiecentrum voor jonge onderzoekers en
geïnteresseerden.

Cultuurtoerisme
Haspengouw is nog geen ‘must’ voor de toeristische industrie. De regio bezit nog al
de voordelen van de ongereptheid.
Hierdoor biedt Haspengouw nog authenticiteit, de mogelijkheid van het ontdekken,
van een figuurlijk avontuur.
Het Gallo-Romeins Museum zal één van de belangrijke aantrekkingspolen van
het cultuurtoerisme in Limburg worden. Maar anderzijds zal de instelling door haar
cultuurtoeristische uitvalsbasis aan de bezoeker de mogelijkheid bieden Haspengouw
en Limburg te exploreren. Het Gallo-Romeins Museum is als behoeder van het oudste
erfgoed van Vlaanderen uitermate geschikt om te fungeren als informatiecentrum
voor een bezoek aan de regio.
Concluderend kan men stellen dat de publieksgerichte opdracht van een hedendaags
archeologisch museum in het kader van archeologische monumentenzorg tweevoudig
is:
- informeren van de bevolking over het belang van het archeologisch
patrimonium, archeologische sites en onderzoek en over de archeologische
projecten zelf;
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-

sensibiliseren van de bevolking zodanig dat een attitude tot stand komt waaruit
belangstelling voor en besef van de waarde van het archeologisch patrimonium
tot uiting komt. Deze waarde heeft niet enkel een wetenschappelijke en
cultuurhistorische betekenis, maar bevat ook een toeristisch en economisch
aspect.

De tumulus langs de Romeinse Kassei te Koninksem.

Heeft een dergelijk museum een wetenschappelijke opdracht?
Het Gallo-Romeins Museum is géén wetenschappelijke instelling en de instelling
richt zich niet op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Wel maakt zij voor
haar werking gebruik van de bestaande wetenschappelijke methoden.
Daarom is het wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk voor het museum als
borg voor de geldigheid van het potentieel aan informatie en de degelijkheid van een
verantwoorde programmatie. De wetenschappelijke opdracht van de instelling bestaat
hierin dat de inventarisatie, de conservatie en de documentatie betreffende de collectie
en het Limburgs archeologisch patrimonium gebeurt op een wetenschappelijk
verantwoorde basis. De doelstelling ligt in het mogelijk maken van het
wetenschappelijk onderzoek.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor het archeologisch patrimonium is het
bovendien noodzakelijk dat de instelling een archeologische dienstverlening
ontwikkelt. De doelstelling ligt in het opsporen, inventariseren, beheren en ontsluiten
van archeologisch erfgoed. Hiertoe dient gestreefd te worden naar een zinvolle
samenwerking tussen alle organisaties en instanties die op het vlak van de archeologie
actief zijn. Voor Limburg denken wij vooral aan het IAP en het Labo voor Prehistorie
van de KULeuven.
Vanuit een conserveringsbeleid dat ontstaat uit de zorg voor een
cultuurpatrimonium in een breder maatschappelijk perspectief worden bijgevolg een
aantal specifieke taken opgenomen.

Een centraal depot
Een archeologisch museum zoals het Gallo-Romeins Museum draagt niet enkel een
verantwoordelijkheid ten overstaan van
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de bezoeker, maar ook tegenover het archeologisch patrimonium. Dit patrimonium
maakt enerzijds deel uit van de collectie van het Gallo-Romeins Museum. Anderzijds
bevindt het zich bij gemeenten, archeologische en heemkundige verenigingen,
privaatpersonen of nog in de bodem.
Het Gallo-Romeins Museum dient dit erfgoed te beheren. In dit licht dient een
aangepaste depotwerking ontwikkeld te worden waarbij tevens de rol van
moederfunctie in een centraal depot dient opgenomen te worden. Het Gallo-Romeins
Museum heeft hier een coördinerende opdracht ten overstaan van de private en locale
collecties. Men kan zich immers niet veroorloven deze verzamelingen te verwaarlozen
en daardoor verloren te laten gaan.
Het idee van een centraal depot is, in tegenstelling tot dit van het archief,
onvoldoende ingeburgerd en geaccepteerd. Al te vaak stelt men vast dat particulieren,
maar ook locale instanties, vastklampen aan collecties die zij niet kunnen ontsluiten,
noch op toeristisch vlak voor het brede publiek, noch voor het wetenschappelijk
onderzoek. Ook op het vlak van het technologisch beheer heeft dit al te vaak negatieve
gevolgen.
Als archeologisch archief schenkt een centraal depot aan navorsers en studenten
de mogelijkheid tot materiaalstudie. Voor een wat ruimer publiek kan een dergelijke
depotwerking ontsloten worden door een studiecollectie. Hier is het belangrijk dat
een nauwe band gecreëerd wordt tussen depot, studiecollectie en
documentatiecentrum, tussen depot en documentatiecentrum, tussen object en
document. Men dient bijgevolg aandacht te schenken zowel aan de geschreven
documentatie (boeken, tijdschriften, enz.) en de iconografische documentatie (foto's,
dia's, videobanden, beeldplaten, enz.) als aan de materiële documentatie (sites,
objecten, archeologische dossiers). Eén restrictie mag in dit kader evenwel gemaakt
worden. Niet alle documentatie zoals archeologische dossiers en kaarten kunnen
voor iedereen onbeperkt toegankelijk zijn.
Tevens kan een dergelijk centraal depot een belangrijke rol spelen in de
dienstwerking aan musea, locale verenigingen en

Een Romeinse straat in de Kielenstraat te Tongeren (foto IAP).

Het nieuwe Gallo-Romeins Museum.
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besturen bij de organisatie van tenstoontellingen, activiteiten, enz. die een promotie
voor archeologisch onderzoek betekenen en op die wijze het publiek sensibiliseren.

De architectuur
Tot slot nog een woord over de architectuur en het gebouw. De voormalige instelling
kampte op het materiële vlak met een aantal belangrijke problemen.
Op de eerste plaats kende het museum een nijpend plaatsgebrek, zowel wat de
tentoonstellingsruimten voor de permanente collectie betreft en de tijdelijke
initiatieven als voor wat de depotruimten betreft. Bovendien bleek reeds dat het
veranderende gedrag van de bezoeker ook aanleiding gaf tot ruimtegebrek.
Op de tweede plaats kon men vaststellen dat de zalen niet langer geëigend waren
voor een hedendaagse museumfunctie vooral door hun onpraktische schikking.
Ten slotte was de architectuur erg verwarrend en ontbeerde iedere
museumuitstraling.
Ook het feit dat het nieuwe Gallo-Romeins Museum in een historische stadskern
wordt ingeplant, aan de voet van de gothische O.-L.-V.-Basiliek en romaanse
kloostergangen, heeft op architecturaal vlak consequenties. Het heeft geen zin om
met dergelijke pure vormen van architectuur trachten te concureren door de
aanwending van één of andere historiserende stijl voor de bouw van het nieuwe
museum. De enige correcte oplossing ligt in de confrontatie tussen het
bouwpatrimonium uit het verleden en een moderne kwaliteitsarchitectuur. Dit ontwerp
van de architectenbureaus De Gregorio & Partners en M. Jaspers voor het nieuwe
Gallo-Romeins Museum past op die wijze in een breder kader voor cultuurbeleid
waarbij Tongeren op gebied van de architectuur de poorten van de 21ste eeuw opent.
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Besluit
Het feit dat in Tongeren een museum van een dergelijk gehalte kan gebouwd worden
over de jaren 1991-1994 is geen vanzelfsprekend gegeven. Niettemin is dit toch een
verheugend gegeven dat dankzij de financiële steun van de Europese gemeenschap
(Efro) en het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap de Provincie
Limburg in staat wordt gesteld dit museum te realiseren. Het bewijst in ieder geval
dat er ondanks alles nog steeds aandacht bestaat voor inhoudelijke projecten die door
een zekere visie gedragen worden en die de mogelijkheid in zich houden kwaliteit
aan een bepaalde stad en streek toe te voegen. Dit is voor het Gallo-Romeins Museum
zeker waar zowel op het vlak van de cultuurconservering als op het vlak van het
cultuurtoerisme.
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wij huldigen / wij gedenken
Kunstschilder
Raoul Haerens
Eerste Ereprijs 25e Grand Prix International de Wallonie

Op de 25e Grand Prix International de Wallonie behaalde Raoul Haerens de Premier
Prix d'honneur élite internationale in de categorie ‘olieverfschilderijen’ met zijn doek
‘Ballerina’. Tevens mocht hij de Schaal Schepen Lucien Cariat in ontvangst nemen
op het Stadhuis van Charleroi in aanwezigheid van de minister van de Waalse Cultuur
en de burgemeester van Charleroi. Aan deze prijskamp werd deelgenomen door 190
exposanten uit binnen- en buitenland. Op 30 januari 1993 werd datzelfde werk ook
reeds bekroond met de ‘Médaille Vermeil’ met erediploma van Spectraal Gent. En
eerder dit jaar kreeg Raoul Haerens de ‘Prijs Talens’ waarvoor 70 deelnemers (die
hun werk anoniem moesten indienen) aantraden.
Raoul Haerens werd geboren op 6 december 1937 in Wakken. Hij volgde
schriftelijk onderwijs aan de A.B.C.-tekenschool en bekwaamde zich verder bij
Eduard Declercq uit Sint-Martens-Latem en Ghislain Swimberghe uit Brugge. Hij
is medestichter van de Kunstkring Dentergem, ondervoorzitter van de Kunstkring
‘Wenghina’ uit Wingene en actief lid van diverse kunstkringen uit de streek.
(Heulstraat 17, Hille, Zwevezele-Wingene).
Guido Lams

Kunstschilder Victor Renty 70

Victor Renty werd geboren in Oostende, verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders
naar Antwerpen en leek voorbestemd voor een carrière in de muziekwereld. Hij
studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium bij Emmanuel Durlet
en Karel Candael en behaalde er eerste en tweede prijzen notenleer, klavier en
harmonie. Toch ‘bekeerde’ hij zich in 1956 tot de schilderkunst. Renty beoefent de
picturale kunst als een plastisch avontuur waarin hij bestendig zoekt naar kleuren en
vormen. In zijn talrijke doeken - olieverven, pastels en aquarellen - is de poëzie nooit
veraf. Niet ten onrechte noemt men Victor Renty in kunstmiddens de lyrische schilder.
De reden hiervoor ligt zo voor de hand: muziek beïnvloedt zijn veelzijdig werk. Bij
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de ontleding van zijn schilderijen merkt men op dat hij klanken en tonen op doek
zet. Alhoewel twee aparte kunsttakken, muziek en schilderen zijn door en met elkaar
verweven. Opmerkelijk zijn de talrijke pianotoetsen die hij in kleur omzet door het
aanwenden van kleurentampons, verfstippen. De kleurrijke toetsen zijn een equivalent
van de dansende noten op de notenbalk. Logisch dat een aantal doeken namen
meekregen die verwijzen naar de muziek: prelude, adagio, pianissimo, largo, con
brio... Dit leidt tot figuratieve en abstracte schilderijen dan weer tot abstracte figuratie
waarin het koloriet in ontelbare schakeringen aanwezig is. Dikwijls zoekt de schilder
het licht in zijn tableaus. Het oeuvre van Victor Renty oogt enigszins melancholisch.
Op zijn best is de kunstenaar in de landschappen waarvan hij de opbouw nauwgezet
overlegt. Dat resulteert in een intimistische sfeer, die de zeer persoonlijke werkwijze
van Renty weergeeft. Tot zijn geliefkoosde onderwerpen behoren de
berglandschappen, eerder een zeldzaamheid onder de beeldende kunstenaars. Met
heel veel tederheid schildert hij indrukken uit de streek rond de Semois. Als aquarellist
geeft Renty zijn voorkeur aan de etherische aquarel waar hij ten overvloede
teer-vervloeiende, bruine tinten aanwendt. Van zijn ‘blauwe’ periode in de jaren
1960-1970 evolueerde de kunstenaar in de jaren tachtig naar het expressionisme met
muzikale klemtonen en werd zijn werk minder figuratief. De verdiensten van zijn
echtgenote Aline Krols in de successen van Victor Renty zijn niet onbelangrijk. Van
Victor Renty kan men zeggen dat hij een romanticus is. En dat geldt zowel voor de
schilderijen als voor de muziek. (André Uilenslei 56, 2900 Schoten)
Ugo Verbeke

Musicus
Ernest van der eycken 80

Tekening Carl-Alex.

Ernest van der Eycken werd geboren in Antwerpen op 23 augustus 1913. Hij
studeerde aan het conservatorium in Antwerpen waar hij verschillende bekende
figuren uit het Antwerpse muziekleven als leraar had: Jan Broeckx, Karel Candael,
Lodewijk De Vocht, Edward Verheyden... Daarna was hij nog een tijdlang
privéleerling van August De Boeck (contrapunt en fuga) en van Paul Gilson
(orkestratie). Vanaf 1930 was hij altviolist in zowat alle belangrijke Antwerpse
orkesten (o.a. in de KVO, de Dierentuinconcerten...) en in een aantal
kamermuziekensembles. Intussen volgde hij nog cursussen aan de Internationale
Dirigentenschool in
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Salzburg bij Clemens Krauss en Joseph Marx. Van der Eycken dirigeerde een tijdlang
in de KVO en hij was gastdirigent van de Filharmonie van Antwerpen en de BRT,
maar als dirigent was hij vooral actief met het door hem gestichte Filharmonisch
Kamerorkest van Antwerpen en met het Orkest van Jeugd en Muziek Antwerpen
(1963-76). Daarnaast was hij van 1952 tot 76 leraar viool en kamermuziek aan de
muziekacademie van Ekeren. Hij zetelde in verschillende belangrijke organisaties
die zich inzetten voor de belangen van de componist: Sabam (1952 raadslid, later
secretaris, van 1974 tot 90 gelegeerd bestuurder), CeBeDeM (documentatiecentrum
Belgische muziek), Unie van Belgische Komponisten, Cisac (Confédération
Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs). Hij was verder
muziekadviseur van de provincie Antwerpen (tot 1983) en vanaf 1977 lid en in 1987
voorzitter van de Koninklijke Academie van België.
Zijn opuslijst bevat enkele orkestwerken, de opera Elckerlyc (1963-66) en verder
liederen, koormuziek, werk voor harmonieorkest, kamermuziek. Daarbij is zijn
voorkeur voor strijkinstrumenten een terugkerend gegeven, gaande van zijn Poëma
voor strijkorkest (1937) over Twee Strijkkwartetten (1941-42), Symfonie voor
strijkorkest (1967) tot ‘Twee melodieën voor cello en piano’ (1992). Zijn taal toont
degelijke vakkennis en is overwegend te karakteriseren als gratievol, lyrisch en rijk
aan intimiteit. Zoals zovele van zijn generatiegenoten in Vlaanderen bleef hij
traditiegetrouw componeren: klassieke structuren en romantische expressie kenmerken
zijn stijl, al gebruikt hij sporadisch wel eens een harmonisatie met ‘moderne’ procédés
uit de eerste decennia van de 20ste eeuw (Quinten Matsijslei 42, Bus 6, 2000
Antwerpen)
Hendrik Willaert

In Memoriam
Jeanine Behaeghel

Jeanine Behaeghel: één van de 12 tekeningen in bezit van de Stad Brugge.

Jeanine Behaeghel (Brugge 12 februari 1940 - 7 mei 1993) heeft in haar korte
leven een intense artistieke activiteit ontwikkeld. Kunst en leven waren bij haar op
een onnavolgbare wijze één. Grafica, schilderes, beeldhouwster. In die volgorde.
Zij werd opgeleid aan de Academie voor Schone Kunsten van Brugge (1956-59),
waar Albert Setola een van haar leraren was, voorts aan de Staatliche Hochschule
für bildende Künste in Düsseldorf (1959-62) en aan het Royal College of Art in
Londen (1963-64).
Haar vroegste werk lag helemaal in het vlak van de functionele grafiek
(advertenties, affiches, lay-out, boekomslagen, foto's, folders, gelegenheidsgrafiek,
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kalenders, catalogi, logo's, briefpapier, enz.), voortreffelijk en altijd baanbrekend
uitgevoerd voor bedrijven, uitgeverijen (Desclée De Brouwer, Orion, Lannoo,
Verbeke-Loys, Davidsfonds), voor verenigingen en privépersonen. Vooral haar vele
werk voor het Brugse theater de Korrekelder (logo, invitatiekaart, affiche,
programma's) blijft onovertroffen. Al deze grafiek was altijd af en doordacht. Altijd
ook een evenwichtige oefening tussen zakelijkheid en verbeeldingskracht, tussen
functie en kunst. Na tien jaar gaf zij dit grafische werk op om verwoed en voor goed
onder te duiken in de omgang met de zuivere lijn, de vrije tekening. ‘Ik beschouw
de momenten die ik tekenend doorbreng tot de gelukkigste van mijn leven’ getuigde
zij in de ‘Belijdenis’, neergeschreven (p. 41) in het sublieme boek over haar dat
verscheen een maand voor haar dood. Hoeveel honderden tekeningen zij aldus
realiseerde, steeds in één beweging van pols en hand, is nauwelijks nog te achterhalen.
De Stad Brugge kocht in 1991 twaalf van deze grote tekeningen (50 × 60 cm) aan
(zie ill.). Ze zijn geëxposeerd in de gang naar de Biekorf-theaterzaal in Brugge.
Duidelijk is hier hoe de lijn de enige kracht is waaruit alles vloeit, waarmee alles tot
een sluitende synthese wordt neergeschreven. Aan de basis van deze ‘plastische
stenogrammen’, zoals ze zelf deze tekeningen noemde, ligt een dynamiek die
voortdurend de impulsen en de grillen van de verbeelding volgt.
Toen was zij ook al aan het schilderen gegaan, even precieus, zij het veel beheerster.
Figuren, koppen vooral verschenen in deze witte, grijze schilderijen met hier en daar
een stipje blauw of rood en altijd met ronde, ovalen of elliptische vormen.
Logischerwijze werd rond 1985 de volgende stap gezet naar de sculptuur, eerst kleiner
werk in brons (zij maakte er 39), daarna grotere formaten in marmer (13). Van deze
laatste heeft zij het beeldje ‘Penelope’ aan de Stad Brugge geschonken; het werd
bestemd voor de binnentuin van de Biekorf-stadsbibliotheek.
Het boek over Jeanine Behaeghel (27 × 27 cm, 108 blz., Uitg. Stichting Kunstboek,
Blankenbergse Steenweg 14, 8000 Brugge, 1.850 BEF) is net zo perfect afgewerkt
en verzorgd als de vele drukwerken die zij zelf ontwierp. Jeanine Behaeghel heeft
maar een twaalftal tentoonstellingen van haar werk georganiseerd. Vele werden
ingeleid door Gaby Gyselen, die bij uitstek de kenner werd van haar kunst. Hij nam
dan ook de eindredactie van dit boek op zich en publiceerde er drie van zijn teksten
over deze lijnenlasso's en over die subtiele schilderijen waarin soms silhouetten van
de tekeningen terug te vinden zijn. Over de sculpturen is een korte tekst van de artieste
zelf opgenomen, waarin zij stelt dat haar vormen langzaam groeien en dat vele zelfs
nooit de eindmeet bereiken.
Deze kostbare monografie, die met schitterende foto's geïllustreerd werd, zal in
lengte van jaren getuigen van dit edel en eerlijk kunstenaarschap, dat helaas veel te
vroeg werd afgebroken.
Fernand Bonneure

In Memoriam
Albert François
Dirigent/cultuurpromotor
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Albert François werd op 23 januari 1915 in Kortrijk geboren, overleed op 20 februari
1993 in Waregem waar hij op 27 februari 1993 werd begraven.
Wanneer een goed mens ons verlaten heeft, past het dat wij zijn beeld levendig
houden. Niet om dat heengaan steeds weer te bewenen, doch om een klaarder inzicht
te krijgen in
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die persoonlijkheid, wiens levenswerk moet bewaard worden in onze dankbare
herinnering.
Geboren in Kortrijk, in een familie die de muziek lief had, kwam Albert François
na de paasvakantie in 1945 naar Waregem als leraar aan het H. Hartcollege, waar
hij les gaf tot 1967, tot hij tot lesgever benoemd werd aan het Hoger Handels- en
Taleninstituut te Kortrijk. Zijn graad van doctor in de rechten behaalde hij aan de
Katholieke Universiteit te Leuven.
Zijn naam zal onafscheidelijk verbonden blijven met de oprichting en het beheer
van het cultuurcentrum De Schakel, waarvan hij stichtend lid en de eerste voorzitter
was.
Het is dan ook namens al die mensen die jarenlang met Albert hebben
samengewerkt dat wij aan Mevrouw François en aan heel de familie onze oprechte
en christelijke deelneming aanbieden.
Omwille van zijn overtuiging en zijn ervaring was hij ook de aangewezen persoon
om de stichter en eerste ondervoorzitter te worden van de Federatie van Vlaamse
Erkende Culturele Centra.
Als ondervoorzitter van de cultuurraad bleef hij graag contact houden met de vele
aangesloten verenigingen. Op zicht kon men vermoeden dat Albert een ‘denker’ was,
dat hij iemand was die kon luisteren, iemand die een voorbeeld was van beschaafd
taalgebruik en slechts hoge tonen kende in de muziek. Karaktertrekken die zorgden
voor een intieme sfeer waarin voluit genieten mogelijk was.
Elk voorstel was dan ook diep doordacht, geschraagd door een gedegen juridische
kennis en tot in de kleinste details uitgewerkt vóór het ter bespreking werd voorgelegd;
voor en tegen werden collegiaal besproken, nadien glashelder samengevat, om dan
beginselvast en met vuur te worden verdedigd.
Wij horen niets dan zang en muziek bij het lezen van de vele verenigingen waarvan
hij stichter, voorzitter of dirigent was. Albert sprak een universele taal: die van de
muziek.
De koor-activiteiten genoten wel een zekere voorliefde en dat kwam reeds tot
uiting in Leuven tijdens zijn studententijd.
Hier bij ons was hij een tijdlang de toegewijde dirigent van het Gemengd Koor
Gavergalm; maar ook buiten Waregem was hij bekend om zijn inzet voor het
koorleven en zo lag hij dertig jaar geleden aan de basis van de stichting van de
Vlaamse Federatie van Jonge Koren. Toen een Provinciale Afdeling werd opgericht
werd hij ook daar de voorzitter tot zijn zoon Karel hem opvolgde in die functie.
Als opvoeder en begeleider was het dan ook haast vanzelfsprekend dat hij grote
aandacht schonk aan de Jeugd- en Kleutermuziekschool die hij hielp oprichten en
waarvan hij de eerste voorzitter werd.
Een rijkgevuld leven is beëindigd - maar in onze herinnering blijft het beeld van
die ‘denker’ die zoveel gerealiseerd heeft. De geluiden zijn er niet meer... de stemmen
zijn verstomd doch vreugde blijft om al het schone dat geweest is.
‘Nu voel ik dat er diepe stilte komt
In die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
Niet wie je was, en ook niet wat je zijt.’

Albert... ‘in Paradisum deducant te Angeli. Chorus Angelorum te suscipiant.’
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Jozef Vanryckeghem

In Memoriam
Emiel Verlinde
Kunstschilder

Emiel Verlinde overleed te Brugge op 20 april 1991. Hij werd er geboren op 15
januari 1917. Een goede vriend en groot kunstenaar ging van ons heen. Om zijn groot
kunstenaarstalent, zijn onuitputtelijke inspiratie en zijn filosofische kijk op de wereld
werd hij niet ten onrechte ‘den Brugsen Ensor’ genoemd. Emiel Verlinde was een
geliefd man, vooral in kunstmiddens. Hij hield van de mensen en de mensen hielden
van hem. Hij was een kunstenaar, die een vriendschap uitstraalde die eenvoudig en
spontaan was. Door zijn eenvoud, en te veel met anderen begaan, bleef zijn eigen zo
waardevol werk soms op de achtergrond, en miste soms de erkenning die hij hiervoor
terecht verdiende. Emiel volgde aan de Brugse Academie lessen huis- en
decoratieschilderen en daarna plastische kunsten. In 1931 ontving hij de bronzen
medaille, in 1936 de zilveren medaille en hij werd tevens primus van het academiejaar
en laureaat tekenen naar levend model. De mens zou zijn leven lang centraal blijven
in zijn werk. Veel symboliek en wijsheid zijn in zijn werk verborgen, zoveel dubbele
bodems. Zijn interesse voor de kunst van anderen deed hem studiereizen ondernemen,
culturele missies naar Portugal, Polen, Catalonië, Frankrijk en Nederland. Op talrijke
plaatsen trof men zijn werk aan op individuele en collectieve tentoonstellingen, o.m.
te Brugge, Knokke, Antwerpen, Gent, Vinkem, St.-Martens-Latem, Ingelmunster,
Izegem, Le Touquet (Fr.) en in Zoetermeer (Nl.). Emiel Verlinde was lid van
kunstkring Krea Ingelmunster, waar hij mee optrok om in de natuur te schilderen,
mee tentoonstelde en deelnam aan talrijke culturele reizen. Tot op de laatste dagen
van zijn leven was Emiel bijna rusteloos aan het tekenen en schilderen. In onze
gedachten, Emiel, zullen we u altijd zo bezig zien; en ik had het voorrecht, Emiel,
één van je nadere vrienden te zijn en zulke mensen te vriend hebben is zeldzaam.
Het verlies is pijnlijk, maar de herinneringen blijven onvergetelijk (Blekerijstraat
56, 8310 Brugge).
Eddie Verfaille
Mogen we beleefd - toch met aandrang - vragen dat abonnees die verhuizen iedere
adreswijziging onmiddellijk aan de administratie zouden meedelen op het adres:
C.V.K.V. - ‘Vlaanderen’, Lindenlaan 18, 8700 Tielt.
Gelieve telkens - om misverstanden te vermijden - zowel het nieuwe als het oude
adres te vermelden.
We danken u van harte voor uw medewerking!
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Fernand Florizoone en Chris Torfs
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan:
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 Tielt. Behalve naar de gevestigde namen gaat de aandacht in het bijzonder
naar nieuw en creatief talent. Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift
(tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres.
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.

Kapel te Machelen aan de Leie
Bij wandschilderingen van Roger Raveel
I
Water ingebed
contouren, een blinde lijn
verwarring van een ogenblik.
Geen misverstand geen schijn noch
slag op ijzerplaat geen startschot
of geschreeuw
een stofspiraal:
Begin.
Uit chaos groeit wetmatigheid
de grond ligt waterpas hij
riekt naar kalk en droge bonen.
Het tuinhek wordt al uitgezet en
licht klikt aan.
Woorden vallen uit
de duisternis in
losse grepen.

Foto's: Herman.

II
De Heer van zeven dagen
laat vruchtbaar zijn
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geeft vleugelslag aan valk en
gier en haastig komen katten
in verleiding.
Ligusters wijken uit elkaar
voor man en vrouw gedreven
uit het zand. Zij leven.
Met nieuwe longen eten
zij de appels van de bomen
hun ingewanden malen alle
vezels fijn.
Zij worden met namen genoemd. Zij
schuiven rij aan rij het dranghek
uit: teder hun eerste begeerte
aanraakbaar de huid.
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III
Is dit dan Paradijs
waar brem en kruizemunt verpulvert
voor de thee?
Het liefst zou ik hier vluchten:
ik til mijn schaduw op en hoed
mij voor onzekerheden.
Ik wil geen kever zijn in
doodsnood onder planken
rechts en links van mij
een kind, mijn buurman
ik wil niets kwijt
het lichaam noch de medeplichtigheid
ogen oren liefde veel toegankelijkheid
en weten:
uit deze beker
drink ik
wijn.

IV
God heeft zijn hand gespreid
vazal en heer met geest en duif
bevlogen. Het lam staat in de wei, het koren wuift
de nonnen van destijds in
zwart habijt
zij aten langzaam van dit brood.
In de luifel van het
hooggeboomte gaan rillingen door
de tijd:
hier heb ik gewoond
gekeken door het raam naar
koeien in de mist.
Onhandig kom ik steeds terug
mijn vader heeft mijn verzen
onderbroken zijn zieken neergevlijd.
Hijzelf is dood.
Aan de eindstreep van dit landschap
heb ik mijn toevluchtsoord bereid.
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V
Christus aan het kruis
is dit verraad?
Wierook is sinds lang vervlogen
de kribbe leeg en mirre uitgestrooid
het goud een amalgaam voor
dure vingers.
Ik heb geen rouwbeklag geen
lendendoek geen haarband voor
uw wrede wonde
waar blijft mijn mededogen?
Het hart is leeg
het hoofd zo schielijk overleden
de mens is al
zijn hersens kwijt.

VI
Straks gaan wij het leven vieren
Heer, kijk neer op ons
hoe weerloos staan wij hier
de lange halzen uitgerekt
waar zijn de witte waden
en de molensteen?
De balsem voor het hoofd
ontbreekt. Het bitterzoet ontkleurd
bedorven. Geen kraaien op de balk
over paarse heuvels schuren
vledermuizen.
De hemel barst in tweeën.

VII
De tuin is blauw van hyacinten. Nijdig
luidt de klok de kinderen bij elkaar
duiven vliegen aan en af met palmen
in hun bek het paasbrood geurt
naar vers gebak.
Muziek der stille dagen
Bach, Palestrina, Gregoriaans
motetten, jubelzang door
zestien galmgaten:
een spoor
van Dood
naar Leven.
Er is een oog dat alles ziet.
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Foto: Herman.
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar: Robert Declerck Verbondssecretaris
C.V.K.V. ‘Ter Hoogserleie’ Hondstraat 6, 8700 Tielt

Persvoorstelling nr. 244: Antwerpen 93
In de goedgevulde zaal van het Rockoxhuis, Keizerstraat 12, 2000 Antwerpen, werd
op 25 februari 1993 door Karel van Deuren het themanummer ‘Antwerpen 93 Culturele hoofdstad van Europa’ aan de pers en het publiek voorgesteld. Karel van
Deuren en Ugo Verbeke stelden het nummer samen en deden daarbij een beroep op
een schare erudiete auteurs onder wie Marc Dubois, Renaat Bream, Alex Elaut (voor
architectuur), Frans Baudouin (Jacob Jordaens), Godelieve Spiessens (muziek),
Johan Thielemans, Geert Opsomer, Erwin Jans en Walter Merhottein (over theater)
en Emiel Willekens (literatuur). Deze artikels worden voorafgegaan door een
interview dat de samenstellers van dit Antwerpen-nummer hadden met Eric Antonis,
de intendant van Antwerpen 93. Op de persconferentie hield Karel van Deuren
volgende toespraak:
‘Toen de redactie van het tijdschrift Vlaanderen in de zomer van 1991, op voorstel
van Ugo Verbeke, een thema-nummer plande dat zou gewijd zijn aan Antwerpen,
Culturele hoofdstad van Europa, konden wij niet vermoeden dat ook de redacties
van het Nieuw Wereldtijdschrift en Kunst en Cultuur dezelfde inval zouden hebben
gehad. Het thema, en dat was zeer voorspelbaar, is door de drie tijdschriften zeer
verschillend ingevuld. Wat helemaal onvoorspelbaar was in 1991, is de polemische
sfeer die rond A93 is ontstaan. Wat aangekondigd werd als een feest dat een heel
jaar zou duren, is gestart als een soms vrij ordinaire scheldpartij. Een beetje ‘La foire
sur la place’. Het gaat, om het te resumeren, over drie items, die we alle in een
interview met Eric Antonis, de intendant van A93, hebben aangekaart.
Het is handzaam daar even op in te gaan, omdat ik zo het concept van het
Antwerpen-nummer van ons tijdschrift gemakkelijker kan toelichten.
1. Vooreerst werd de ‘philosophy’, het basisconcept van A93, onder schot genomen.
Het is Europees georiënteerd, geconcentreerd

Samensteller Karel van Deuren (Foto: A. Van Daele)

Samensteller Ugo Verbeke (Foto: A. Van Daele)
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op de kunsten met het accent op actuele kunst en zulks met kritische zorg voor
kwaliteit.
De vrees dat Antwerpse/Vlaamse kunst nauwelijks aan bod zou komen op dat
Europese platform is heel snel opgeflakkerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik persoonlijk
daar oorspronkelijk van uit een van de werkgroepen van A93 ook problemen mee
had, zij het niet zozeer met het uitgangspunt dan wel met de invulling.
Intussen is duidelijk geworden dat het Europese concept op een evidente wijze
ook Vlaamse kunst omvat en wel zo dat meteen een kwaliteitsniveau is aangegeven.
Ik zie ook met enige opluchting dat naar aanleiding van A93 talrijke privé
initiatieven gerealiseerd worden die het werk van belangrijke Vlaamse kunstenaars
aan het publiek, een Europees publiek nota bene, voorstellen.
2. Tot de kritiek op het Europese concept behoorde ook de intussen weggeëbde
opstand van de schrijvers, waarop Eric Antonis in ons interview een heel pertinent
antwoord geeft, dacht ik.
3. Een andere, principiële zaak was de fatidieke uitslag van de verkiezingen van
24.11.91, de dag waarop Hugo Schiltz ongetwijfeld de verbijstering van vele
Antwerpenaren vertolkte toen hij voor de televisie zei: ‘Ik ben beschaamd
Antwerpenaar te zijn.’
Plots was Antwerpen een besmette stad geworden en er werd verwacht en gehoopt
dat A93 met dat alarmerende feit rekening zou houden.
Ik hoef hier natuurlijk A93 niet te verdedigen, de manifestatie zal zichzelf wel
verdedigen, maar juist het internationaal georiënteerde concept van Antwerpen
Culturele hoofdstad van Europa lijkt me, samen met de manifestaties met Antwerpse
migranten, een voortreffelijke repliek op 24 november 91. Niet omdat A93 het imago
van de stad een beetje zou oppoetsen, een soort PR-operatie zou zijn, bestemd voor
de buitenwereld, zegmaar de cliënteel van de stad, - maar omdat er dankzij A93 twee
dingen verschijnen.
Primo, wordt het open gezicht getoond van Antwerpen. Ik geloof niet dat je een
arrogant, pretentieus Antwerpenaar moet zijn om te zeggen dat Antwerpen niet dat
bekrompen nest is waarover Van Istendael het heeft. In De Standaard van 13
december 1991 noemt Manu Ruys Antwerpen een overwegend polyglotte, gastvrije
en vriendelijke stad. ‘Zij heeft nooit pogroms gekend, schrijft hij. Zij is altijd een
veilig toevluchtsoord geweest voor dissidenten en ballingen. Aan haar eerste opbloei
werkten de maranen mee, die gevlucht waren voor de katholieke jodenvervolging
op het Iberische schiereiland. De jongste honderd jaar is de expansie van de stad in
hoge mate te danken geweest aan enkele grote families die uit het Rijnland en
Westfalen immigreerden: Nottebohm, Kreglinger, Lemmé, Bunge, Osterrieth, later
Ahlers.
De buitenlandse inbreng, nog steeds Manu Ruys, bleef niet beperkt tot de leidende
burgerij. In de volksbuurten, van het Sint-Andrieskwartier tot de Seefhoek, herinneren
de vele Spaanse familienamen aan warmbloedige penetraties en inpassingen uit lang
vervlogen tijden. De joodse gemeenschap
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Een gemoedelijke babbel tijdens de receptie aangeboden door de KB, met v.l.n.r.: Flor van
Vinckenroye, mevr. F. van Vinckenroye, mevr. Henri Vergote, Dré Vandaele, Henri Vergote (alias
romancier Jaak Stervelinck) en Raf Seys. (Foto: A. Van Daele)

- hoe verschillend ook in godsdienst, kultuur en leefgewoonten - is ingeburgerd in
het stadsleven, ook de visueel zo opvallende groep van de vrome chassidim.
Antwerpen is geen broeihaard van racisme. Een havenstad sluit zich niet af van
de buitenwereld.’ Tot daar Manu Ruys. De verleiding om door te citeren is groot.
Hij had nog kunnen verwijzen naar de Antwerpse frontpartij die in de jaren 20 tot
1933 een grote rol gespeeld heeft in de Vlaamse beweging. A93 sluit aan bij een niet
te miskennen Antwerpse traditie van gastvrijheid en tolerantie.
Secundo, heb ik de hoop dat het oproepen van dat reële imago van Antwerpen als
Europese cultuurstad, ook in een historisch perspectief, een effect van zelfherkenning
zou hebben. Met de parafrase van een citaat van de Leuvense filosofie-professor
IJsseling zou je kunnen zeggen, dat A93 de spiegel kan zijn, als theater, kunstwerk,
muziek, filosofische theorie, waarin facetten van de werkelijkheid van Antwerpen
verschijnen.
Het feestelijke zichtbaar-maken en beleven van openheid en gastvrijheid, van het
samenleven van culturen waarbij ieders identiteit wordt gerespecteerd en als een
recht erkend, - dat kan een dieper en breder effect hebben dan een goed opgebouwde
argumentatie, hoe onmisbaar die ook is voor de politiek, het bestuur van een stad.
Dit is een wat wijdlopige inleiding geworden om tot de presentatie van ons
Antwerpen-nummer te komen, maar ik dacht wel dat ze verhelderend kon zijn.
We hebben de grote rubriceringen van de programmatie van A93 behouden:
architectuur, schilderkunst, muziek, opera en theater, literatuur.
In alle bijdragen wordt gerefereerd naar de gedachtengang waaraan A93 is
opgehangen. Uit de kritische en historische bijdragen blijkt hoezeer Antwerpen
internationale uitstraling gehad heeft en zelf ook in haar cultuur voortdurend door
andere culturen is beïnvloed en verrijkt.
We hopen dat ons Antwerpen-nummer een bescheiden bijdragen is tot Antwerpen,
culturele hoofdstad van Europa, dat eraan herinnert dat de tijden van
onverdraagzaamheid en fanatisme voor Antwerpen tijden zijn geweest van ellende,
uittocht en verpaupering.
Ik dank zeer hartelijk alle medewerkers aan ons Antwerpennummer voor de
kwaliteit van de bijdragen en voor het vertrouwen in ons tijdschrift.’
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Sfeerbeeld: geboeid door de voordracht van Karel van Deuren (Foto: A. Van Daele)

Het Frans Masereel Centrum in Kasterlee
In de ‘Nieuwsbrief/Beeldende Kunst’ (april 1993) van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap lazen we een informatief artikel i.v.m. het Frans Masereel Centrum
in Kasterlee dat we hierbij ten gerieve van belangstellende lezers graag overnemen.
In 1972 werd een voormalig grafisch atelier gekocht door de toenmalige minister
van Cultuur, prof. Frans van Mechelen, met als doel: een centrum voor grafische
technieken inrichten waarin kunstenaars uit de ganse wereld elkaar kunnen ontmoeten,
hun technische vaardigheden beoefenen en uitwisselen, hun artistieke idealen toetsen
en verruimen. Opgericht bij K.B. van 13 juni 1972, kreeg het Frans Masereel Centrum
als belangrijkste opdrachten:
- een werkgemeenschap zijn voor gevestigde en toekomstige grafici;
- bij- en nascholingscursussen organiseren onder leiding van grafische kunstenaars;
- tentoonstellingen van grafisch werk organiseren en zo bijdragen tot een grotere
bekendheid van deze kunsttak.
Om deze opdrachten uit te voeren beschikt het Centrum in Kasterlee over ateliers
en acht studio's voor 4 personen elk, waarin de kunstenaar, al of niet vergezeld, kan
verblijven gedurende zijn werkperiode.
Het grootste atelier bevindt zich in het centrale gebouw en wordt vooral gebruikt
voor lithografie.
Professioneel uitgerust met verschillende drukpersen en bijbehorigheden, kunnen
tegelijkertijd meerdere kunstenaars van de aanwezige accommodatie gebruik maken,
indien nodig bijgestaan door personeel van het centrum. Daarnaast zijn er nog ateliers
die speciaal uitgerust zijn voor o.a. etsen, zeefdrukken enz...
Rond het centrale gebouw bevinden zich ook de kleine verblijfstudio's die
comfortabel uitgerust werden om het verblijf van de kunstenaar ter plaatse zo
aangenaam mogelijk te maken.
Het verblijf in deze studio's moet wel gekoppeld zijn aan een werkperiode in de
ateliers van het Centrum hoewel een verblijf ter plaatse geen voorwaarde is. Voor
een werkverblijf geldt als algemene regel:
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Kunstenaar aan het werk (steendruk) in het Masereel Centrum.

- 2 weken per jaar voor kunstenaars uit België en omringende landen;
- 3 weken per jaar voor kunstenaars die van een ander continent komen.
Wanneer een aanvraag een eerste contact met of een eerste verzoek aan het Centrum
is, moet de kunstenaar een klein dossier bij zijn aanvraag voegen met bij voorkeur
afdrukken van vroeger werk en indien dit onmogelijk is, dia's, foto's en andersoortige
reprodukties van dat werk. Aan de hand van dit dossier kiest de bestuurscommissie
van het Centrum de kunstenaars die optimaal of nuttig gebruik kunnen maken van
de infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap.
Als zijn aanvraag door de Bestuurscommissie gunstig beoordeeld is en hij voor
een werkperiode in het Frans Masereel Centrum in aanmerking komt, kan de
kunstenaar met het secretariaat afspreken welke werkperiode hij wenst en welke
techniek hij/zij tijdens deze werkperiode zal beoefenen.
Een werkperiode kan bovendien gecombineerd worden met een verblijf in een
studio. Het gebruik van de accommodatie is volledig gratis.
Wanneer een kunstenaar reeds in het Masereel Centrum gewerkt heeft, volstaat
voor de volgende besprekingen een schriftelijke aanvraag met vermelding van de
gewenste periode en de grafische techniek die men zal beoefenen.
Na een beslissing van de bestuurscommissie over deze aanvragen, ontvangt de
kunstenaar een bericht of hij/zij al of niet kan komen in de gevraagde periode.

Wegens de grote belangstelling van kunstscholen en academies om in het Masereel
Centrum ervaring te komen opdoen tijdens intense werksessies, werd bepaald dat
hiervoor alleen de finaliteitsjaren in aanmerking komen.
Bovendien wordt in principe jaarlijks de periode tussen de krokusvakantie en de
paasvakantie voor werk in klasverband voorbehouden.
Naast deze organisatie van de werkateliers, organiseert het Centrum ook nog
maandelijks een tentoonstelling die het werk van een grafisch kunstenaar of een
techniek belichten, worden rondleidingen gegeven en kan het publiek tijdens de open
deur dagen kennis maken met de concrete werking van dit centrum.
Verder zijn er jaarlijks ook nog meerdere workshops waar op intense wijze en
onder begeleiding van een gevestigd kunstenaar, toekomstige grafici hun techniek
kunnen verbeteren en hun kennis van het medium kunnen verruimen.
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Het Frans Masereel Centrum is gelegen aan de Zaardendijk 20, 2460 Kasterlee.
Het wordt beheerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Directie Kunst,
Koloniënstraat 31, 1000 Brussel (tel. 02/510.36.47) en staat onder dagelijks toezicht
ter plaatse van mevr. Jenny Caers. Het is dagelijks (behalve op zondag) toegankelijk
van 8.30 tot 16.30 u; de ateliers tot 18.45 u en op zaterdag tot 14.30 u. Voor meer
inlichtingen: 014/85.22.52 (Masereel Centrum).
Mieke Weyns
Bestuur Beeldende Kunst en Musea
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Standpunten
Redactieleden, zowel als lezers kunnen in deze rubriek ‘hun standpunt, hun visie’
i.v.m. actuele kunst- en cultuuraangelegenheden kwijt... vanzelfsprekend onder
hun eigen verantwoordelijkheid. Kopij (in tweevoud getikt) sturen aan het
Redactiesecretariaat Tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6,
8700 Tielt. De redactie houdt zich het recht voor de artikels redactioneel te verwerken,
zonder evenwel aan de kern van het betoog te raken.

Het auteursrecht en de rol van Sabam
Het auteursrecht
De wet van 28 maart 1886 op het auteursrecht moet de auteur beschermen tegen het
gebruik van zijn werk zonder zijn toestemming. Deze toestemming wordt gegeven
tegen een rechtmatige vergoeding.
De massamedia en de reproduktietechnieken hebben zich in de jongste jaren
zodanig ontwikkeld en geperfectioneerd dat deze teksten achterhaald zijn gebleken.
Heel wat wijzigingen en aanvullingen hierop circuleren in het Parlement en naderen
de eindstemming.

Sabam
De burgerlijke C.V. Sabam (Société belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs)
bestaat slechts sinds 1922. Een groot deel van de auteurs en componisten zijn erbij
aangesloten en hebben derhalve hun rechten afgestaan. Dit impliceert dat Sabam de
toestemming geeft tot gebruik en de vergoedingen int, ook in het buitenland. Enerzijds
was het voor de auteurs onbegonnen werk om overal te lande en ver over de grenzen
heen te gaan controleren wat er met hun werk gebeurde. Een auteursrechtelijke
vereniging drong zich op. Anderzijds is het ook voor de verbruiker een gemak om
niet te moeten zoeken naar ondergedoken auteurs om hun toestemming tot reproduktie
te bekomen.
Bij dit alles dringt de vraag zich op of een dergelijke centrale en machtige
auteursvereniging dan ook geen zelfstandig leventje gaat beginnen leiden ver van de
verzuchtingen van zijn auteurs?
De band tussen auteur en Sabam wordt ten dele opgevangen door de gekozen
rechtsvorm van de coöperatieve vereniging. De auteurs en componisten worden
deelgenoten van de vereniging en hebben doorheen de wettelijke organen ook een
bepaald zeggingsrecht. Een duidelijke rem op de doorstroming ligt in het feit dat
alleen de vennoten stemrecht hebben op de algemene vergadering en verkiesbaar
zijn voor de raad van bestuur. Om stagiair vennoot te worden van Sabam moet men
een bepaald bedrag aan auteursrechten ontvangen hebben. Zelfs als men het te
bereiken quorum naargelang het kunstgenre aanpast is er geen vergelijking mogelijk
tussen poëzie, toneel, film, video, klassieke of lichte muziek. Ook al heeft een dichter
de Nobelprijs gewonnen, hij kan de concurrentie niet aan met een Will Tura, die
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dagelijks op radio of cassette te horen is. Een letterkundige die geen toneel geschreven
heeft of niet verfilmd is, wordt nooit vennoot en blijft dus een tweederangsfiguur
voor Sabam.

De inning
Opdat een auteur in aanmerking zou komen voor inning moet hij verplichtend zijn
werken aangeven. Wat velen ergert is het feit dat Sabam ook verwacht van de auteurs,
dat zij zouden opgeven waar ze een lezing houden en waar ze optreden. Sabam
verwacht van de auteur dat hij/zij verklikker zou spelen. Sabam van zijn kant is niet
geabonneerd op bv. literaire tijdschriften om te controleren wat er op de boekenmarkt
verschijnt.
Deze inning wordt uitgevoerd door een 17-tal agentschappen verspreid over het
gehele land, die voor de verbruiker dan optreden als een soort van politiedienst voor
het innen van de reproduktierechten. Wat de biezondere belastingsinspecties
sporadisch doen, is voor deze agentschappen dagelijkse kost. Het contact met de
verbruiker komt derhalve biezonder onsympathiek over. Met radio en T.V. kan
gemakkelijk een globale overeenkomst gesloten worden zonder dat de gebruiker
daar enig ongemak van ondervindt. De organisator van een concert, een filmavond,
een lezing of een amateurstoneel weet niet goed waar hij aan toe is. De tarieven zijn
niet voldoende doorzichtig. De agentschappen kent men niet. Over informatie beschikt
men niet. Een kunstvriendelijke campagne moet dringend opgezet worden bij de
gebruiker, die niet te pas en te onpas moet lastig gevallen worden door de agenten
van Sabam. Een vriendelijk klimaat van inning zou de auteur uiteindelijk ook ten
goede komen.
Raoul M. de Puydt
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In en om de kunst
Alleen maar zuilen...
Het ‘Campo del Sole’ aan het Trasimeno-meer (Italië)
Umbrië is een voor de kunstliefhebber boeiende merkwaardigheid rijker. In Tuoro,
aan het Trasimeno-meer, in de streek waar Hannibal de Romeinen versloeg, hebben
zevenentwintig levende kunstenaars uit de meest verscheidene landen ieder een eigen
variante geleverd op het thema dat sinds de vroegste steenhouwbewerkingen
onophoudelijk een functionele of esthetische betekenis heeft gehad: de zuil. De zuilen
zijn als spil van een groene zone in spiraalvorm opgesteld, op gelijke afstand en met
gelijke hoogte (± 4,5 m). Als middenas een stenen tafel om te (be-)rusten, mogelijks
te discussiëren. Deze ‘architettura di sculture’, zoals de initiator het noemt, vormt in
totaal een uitzonderlijk plastisch ensemble samenhoudend door het thema. Iedere
zuil staat evenwel zonder relatie met haar geburen, er is geen ritmische opgang, de
intervallen hebben geen metrische betekenis, niets doet aan muziek denken. De
‘spiraalomwandeling’ laat toe elke zuil langs iedere kant te bekijken.
Iedere beeldhouwer hieuw zijn variante in totale vrijheid uit, maar de opdracht moest
verwezenlijkt worden in de pietra serena die uit de groeven bij Tuoro wordt gewonnen
en al eeuwen werd gebruikt voor gebouwen in Siena, Assisi, Pienza. Deze pietra is
een weerstandskrachtige natuursteen met een dubbelzinnige kleur, tussen donkergrijs
en heldergrijs, met iets van het zeewater en iets van de aarde. Die kleur hangt af van
het licht, waarin het uur, de zon, de lucht, de regen meespelen, en ook van de
schaduwen die de beeldhouwer er door zijn vormen in wekt. Subsidiair mochten
andere grondstoffen ingevoegd worden.
De Griekse en Romeinse architectuur is hoofdzakelijk bepaald door het patroon
van de zuil. Maar behoudens uitzonderingen zoals de votiefkolom in de Tholos van
Delphi, of de zuil van Trajanus in Rome, gaat het om stuttende, schragende zuilen,
delen van een architectonische structuur. Hier gaat het om vrije zuilen. Een van de
sprekendste voorbeelden van het type is de zgn. ‘onbegrensde zuil’ van Brancusi,
die in een park van zijn geboorteland staat. Het is een oneigenlijke benaming, het
idee is er, maar het is niet te verwezenlijken. De steeds dezelfde modulus herhalende,
hoogslanke zuil zonder kapiteel moet ergens ophouden. Bovendien hangt haar idee
ook af van een weidse ruimte rondom deze zuil, waarin niets haar bedoeling mag in
de weg staan. De antieken hebben deze begrenzing aanvaard en dat is juist de
betekenis van het kapiteel.
De beeldhouwers van de Campo del Sole, voltooid in 1990, hebben tussen de concrete
materie en de abstracte vorm steeds een mentale intentie geschoven, waarbij ook
historische herinneringen en natuurobservatie tussenkwamen. We willen hier enkele
varianten van naderbij bekijken.
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De zuil van Valeriano Trubbiani. (Foto: J. van Ackere)

Het dichtst bij de oermaterie blijft P. Liberatore. De stukken lijken zo uit de groeve
gehouwen, zonder enige afwerking ter plaatse gebracht, en met klauwvormige brokken
in de aarde gehecht. Contrastrijk is het ruwe stuk tegen een nogal vlakke schacht
geplaatst. De Siënees M. Berrettini heeft op zijn fijngegleufde zuil als kapiteel een
ruw stuk, zo uit de heuvels rond zijn geboortestad opgehaald, een soort terugblik op
de achteraf bewerkte materie. Cordelia von den Steinen (Bazel) dacht aan de komeet
van Halley, hieuw een ster in het kapiteel en een andere komeetkern aan de basis.
Ernaast liggen de gebruikte werktuigen.
De zuil van de Duitser F.V. Marten wijst niet naar omhoog maar naar beneden.
Ze lijkt als getroffen door een soort meteoriet die ze uiteen schuurde en waarvan een
brokstuk nog tegenaan ligt, als contrast uit het Amiata-gebergte overgebracht. Het
is een soort anticolonna.
Bij R. Bigi (ver-)valt de zuil in het pittoreske. Hij koos als kapiteel een wolk door
een bliksemschicht doorboord en waaruit regenstelen vallen. Bovenop duikt een
halve maan. Het kapiteel van de Deen J. Sørensen doet aan een van die vogels denken
die uit het riet van het Trasimeno-meer opschieten. Nog duidelijker wijst V.
Trubbiani's zuil op een idealisering van de moerasvogels die hij ter plaatse moet
geobserveerd hebben. Het kapiteel loopt op een snavel uit, in
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het basement zijn de klauwvliegen van een zwemvogel verwerkt. De vleugels zijn
gedrukt tegen de schacht waarover een spiraal van punten loopt.
Ook het plantaardige is in het artistiek concept betrokken. Het is duidelijk dat
tegenover de totale vrijheid van de steenhouwer ook de willekeurige visie en het
persoonlijk opvangen van de toeschouwer staat. Mij doet de variante van A. Oste
ongewild aan een bundel asperges denken door twee (bronzen) touwen
samengehouden, met wortelingen als basement en de eetbare (!) koppen als kapiteel.
De ene zal bij de als organisch groeiende zuil van de Noord-Amerikaan Leo Lionni
aan boomschorsstukken denken, een andere aan visschubben. En vaak lijkt in de als
organisch levende zuil het menselijke betrokken. In de schurftige kegel van L. Mainoli
zijn als in een levend lidmaat wratten en navels en deuken te zien. Men zou kunnen
zeggen: de zuil is ‘vlees’ geworden.
Bij vele varianten is een symbolisch erotisch element aanwezig. Aldus bij de zuil
van A. Giardini die phallisch aandoet, bij F. Somaini, waar het vrouwelijke plastisch
herkenbaar is. Tussen het vrouwelijke vruchbaarheidssymbool (beneden) en het
phallisch mannelijke (boven) schakelde de Peruviaan J. Roca-Rey
verbindingspinakeltjes. C. Nivola plaatste op een zuivere zuilsteel als kapiteel een
holle schelp waarmee de aan zijn oorsprong gehechte, in New York wonende Sardiniër
op de moederschoot wees. Verborgen erotiek steekt ook in de zuil van P. Cascella
die de totem van de schacht door twee samenknijpende vormen als kapiteel overhuift.
Al dan niet allusie op de militaire gebeurtenissen waarvan de Trasimenooevers getuige
waren, het kapiteel van I. Balder heeft de vorm van een krijgershelm.
Het duidelijkst figuratief onder deze zuilen is de variante van de Brit J. Tilson:
het opschrijven van griekse lettertekens, aan een homerische hymne ontleend, is niet
semantisch bedoeld

Vooraan: de zuil van Joe Tilson. (Foto: J. van Ackere)
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De zuil van Annibale Oste. (Foto: J. van Ackere)

maar wegens de eigen schoonheid van de lettervormen in het steen gegrift. Bovenop
staat als kapiteel een bebaarde kop (zelfportret?). De Japanees K. Azuma leende aan
zijn zuil een ideologische, zelfs filosofische symbologie. Met de opeengestapelde
kegels doelt hij op een wil naar als maar hoger (vgl. Brancusi), maar de putten en de
gaten in de kegels moeten op het onvolmaakte van het menselijk streven wijzen.
Andere beeldhouwers houden het bij puur abstracte opvattingen. De in een drieledig
ritme gedeelde zuil van F. Stahly heeft de helderheid van een obelisk. A. Innocenti
heeft naast de pietra serena ook baksteen gebruikt. Zijn kolom benadert de volmaakte
cilinder, volmaakt rond is ze wellicht nooit (vgl. de griekse entasis). Totaal
verschillend: bij N. Carrino zien we acht gesuperponeerde rechthoekige elementen.
Naar aanblik is het de rustigste. Een trapvormig uitgezaagd metaalstuk dient als
kapiteel. Rusteloos integendeel is de zuil van A. De Felice, tot een bijna woeste torsie
of tensie vervormd, meer nog dan de meest complexe schroefzuil uit de barok. Zij
lijkt terug te wijzen naar de boom die als model kon fungeren. Het verst van de
klassieke conceptie van de zuil komt de megaliet van G. Pomodoro die blokken
opstapelt in alle mogelijke richtingen, een ervan ligt schuin, als omgevallen over
boombasten. Op een soortgelijke wijze heeft I. Nagasawa een aantal polygonale
schijven op elkaar geplaatst, alweer in tegenspraak met wat een kolom hoort te zijn.
Tenslotte is het thema tot zijn eenvoudigste vorm of liever vormeloosheid gereduceerd
met het ‘expressieloze’ parallelipipedum van M. Staccioli.
En zo hebben met dit moderne ‘Stonehenge’ een aantal ‘steenhakkers’ hun
belangstelling of hun verzet tegenover een bepaalde materie gestalte gegeven. Het
nu voltooide Campo
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del Sole wordt een blijvende expositie, een synthese van actuele antwoorden op een
eng omschreven en toch onuitputtelijk thema. Er is een en ander aan te merken. Onze
indruk is dat de kolommen te dicht bij elkaar staan. Denkt men aan de veelkleurige
marmerzuilen die bijv. in sommige Italiaanse crypten te zien zijn (vooral in Apulië),
dan kan men het geheel van een grijze eentonigheid vinden. Iets anders nog: het
Campo is slechts door een enge groene zone van de naburige camping gescheiden
en is vrij toegankelijk. We wilden een bepaalde foto schieten, het kon niet want een
jonge vrouw geleund tegen een zuil was haar pick-nick aan het verorberen en ze had
haar fiets tegen de naburige zuil geplaatst.
Toch is het een uniek initiatief. Vooraleer de catalogus te raadplegen doet men
best eerst zonder enig document, onbeïnvloed en onbevooroordeeld, de wandeling
langs de zuilen: kijken en niets dan kijken. Zo reageert men omtrent deze min of
meer geo-metrische constructies op de ‘thesis’ van de kunstenaar met een eigen
‘hypothesis’.
Jules van Ackere
De catalogus Campo del Sole, Un'architettura di sculture a Tuoro, waaraan we
documentaire elementen voor deze bijdrage ontleenden, is een uitgave van Mazzotta
(Milaan) met medewerking van de Universiteit van Siëna (1990). Hij bevat naast
een historiek van het ontstaan en het verloop van de werkzaamheden op het Campo,
biografische gegevens en een lijst van werken van de kunstenaars, benevens een
interview met ieder van hen.

Een opmerkelijk boek i.v.m. rechtsgeschiedenis en kunstgeschiedenis
P. De Win (ed.), Rechtsarcheologie en Rechtsiconografie. Een kennismaking.
Handelingen van het Colloquium, gehouden te Brussel op 27 april 1990 /
Rechtsarchäologie und Rechtsikonographie. Eine Annäherung. Akten des Brüsseler
Kolloquiums, 27. April 1990, ‘Iuris Scripta Historica’, 5, Brussel, 1992, 137 p., 64
ill.
Zeer terecht luidt hier de ondertitel ‘Een Kennismaking’. Immers, voor de meeste
juristen en historici in dit land geven deze beschouwingen voor het eerst inzicht in
enkele niet strikt theoretische facetten van de bestudering van het recht in het
algemeen. Inderdaad, eigenlijke geschiedenis van het recht wordt bij ons maar heel
uitzonderlijk bestudeerd, vandaar dat wij nog steeds vreemd staan tegenover begrippen
als archeologie en iconografie in betrekking tot het recht.
Het was dan ook een uitstekend maar werkelijk gedurfd idee van Dr. Paul De Win,
om voor het allereerst op 27 april 1990 een colloquium hieromtrent te organiseren
in de Academie te Brussel. De actieve Antwerpse rechtskundige en historicus heeft
overigens ook zelf de redactie verzorgd van dit vijfde deel van de Iuris Scripta
Historica van het Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis binnen de
Academie. En deze ‘Handelingen’ van het colloquium noemen wij meteen gewoon
een onmisbare handleiding voor het praktische ‘beleven’ van beide rechtshistorische
disciplines - en dit ook mede door de 64 boeiende illustraties.
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Op het colloquium waren vier gastsprekers uit het buitenland uitgenodigd, die al
sinds jaren in hun respectieve landen op vele manieren dagelijks bezig zijn met
rechtsarcheologie en rechtsiconografie. Uit Zwitserland kwam Prof. Dr. Louis Carlen,
universiteit Freiburg; uit Polen, Prof. Dr. Witold Maisel, universiteit Poznan; uit
Duitsland, Prof. Dr. Wolfgang Schild, universiteit Bielefeld; en uit Nederland kwam
Mr. Margariet Becker-Moelands, leidster Nederlands Centrum voor Rechtshistorische
Documentatie en Rechtsiconografie (NCRD), Amsterdam. Als laatste sprak de
organisator zelf, Dr. Paul De Win.
Zowat een goede eeuw geleden heeft de Duitse rechtshistoricus Karl von Amira
(1848-1930) het begrip rechtsarcheologie voor het eerst ingevoerd, daarin gevolgd
door zijn landgenoot Claudius Freiherr von Schwerin e.a. Dit maakt Duitsland tot
eigenlijke bakermat van deze tak van de rechtsgeschiedenis, waarvan de beoefening
overigens lange tijd tot de Duitstalige landen beperkt is gebleven.
Intussen is het steeds, en trouwens nú nog, moeilijk gebleken duidelijk en precies
te omlijnen wát de twee disciplines, rechtsarcheologie en rechtsiconografie,
inhoudelijk betekenen. Afgezien nog van het feit, dat ze beide vele raakpunten en
overlappingen vertonen met meer dan één tak van de volkskunde.
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Louis Carlen geeft ons derhalve hier een overzicht van de stand van zaken tot op de
huidige dag, en doet tegelijk een poging tot omschrijving van de problemen
betreffende de doelstellingen en de methodiek van de rechtsarcheologie. Hij signaleert
tevens de resultaten reeds geoogst in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Italië,
Nederland en bij ons.
Dit alles neemt echter niet weg dat de beide termen, zowel rechtsarcheologie als
rechtsiconografie, nog vrijwel nergens in de verschillende lexica noch ook in
rechtskundige naslagwerken voorkomen. - Ook niet in de ‘Historische Inleiding tot
het Recht’, van onze landgenoot, John Gilissen (zelfs niet in de tweede uitgave van
1988).
Witold Maisel heeft zeer recentelijk getracht een definitie te geven van de
rechtsarcheologie, die ongeveer luidt als volgt. Ze is een hulpwetenschap van de
rechtsgeschiedenis, die zich bezighoudt met het opsporen en onderzoeken van
materiële overblijfsels, die in het verleden de concrete functie hadden de zintuiglijk
waarneembare toepassing te zijn van het theoretisch vastgelegde recht. En hij stipt
tegelijk een dozijn zeer eigen doelstellingen aan van de rechtsarcheologie. Hier legt
hij er tevens de nadruk op, dat in deze discipline net zoals in de geschiedenis de
princiepen van de heuristiek en de hermeneutiek eveneens gelden. Hij verzet zich
overigens ook ertegen de rechtsarcheologie te catalogiseren onder gerechtelijke
folklore, of onder de wetenschap volkskunde.
Wolfgang Schild weidt uit over het belang van de beide disciplines,
rechtsarcheologie en rechtsiconografie, voor de bestudering van de rechtsgeschiedenis
van de middeleeuwen. Hierbij verklaart hij vooraf, wát precies dient te worden
verstaan onder de twee termen. De eerste houdt in: het onderzoeken van de bij de
rechtspraktijk gebruikte voorwerpen, alsook de menselijke gebaren aangewend bij
gerechtelijke handelingen. De tweede: het nagaan van de inhoudelijke betekenis van
kunstwerken met betrekking tot het recht - uiteraard zonder enige belangstelling voor
hun esthetiek.

Pieter Bruegel, De ekster op de galg, Hessisches Landemuseum Darmstadt.

Het is bij al deze overwegingen en bedenkingen intussen wel gebleken, dat de
twee kwestieuze disciplines niet enkel rechtstreeks en natuurlijk te maken hebben
met de geschiedenis van het rechts als zodanig, maar dat ze eveneens zeer eng
verbonden zijn met de kunstgeschiedenis, en wel bepaaldelijk met de iconografie in
het algemeen. Het is immers zo, dat sommige repressieve rechtshandelingen
veruiterlijkt werden en in het openbaar vertoond, zodat ieder individu de straf voor
zijn mogelijk verkeerde daden a.h.w. meteen onder zijn ogen openlijk gedemonstreerd
kreeg. Denken we maar alleen al aan de galgen en de raderen, binnen en buiten de
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stadswallen, waaraan en waarop vaak maandenlang de stoffelijke resten van de
geëxecuteerden te zien waren.
Nu, vele soortgelijke straf- en foltertuigen vinden we voorgesteld door befaamde
en minder bekende artiesten, en dit zowel op veel verspreide stadsplannen van eertijds
als op heuse kunstwerken. Buitendien waren er mettertijd eveneens
symboolafbeeldingen van het recht ontstaan, die louter door hun aanwezigheid in
een gebouw of op een bepaalde plaats, deze lokaliteit of ruimte verhieven tot een
‘oord des gerechts’. Dit gold bijvoorbeeld voor een ‘Laatste Oordeel’ of een
‘Rechtspraak van Salomon’. Overigens, al dit hoort even zo goed bij de
kunstgeschiedenis.
Verwezen we zoëven naar de affiniteit tussen de rechtsiconografie en de iconografie
in de kunst, zo biedt Margariet Becker-Moelands ons hier uit de ontzaglijke
verzameling rechtsiconografisch materiaal, dat in het N.C.R.D. te Amsterdam wordt
bewaard - en onder meer zowat zesduizend foto's omvat - een concreet voorbeeld
van het nut van dit archief, en met name voor de bestudering van de Pandecten.
Inderdaad, in 1695 verscheen van de Amsterdamse kunstenaar Romeyn de Hooghe
diens ‘Ars Magna et Admirabilis’, een boekje ten gebruike van studenten die
mnemotechnisch wensten geholpen te worden bij het bestuderen van de Pandecten.
De verluchting

Dirk Bouts (c. 1420-1475), De Rechtvaardigheid van Otho: ‘Smeekbede van de Onschuldige’ en ‘de
Vuurproef’, beide op hout, beide 324 × 182 cm, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België.
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Laatste Oordeel, verluchte bladzijde uit een Latijns Getijdenboek, ca. 1425, 118 × 80 mm, perkament,
bewaard in Grootseminarie van Brugge.

van het werkje bestond uit 64 losse velletjes voorzien van niet minder dan 432 etsen,
die het ‘lezen’ van de diverse titels in de Pandectenboeken moesten mogelijk maken
en vooral... vergemakkelijken ter memorie. Als voorbeeld hier zien we de iconografie
bij de eerste zes voorstellingen in boek 40 - handelend over de verschillende manieren
waarop de ‘manumissio’, d.i. de vrijlating van een slaaf, kon plaatsvinden.
Deze afbeeldingen worden tegelijkertijd getoond en stuk voor stuk vergeleken
met de gesponste voorstellingen op een wel extravagante soort mnemotechnische
hulpmiddelen, nl. gebakken siertegeltjes! - Die waren al een jaar of tien vóór de ‘Ars
Magna...’ bedacht door de Fries Sybrandt Feytama uit Harlingen. Ze hadden echter
nooit feitelijke toepassing genoten...
Bij het zien van dergelijke soort iconografie, ligt het echter wel voor de hand dat
de beschouwer zich dezelfde vragen erover stelt als een kunsthistoricus doet, hetgeen
inhoudt dat hij zich beslist niét zal beperken tot het gerechtelijk aspect ervan alleen.
Hij zal immers tegelijk ook informeren naar maker, tijd van ontstaan, doel, symboliek,
en hij zal zich zelfs het hoofd breken over de effecten die eventueel werden beoogd
voor de niet zuiver juridisch geïnteresseerde...
Tot daar de bijdragen van buitenlanders tot dit colloquium, die ons hebben laten
kennismaken met de stand van het onderzoek in de beide disciplines tot op heden,
in Centraal-Europa en in Nederland.
Ten slotte, voor ons eigen land, geeft ons Paul De Win, binnen een dertigtal
pagina's, een ideale introductie in de materie. Beperkt, hoewel zeer precies, is zijn
overzicht van de toestand alhier tot op de huidige dag. Hij signaleert systematisch,
na Pirenne, de professoren Jan Gessler van Maaseik, Eg. I. Strubbe van Brugge,
L.Th. Maes van Mechelen en J. van Rompaey van Gent. Hierdoor wordt tegelijk
onze aandacht gevestigd op het onontkoombare feit van het voortdurende ineenvloeien
van de gemeenschappeijke grenzen van heemkunde, volkskunde en volkenkunde.
En, geldt dit vooral voor de discipline van de rechtsarcheologie, dan is het eveneens
een factum dat de rechtsiconografie vaak direct aanknoopt bij de kunstgeschiedenis.
Het is dan ook verheugend, dat de auteur als exemplaire casus voor onze streken
het zeer rijk voorziene rechtsarcheologische en rechtsiconografische patrimonium
van Brugge heeft uigekozen; waarbij we uitermate gediend worden door de
beredeneerde keuze van de illustraties.

Vlaanderen. Jaargang 42

Uit deze waaier van zevenendertig voorstellingen kunnen we ons de visu vertrouwd
maken met allerlei rechtsarcheologica van een ver en van een nabij verleden. Dat
alles gaat van concrete realia als gerechtszwaarden en kaken, tot werkelijk
iconografische gerechtsrealia, als Laatste-Oordeelschilderijen en een blankalbasten
fries met het verhaal van de Kuise Suzanna.
Onverwacht bijvoorbeeld is de oude grenssteen vlak onder de ozie van een gewoon
rijhuis in de Peperstraat, die het Brugse grondgebied scheidt van dat van het vroegere
Proostse. Die steen herinnert aan twee gelijkaardige stenen ingemetseld in een huis
aan beide zijden van de straat Ketelvest te Gent. Zij geven eveneens de grens aan
tussen de stad en het vroegere Sint-Pietersdorp, gebied van de Sint-Pietersabdij. Dit
is een coïncidentie die alleszins getuigt voor de uniformiteit van sommige juridische
eigenheden en gewoonten voor heel Vlaanderen.
Dit boek is een primordiale aanrader voor allen die intense interesse hebben voor
ons verleden - en ons heden! - met betrekking tot ons gewezen kostumiere en ons
hedendaagse ‘geleerde’ recht. Dit betekent aldus: voor alle heemkundigen,
folkloristen, juristen, historici en kunsthistorici. En... ze zullen het niet bij deze ene
‘Kennismaking’ laten!...
Juliaan de Ridder
Uitgegeven door de Koninlijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, 1000 Brussel - Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, Tel.
02/511.26.23 - 511.26.29.
Verkrijgbaar bij: N.V. Brepols I.G.P., Baron Fr. du Fourstraat 8, B-2300 Turnhout
(P.R. nr. 000-0033677-18) tegen de prijs van: 1.050 BF.
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Enkele iconografische aanvullingen in verband met de h. Godelieve
Een twintigtal jaar geleden werd in de Gistelse O.-L.-Vrouwekerk een uitgebreide
en belangrijke iconografische tentoonstelling georganiseerd in verband met
Sint-Godelieve. Die expositie, die in een reeks van religieus-culturele manifestaties
kaderde, werd ingericht ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de marteldood
van de Vlaamse heilige: 1070-1970. Mireille Madou schreef de catalogus, die een
lijst bevatte van de bekende voorstellingen van de Gistelse martelares en meteen een
overzicht bood van haar iconografie1. Michel English had in 1944 al een uitvoerige
publikatie over de H. Godelieve geschreven, waarbij hij eveneens ruim aandacht aan
haar iconografie besteedde2. Ook in Vlaanderen verscheen een bijdrage over De H.
Godelieve in de plastische kunsten3. De bedoeling van ons beknopt artikel bestaat
erin twee niet bekende afbeeldingen aan de lijst van Mireille Madou toe te voegen.
Tot de interessantste kunstwerken i.v.m. de H. Godelieve behoort een houten
kapelletje in de vorm van een kast (h.: 124,5 cm; br.: 73 cm en diepte: 19,5 cm) met
twee zijluiken (71 × 20 cm), dat algemeen bekend staat onder de naam De
Godelievetafel (zie afb.). Het kunstwerk staat opgesteld in de pandgang van de
Gistelse Sint-Godelieveabdij. De hoger aangehaalde auteurs bespraken het werk al
uitvoerig en voor een beschrijving verwijzen we dan ook naar deze literatuur4. Toch
blijven hier een aantal vragen onopgelost. Wat stelde het middentafereel
oorspronkelijk voor? De huidige beschildering en het beeld dateren zeker uit de late
19de eeuw, misschien uit 1891 toen de Godelievezusters terug naar Gistel kwamen.
Mogen we hier in dit verband wijzen op het feit dat

dit deel, samen met de sokkel en het driehoekig fronton bovenaan, vrij nieuw of
zeker vernieuwd aandoet. Gaat het hier enkel over een herschildering? Of werd de
kast grotendeels vernieuwd en zijn dus enkel de luikjes met renaissancistisch aandoend
schilderwerk authentiek? Het lijkt er trouwens op dat het bovenste deel van de luikjes
werd ingekort en dat ook de houten lijst nieuw is. Dit is duidelijk merkbaar aan de
goudgele geschilderde omlijsting waarvan de gedrukte boog bovenaan verdwenen
is. De metalen scharnieren zijn misschien wel oorspronkelijk en werden er terug
opgezet. Het geheel doet zeker denken aan een retabel, met de logische
veronderstelling dat in het midden een sculptuur stond. Was het misschien een
altaartafel, die voor de geuzentijd in een kapel of zelfs in de kerk van de abdij stond?
In die zin kunnen we gemakkelijk verklaren waarom de monialen het stuk

Vlaanderen. Jaargang 42

onmiddellijk meenamen tijdens hun vlucht in 1578 en het met veel schroom
bewaarden. Het werd door de vrome kloosterlingen vermoedelijk als reisaltaar
gebruikt. Uiteraard is er een aanvullende verklaring: het kunstwerk was pas een
decennia voordien in opdracht van abdis Katharina de la Coste vervaardigd, die zich
zelf op het rechterluik liet conterfeiten. Zij leidde de al vermelde vlucht uit de Gistelse
abdij en stond er waarschijnlijk op dat ‘haar’ kunstwerk mee werd genomen. De
voorstellingen met teksten op de achterzijde van de luikjes lagen aan de basis van
de verklaring door Michel English van het bekende vierkronenmotief5. Zowel voorals achterzijde van deze paneeltjes zijn telkens horizontaal in twee verdeeld. In een
heraldische volgorde staan op een chronologische manier, telkens in een landschap
en omkaderd door een renaissance-omlijsting, vier kronen, evenveel bloemen en
banderollen. Het zijn symbolische ‘triumphalia’ die uiteraard naar de vier levensstaten
van de H. Godelieve verwijzen: het viooltje voor de maagdelijkheid (VIRGO), de
witte lelie om

De zgn. ‘Godelievetafel’ in de Gistelse Sint-Godelieveabdij die gedeeltelijk uit 1568 dateert. De
gesloten toestand stelt het vier kronenmotief voor. Op de binnenkant van de luiken prijken enkele
gebeurtenissen uit het leven van de H. Godelieve.
(Foto: Westkerke, O. Kyndt)
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Detail van een stuk Vlaams damast met de voorstelling van de wurging van de H. Godelieve,
vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw. (Foto: Brussel, K.I.K.)

haar huwelijk te verbeelden (CONIVGATA), de akelei als teken van haar verstoten
zijn (RELICTA) en de rode roos van haar martelaarschap (MARTYRIZATA)6.
Dezelfde vier woorden (VIRGO, CONIVGATA, RELICTA en MARTYRIZATA)
vinden we ingeweven in een blijkbaar minder bekend stuk wit linnen damast (204
× ca. 138 cm), dat in de reserves van het Brugse Gruuthusemuseum wordt
geconserveerd (zie afb.)7. Het gaat hier in elk geval over twee aan elkaar genaaide
stukken (elk: 204 × ca. 69 cm), die ooit als servetten of als tafellakens dienst deden,
met bloemenboord. Ongeveer halverwege beide stukken bevindt er zich een stukje
ajourwerk. Zoals alle damast, dient ook dit witte weefsel van vlasgaren vanuit een
bepaalde gezichtshoek bekeken om de motieven te zien. Pas dan zijn ook de
banderollen met de hoger aangehaalde woorden en met eronder telkens de bijhorende
bloem en kroon merkbaar. Ze zijn, zoals in de vorige alinea beschreven, chronologisch
van boven naar beneden geweven en alles herbegint na het ajourwerk. De volledige
voorstelling herhaalt zich in spiegelbeeld per stuk. Blijkbaar liep vroeger alles door,
want er werd duidelijk een deel afgesneden. Merkwaardig is wel dat het ene stuk in
omgekeerde zin aan het andere werd genaaid. Centraal werd de wurging van
Godelieve weergegeven. Ze draagt een lang en met motieven versierd kleed. Haar
losse haren vallen op de schouder. De twee beulen, Lambert en Hacca, in
renaissancistisch plunje (aansluitende hozen en kousen, boezeroen met pofmouwen
die rond de benedenarm aansluiten, korte pofbroek, gekanteelde schouderkraag, een
baret met pluim en lange schoenen) trekken aan de strop. Ze staan in spiegelbeeld
van elkaar opgesteld. Boven de heilige prijkt het ruitvormige wapenschild van de
abdij (in hermelijn met klimmende leeuw in sabel, getongd en geklauwd van keel
en vier - hier zijn er maar drie weergegeven - kraaien in sabel) dat zich weer in
spiegelbeeld herhaalt. Tussen beide groeit de levensboom. Onderaan ieder deel
herkennen we het wapenschild met kromstaf van abdis Katharina de la Coste, die de
abdij tussen 1559 en 1581 bestuurde8. Haar portret met schild en spreuk (‘Unicuique
suum’) werd ook op de hier boven besproken Godelievetafel geschilderd. De
symboliek met kronen, bloemen en tekstbanderollen komen trouwens overeen.
Misschien had de abdis een voorliefde voor die iconografie en symboliek? Aan de
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hand van dit wapenschild menen we dan ook dit stuk damast omstreeks het derde
kwart van de zestiende eeuw te mogen dateren, concreter tussen 1559 - het begin
van haar abbatiaat - en ca. 1572/1578 - de moeilijkheden met de geuzen en Spaanse
soldaten en de vlucht uit het klooster. Het valt niet uit te sluiten dat ze het damast
bij haar wijding kreeg of liet vervaardigen. Of misschien ter gelegenheid van de
eerste steenlegging van de vierde vleugel van het pand in 1571? Dat

Schilderij ‘De marteldood van de H. Godelieve’
(doek: 62 × 39,5 cm) van Callebert Ferdinand, nu in de Brugse Sint-Godelieveabdij. (Foto: Oostkamp,
J. Breyne)
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het als Vlaams (Kortrijks?) mag bestempeld worden staat vermoedelijk vast.
Op 27 april 1989 kocht de Brugse Sint-Godelieveabdij uit een Brugse (Sint-Kruis)
privé-verzameling een klein schilderijtje (doek, 62 × 39,5 cm) aan met de voorstelling
van de Marteldood van de H. Godelieve (zie afb.). Het is onderaan rechts gesigneerd:
Callebert. Invt. Pinx. Van deze Roeselaarse historie-schilder is niet zoveel geweten9.
Ferdinand Callebert werd geboren in 1832 te Roeselare en overleed er in 1908. Hij
studeerde aan de Antwerpse kunstacademie en won in 1857 met het schilderij De
steniging van de H. Stefanus de tweede plaats in de Romeprijs. Dat doek hangt in
het Roeselaarse stadhuis. Van 1897 was hij directeur van de academie aldaar. Hij
penseelde heel wat kruiswegen (Ardooie, Moorslede, Roeselare...). Zijn werken
getuigen van weinig originaliteit. Dit mag ook gezegd worden van het schilderij in
de Brugse abdij. Centraal op het donker getinte doek wordt de biddende heilige in
knielende houding gedwongen. Anatomisch lijkt haar lichaam niet volledig te kloppen.
Het licht van een metalen lantaarn valt op haar. Ze draagt een lang kleed in witgeel.
Twee gruwelijke beulen, als middeleeuwse soldaten met harnas, helmen en zwaarden,
trekken de strop rond haar hals dicht. De achtergrond wordt gevormd door grijze
wolken en een indrukwekkend kasteel met torens en kantelen. Het doet wat aan het
Gentse Gravensteen denken. Vooraan, in het donker, ligt de poel waar de heilige
werd versmoord. We

Schilderij ‘De marteldood van de H. Godelieve’ (doek, 310 × 203 cm) in de refter van de Gistelse
Sint-Godelieveabdij.

moeten hier zeker wijzen op de grote stilistische overeenkomst met een schilderij
(doek, 310 × 203 cm) dat in de refter van de Gistelse Sint-Godelieveabdij hangt.
Zowel de compositie als de kleuren met de lichtinval vanuit de lantaarn (beneden
links) en de houding van de figuren zijn nauw verwant. Dit grote schilderij wordt
door Mireille Madou - volgens ons terecht - aan Ferdinand Callebert toegeschreven10.
Andere auteurs plaatsen dit werk op naam van Ernest Wante (1872-1960), die vooral
in Antwerpen werkzaam was en nog een ander Godelieve-schilderij realiseerde11.
Het staat in elk geval vast dat dit grote schilderij onderaan met zo'n veertig centimer
werd omgevouwen. Dit deel is dringend aan restauratie toe en het is momenteel niet
uit te maken of er een signatuur van een meester en eventueel een datum opstaat.
Het schilderij, dat die auteurs (zie noot 11) dan aan Ferdinand Callebert toeschrijven,
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hangt boven het portaal van de abdijkerk. Onderzoek ter plaatse wees uit dat het hier
vermoedelijk om een doek (190 × 161 cm) gaat van Joseph Aernaut, een Brussels
schilder uit de negentiende eeuw. Het is onderaan rechts moeilijk leesbaar gesigneerd.
Mireille Madou vermeldt dit schilderij als anoniem12. Michel English weet van dit
grote werk van Callebert (uit 1873) verder te vertellen dat het uit de
Sint-Godelievekerk van Beitem komt en dat het pas na 1914-1918 in de abdij Ten
Putte terecht kwam13. Dit is niet onmogelijk. De vorm van het doek (met afgeronde
bovenkant) en de grootte verwijzen naar het gebruik als altaarschilderij. Is het
schilderijtje in de Brugse Sint-Godelieveabdij dan misschien een voorstudie?
Jean Luc Meulemeester
N v d r: in aansluiting op dit artikel verwijzen we ook naar de bespreking van het
boek ‘Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991’, afgedrukt in de rubriek
‘Bibliotheek-Varia’

Eindnoten:
1 (M Madou), Catalogus van de iconografische tentoonstelling Sinte Godelieve 1070-1970, Gistel,
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Flandre, Brugge, 1907, p 139-141, M English, De vier kronen van St -Godelieve, in Liturgisch
Parochieblad, XXIII, 1941, p 118-121 en J Van den Heuvel, M Vansevenant en H Gryspeert,
Het kunstpatrimonium van de abdij Ten Putte, in Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991, Gistel,
1991, p. 111-113
5 M English, op cit, p 90-94
6 M Madou, op cit, p 30-31
7 Inv nr O 124 XVI
We bedanken de heer St Vandenberghe voor deze mededeling en voor zijn hulp I v m damast
zie A G Pauwels, Damast, Kortrijk, 1986
8 I v m abdis Katharina de la Coste zie N Huyghebaert en P Favorel, Abbaye de Sainte-Godelieve
à Ghistelles puis à Bruges, in Monasticon Belge Tome, III, Luik, 1960, deel I, p 255, A Hoste,
tClooster van Sinte Godelieve, eertijdts buyten Ghistele nu binnen Brugghe, Brugge, 1973, p
10, A Hoste, De Sint-Godelieveabdij te Gistel tijdens het abbatiaat van Katarina de la Coste
(† 1581), z pl. (Brugge), 1973; A Hoste, Het necrologium van de Sint-Godelieveabdij te Gistel
en te Brugge 1455-1873, Brugge, 1977, p 80-81 en M Vansevenant, De geschiedenis van de
abdij Ten Putte en de terugkeer van de zusters naar Gistel in 1891, Gistel, 1991, p 51-54.
9 Zie i v m Ferdinand Callebert Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der Antike bis
zur Gegenwart, Begrundet von Ulrich Thieme und Felix Becker, Leipzig, 1911, deel V, p. 403;
E Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Parijs, 1976, deel
II, p 462, J Goddeeris, Het kunstpatrimonium in het stadhuis van Roeselare, in De Gidsenkring,
XXVI, 5, december 1988, p. 15-16 en Geillustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars
in Belgie na 1830, Knokke, 1991, p 51.
10 M. Madou, op cit, p 94 Zie ook M. English, op. cit, p 85
11 R M de Puydt, op cit., p 27 en J. Van den Heuvel, M Vansevenant en H. Gryspeert, op cit p.
114-115 (met afb)
12 M Madou, op cit, p 90
13 M English, op cit, p 85
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt. Fax: 051/40.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 247 (sept.-okt. 1993) moeten
de berichten ons bereiken vóór 15 augustus 1993.
Met dank voor uw medewerking.

A. Beeldende kunsten
• Aarschot
Het thema van de Internationale Prijs voor Grafiek 1993 is vrij en men kan deelnemen
met max. twee werken. De deelname in de kosten (administratie en verzekering)
bedraagt 300 fr. De werken moeten ingeleverd worden tussen 25 en 31 okt. 1993.
De prijzen worden uitbetaald in gouden ecu's. Info en volledig reglement:
Vako-Grafiek, Elisabethlaan 103B, 3200 Aarschot.

• Antwerpen
De Nationale Prijs Mark Macken voor Beeldhouwkunst 1992-1993 werd niet
toegekend. Wel waren er eervolle vermeldingen: Erwin Hauters (Ekeren), Mark
Leyman (Oudenaarde) en Anne-Marie Volders (Lier).
- Tot 1/8 kan men dia's van eigen werk insturen voor deelname aan de 4de
Internationale Prijs voor Marineschilderen. Het thema is vrij voor zover het
werk verband houdt met de zee, de Schelde, de haven, de scheepvaart, het
zeemansleven... Max. drie werken voorleggen die gerealiseerd werden in de
jongste drie jaar. Prijzenpot: 150.000 fr., 50.000 fr., 10.000 fr. (5). De
geselecteerde werken worden tentoongeteld in de Kon. Academie voor Schone
Kunsten van Antwerpen, Mutsaertstraat 31, 2000 Antwerpen.
Inschrijvingsformulier aanvragen bij V.Z.W. Mercator, Doggeweg 59, 1930
Zaventem.
- Wie als fotograaf wenst deel te nemen aan het fotografie-circuit voor 1993-94
moet voor 1/6/93 een map met een reeks foto's en een curriculum vitae sturen
naar het Elcker-ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen (telefoon
03/218.65.60). Het circuit dat bestaat uit individuele tentoonstellingen start
telkens in Antwerpen en gaat daarna om de maand naar een van de 15 culturele
centra die Vlaanderen rijk is.
- Het thema van de Prijs van de ASLK ‘Antwerpen fotograferen - podium voor
een Culturele Hoofdstad’ mag in de ruimste zin geïnterpreteerd worden als de
foto's maar in Antwerpen genomen worden in de periode van 1/4-15/9/93. Ook
de afmetingen zijn niet vooraf bepaald en per deelnemer mogen 10 foto's
ingestuurd worden voor 15/9/93. De prijzenpot bedraagt 30.000 fr., 20.000 fr.,
10.000 fr., 2.500 fr. (6). De geselecteerde foto's worden tentoongesteld in het
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Delbekehuis, Galerie Luc Aerts in Antwerpen. Info en deelnemingsformulier
in alle ASLK-agentschappen.
- De Ford European Conservation Awards werden voor hun tiende jaargang
grondig herzien. De wedstrijd, het geesteskind van professor David Belamy en
de in Londen gevestigde Conservation Foundation, reikt geldprijzen uit aan
partikulieren, groepen of verenigingen die zich inzetten voor het milieu, het
nationaal patrimonium of de ontwikkeling van technologie voor behoud van
milieu en patrimonium. In 1993 zullen er 22 landen aan de wedstrijd deelnemen,
waaronder de nieuwkomers Rusland, Zweden, Finland en Griekenland. De
andere deelnemende landen zijn Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Noorwegen,
Denemarken, Luxemburg, Nederland, België, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk,
Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Ierland en Groot-Brittannië. De projecten
zullen in Londen aan een eerste selectie onderworpen worden door het panel
van de Conservation Foundation, dat voor elk land het naar hun mening beste
project zal uitkiezen. Deze 22 projecten zijn al verzekerd van een
kwalifikatieprijs van 2.000 dollar. De jury zal dan de zes beste projecten
bezoeken en de drie finalisten aanduiden. Vervolgens zullen vertegenwoordigers
van de drie finale projecten worden uitgenodigd op een Europese Finale, waar
ze hun project gedetailleerd kunnen voorstellen aan een ruimere jury. Die jury
zal dan één van de projecten als Europese Winnaar van het Jaar bekronen en
aan de twee andere projecten een tweede en derde plaats toekennen. De winnaar
ontvangt 50.000 dollar - het dubbele van vorig jaar - en voor het eerst ontvangen
de tweede en de derde respectievelijk 25.000 en 10.000 dollar. Voor verdere
informatie en inschrijvingsformulieren in het Nederlands kan men terecht bij:
‘The Conservation Foundation’, 1 Kensington Gore, London SW7 2AR,
Engeland. Tel.: Int. +44 (0)71.823.8842 - Fax. Int. +44 (0)71.823.8791 of
‘Conservation Awards’, c/o Ford Motor Company (Belgium) N.V. - Departement
Public Relations, Haven 204 - Wilmarsdonksteenweg 32, 2030 Antwerpen. Tel.
03/540.27.42 - Fax: 03/541.33.85.

• Brakel
De Prijs Kasteel van Lilare voor grafiek 1993 staat open voor alle nationaliteiten en
alle leeftijden. De max. afmetingen van de in te dienen werken bedragen 40×50 cm
en de werken mogen max. drie jaar ‘oud’ zijn. De prijs bedraagt 10.000 fr. voor het
bekroonde werk en 5.000 fr. voor het tweede werk. Vooraf inschrijven en de werken
inzenden of afgeven op 4, 5, 11 of 12 september 1993 (tussen 9 en 20 u) bij de
secretaris van de jury, Renaat De Smedt, Tuinlaan 24, 9320
Dendermonde-Grembergen. De jury bestaat verder uit: Richard De Bruyn
(architect/kunstschilder), Peter De Beule (galerijhouder), Rob Claessen (regisseur)
en Karlos De Wilde (kunstschilder). Deze prijs wordt uitgeschreven door het
St.-Franciscusinstituut, Kasteel van Lilare i.s.m. de Vereniging ‘Kunstenaars voor
de Jeugd’.

• Bredene
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In 1993 wordt voor de zevende maal de wedstrijd Anto Diez Prijs uitgeschreven.
Men kan inschrijven tot uiterlijk 22/9 door betaling van 500 fr. via rek. nr.
091-0002098-90 van de Gemeente Bredene, Centrumplein, 8450 Bredene. Vraag
daar ook het volledig reglement aan. Men mag max. drie werken indienen. Prijzenpot:
50.000 fr., 20.000 fr. en 10.000 fr. Alleen ingelijste, figuratieve werken komen in
aanmerking van kunstenaars uit het Vlaamse landsgedeelte, tussen 25 en 45 jaar.
Info: tel. 059/32.13.28.

• Brussel/Nieuwpoort
Roel D'Haese (o26/10/1921, Geraardsbergen) ontving de Sabamprijs 1992 voor
beeldende kunsten. Na heel wat andere technieken (lassen, steenkappen, boetseren,
graveren...) heeft Roel D'Haese sinds 1974 zich vooral toegelegd op werken met
brons. Zijn reuzebeeld (3,30 m hoog) ‘Jan de Lichte’ (een beeld uitgevoerd in brons
en bestaande uit een 50-tal onderdelen) staat in het Middelheimpark in Antwerpen.
D'Haese behaalde reeds de ‘Prix de la Jeune Sculpture Belge’ in 1954, de ‘Prix de
la Critique belge’ in 1958, de ‘Prix de l'Académie Picard’ in 1960 en de ‘Prix Robert
Giron’ in 1976. In 1981 werd hij Doctor Honoris Causa in de Filosofie en Letteren
aan de R.U. Gent.

• Buenos Aires (Argentinië)
Voor deelname aan het jaarlijkse Salon International de Arte Fotografico kan men
contact opnemen met de Fotoclub van Buenos Aires, San José 1281, 1076 Buenos
Aires, tel. (0054.1)381.7890 of 383.2426.

• Buggenhout
In 1993 is de Prijs van Buggenhout voorbehouden aan de grafiek en wordt beloond
met 20.000 fr. Deze prijs staat open voor kunstenaars uit Antwerpen, Vlaams Brabant
en Oost-Vlaanderen (er geboren zijn of er wonen). Max. twee werken indienen,
ingelijst en klaar om op te hangen. Werken vorden afgeleverd op 28/9 en blijven in
tentoonstelling van 1 tot 4/10. Info en inschrijving: Pieter Vanneste, Weiveld 16,
9255 Buggenhout (tel. 052/33.49.86) of Guido Durinck, Maricolleweg 36, 9255
Buggenhout (tel. 052/33.11.66).

• Leuven
Wie wil deelnemen aan de vijfdaagse Workshop watercolor die plaatsvindt van 18
tot 22 oktober en van 25 tot 29 oktober moet zo vlug mogelijk inschrijven daar het
deelnemersaantal beperkt is. De ‘meester’ die de cursus leidt, is de befaamde
Amerikaanse aquarellist Zoltan Szabo. Info: Andréa Matthijs, Hoogstraat 13, 1930
Zaventem, tel. 02/720.02.60.
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• Roeselare
Om de herinnering aan leven en werk van kunstschilder Alfons Blomme (Roeselare,
1889-1979) levendig te houden werd de Tweejaarlijkse Grote Prijs Alfons Blomme
voor Schilderkunst (100.000 fr) gesticht. Ditmaal waren er 134 deelnemers (waarvan
een derde uit Nederland) en Willy Lambrecht (48) uit Lissewege werd laureaat met
zijn werken ‘Rudimenta III’ en ‘Mijn hond gaat door vuur’. Willy
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Lambrecht is leraar aan de Academie voor Schone Kunsten van Brugge.

• Rumst
De Kunstenaarskring ‘Lazernij’ organiseert n.a.v. het 3de lustrum voor de 3de maal
een Vijfjaarlijkse ‘Lazarusprijs’ voorbehouden aan schilderkunst (olie-, waterverf
en pastel), waarvoor drie hoofdprijzen worden toegekend: 25.000 fr. voor laureaat,
twee eervolle vermeldingen resp. 15.000 fr. en 10.000 fr. Al de geselecteerden
ontvangen een getuigschrift. Max. 3 werken per deelnemer. Inschrijving voor 1/8
tegen betaling van 500 fr. op rek. nr. 733-1331140-39. De jury bestaat uit: Tuerlinckx,
directeur Academie Mechelen en Janssens, directeur Academie Lier en Stikkers,
directeur Academie Mortsel. Info: voorzitter van ‘Lazarij’, G. Gezellestraat 18, 2840
Rumst; tel. 03/888.24.17.

B. Letterkunde
• Antwerpen
De Literaire NCR-Prijs (400.000 fr.) werd voor de vijfde maal uitgereikt en ditmaal
toegekend aan Eriek Verpa(e)le (oZelzate) voor zijn roman ‘Alles in het klein’. De
NCR-Prijs bekroont (afwisselend) een (Vlaams of Waals) auteur die niet meer dan
drie prozawerken heeft uitgegeven. Concurrenten voor Verpaele waren Koen Peeters
(Bezoek onze kelders), Frans Denissen (De Thuisreis), Boris Todoroff (Isis) en
Patricia De Martelaere (Littekens).

• Brussel
Dichteres Miriam Van hee kreeg de Sabamprijs '92 voor literatuur. De dichteres
heeft vijf bundels op haar naam en reeds eerder werd zij voor haar poëzie bekroond
o.m. met de Oostvlaamse poëzieprijs (1977), de literatuurprijs van de stad Gent
(1985) en de Nederlandse Jan Campertprijs voor poëzie in 1989.

• Gent
Traditiegetrouw schrijft de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
opnieuw een aantal Prijsvragen uit. Voor 1994 zijn er voor letterkunde twee
prijsvragen: 1. Het scheppend proza van Paul Snoeck en 2. Opvattingen en
voorstellingen van het verhevene in het werk van Paul van Ostaijen. Voor Taalkunde
is er een prijsvraag: Toponymie van Brasschaat. Inzenddatum: uiterlijk 11/12/93.
Bedrag van elke prijs 50.000 fr. - Voor 1995: voor letterkunde: De poëtica van Jos
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de Haes en voor taalkunde: De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse
ambtelijke Middelnederlands. Inzenddatum: 11/12/94 en het bedrag van elke prijs:
50.000 fr. - Voor 1996: voor letterkunde: 1. Allegorie in het gedicht ‘Penthesileia’
van Karel van de Woestijne. 2. Zuidnederlandse liedboekdrukken (1508 - ca. 1800).
Voor taalkunde: Nominale en aspectuele comparatiefconstructie in het Nederlands.
Uiterlijke inzenddatum: 11/12/95. Elke prijs bedraagt 50.000 fr. Bekroonde werken
worden eventueel door de Academie uitgegeven, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk.
De Fondsprijzen 1994 zijn:
1. Karel Bouryprijs (periode 1990-1993): voor onuitgegeven Vlaamse school- of
volksliederen (ten minste twee), waarvan de toondichter zelf de tekst mag kiezen.
Er kan bovendien een tegemoetkoming worden verstrekt voor de uitgave van de
bekroonde liederen. Uiterste datum van inzending: 10 december 1993. Bedrag: 20.000
fr. - 2. Aug. Beernaertprijs (periode 1992-1993): 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: 1 februari 1994.
Bedrag: 50.000 fr. - 3. De Nestor De Tièreprijs (periode 1992-1993): voor een Vlaams
toneelwerk dat gedurende deze periode geschreven werd en vóór deze periode nog
niet openbaar werd gemaakt, noch door de druk, noch door een opvoering. Uiterste
datum van inzending: 10 december 1993. Bedrag: 20.000 fr. - 4. Joris Eeckhoutprijs
(periode 1992-1993): 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 februari 1994. Bedrag: 20.000 fr. 5. Lode Baekelmansprijs (periode 1991-1993): voor een in het Nederlands gesteld
werk (roman, verzen, toneelspel, radiospel, essay, enz.) gewijd aan de zee, de zeeman,
de zeevaart, de haven, het schippersbedrijf of wat hiermede enigszins verband houdt.
Het werk dient in de loop van de genoemde periode geschreven te zijn en de auteur
moet de Belgische nationaliteit bezitten. Uiterste datum van inzending van de nog
niet uitgegeven werken: 1 februari 1994. Bedrag: 75.000 fr. - 6. Arthur
Merghelynckprijs (periode 1991-193): deze prijs is tweeledig en is voor de helft
bestemd voor poëzie en voor de helft voor proza, met inbegrip van beschouwend
proza over een van beide categorieën. De werken dienen in het Nederlands, in de
loop van de genoemde periode en door een Belg geschreven te zijn. Uiterste datum
van inzending van de nog niet uitgegeven werken: 1 februari 1994. Totaal bedrag
van de prijs: 100.000 fr. - 7. Leonard Willemsprijs (periode 1992-1993): toe te kennen
aan een Vlaming die zich op het gebied van de studie der Middelnederlandse
letterkunde in de loop der jongste jaren verdienstelijk heeft gemaakt, hetzij door zijn
gezamenlijk werk, hetzij door een publikatie van uitzonderlijk belang. Uiterste datum
van inzending: 1 februari 1994. Bedrag: 100.000 fr. - 8. Noordstarfonds - Dr. Jan
Graulsprijs (periode 1989-1993): toe te kennen aan de Belgische auteur die in de
loop van de bedoelde periode de beste, in het Nederlands gestelde verhandeling, in
handschrift of gedrukt, op het gebied der Nederlandse taal- en volkskunde zal hebben
geschreven. De voorkeur wordt gegeven aan geschriften over semantiek, naamkunde,
dialectologie, spreekwoordenkunde en taalzuivering. Uiterste datum van inzending:
1 februari 1994. Bedrag: 50.000 fr. - 9. Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 1992-1993):
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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 februari 1994.
Bedrag: 100.000 fr. - 10. Maurice Gilliamsprijs (periode 1990-1993): voor een
verzenbundel, een essay over poezie of een gezamenlijk poëtisch oeuvre,
oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, in handschrift of gedrukt, ongeacht de
nationaliteit van de auteur. Wanneer het geen gezamenlijk oeuvre betreft, dienen het
werken te zijn uit de voornoemde periode. Uiterste datum van inzending (3
exemplaren): 1 februari 1994. Bedrag: 100.000 fr. - Belangrijke opmerking: Werken
die alleen in de vorm van manuscript bestaan en die aan het oordeel van de jury's
onderworpen worden, dienen op de aangegeven datum in duplo bij de Vaste Secretaris
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat
18, 9000 Gent, te zijn ingezonden. De Academie vestigt er de aandacht op, dat al de
ingezonden exemplaren of manuscripten haar eigendom blijven. De werken dienen
in de in België officieel aangenomen spelling geschreven te zijn. Het volledige
reglement betreffende deze prijzen is verkrijgbaar op het Secretariaat van de
Academie, Koningstraat 18, 9000 Gent (tel. 091/25.27.74 - fax 091/23.27.18; vanaf
26/06/93: tel. 09/225.27.74 - fax 09/223.27.18).

• Ieper
Ieder jaar schrijft de Stedelijke Culturele Raad een Monografieprijs uit, ter waarde
van 50.000 fr.: 25.000 fr. voor een studie geschreven door een auteur met universitaire
graad en 25.000 fr. voor een niet-academische auteur. Deelnemers mogen één of
meer studies indienen. De monografie (indienen in 5 exemplaren) moet van
cultuurhistorische aard zijn (historisch, archeologisch, kunsthistorisch, biografisch,
taalkundig, volkskundig, heemkundig, familiekundig, religieus, sociaal-economisch,
militair, geografisch...) over een onderwerp i.v.m. de cultuurgeschiedenis van Ieper.
De tekst moet origineel zijn, in keurig Nederlands en systematisch verwijzen naar
de bronnen of documenten waarop de studie steunt. Omvang: minstens 10.000
woorden, illustraties en voetnoten niet meegerekend. Uiterste deelnemingsdatum:
1/12/93. Info en volledig reglement: SCR Ieper, Vaubanstraat 40, 8900 Ieper (tel.
057/20.31.12).

• Knokke/Borgerhout
C.V.K.V.-lid Gerda Van Erkel verwierf de Prijs Knokke-Heist voor het Jeugdboek
met haar werk ‘Zes maal één is zeven’, een jeugdroman over een kamp als alternatieve
straf voor jongeren. De jury noemde het boek: ‘een psychologisch sterk onderbouwde
jeugdroman’. In een hulde-artikel zullen we in een volgend nummer het werk en de
persoon van de laureate belichten. Het bekroonde werk verschijnt bij het
Davidsfonds/Infodok.

• Leuven
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Voor de Poëzieprijs ‘Letters’ 1993 is er geen opgelegd thema, maar per auteur mogen
slechts twee gedichten ingediend worden, die nooit eerder gepubliceerd of bekroond
werden. Insturen met identificatieomslag (waarin ook biobibliografische notitie) voor
30/9 naar: Letters, P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven (ieder gedicht in 5-voud)
samen met 5 postzegels van 15 fr. (Nederland: 3 internationale antwoordcoupons).
Jury bestaat uit: Gerda Berckmoes, Guido Cloet, Frank Despriet, Joris Iven, Johan
van Cauwenberghe en Eugène Van Itterbeek. De prijs bedraagt 20.000 fr. Proclamatie
op Antwerpse Boekenbeurs in november 1993.
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C. Muziek - film - fotografie
• Brussel
De Unie van Belgische Componisten heeft de Fuga-trofeeën 1992 toegekend aan
Frits Celis en Felix Snyers voor hun waardevolle bijdrage tot de verspreiding van
Belgische hedendaagse muziek.
- Robbe de Hert (o20/9/42), Farnborough, GB) ontving de Sabamprijs 1992 voor
audiovisuele media. Sinds zijn debuut in 1963/64 met twee kortfilms heeft De Hert
in zijn 30-jarige loopbaan als acteur, producent, regisseur, monteur en scenarist
meegewerkt aan een 100-tal film- en TV-projecten en mocht reeds een groot aantal
onderscheidingen ontvangen, o.m. Prijs beste debuut, het origineelste scenario en de
Grote Ereprijs van de kritiek op het 6de Nationaal Belgisch Filmfestival van
Antwerpen in 1964, Grand Prix Oberhausen, 1968, Plateau-Awards, Gent, 1989
(Blueberry hill) en tal van internationale onderscheidingen.

• Brussel/Antwerpen
De Sabamprijs 1992 voor fotografie ging naar Paule Pia (o1920). Paule Pia is pas in
1955 aan de fotografie begonnen, nadat ze voordien als concertzangeres naam had
verworven. Bekend van haar is o.m. de portrettenreeks van schrijvers en kunstenaars
(gedeeltelijk in het AMVC). Daarnaast heeft ze praktisch alle genres in de fotografie
met succes beoefend (naakten, stillevens, mode, theater- en balletfoto's, fotomontages).
Ze fotografeerde ook vaak in het buitenland.
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 uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat
van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Fax: 051/40.81.64. Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer 247 (sept.-okt. 1993) moeten de berichten ons bereiken vóór 15 augustus
1993. Met dank voor uw medewerking.

• Antwerpen
Het Prov. Museum voor Kunstambachten Sterckshof (Hooftvunderlei 160, 2100
Deurne (03/324.02.07 - 324.71.76) is opnieuw open voor het publiek, nadat het werd
omgebouwd tot een Zilvercentrum. Centraal in de geïntegreerde werking van het
provinciaal museum Sterckshof - Zilvercentrum staat de materie zilver, die historisch,
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educatief en sociologisch wordt benaderd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan tin
als het ‘zilver der armen’. Bovendien houdt de heroriëntatie van het museum rekening
met de concrete situatie van het gebouw, waarvan de toegankelijkheid wordt verbeterd
en de ‘romantische’ aantrekkingskracht optimaal wordt gevaloriseerd. Het nieuwe
profiel en het beleid van het Zilvercentrum kan in vier duidelijke boodschappen
worden vertaald: - het Zilvercentrum is een kasteel in een park, daar het kasteel
Sterckshof niet los kan gezien worden van het Provinciaal Domein Rivierenhof - het
zilvercentrum is een levend(ig) museum (toepassing van zilver in industrie en
sierkunsten, tijdelijke tentoonstellingen, basisatelier voor de uitwerking van educatieve
projecten zoals restauratie van zilveren voorwerpen) - het zilvercentrum is een
ontmoetingsplaats (workshops voor wetenschappers en jonge edelsmeden en
restaurateurs op international niveau) - het Zilvercentrum is een documentatiecentrum
(bibliotheek voor kunstambachten, aanschaf van uitgaven over zilver en tin, openbare
leeszaal, maximale dienstverlening met PC-bestand van de boeken).
- Tot 30/9 kan men (gratis) van zonsopgang tot zonsondergang de tentoonstelling
‘Beelden in de parkdreef’ in het Provinciaal Domein Rivierenhof,
Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne gaan bekijken. De vernieuwde parkdreef telt
negen sokkels waarop een beeldhouwwerk kan geplaatst worden. Naar aanleiding
van ‘70 jaar Rivierenhof’ worden, onder de vorm van een tijdelijke
tentoonstelling, een aantal sculpturen opgesteld. De bezoeker kan zich hierdoor
een idee vormen hoe het Rivierenhof er in de toekomst zal uitzien. Met
uitzondering van het ‘Staand Vrouwelijk Naakt’ van Rik Poot, dat in bruikleen
gekregen werd van de Vlaamse Gemeenschap, zijn alle beeldhouwwerken ter
beschikking gesteld door de kunstenaars zelf. De stichting ‘Helan-Arts’ vzw.
legde de contacten en selecteerde de kunstenaars. Henri Lannoye, zelf
beeldhouwer, is de grote bezieler achter deze vereniging, die zich tot doel stelt
de kunstenaars en hun monumentale kunstwerken te promoten, ondermeer in
de richting van het bedrijfsleven. Het hele jaar door zijn werken te bezichtigen
in het beeldenpark van de stichting, Luipegem 77 in Bornem (Klein-Brabant).
Info: 03/889.01.69. De aanwezige kunstwerken zijn: ‘Staand Vrouwelijk Naakt’
- brons, Rik Poot / eigendom Vlaamse Gemeenschap - in bruikleen - ‘Totem’
- beton en staal, Charlotte Marchal, Waversesteenweg 177 - 1050 Brussel ‘Tweeiseen’ - staal, Hilde Van Sumere, Hoogstraat 31 - 1650 Beersel - ‘Sunrise’
- polyester en pleister, Etienne Desmet, Visserij 108 - 9000 Gent - ‘Froissé’ beton, Robert Cahay, Rue Maurice Dechêne 29 - 4340 Othée - ‘Colonne’ - staal,
Serge Gangolf, Chemin de Chaffour 50 - 4800 Lambermont - ‘Elemental’ staal, Denise Toby, Tervuursesteenweg 72 - 1410 Waterloo - ‘Sanka’ - beton,
Sabine Pintelon, Beukenstraat 47 - 1502 Lembeek - ‘Adonis’ - eik, Jacky De
Maeyer, Luchthavenstraat 17 - 8400 Oostende - ‘Mercurius’ - brons, Henri
Lannoye, Luipegem 77 - 2880 Bornem en ‘Luciferase’ - polyester, Gretl van
Buggenhout, Gen. Capiaumontstraat 83 - 1040 Brussel.
- Van 24/6 tot en met 19/9 kan men in het Prov. Museum voor Fotografie, Waalse
Kaai 46, 2000 Antwerpen (tel. 03/216.22.11) dagelijks (gratis) terecht van 10
tot 17 uur voor de tentoonstelling ‘Jonge Helden: actuele Belgische
Kunstfotografie’. Wat aanvankelijk slechts bedoeld was als een enigszins
ironische werktitel voor een groepstentoonstelling met werk van enkele
hedendaagse Belgische fotografen die bij de beeldende kunsten aanleunen, bleek
mettertijd ook zinvol genoeg om ook definitief te worden behouden. Het
begrippenpaar ‘Jonge Helden’ draagt een tragische tegenspraak in zich. Het
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suggereert immers tegelijkertijd overwinning en nederlaag. Deze ambiguïteit
herkent men ook in het werk van vele hedendaagse fotografische kunstenaars.
Met voorheen nooit geziene bravoure hanteren zij hun medium. Ruimtelijke
installaties, ongebruikelijke presentatievormen, extreme formaten,... het lijkt
wel of alle begrenzingen werden opgeheven. Concentreert men zich evenwel
op de inhoudelijke aspecten van hun werk, dan slaat de triomf om in
vertwijfeling. De omgang met de werkelijkheid, met de mensen en de dingen,
blijkt meer dan ooit problematisch te zijn geworden. Waarden en waarheden
worden op de helling geplaatst. De kunstenaar, getuige van deze aangekondigde
‘dood van het subject’, levert een heroïsch gevecht tegen de onverschilligheid
en medeplichtigheid of zoekt vertwijfeld naar mogelijke ontsnappingswegen.
- In de Handelsbeurs (Meir, Twaalfmaandenstraat) kan men van 26/6 tot en met
1/8 gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Interieurs' Desguintoren: 100 ontwerpen
en produkten’, de enige design-manifestatie tijdens Antwerpen 93. Se-
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dert de start van de eerste Biënnale Interieur in '68 staat de Stichting Interieur
open voor alles wat zich als waardevol manifesteert in de designwereld,
binnenhuisarchitectuur en interieurkunsten. Niet alleen zij die exclusief op het
toneel van de avantgarde opereren, maar ook eigentijdse mooie en goede
ontwerpen naast serieprodukten krijgen een plaats in haar nevenmanifestaties,
zoals deze ter gelegenheid van Antwerpen 93. Hier worden een honderdtal
creaties (meubelen, verlichting, woontextiel, interieuraccessoires) getoond van
jong ontwerptalent en fabrikanten. In een moderne remake van de ‘Toren van
Babel (12 meter hoog) is de tentoonstelling rond twee assen opgebouwd.
Verticaal krijgen de unica, prototypes en kleine series een plaats. Op twee
horizontale banen vertrekkend uit de torenramen worden de serieprodukten
geprezenteerd. De inspanningen van de eerste groep zijn van een Babelachtige
diversiteit, zeer verspreid, ongecoördineerd. De verscheidenheid aan produkten
van de jongeren is hoopgevend en kwalitatief. Sommige ontwerpers werden
zelfs ingehuurd door buitenlandse bedrijven, terwijl anderen een eigen editiehuis
hebben opgezet. Uiteraard zitten in de toren naast echte nieuwkomers ook oude
bekenden uit de ontwerperswereld. De serieprodukten zijn kwalitatief inzake
expressie, constructieve opbouw en originaliteit. De fabrikanten staan borg voor
kwaliteit en continuïteit in de produktiestrategie. De creaties zijn niet onder één
vorm en taal te vangen, maar zijn de duidelijke illustratie van de heerlijke en
bijwijlen chaotische verschillen waaraan ons landje zo (Babels) rijk is. Dagelijks
gratis toegankelijk, van 10 tot 18 uur (behalve op maandag): catalogus: 150 fr.
Info: Stichting Interieur, Groeningestraat 37 - 8500 Kortrijk, tel. 056/22.95.44
- Fax. 056/21.60.77.
- ‘Een eeuw van schittering’ is de titel van de tentoonstelling die van 10/6 tot en
met 3/10 georganiseerd wordt in het Provinciaal Diamantmuseum, Lange
Herentalsestraat 31-33, 2000 Antwerpen. De tentoonstelling heeft een dubbel
opzet. Aan de hand van een honderdtal schitterende sieraden uit eigen land en
uit befaamde Europese musea, wordt niet alleen de ontwikkeling van het
diamantjuweel uit de 17de eeuw geillustreerd, maar wil men de bezoeker ook
een inzicht geven in de evolutie van de diamantslijpvorm. In de 17de eeuw heeft
de slijpvorm immers een evolutie doorgemaakt waarvan de juiste toedracht tot
op heden onbekend is gebleven. Voor gedetailleerde info over de expo, kan
men steeds contact opnemen met Jan Walgrave, verantwoordelijk voor de
samenstelling van de tentoonstelling, op nummer 03/231.57.93 (fax:
03/226.06.94).
- In de eerste zaal van het Zoo/Natuurhistorisch Museum loopt van 29/4 tot 26/9
de overzichts-tentoonstelling ‘150 jaar Zoo affiches’. De tentoonstelling kan
bezocht worden tijdens een Zoobezoek en in juli en augustus in het kader van
de avondmanifestaties in de tuin. De tentoonstelling illustreert hoe de Zoo van
bij zijn ontstaan gebruik maakt van eigentijdse middelen. Eerst worden
tekstaffiches en later, wanneer de druktechniek vordert, beeldaffiches
geproduceerd. Verschillende kunstenaars zullen ontwerpen maken en hun
diensten aanbieden. Nog later zal men een beroep doen op publiciteitsfirma's.
De tentoonstelling toont affiches uit elke periode. Een begeleidende brochure
van de hand van Karl Scheerlinck en Marc Veldeman brengt historisch duiding
van de tentoongestelde affiches en geeft boeiende toelichting.
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- Op initiatief van het Humanistisch Vrijzinnig Centrum voor lectuurvoorziening
wordt Hubert Lampo gehuldigd in het AMVC (Minderbroedersstraat 22, 2000
Antwerpen) met een colloquium op 18/9 en een tentoonstelling van 21/9 tot en
met 23/10. In 1943 verscheen ‘Don Juan en de laatste nimf’, het eerste boek
van Hubert Lampo. Het was het begin van een omvangrijk oeuvre, met
vijfentwintig romans en tientallen korte verhalen en essays. Als weinig andere
auteurs heeft hij bijgedragen tot de verruiming van het leespubliek, zowel door
zijn succesvolle boeken als door zijn activiteiten als spreker, essayist en criticus.
Hubert Lampo werd herhaaldelijk gelauwerd met belangrijke literaire prijzen,
o.m. in 1963 met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza, voor ‘De
komst van Joachim Stiller’, dat algemeen als een hoogtepunt beschouwd wordt.
In 1989 verleende de Universiteit van Grenoble hem een ere-doctoraat. Zijn
werk werd ook vier maal verfilmd. Hubert Lampo wordt vooral geassocieerd
met het magisch-realisme, waarbij mythische archetypen met de realiteit
verweven worden (Kasper in de onderwereld, De heks en de archeoloog...). In
verscheidene essay-bundels (De Zwanen van Stonehenge, De Ring van
Möbius...) gaat hij hier trouwens dieper op in. Daarnaast schreef hij een aantal
psychologische romans (Hélène Defraye), vaak tegen een historische achtergrond
(De duivel en de maagd) of gesitueerd in oorlogstijd (De ruiter op de wolken,
De eerste sneeuw van het jaar). Bij weinig andere auteurs is Antwerpen als
lokatie zo belangrijk. Het is het magistrale decor van zijn laatste drie romans,
en in een belangrijk deel van zijn werk als het ware het archetype van ‘de stad’
(Terugkeer naar Atlantis, Kasper, Stiller, De heks en de archeoloog). De
tentoonstelling geeft een overzicht van Lampo's schrijversloopbaan aan de hand
van manuscripten, eerste drukken, autobiografisch materiaal, foto's, affiches en
omslagillustraties. Verder gaat de aandacht uit naar verfilmingen, vertalingen
en iconografie rond Lampo en het magisch-realisme. De gelegenheidspublikatie
bevat o.m. de teksten van het colloquium.
- Het cultuurpaleis de Singel stelt zijn programmatie voor 1993-94 voor in zijn
seizoenpocket, (uitgegeven op 30.000 ex.) waarin alle programma's en projecten
uitvoerig worden toegelicht (over ca. 150 blz.). Naast Theater & Dans met o.m.
‘De Fantasten’ (Robert Musil), ‘Peleas en Melisande’ (M. Maeterlinck),
‘Noor-dung’ (Cosmokinetic Ballet), ‘Da un'altra faccia del tempo’ (Jan Fabre),
‘Dantons Dood’ (Georg Büchner), ‘Mikrokosmos’ (A.T. De Keersmaeker) e.v.a.
is het muziekprogramma zeer uitgebreid, zowel qua componisten als uitvoerende
ensembles (van klassiek over jazz tot 20ste-eeuwse muziek). Zoals steeds is
ook de architectuur aanwezig met een lezingenreeks (Europese stedebouw),
tentoonstellingen (Norman Foster, jonge Vlaamse ontwerpers, Hans Kollhoff).
Echt boeiend om dit grote aanbod te doorlopen en een keuze te doen. Info: de
Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (tel. 03/248.38.00).
- Bij Uitgeverij Coda verscheen van de hand van Ivo Adriaenssens (redactie) het
boekje Antwerpen 93
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- toeristische stadsgids met programma Antwerpen 93. Het werk bestaat dus
uit twee delen: enerzijds een uitvoerig vademecum (300 blz.) voor een bezoek
aan de Stad met al zijn bezienswaardigheden en een tweede deel (72 blz.) met
het programma van de activiteiten van Antwerpen 93. Zowel burgemeester
Cools als Erik Antonis, intendant van Antwerpen 93, schreef een voorwoord.
Na het welkomstwoord volgt een cultuurhistorisch overzicht. De Stadstour zelf
omvat thema's als: wandelingen, musea, bezoek aan theater, opera, concert en
film, de Antwerpse boekhandels, Antwerpen als diamantstad, de Zoo, groen en
parken, shopping en het (bruisend) uitgangsleven, overnachting, info en onthaal.
Het werkje sluit af met ‘nuttige adressen’, een index en het ‘officiële programma
Antwerpen 93’. Waarlijk een handig boekje (ook qua formaat 115 × 210 mm),
versierd met mooie kleurenfoto's (en publiciteitsboodschappen). Het boek bevat
verder een (los inliggende) plattegrond van Antwerpen met cijferaanduiding
van de bezienswaardigheden). Het boek is ingenaaid.

• Antwerpen/Brussel/Gent
Flanders Antiquity (Vaderlandstraat 16, 9000 Gent, tel/fax 09/221.54.44) organiseert
vanaf oktober 1993 een praktijkgerichte antiekopleiding van 26 sessies waarin
gehandeld wordt over meubelen, zilver, juwelen, schilderkunst, tapijten, e.d. Men
kan inschrijven (52.000 BF voor het volledige cursusjaar) voor de cursus (1e jaar)
initiatie, gevorderden (2e jaar) of specialisatie (3de jaar). In Gent lopen de lessen op
maandagmiddag of -avond, in Antwerpen op dinsdagmiddag of -avond. In Brussel
zijn Engelstalige sessies gepland.

• Antwerpen/Gent
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Voor 1993-94 heeft het Koninklijk Ballet van Vlaanderen een bijzonder creatief
programma te bieden. Het gezelschap opent het seizoen met Vivaldi, een gemengde
balletavond met zowel klassieke als moderne dans. Met twee wereldcreaties en twee
creaties voor het KBvV wordt de liefhebbers alleen gloednieuw werk geboden.
‘Ostacoli’ van John Wisman en ‘Firebird’ van Mauricio Wainrot zijn twee echte
wereldpremières. Huischoreograaf Danny Rosseel geeft een nieuwe versie van
‘Cutting Corners’ en de Italiaan Paolo Bortoluzzi zorgt onder de titel ‘Vivaldi’ voor
een choreografie op ‘De Vier Seizoenen’. In februari staat de produktie Coppelia op
de affiche, een van de grote klassiekers uit de balletgeschiedenis. Deze keer betreft
het echter geen
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romantisch ballet, maar veeleer een frivool werk, dat in 1870 in de Opera te Parijs
werd gecreëerd op muziek van Léo Delibes. Attilio Labis staat in voor de choreografie,
die teruggaat op het originele werk van Arthur Saint-Léon. Het seizoen wordt
afgesloten met de herneming van Giselle. Dit ballet is een van de meest geliefde uit
het romantische repertoire en viel vorig seizoen bijzonder in de smaak van het
Vlaamse en Nederlandse publiek. Deze drie balletavonden kan men zowel in de
Antwerpse als in de Gentse Opera bijwonen. De musicalafdeling van het Koninklijk
Ballet van Vlaanderen heeft in 1993-94 weer drie produkties op de affiche staan.
Vooreerst gaat ‘Man van La Mancha’ in première, gebaseerd op ‘Don Quichote’ van
Miguel de Cervantes. Dale Wasserman zette het gegeven om in een schitterende
musical, waarvan Jacques Brel ooit een unieke Franse versie neerzette. Regisseur
André Ernotte neemt de uitdaging aan om de avonturen van Don Quichote in
Vlaanderen en Nederland gestalte te geven. De hoofdrol wordt vertolkt door niemand
minder dan Ramses Shaffy. De musicalrevue Hollywood by Night stapt vol
vertrouwen haar tweede seizoen in. Vijf solisten, een chorus en het concerttrio
CD-Live maken een sprong in de muzikale wereld van Hollywood. Regisseur Frank
Van Laecke zorgde voor een wervelende show, waarin de muzikale hoogtepunten
uit de grootste filmmusicals in een vlot tempo aan elkaar geregen worden. De
rock-musical ‘Jesus Christ Superstar’ is sinds de première van 1971 niet meer van
het wereldtoneel weggeweest. Sommige songs behoren allang tot de klassiekers. Het
verhaal van de ontluistering van een held, met vele dramatische hoogtepunten heeft
een universeel karakter, terwijl de boodschap ook nu - misschien wel juist nu - te
denken geeft: gebruik je verstand en laat je niet leiden door een volksmenner, van
welke pluimage dan ook. Al deze produkties kunnen bekeken worden zowel in
Antwerpen als in Gent. Info: Kon. Ballet van Vlaanderen, Kattendijkdok - Westkaai
16, 2000 Antwerpen, tel. 03/234.34.38 of Fax 03/233.58.92.

• Blankenberge
De zeewijding van 11/7 wordt rechtstreeks door de Vlaamse Televisie uitgezonden
om 10 uur. De eucharistieviering daarbij wordt door het Beauvarletkoor uit
Nieuwpoort o.l.v. Ignace Thevelin opgeluisterd. Samen met de sopraansoliste Karolien
De Meyer vertolkt het koor ‘Kyrie’ van Filip Martens, ‘Looft de Heer’ van Vic Nees,
‘Cantate Domino’ van Heinrich Schütz, ‘Ehre sei Gott in der Höhe’ van Hugo Distler,
‘Gebed voor het vaderland’ van Gaston Feremans, ‘Pater noster’ van Jules Van
Nuffel, ‘Ubi Caritas’ van Maurice Duruflé, ‘Psalm 100: Jauchzet dem Herrn’ van
Felix Mendelssohn-Bartholdy en ‘Locus iste’ van Anton Bruckner. Op 31/10
verschijnt tevens de nieuwe CD van het Beauvarletkoor, die zowel religieuze als
profane liederen en negro-spirituals zal bevatten. Ook Karolien De Meyer is als
sopraansoliste van de partij. Men kan de CD bij voorintekening bekomen door 525
fr (gunstprijs) (+ 50 fr portkosten) over te maken op rek. nr. 712-9700302-94 van
vzw Beauvarletkoor voor 15/9. Info: Chris Castelein, Bruggesteenweg 67, 8433
Mannekensvere.
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• Brugge
Onder de bescherming van de Nederlandse Taalunie organiseert de Vereniging
Algemeen Nederlands, afdeling West-Vlaanderen, een spellingexamen uit dat plaats
vindt op 13/11 in de auditoria van de KULAK, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.
Deelnemingsformulier aanvragen bij én terugsturen (voor 16/10!) naar Peter
Debrabandere, Secretaris V.A.N., Keizer Karelstraat 83, 8000 Brugge (050/31.73.66).
De inschrijving is pas geldig nadat de deelnemer 250 fr overgemaakt heeft op rek.
470-0297481-06 van V.A.N. - West-Vlaanderen, Brugge of voor Nederland f 14,op gironummer 3992897 t.n.v. A.V.N., Brussel. De test bestaat in een dictee. Alleen
de voorkeurspelling van de officiële Woordenlijst van de Nederlandse Taal geldt als
correct. De leestekens worden gedicteerd. Tot de test worden alle meerderjarigen uit
binnen- en buitenland toegelaten. Er wordt uitgegaan van de leeftijd (18 jaar) op 1
november. De kandidaten dienen zich op 13 november tussen 10.00 en 10.45 uur
voor het examen aan te melden met hun identiteitskaart of persoonsbewijs. De
kandidaten mogen in de examenzaal alleen pennen meenemen, geen tassen, mappen,
boeken of schriften. Na de test krijgen de kandidaten de correcte tekst van het dictee.
Wie 60% van de punten behaalt, is geslaagd. Het resultaat zal schriftelijk worden
meegedeeld. Op 22 januari 1994 zullen in de Kredietbank (zaal De Gekroonde Laars),
Steenstraat 38, 8000 Brugge de certificaten en de prijzen aan de geslaagde kandidaten
worden overhandigd. Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt het certificaat toegestuurd.
Prijzen dienen evenwel te worden afgehaald.

• Breda (Nl.)
In het Breda's Museum, Grote Markt 19, 4801 BD Breda, kan men van 26/6 tot en
met 29/8 de tentoonstelling ‘Vorstelijke Pijpen - De tabakspijp als Oranjepropaganda’
gaan bekijken. Centraal in deze expositie staat de Nederlandse kleipijp, welke van
1600 tot 1940 een algemeen gebruiksartikel is geweest en van groot economisch
belang was door het grote verbruik en de export ervan. Gedurende al die tijd zijn er
pijpen gemaakt met decoraties betrekking hebbende op het huis van Oranje. Deze
bijzondere Oranje-souvenirs worden op de tentoonstelling in een historische context
gepresenteerd. De bijbehorende catalogus legt uit, dat de Oranjepijpen niet alleen
door hun decoratie, maar vooral ook in historisch verband een goed beeld geven van
de positie van de stadhouders en koningen in de Nederlandse samenleving. Onder
de titel ‘De tabakspijp als Oranjepropaganda’, geschreven door Don Duco,
kunsthistoricus en conservator van het Pijpenkabinet in Leiden, is deze publicatie
ook verkrijgbaar in het museum en in de boekhandel. Verkoopprijs: f. 35.
- In het kader van Breda Fotografica '93 vindt in Breda's Museum eveneens de
tentoonstelling ‘Met licht en kleur. Japanse souvenirfoto's 1900’ plaats. Het
internationaal fotofestival Breda Fotografica, waarvan Breda's Museum een van de
deelnemende instellingen is, wordt gehouden van 6 juli t/m 19 september. Centraal
thema dit jaar is Japan. Breda's Museum presenteert ter gelegenheid van deze
manifestatie de tentoonstelling. ‘Met licht en kleur, Japanse souvenirfoto's rond
1900’. De tentoonstelling bevat een selectie uit een verzameling van 510
albuminedrukken die rond de eeuwwisseling werd samengesteld door de Duitse
bosbouwkundig ingenieur R. Schilling. Van 1899 tot 1903 verbleef hij in Japan en
werkte in opdracht van de Japanse keizer aan de kroondomeinen in Noord-Japan.
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De collectie foto's, los ingelegd in albums en mede daarom bijzonder goed
geconserveerd, werd in 1989 door een Nederlandse particulier aangekocht op een
veiling van Lempertz in Keulen. Uit de verzameling is voor de tentoonstelling een
tachtigtal foto's geselecteerd. Uitgebreide informatie over de geschiedenis van de
Japanse fotografie en over de onderwerpen die worden afgebeeld, treft u in de
begeleidende publikatie getiteld: Souvenirs from Japan, Japanese photography at
the turn of the Century, geschreven door Margarita Winkel. In dit boek zijn alle foto's
van de tentoonstelling afgebeeld plus nog een 75-tal andere uit de Schilling collectie.
Het is te koop in het museum gedurende de tentoonstelling. Prijs f 65,- ingenaaid en
f 110,- gebonden.

• Brugge
Het Provinciebestuur spant zich in om het behoud en de bescherming van het
Westvlaams Molenpatrimonium te bevorderen. Eén van de middelen hierbij is zoveel
als mogelijk de molens draaiende te houden. Door een draaipremie te verlenen,
berekend in functie van het aantal asomwentelingen worden de Westvlaamse
molenaars aangemoedigd. Het provinciaal reglement dd. 11.10.1990 voorziet in een
premiebedrag van 20 fr. per 100 asomwentelingen met een maximum van 30.000 fr.
per jaar. Evenwel wordt een aanvangspremie verleend van 5.000 fr. voor de eerste
3.000 asomwentelingen. Voor de draaipremie komen 15 molens in aanmerking, de
2 provinciale molens niet meegerekend: Meulebeke, Herentmolen, 149.463 toeren
- Damme (Hoeke), Hoekemolen, 147.990 toeren - Brugge, St.-Janshuismolen, 87.083
toeren - Zwevegem (St.-Denijs), Molen ter Claere, 82.778 toeren - Damme,
Schellemolen, 38.861 toeren - Damme (Oostkerke), Dorpsmolen, 31.279 toeren Gistel, Oostmolen, 30.995 toeren - Houthulst (Merkem), Beuckelaeremolen, 29.540
toeren - Kortemark (Werken), Kruisstraatmolen, 20.616 toeren - Vleteren
(Oost-Vleteren), Demeestermolen, 20.458 toeren - Anzegem, Watermolen, 19.278
toeren - Anzegem, Landergemmolen, 19.041 toeren - Knokke-Heist (Knokke),
Kalfmolen, 17.620 toeren - Hooglede (Gits), Grijspeerdmolen, 13.303 toeren Ruiselede, Knokmolen, 11.224 toeren - Koksijde, Zuid- of Abdijmolen, 4.456 toeren
en Harelbeke, Koutermolen, 4.017 toeren. Er werden toelagen toegekend voor een
globaal bedrag van 194.736 fr.
- Het Groeningemuseum werd verrijkt met werk van Amédée Cortier (1921-1976)
door aankoop en schenking. Als abstract minimaal schilder neemt Cortier een
bijzondere plaats in binnen die beweging in België en daarbuiten. Het
Groeningemuseum was een der eerste openbare collecties die een werk van hem
herbergde. De triptiek Rood-geel-blauw (1972) werd in 1973 voor het museum
verworven door de Vrienden van de Stedelijke Musea. Dankzij de bijzondere inzet
van Yves De Smet, zelf beeldend kunstenaar en persoonlijk bevriend met en een
fervent verdediger van Cortier, werd de collectie thans uitgebreid door een
gekombineerde vorm van aankoop en schenking. Yvonne Cortier-Laloyaux, weduwe
van de schilder, deed een mild aanbod van zes schilderijen en een reliëf en schonk
niet minder dan
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dertig tekeningen uit haar verzameling. Yves De Smet zelf schonk een vroeg
schilderijtje uit 1949 en de maquette van het environnement Kleuromgeving (1969)
ter vervollediging. Het geheel is een afgerond ensemble dat de volledige evolutie
omspant van 1949 tot 1975. Hiermee krijgt het werk van deze schilder eindelijk een
waardig en verdiend museaal onderdak naast de overzichten van een aantal van zijn
belangrijkste tijdgenoten die het Groeningemuseum rijk is. De aankoop werd mede
gefinancierd door de V.Z.W. Vrienden van de Stedelijke Musea van Brugge.

• Brussel
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000
Brussel (02/508.32.11) heeft zijn verzameling Moderne Kunst verrijkt met het legaat
Mr. Richard Zondervan. Samen met het schilderij Portret van Mme Jacques
Zondervan, door Ch. Jos. Watelet (inv. 11.406) en de buste Richard Zondervan als
kind door Victor De Haen (inv. 11.407) komt het Museum hiermede ook in het bezit
van Vrouw, een achterglasschilderij van Floris Jespers (inv. 11.405). Jespers
ontwikkelde in de jaren twintig een grote bedrevenheid in deze ongewone techniek,
waarbij hij met olieverf op de achterzijde van een glasplaat in omgekeerde volgorde
(t.o.v. het gewone schilderij op doek) de voorstelling opbouwde. Enkele leden van
de Duitse kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter, meer bepaald Heinrich Campendonk
en Gabrielle Münter, hadden zich reeds vóór 1910 toegelegd op het
achterglasschilderen. Hun vriend Paul Van Ostaijen schreef in 1921 over deze
kunstenaars en over de techniek een artikel waarvan in 1923 een tweede versie in
het tijdschrift Sélection werd gepubliceerd. Floris Jespers (1889-1965) was een van
de kunstenaars van wie de nieuwsgierigheid naar deze grotendeels vergeten techniek
was gewekt. Zijn eerste experimenten dateren uit die periode en hij heeft de techniek
steeds blijven gebruiken. Het werk uit het legaat Zondervan is een zeer gaaf geheel
waarin Jespers, in een strakke compositie, de specifieke mogelijkheden van de
techniek benut, zoals ingekraste lijnen, gewatteerde structuren en ondubbelzinnige
vlakbegrenzingen, en dit zonder de picturale tekortkomingen die in sommige van
zijn achterglasschilderijen opduiken en die het gevolg zijn van de noodzakelijke
omgekeerde beeldopbouw, welke geen correcties toelaat.
- Van 10/6 tot en met 21/8 loopt in de Schenkingenzaal van de Kon. Albert
I-bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel. 02/519.53.11) de tentoonstelling
‘Henry van de Velde’ en dit n.a.v. de 30ste verjaardag van de schenking van
het Henry van de Velde-archief, aangeboden door de twee overlevende kinderen
Thyl en Nele, en tevens ter nagedachtenis van de 130ste verjaardag van zijn
vestiging in Brussel. Op dat ogenblik beslist Van de Velde - misschien een
herinnering aan zijn jeugdige anarchistische sympathieën? - een kruistocht te
voeren voor het bevorderen van een gezuiverde kunst (Prédication d'art, 1893),
los van drukkend historisme (Déblaiement d'art, 1894), die in elke uiting van
de menselijke activiteit tot uiting moet komen (Aperçu en vue d'une synthèse
d'art, 1895), naar het voorbeeld van de Engelse vernieuwers, Morris, Ruskin
en Crane. Van de Velde zegt de schilderkunst vaarwel en legt zich toe op ‘kunst
toegepast op het dagelijkse leven’, d.i. op het ontwerpen van meubilair,
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damestoiletten, juwelen, zilverwerk, typografie en boekversiering en - al was
hij geen gediplomeerd architect - op het bouwen van huizen, monumenten,
schoolgebouwen, fabrieken, musea, theaters en tentoonstellingspaviljoenen.
Naar aanleiding van deze dubbele verjaardag zal de Koninklijke Bibliotheek
enkele aspecten van haar rijke Van de Velde-verzamelingen onder de aandacht
brengen: pastels, tekeningen, meubels, drukken, boekbanden, brieven en
archief-materiaal. Het Van de Velde-archief is inderdaad een onuitputtelijke
bron van autobiografische en onuitgegeven theoretische geschriften en van
briefwisseling die getuigt van Van de Veldes internationale uitstraling en van
zijn droom van een kultureel Europa zonder grenzen noch bekrompen
nationalismen. Een droom die de meester deelde met vrienden zoals Romain
Rolland, Walther Rathenau, Stefan Zweig en graaf Harry Kessler en die instortte
met de eerste kanonschoten van augustus 1914.
- Het Gemeentekrediet heeft zijn uitgavenbestand aangevuld met een nieuw werk
van de hand van Frans Debrabandere, nl. ‘Woordenboek van de familienamen
in België & Noord-Frankrijk’. De intekenprijs (tot 31/12/93) bedraagt 2.950 fr.
(over te maken op rek. nr. 057-6370330-16 van het Gemeentekrediet), nadien
3.750 fr. Vanaf 1954 - toen hij aan zijn licentiaatsverhandeling begon - is de
auteur haast ononderbroken in de persoonsnamenstudie bedrijvig geweest. In
1965 promoveerde hij op een dissertatie over persoonsnamen in de Kasselrij
Kortrijk 1350-1400. In 1980 publiceerde dr. Frans Debrabandere zijn ‘Kortrijkse
Naamkunde 1200-1300’, het voorlopige sluitstuk van zijn antroponymische
monografieën over Zuid-West-Vlaanderen, met een ‘kumulatief
familienamenregister’, dat naar alle namen in zijn vorige werk verwees. Dit
inspireerde hem ertoe om een groot verklarend woordenboek van de Vlaamse
familienamen te maken. Toen hij daar in 1992 mee klaar was, was het
geografisch heel wat ruimer geworden dan hij oorspronkelijk bedoeld had. De
nederlandstalige provincies in België zijn namelijk geen taaleiland en de
contacten met en migratiebewegingen uit en naar Nederland, Duitsland, Wallonië
en Picardië brengen mee, dat vele namen achter hun Nederlandse of Romaanse
uitzicht een heel andere herkomst verbergen. Zo bevat het woordenboek niet
alleen de Brabantse, Limburgse en Vlaamse achternamen, maar bovendien de
meeste en frequentste Waalse en Picardische, en zelfs talrijke Noordnederlandse
en Duitse familienamen. Door zoveel mogelijk terug te gaan tot de middeleeuwse
vorm van de namen, heeft de auteur het geheim van talrijke misleidende of
raadselachtige geslachtsnamen kunnen ontsluieren. Dit woordenboek telt meer
dan 150.000 familienamen, varianten inbegrepen, die telkens op het trefwoord
volgen. Elke familienaam wordt bondig verklaard en zoveel mogelijk met oude,
historische bewijsplaatsen geïllustreerd, waaruit vaak de verklaring en meestal
de bakermat afgelezen kan worden. Ten slotte wordt naar publikaties over de
bedoelde naam verwezen. Ten behoeve van anderstaligen worden alle afkortingen
en vaktermen ook in het Frans, Duits en Engels vertaald en verklaard, zodat dit
monumentale standaardwerk ook voor hen bruikbaar is. Dit tweedelige
familienamenboek - het eerste van die aard en die omvang in de Nederlanden
- zal behalve de inleidende bladzijden met de omvangrijke bibliografie zowat
3000 kolommen tellen. Het verschijnt in oktober 1993.
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• Chartres (Fr)
In het Centre International du Vitrail (5 rue du Cardinal Pie, 28000 Chartres; tel.
37.21.65.72) loopt de tentoonstelling ‘Le Vitrail flamand contemporain’ van 24/4
tot en met 14/11, dagelijks toegankelijk van 9.30 tot 19 uur.

• Gent
Het Museum voor Sierkunst, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent (tel. 091/25.66.76)
ontvangt na Hagen, Weimar en Berlijn van 3/5 tot en met 4/8 de tentoonstelling
‘Henry van de Velde - Een Europees Kunstenaar in zijn tijd’ binnen zijn muren.
Dagelijks open (behalve op maandag) tussen 9.30 en 17 u. De tentoonstelling omvat
talloze exponenten uit alle stijlperioden en werkterreinen van de kunstenaar.
Schilderijen, tekeningen, typografische vormgeving, textielontwerpen, sieraden,
tafelzilver, porselein, keramiek en meubelen worden aangevuld met uitgebreid
biografisch materiaal. Hier in Gent kreeg Van de Velde aan de Universiteit niet alleen
een professoraat voor architectuurgeschiedenis aangeboden, maar bovenal werd hem
bij zijn 70ste verjaardag de opdracht toegewezen voor de bouw van de Gentse
universiteitsbibliotheek. Deze toren en het aanpalend Hoger Instituut voor het
Kunstonderwijs (HIKO) dateren van 1932-1936 en zijn sinds vorig jaar (1 juli 1992)
opgenomen op de lijst van beschermde monumenten. Ter gelegenheid van de
tentoonstelling in het Museum wordt ook in de Centrale Bibliotheek, dat het eerste
openbaar gebouw is dat de architect in eigen land mocht realiseren, eveneens een
Henry van de Veldetentoonstelling gepresenteerd. Hierbij wordt dan vooral aandacht
besteed aan zijn pedagogische inbreng aan de universiteit en aan zijn geschriften uit
die periode. Andere belangrijke Belgische verwezenlijkingen zijn: ‘Bloemenwerf’
te Ukkel, de dubbelwoning Coman-Saverys te Knokke, de Technische School te
Leuven, het huis en de kliniek van dokter Martens te Astene-Deinze en zijn eigen
‘La Nouvelle Maison’ te Tervuren. - Op 19/7 speelt Teater Taptoe de 250ste
voorstelling van ‘Draken Bestaan!’ van Freek Neirynck in de Gentse burcht, het
Gravenkasteel. De produktie ging in première in 1990. Luk De Bruyker kreeg voor
zijn scenografie de eerste Vlaamse scenografieprijs Albert Vermeiren. Teater Taptoe
speelt de produktie verder tijdens de hele Gentse Feesten, meer bepaald op 20/7,
21/7 en 22/7, telkens om 15.30 u en om 19.30 u en 23/7 en 24/7, telkens om 15.30
u. Voor plaatsbesprekingen kan men terecht van 12/7 af op het nummer 09/233.73.33,
of bij de Kiosk van Free-Time bij het Groot Kanonplein in Gent. Van 11 tot 14/7
vertegenwoordigt Teater Taptoe België op het 1993 Festival of the Puppeteers of
America in San Francisco. Taptoe creëert er de Engelstalige versie van zijn jongste
produktie ‘De Figuurlijke Reis’.

• Hasselt
De leerlingen van het atelier Fotokunst van de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten (Kunstlaan 12, 3500 Hasselt; tel. 011/22.78.32) nodigen uit van 14/5 tot
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1/10 tot hun tentoonstelling ‘Fotokunst’, open op di., do. en vrijdag van 18.30 tot
21.30 u, wo. van 14 tot 21.30 u, zat. van 14 u tot 17 u, gesloten op maandag, juli en
augustus.

• Koksijde
Op 9/7 vindt in de O.-L.-Vrouw Ter Duinenkerk het slotconcert plaats van het
internationaal koortreffen - Eurochor - dat door het ANZ georganiseerd wordt. 70
jonge koristen zullen gedurende een week kennis maken met Vlaamse koorwerken
en aldus een boeiend programma vertolken met o.m. ‘Trois motets à la Ste Vierge’
(1884) van Edgar Tinel, ‘Het Zonnelied’ (1986) van Willem Kersters, ‘Pentalpha’
van Raymond Schroyens, ‘Veni Sancte Spiritus’ (1982) en ‘Teergeliefde in Tien
Talen’ van Vic Nees. Als docenten treden aan Michaël Scheck en Juliaan Wilmots.

• Leuven
Van 8/9 tot en met 7/11 kan men terecht op de tentoonstelling ‘Tover van de
Middeleeuwen - Vlaamse Miniaturen voor Van Eyck’. Deze expo toont artistieke
hoogtepunten van Vlaamse miniatuurkunstenaars omstreeks 1400. Deze heel
bijzondere kunst vormde de bakermat voor de Vlaamse Primitieven. De
tentoongestelde stukken zijn toppers uit de meest waardevolle Europese en
Amerikaanse verzamelingen. Vele komen voor het eerst sind eeuwen terug naar
Vlaanderen. Er zijn eveneens heel wat nieuwe ontdekkingen aanwezig. De
tentoonstelling biedt bovendien ook een nieuwe kijk op een periode uit de Vlaamse
middeleeuwen die de Europese cultuur op nieuwe wegen gestuurd heeft.
- Eind september organiseert het KADOC een nieuwe studiedag. Ditmaal wordt
de focus gericht op Pepinster, nabij Verviers, waar meerdere kunstenaars uit
Leuven werkzaam zijn geweest. Centraal staat een bezoek aan de
Sint-Antoniuskerk van architect Clément Léonard (1893-1899). Het neogotisch
interieur van de kerk is zo goed als intact met o.m. muurschilderingen van
Adolphe Tassin, de belangrijkste leerling van Helbig, glasramen van Gustave
Ladon, meubilair uit de Leuvense ateliers Van Uytvanck en Goffaerts, al dan
niet gepolychromeerd door Oscar Algoet, en een tapijtenensemble uit het
Thiéry-atelier van Heverlee. Verder wordt een bezoek gebracht aan het
schilderachtige kasteel Les Mazures (1835-1837) van architect Auguste-Marie
Vivroux en aan enkele vroeg-neogotische gebouwen in de omgeving van
Pepinster. Nog in het najaar, in de loop van november, vindt op het KADOC
een studiedag plaats over enkele neogotische archieven, namelijk het
plannenarchief Helleputte, het archief van het atelier Bressers-Blanchaert en
het plannenfonds van de Dienst voor het Repertorium van het Cultureel Bezit,
met vooral de restauratieprojecten van Pieter Langerock. Daarbij worden hun
inhoud en de onderzoeksmogelijkheden belicht. Tevens worden de inventarissen
voorgesteld van het archief Helleputte en van de uitvoeringstekeningen
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Bressers-Blanchaert. De studiedag richt zich tot wetenschappelijke instellingen
en archieven, monumentenzorgers en restaurateurs. Voor meer informatie over
deze studiedagen kan u terecht bij Greet De Neef op het KADOC (tel.
016/28.35.00). Naar aanleiding van de Alumnidag in Leuven stelt het KADOC
zijn deuren open voor alle geïnteresseerden (ook de niet-Alumni). Afspraak op
zaterdag 9 oktober 1993 tussen 10 en 18 uur.
- De Pluralistische Organisatie voor Bibliotheekgebruik (PLOB) publiceert een
driemaandelijks tijdschrift dat ‘Klapper’ gedoopt werd en handelt over lezen
en informatiegebruik van de PLOB. Het bericht over onderzoek, actuele
ontwikkelingen en nieuwe initiatieven op dit vlak en beschrijft concrete projecten
die het lezen en het informatiegebruik in onderwijs, bibliotheek en vormingswerk
willen bevorderen. Achtergronden én praktische tips dus. Abonnement: 800 fr.
per jaar (4 nummers) voor scholen en instellingen; 600 fr. voor individuen.
PLOB, Tiensevest 142, 3000 Leuven. tel. 016/22.89.33.

• Mechelen
N.a.v. zijn tentoonstelling in Ligna in Mechelen heeft Marc Vanderpoorten i.s.m.
Willy Nauwelaerts een monografie (tweetalig) onder de titel ‘Vechten tegen de
bierkaai’ uitgegeven. Daarin vinden we een literair portret van de kunstenaar, een
uitgebreid curriculum vitae en een introductie tot zijn ideeën, 70 gedachten i.v.m.
kunst en onderwijs. Achteraan vinden we een Duitse en Engelse samenvatting. De
monografie wordt gedrukt op 1000 ex. en de kaft is versierd met een kleurenafdruk.
Het binnenwerk bestaat uit 16 bladen A4, recto/verso en in één kleur gedrukt. De
monografie - uitgegeven in eigen beheer - kan besteld worden bij de kunstenaar.
Voor de lezers van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ is deze monografie te bekomen door
een schriftelijke aanvraag met een duidelijke vermelding van naam en adres samen
met 10 postzegels van 11 fr op te sturen naar M. Vander Poorten, Gen. de
Ceuninckstraat 39, 2800 Mechelen. Gelieve dit om technische redenen te doen voor
30/07/93.

• Oudenburg
Onder de titel ‘Oudenburg in de heraldiek’ organiseert het Stadsbestuur een
tentoonstelling in het Abtsgebouw, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg (tel.
059/26.89.34) van 17/7 tot en met 3/10, toegankelijk iedere middag van 14 tot 18 u
en voor groepen na afspraak. Toegang 50 fr voor enkelingen, 25 fr in groepsverband
(gratis voor kinderen beneden 12 jaar). Er zal tevens een rijk geïllustreerde catalogus
te verkrijgen zijn. Heraldiek of wapenkunde, sigillografie of de studie en beschrijving
van de zegels, banistiek of vlaggenkunde... het zijn allemaal woorden die niet tot
onze dagelijkse spreektaal behoren. Toch komen we er allemaal mee in aanraking,
want iedere firma of instelling die zichzelf respecteert heeft een logo en een huisstijl.
Vroeger gebeurde dit met wapenschilden en zegels. En is het niet feestelijk wanneer
ergens vlaggen wapperen? Oudenburg bezat sedert de middeleeuwen een wapenschild
dat ook op zijn zegel prijkte. Symbolisch verwijst het niet alleen naar zijn naam,

Vlaanderen. Jaargang 42

maar de benedenhelft van de poort wordt ook gesierd door het wapen van de heren
van Gramme die als schouten van Oudenburg fungeerden. Het oudst bekende zegel
van de stad dateert uit 1226. Ook uit de volgende eeuwen bewaren enkele archieven
zeldzame exemplaren van Oudenburgse stadszegels. Het wapen komt verder in heel
wat wapenboeken voor. Ook op vele vlaggen, ceramiek, briefhoofden, uniformen,
borden... vinden we het schild van Oudenburg terug. Over de geschiedenis van dit
wapenschild, over de vormevolutie en over de manier van voorstellen handelt deze
tentoonstelling. In een didactisch zaaltje wordt een inleiding op de wapenkunde
gegeven. Zowel het ontstaan als de geschiedenis ervan zullen er uitvoerig aan bod
komen. Verder zal een overzicht gegeven worden van de heraldische motieven,
kleuren en metalen aan de hand van handschriften, edelsmeedwerk, textiel, munten,
beeldhouwwerk en oorkonden. Vooral door de fraaie kleuren zal het geheel een
streling voor het oog vormen. De volgende zalen staan volledig in het teken van het
Oudenburgse zegel, vlag en wapenschild.
- Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het Stadsbestuur op 21/7/93 het Festival van
Vlaanderen uit. In de O.-L.-Vrouwekerk speelt dit jaar (om 20.30 u) het
wereldberoemde ‘Europese Barokorkest’ o.l.v. Roy Goodman een waaier van
prachtige composities, waaronder werk van W.A. Mozart, A. Vivaldi, J.-P.
Rameau en P. Hellendaal. Het hoogtepunt van de avond bestaat in de uitvoering
van de ‘Water Music’ van Georg-Friedrich Haendel. Met dit werk bracht de
Duits-Engelse componist in 1771 hulde aan de Engelse koning George I. Het
werd geschreven ter gelegenheid van een boottocht op de Thames, van Whitehall
naar Chelsea. Met dit programma start het orkest een rondreis door Europa.
Kaarten (kostprijs 250 fr. in voorverkoop) kunnen nu al bekomen worden op
het stadhuis in Oudenburg of gereserveerd worden bij de dienst voor cultuur.
Info en plaatsbespreking: Stadhuis, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
059/26.60.27 of 26.71.71.
- Tijdens de zomermaanden (tot en met 3/10) blijft tevens het Stedelijk Museum
(Abtsgebouw, Marktstraat 25), voor het publiek toegankelijk van 14 tot 18 u.
De collectie bevat hoofdzakelijk een unieke verzameling archeologische vondsten
die eertijds in Oudenburg werden opgegraven. Deze stad aan de rand van de
poldervlakte was destijds een belangrijk Romeins castellum. Het teruggevonden
grafveld bestond uit zo'n 200 inhumatiegraven, waarvan de meeste voorwerpen
in het museum staan tentoongesteld: fibulae, keramiek, geraamten, glazen
flessen, metalen beugels... Aan de hand van kaarten en panelen wordt een
historisch beeld van de streek geschetst. Verder wordt ook ingegaan op de figuur
van de H. Arnoldus en op de geschiedenis van de tijdens de Franse overheersing
afgeschafte Sint-Pietersabdij.

• Poperinge
Van 3/7 tot 1/8 kan men in de Gasthuiskapel (dagelijks van 14 tot 17.30 u, behalve
don. en vrijdag) de tentoonstelling ‘Textiele kunsten en keramiek uit Polen’
meemaken. ‘Transparantie’ een zeer belangrijk element uit de hedendaagse kant: het
typeert eveneens het werk van een groep jonge Poolse kunstenaars, docenten en
afgestudeerden aan de kunsthogeschool van Lodz. De uitvoeringen in machinale
breitechnieken geven een eigentijdse dimensie aan het werk. Ondanks de vele
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beperkingen in materialen en grondstoffen weten deze kunstenaars dankzij hun
vakkennis uitzonderlijke werken te creëren. De keramiekwerken, sober in concept,
geven een extra surplus aan de collectie textielwerken.
- Van 8/8 tot 5/9 loopt in dezelfde Gasthuiskapel de tentoonstelling ‘De ziel van
Krakatau’. Mythe en glazenierkunst tegen het einde van de 20e eeuw, lijkt veel
tijdgenoten misschien op het eerste gezicht al-
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lesbehalve actueel. De geschiedenis leert ons echter dat het nieteigentijdse heel actueel
kan zijn. Glas, de stolling van amorfe materie, zichtbaar door de niet-materie licht.
Glas, zo sterk en zo breekbaar, zo eeuwig en zo tijdelijk. De glaskunst geplaatst in
een totaalbeeld van designkunst, een confrontatie en aanvulling met uitzonderlijke
textieluitvoeringen, werk van Angela van der Burght, Jan Willem van Zijst en Marc
Vanhoe.

• Rotterdam (Nl.)
Van 8 tot en met 13/8 organiseert het Continental Art Centre een internationaal
symposium i.v.m. de diverse kunstuitingen in het vernieuwde Europa en de christelijke
aanwezigheid daarin. Men verwacht personen die werkzaam zijn in de sociale en
culturele sectoren, alsook de leden van christelijke vakbonden, politieke partijen en
kunstenaars-groeperingen. Het symposium vindt plaats in het Conferentiecentrum
De Bron in Dalfsen/Nederland. Info: Continental Art Centre, Postbus 81065, 3009
GB Rotterdam (tel. 010-456.86.88 - Fax: 010-455.90.22).

• Tielt
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen publiceerde als nr. 2 (april-mei-juni 1993) van
de 31ste jaargang een prachtig nummer over ‘Het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen’ (blz. 43 tot 78), samengesteld door Herwig Todts. De boeiende
geschiedenis van dat beroemde museum wordt in woord en royaal beeldmateriaal
getekend. Voor wie het museum niet kent, zal het een verrukkelijke kennismaking
zijn en wie er zich thuisvoelt, zal gelukkig zijn nogmaals de prachtige kunstwerken
en museumhoekjes voor ogen te krijgen. Abonnement: 700 fr (f 41,5) voor 4
afleveringen en vier mededelingsbladen en de OKV-Museumkaart. Over te maken
op rek. nr. 448-0007361-87 van O.K.V. - Tielt met vermelding: Abonnement 1993.

• Tongeren
In 1986 bleek geen tentoonstellingsruimte groot genoeg om een groepstentoonstelling
van de Tongerse Kunstkring te herbergen. De ondernemende voorzitter-generaal
Herman De Buyzer verspreidde dan, naar het voorbeeld van Chambres d'Amis, de
tentoonstellingen over heel de stad. Deze formule sloeg aan. Kunstenaars en
kunstliefhebbers bleken gelukkig. Elk jaar groeide het enthousiasme en het aanbod.
De naam KùNS PRUUVE is een dialectisch woord naar analogie met een
gastronomisch gebeuren dat aanvankelijk gelijktijdig liep. Om nieuwe ideeën, andere
visies, onbekende elementen te introduceren, werd in 1990 KùNS PRUUVE
opengesteld voor de gasten van de eigen leden. In 1991 mochten die gasten als
volwaardige deelnemers fungeren. Liefs 75 kunstenaars uit verschillende landen
stelden tentoon op een dertigtal lokaties. Omdat succes een onmiskenbare
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aantrekkingskracht heeft, verzamelde de editie 1992 nog meer kunstenaars op nog
meer lokaties. Ook de gemeenten Bilzen, Zutendaal, Borgloon, Riemst en Kortessem
wilden participeren. Zo werd de droom van de voorzitter: Tongeren als centrum van
een tentoonstellingsweb, werkelijkheid. KùNS PRUUVE 1993 zal lopen onder de
titel: Euregionaal. De deelnemers zullen uit de Euregio afkomstig zijn of er werken.
Een dergelijke onderneming eist uiteraard een degelijke aanpak. Een KùNS
PRUUVE-comité, samengesteld uit bestuursleden van de Tongerse Kunstkring en
de cultuurmandatarissen van de deelnemende gemeenten, werkt sinds september '92
aan de voorbereiding. De organisatoren willen er ook voor zorgen dat KùNS PRUUVE
geen wildgroei kent, dat het geen hobbyfestijn wordt om uiteindelijk uit te monden
in een platte commerciële bedoening. Een selectiecomité, een Euregionale jury, waakt
over de kwaliteit, het niveau van de deelnemers. Ere-academie-directeur Valère Ulrix
leidde een jury van deskundigen. De geselecteerde deelnemers vinden houvast in het
KùNS PRUUVE-reglement. Het resultaat is dat KùNS PRUUVE de bezoekers een
reeks eerlijke, waardevolle tentoonstellingen kan aanbieden. Dat de bezoeker
onderweg ten volle kan genieten van het onvolprezen Haspengouws landschap is
meegenomen. KùNS PRUUVE is een must voor elke rechtgeaarde kunstliefhebber.
In een verzorgde brochure komen alle exposanten aan bod. Kaartjes helpen om de
routes uit de stippelen. Op 24 juni om 20 u start KùNS PRUUVE '93 in galerij T2000
aan de Stationlaan te Tongeren en loopt tot en met zondag 11 juli. De algemene
openingsuren zijn: donderdag en vrijdag van 18 u tot 21 u, zaterdag en zondag van
15 u tot 19 u.

• Veurne
In de St.-Walburgakerk wordt het Internationaal Orgelfestival Veurne georganiseerd
met vijf internationale solisten op orgel en trompet. De concerten vinden plaats op
de vier donderdagavonden van augustus, steeds om 20.30 uur. De reeks begint op
5/8 met John Scott, organist en muziekdirecteur van St.-Pauls Cathedral van London.
Hij speelt vooral Bach en Mendelssohn. Jan van Landeghem (orgel) en Alain Roelant
(trompet) spelen op 12/8 composities van Van Landeghem, Eben, Bach en Clarke.
Peter Planyavsky, organist aan de St.-Stephansdom in Wenen, improviseert op 19/8.
Het slotconcert van 26/8 wordt vertolkt door Kamiel D'Hooghe met o.m. een
Magnificat-fuga van Bach, de 6de sonate van Mendelssohn, de Rhapsodie Gregorienne
van J. Langlais en een nieuwe compositie van de Vlaming Frans Geysen. Info:
V.V.V.-Veurne, Grote Markt 29, 8630 Veurne (tel. 058/31.21.54).
- Op 11/9 om 20 u is het Festival van Vlaanderen present in de St.-Walburga met
een uitvoering van het ensemble ‘Il Trionfo del Suono’ met Paul Dombrecht
(barokhobo), Frank Theuns (traverso), Herman Stinders (clavecimbel) en Richte van
der Meer (cello). Zij brengen werk van Teleman, Quantz, Lotti, Kleinknecht e.a.
Info: V.V.V.-Veurne, Grote Markt, 8630 Veurne (tel. 058/31.21.54).

• Watou
Van 3/7 tot 5/9 kan men elke dag van 14 tot 19 uur terecht in Watou voor de
kunsthappening ‘Poëzie rond Roger Raveel’. Watou probeert in 1993 opnieuw een
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relatie uit te werken tussen de poëzie, de beeldende kunst en de omgeving. Dit jaar
wordt er een link gelegd tussen de poëzie van negenentwintig van de belangrijkste,
levende dichters uit Vlaanderen en Nederland en het werk van de beeldende
kunstenaar Roger Raveel, ‘le peintre le plus important de l'aprèsguerre en Belgique’
(Septentrion, no 3 1992, Anneke Oele, critique d'art Amsterdam). Het Douviehuis
(een wethuis daterend van 1710) wordt opgedeeld in sterk van elkaar verschillende
lokaties. Ook de Douviehoeve, gelegen op 900 m van het wethuis, biedt
mogelijkheden om poëzie en beeldende kunst tot een eigenzinnige symbiose te
dwingen. Architect Stéphane Beel (o.a. ontwerper Raveelmuseum, laureaat Prijs
Vlaamse Gemeenschap '92) en ontwerper Bernard Van Eeghem zullen de gedichten
zó aanbrengen dat de werken van Raveel veel méér zijn dan illustraties van de poëzie.
De eigenheid van de diverse lokaties zal de ‘luchtbrug’ schilderij-gedicht helpen
visualiseren. Ook het beschermd dorpsgezicht zal maximaal geïntegreerd worden in
de poëziezomer. Daarenboven creëert Roger Raveel op het Hugo Clausplein van
Watou een kunstwerk dat een blijvende ode aan de Vlaamse dichter en aan de poëzie
evoceert. De geselecteerde dichters zijn Benno Barnard, Dirk van Bastelaere, Lut
De Block, Remco Campert, Hugo Claus, Herman de Coninck, Tom van Deel, Jozef
Deleu, Charles Ducal, Anna Enquist, Eva Gerlach, Jo Gisekin, Luuk Gruwez,
Christine D'haen, Miriam Van hee, Hubert van Herreweghen, Geert van Istendael,
Roland Jooris, Rutger Kopland, Anton Korteweg, Gerrit Kouwenaar, Ed Leeflang,
Lucebert, Leonard Nolens, Bert Schierbeek, Hedwig Speliers, Willy Spillebeen,
Eddy van Vliet, Anton van Wilderode. Info en algemene leiding: Gwij Mandelinck,
Kapelaanstraat 2, 8978 Watou, 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
afleveren van de kopij aan de drukker. Die datum is voor nr. 247 (sept.-okt. 1993)
vastgesteld op 15 augustus 1993. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax
051/40.81.64 doorgestuurd worden.
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. Ter wille van de documentaire
waarde worden die berichten toch geplaatst. Met oprechte dank voor uw
medewerking.
De Redactie

• Jiri Anderle
Grafiek, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 25/9 tot 10/10,
alle do., vrij., zat. en zondagen van 14 tot 18 u.

• Dana Andreev
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Pastels, tekeningen, etsen 1993, Art Works, Ineke Feuth, Herengracht 229-231, 1016
BG Amsterdam, van 15/5 t/m 6/6.

• Stephan Balkenhol
Gebeeldhouwde sokkelsculpturen en gesneden wandreliëfs, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 5/6 t/m 4/7, van zat. tot di. van 14-16 u en op
afspraak.

• Paul Bartels
Recent werk, Kunstforum, Schelderode, van 23/4 t/m 6/6.

• André Bonglibault
Grafiek, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 16/10 t/m 31/10,
iedere do., vrij., zat. en zondag van 14-18 u.
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• Raf Buedts
Recent werk, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 16/10 t/m 6/12.

• Denies Celie
Recent werk, Taverne-Restaurant, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen, van 16/10
t/m 9/12.

• Lieve Cools
Pasteltekeningen, aquarellen, olieverfschilderijen en beeldhouwwerk, Galerij ‘Evira’,
Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 14/5 t/m 13/6.

• Marc Cordenier
Ruimtelijk werk, C.C.-Kortrijk, Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van
3 t/m 25/4.

• Amédée Cortier
Expo n.a.v. aankoop en schenking, Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge, van
3/4 t/m 4/7, dagelijks van 9.30-17 u.

• Roy Crayson
Decor-Decoy, installaties, Galerie Fortlaan 17, 9000 Gent, van 27/4 t/m 7/5.

• Walter De Buck
Tekeningen en sculpturen, Galerij Pluto, Plotersgracht 7, 9000 Gent, van 9/7 t/m
26/7, vrij-, zat- en zondag van 15 tot 19 u en tijdens de Gentse Feesten van 15 tot 18
uur.

• Antoon De Clerck
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Retrospectieve '43-'93, C.C. Hasselt, van 25/4 t/m 23/5.

• Willeke Degroote
Recent werk, Taverne-Restaurant, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen, van 7/8 t/m
14/10.

• Joz De Loose
Bronzen sculpturen, Kunstforum, Schelderode, van 14/5 t/m 6/6.

• Jos De Maegd
Hommagetentoonstelling, St.-Jozefscollege, Woluwelaan 20, 1150
St.-Pieters-Woluwe, op 8 en 9/5.

• Robert Deman
Schilderijen, Stadshallen (Jan Garemijnzaal), 8000 Brugge, van 2/7 t/m...

• Carine Demeter
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 14/5-12/6.

• Hélène De Ridder
Textielkunst in tentoonstelling ‘Miniartextil Come 93’, Studio Mimmo Totaro, Como
(It.), van 19/5 t/m 20/6.

• Robert Devriendt
Schilderijen op paneel, CD Gallery, Kortrijkstraat 44, 8700 Tielt, van 26/4 t/m 26/6.

• Daniël Dewaele
Installaties, objecten, fotowerken, CD Gallery, Kortrijkstraat 44, 8700 Tielt, van 26/4
t/m 26/6.
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• Johan De Wit
Recent werk, Huize St.-Jacobus, Proveniersstraat 11, 9000 Gent, van 2/5 t/m 29/5.

• Eugène Dodeigne
Sculpturen en tekeningen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, van 15/5 t/m 3/7.

• Charly Drybergh
Hommage-tentoonstelling, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400
Oostende, van 24/9 t/m 17/10.

• Jacky Duyck
Hommage aan Jacky Duyck - 20 jaar later, Gemeenschapscentrum De Kroon, J.B.
Vandendrieschstraat 19, 1080 St.-Agatha-Berchem, van 24/4 t/m 1/5.

• Ensor
Foto's en documenten i.v.m. de huizen waar Ensor woonde, Museum Ensor,
Vlaanderenstraat 27, 8400 Oostende, van 1/6 t/m 31/12, dagelijks van 10-12 en van
14-17 u (niet op di.).

• Fove Fonteyne
Schilderijen, miniaturen, Galerij ‘Straffe Hendrik’, Walplein 26, 8000 Brugge, van
30/10 t/m 14/11.

• Edgard Fonteyne
Beeldhouwwerken (marmer, terracotta, eik), Galerij ‘Straffe Hendrik’, Walplein 26,
8000 Brugge, van 30/10 t/m 14/11.
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• André Fricx
Beeldhouwwerk, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5, 1120
Brussel, van 7/5 t/m 17/10.

• Charles Gadenne
Sculpturen en tekeningen, Huize de Bryarde, Wulveringemstraat 12, 8630
Beauvoorde-Veurne, van 29/5 t/m 5/9, van 14-19 u.

• Jean Goldmann
Recente schilderijen, Argo Modern and Contemporary Art Gallery, Zeedijk 734,
8300 Knokke-Zoute, van 15/4 t/m 31/5.

• Rafaël Gorsen
Schilderijen, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 30/4
t/m 24/5.

• Ado Hamelryck
‘Coïtus’, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 9/4 t/m 9/5.

• David Hamilton
‘Twenty-five years of an artist’, Showroom van General Motors Continental,
Noorderlaan 75, 2030 Antwerpen 3, van 15/5 t/m 15/6.

• Renaat Ivens
Werken op papier, Galerij Brabo, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van 8/5 t/m 20/6.

• Jos Jacobs
Tekeningen en schilderijen, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
van 11/6 t/m 1/9, dagelijks tijdens kantooruren.
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• Christian Kieckens
Architectuurprojecten, Galerij S 65, Tragel 7, 9300 Aalst, van 30/4 t/m 5/6.

• Armand Loveniers
Beelden, Jan van Eyck Galerij, Kalanderberg 7, 9000 Gent, van 23/4 t/m 9/5.

• Robert Mapplethorpe
Foto's, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel, van 5/6 t/m
1/8, dagelijks (behalve maandag) van 10-17 u.

• Frans Minnaert
Tekeningen en lithografieën, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen,
van 12/6 t/m 27/6.

• Nikolaus Moser
Recent werk, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 28/5 t/m 28/5, van do.
t/m zo. van 14-18 u.

• Gerrit Op De Beeck
Persfotografie, Prov. Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen,
van 7/5 t/m 13/6.

• Ramon
Recent werk, objecten, Consciencezaal, Conscienceplein, Torhout, op 9, 16 en 23/5.

• Eric Roets
Schilderijen, Gemeentehuis, Koning Albert 1, 9720 De Pinte, weekends van 24-25/4,
1-2/5 en 8-9/5.
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• Marc Santens
Hommage aan Henri de Toulouse-Lautrec, Hotel ‘Academie’, Wijngaardstraat 7-9,
8000 Brugge, van 30/6 t/m 30/9.

• Koen Scherpereel
Schilderijen, Galerij Depypere, Kerkstraat 59, 8520 Kuurne, van 29/4 t/m 16/5.

• Janou Slegers
Foto's ‘Physical Strength’ - Abstracte benadering van het menselijk lichaam, CC
Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder, van 2/7 t/m 1/9.

• Paul Sochacki
Fotogrammen (fotografie als basis voor schilderijen), Galerij Chosen with care,
Guffenslaan 36, 3500 Hasselt, van 30/4 t/m 3/6.

• Vincent Spaas
Schilderijen, Galerij Chosen with Care, Guffenslaan 36, 3500 Hasselt, van 30/4 t/m
3/6.

• Robert Stadius
Schilderijen, Jan van Eyck Galerij, Kalanderberg 7, 9000 Gent, van 23/4 t/m 9/5.

• Philippe Starck
Architectures, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, van 10/4 t/m 30/5.

• Tsanev Stoian
Grafiek, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 24/4 t/m 9/5.

• Georges Teugels
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Romantische en realistische schilderijen, Ridderzaal van het Belfort, Grote Markt,
Aalst, van 11 t/m 18/4.

• Arjan van Arendonk
‘About birds and flowers’, schilderijen, Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41,
's Hertogenbosch, van 1/5 t/m 13/6.

• Hans Vandekerckhove
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van
15/5 t/m 3/7.

• Eric Vandepitte
Recent werk, P.M.M.K., Romestraat 11, 8400 Oostende, van 26/6 t/m 27/9.

• Cecilia Vanderbeek
‘Diepe innigheid’, schilderijen, tekeningen, Kunstcentrum ‘Vaalbeek’, Prosperdreef
9, 3054 Vaalbeek, van 9 t/m 23/5.

• Marc Vanderpoorten
Acrylaten en objecten, Ligna, O.-L.-Vrouwestraat 123, 2800 Mechelen, van 3/5 t/m
29/5.

• Henry Van de Velde
Retrospectieve, Kon. Bibliotheek Albert I, Schenkingenzaal, Kunstberg, 1000 Brussel,
van 11/6 t/m 21/9, dagelijks van 9-16.45 u.

• Noël Vandorpe
Opendeurdagen in eigen atelier ‘Mont-Martre’, Oude Zandvoordestraat 15, 8980
Geluveld, op 23, 24 en 25/4.
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• Hillebrand Van Kampen
Schilderijen, Netwerk Galerij, De
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Ridderstraat 28, 9300 Aalst, van 1/5 t/m 11/6.

• Theo Van Rysselberghe
Retrospectieve, Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, 9000 Gent, van 20/3
tot 6/6.

• Gaston Van Wonterghem
Aquarellen, Artistenzolder Molenhuis, Molenhuisstraat, Bachte-Maria-Leerne, van
16 t/m 31/5.

• Arlette Vereecke
Schilderijen, Emile Molenaerzaal, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400
Oostende, an 15/5 t/m 13/6.

• Jan Verheyden
Tekeningen en collages, Galerij Vocar, Dorp 77, 2870 Breendonk, van 4/6 t/m 20/6.

• José Vermeersch
Juwelen, Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33, 8501 Heule-Kortrijk, van
17/4 t/m 1/5. - Sculpturen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, van 15/5 t/m 3/7.

• Nico Vrielink
Olieverfschilderijen, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven, van 15/5 t/m 26/6.

• Lieve Walbers
Tekeningen en schilderijen, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt,
van 15/4 t/m 4/6.
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• Joseph Willaert
Recent werk, AD Gallery, Romestraat, 8400 Oostende, van 24/4 t/m 23/5.

• Han Young
‘Werk uit Seoul’, Galerij Pluto, Plotersgracht 7, 9000 Gent, van 29/5 t/m 4/7, open
vrij-, zat- en zondag van 15 tot 19 u.

• Groepstentoonstellingen
- Herman Hertogs, Trees Lievrouw, Jean Odent, Gilbert Tack, leerkracht en
leerlingen van de klas schilderen Stedelijke Kunstacademie-Tielt, Gast-Galerie,
Lakenmarkt 3, 8700 Tielt, van 23/4 t/m 19/5.
- Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 28/5 t/m 30/8
met werk van Jiri Anderle, Willy De Meester, Roiland Fonck, Rafael Gorsen,
Oldrich Kulhanek, Jiri Kreissl, Labisse, Armand Loveniers, Frank Piessens,
Robert Stadius, Jeanine Van Durme, Nico Vrielink en Walter Wanten.
- Leerlingen van het atelier Weefkunst van de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten van Hasselt, Inkomhal en Cafetaria van het Virga Jesse Ziekenhuis,
van 25/5 t/m 14/9.
- ‘Keramiek in de Kerk’, Oude Romaanse Kerk van Vichte, van 5 t/m 20/6, met
werk van E. Antoin, F. Behets, Ph. Bouttens, R. Delanghe, R. Delrue, E.
Desmedt, T. Dessauvage, L. D'Haese, C. Dionyse, N. Doyen, M. Everaet, P.
Hantson, A. Hurlet, Hurlet/Van Houtte, A. Lampecco, A. Leclercq, O. Leloup,
J. Loly, R. Patyn, P. Picarelle, H. Rabaey, Sleppe, L. Selleslagh, P. Stockmans,
F. Steyaert, L. Vandeghinste, J. Vermeersch, R. Vermeersch, G. Vermoere, A.
Vermeiren en A. Zaman.
- ‘Eerste Kollektieve 1993’, Reikemzalen-Zwijgershoek, St.-Niklaas, van 6 t/m
27/6, met werk van Hana Capova, Willy De Meester, Roland Fonck, Vladimir
Gazovic, Rafael Gorsen, Jiri Kreissl, Jan Krejci, Oldrich Kulhanek, Octave
Landuyt, Nico Lannoo, Armand Loveniers, Pol Mara, Hubert Minnebo, Frank
Piessens, Robert Stadius, Vladimir Suchanek, Jeanine Van Durme, Juliaan
Verbruggen, Simone Vermeulen, Nico Vrielink, Walter Wanten en Roger
Wittevrongel
- ‘3 × 4 × 2’, Deel III, Martie van der Loo, Edith Sont, Hendri van der Putten,
Lam de Wolf, Kees de Groot, Rudy Beerens, Sluik/Kurpershoek, Noel Harding,
Arti en Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam, van 5 t/m 20/6.
- Galerie Path, Léo de Béthunelaan 59, 9300 Aalst, van 29/5 t/m 27/6, toont werk
van Victoria Bell, Gisela Kleinklein, Bart Michielsen, Hermann Josef
Mispelbaum, Reinoud Oudshoorn en Peter van Gheluwe.
- ‘Rendez(-)vous’, Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark, Gent, met
Jimmie Durham, Ilya Kabakov, Henk Visch en Huang Yong Ping, van 29/4 t/m
27/6.
- Van 19/5 t/m 4/6, Centrum voor Kunst en Cultuur, St.-Pietersabdij, St.Pietersplein, Gent, ‘Laureaten 1992’ Artistieke Stichting Mathilde E. Horlait
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Dapsens met A. Brehmer, St. Michiels en An Vermeire en ‘Beeldhouwkunst
en Vrije Grafiek’ met K. Colpaert, L. Dehasque, Ch. Van Glabeke, T. Engels,
Ch. Fink, M. Fryns, A. Jacquet, Mugo, H. Somers, P. Vanassche, P. De Koninck,
G. Vandeplassche, S. Vanderhaegen, P. Morrens en M. Schepens.
Van 14/5 t/m 4/7, Très Gallerie, Zwevegemsestraat 30, 8500 Kortrijk, Recente
Werken van Gie Devos, Mark Van O, Jean-Jacques Deweerdt, Roger Anseel,
Philippe Callemeyn, Pol Deblauwe, Geert Opsomer, Paul Vandekerckhove,
Brigitte Pattyn, Hugho Deleener en Ann Maes.
Schilderijen en keramiek van Chantal De Schouwer, Ward Verstraeten, Riet
Anthonissen, Rita Venckeleer, Jules Claes en Maurice Van Den Bosch,
Kunstgalerij Evira, Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 20/6 t/m
29/8.
‘Acht creatieve vrouwen’ in Galerij ‘Centaurium’, Century Center, De Keyserlei,
Antwerpen, elke zaterdag van april, mei en juni, met werk van Nel Groothede,
Jeannette Küster, Monique Schampaert, Corrie Sins, Linda Sins, Annie Van
Hout, Roza Van Houdt en Lut Wegge.
‘Vrije Kunstsalon, Kunstgalerij Mercator, Lodderdamstraat, Rupelmonde, van
1 t/m 31/5, met werk van A. Van de Graaf (juwelen, L. Cleyman (aquarellen),
B. Hermans (tekeningen), E. De Coninck, A. De Smedt, J. Van Acker, H.
Verbeke (sculpturen) en schilderijen van H. Bals, W. Bals, F. De Beuele, T. De
Beule, R. De Coninck, R. Gerlo, L. Heirbaut, G. Lintdecker, J. Mets, A. Van
De Graaf, J. Van Goethem, A. Van Hecke, A. Van Meirvenne.
‘Hedendaagse Kunst’ met werk van Ann-Marie Jonckheere (textiel), Janine
Verdonckt (boekobjecten, knoopjuwelen en mandsculpturen), Dorothea Van
de Winkel (wandtapijten en textiel design), Galerij Theaxus, Ommegangstraat
3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, van 19/5 t/m 14/6.
‘The Space Between’, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 28/4
t/m 13/6, met werk van Edward Harper, Stephen Hepwordth, Rachel Nooney,
Keith Tyson, Anthony Wilson.
Kunstgalerij ‘Inzicht’, Tweetorenplein 46B, 3500 Hasselt, van 3 t/m 30/4, met
José Cielen (waterverven), Erich Kraxler (alkyd op papier), Marie-Rose
Wijckmans (glasramen) en José Bosmans (portretten in terracotta).
‘Carrefour’, met Jean Ampe, Mark Boekaert, Rik Delrue, Johan Louncke, Paul
Pattyn, Luc Verbiest, van 23/4 t/m 30/5, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg 41,
8500 Kortrijk.
‘Space as scene - plaats van handeling’, met Guy Mees, Pep Agut, Wolfgang
Spanier en Heimo Zöbernig, Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831
Deurle, van 2/5 t/m 4/7.
‘3 Keramiekers uit Wallonië’, Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat 33,
8501 Heule-Kortrijk, van 17/4 t/m 1/5, met Anne Leclercq, Alain Hurlet en
Jacques Loly.
Koreaanse keramiek van Bike Van Gucht, foto's uit Korea van Mark De Fraeye,
Galerie Amber, Hooglandsekerkgracht 8, 2312 HT Leiden, van 19/6 t/m 28/8,
open van wo. t/m zo. van 11 tot 17 u.
Twee Belgische kunstenaressen met Japanse kunst in Galerie Amber,
Hooglandsekerkgracht 8, 2312 HT Leiden, nog tot 26/7, van wo. t/m zo., van
11 tot 17 u: Johanna Lismont (haiku, monotypes en keramische sculpturen) en
Miche van den Broeck (haziku, monotypes, mixed media en foto's).
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- Zomersalon van 4/6 t/m 29/8, 't Hof Te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340
Lede, met werk van Emile Biesemans, Jos Bikkems, Christine Comijn, Jan De
Clercq, Raf Gorssen, Wim Maria Kell, Marika Messely, Jean Pierre Samijn,
Michel Sauval, Geo Sempels, Johan Van Vlaenderen en Eva Weiland-Hartmann.
- ‘Vijf kunstenaars’: Anne Boons, Peter Morrens, Claude Dendauw-Imbo, Geert
Opsomer en Filip Fierens, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, van
14/5 t/m 26/6.
R.D.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’, ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.

Vlaamse discotheek
• Symfonische Orgelmuziek uit Vlaanderen
Orgelrecital door Eric Hallein, uitg. Rumbeekse Kasteelconcerten,
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke, 1993, CD 700 fr. - Sinds 1990 worden op
het Kaasterkasteel de Thiennes (Sterrebos) de Rumbeekse Kasteelconcerten, een
initiatief van de heer Eric Loncke, de huidige kasteelbewoner-antiquair, georganiseerd.
In de schoot van die vereniging werd onderhavige CD uitgebracht, die belangrijk
kan genoemd worden zowel omwille van de inhoud van het programma als omwille
van het orgelspel van Eric Hallein. Via deze CD kunnen we namelijk kennismaken
met een orgel van Filip Jacob Forrest (1832-1912), een Vlaams orgelbouwer die het
verdient meer bekendheid te verwerven daar hij een belangrijke rol heeft gespeeld
in de romantische orgelbouw in Vlaanderen. Naast talrijke ombouwingen van
kerkorgels (in Pittem, St.-Michiels in Roeselare, Brugse seminariekerk, Staden...)
bouwde Forrest nieuwe orgels in Heule, Ieper, Otegem, Lendelede, in het
Augustijnercollege en het conservatorium van Gent waar Forrest intussen was gaan
wonen (1870). In 1874 verhuist hij opnieuw naar Roeselare en bouwde in de volgende
jaren 8 nieuwe orgels (Geluwe, Evergem-Doornzele, Roeselare O.-L.-Vrouwekerk
(1883), Emelgem, Reningelst, Eernegem, Kachtem, Snellegem). Met zijn (tot op
heden bekende) 14 nieuwe orgels en een 20-tal ombouwingen neemt Filip Jacob
Forrest (naast de Van Peteghem-dynastie) een belangrijke plaats in in de reeks van
Vlaamse orgelbouwers. Zijn orgels zijn romantische instrumenten waarvan de mooie
klank een typerend kenmerk is.
En precies op het Forrest-orgel van de Roeselaarse O.-L.-Vrouwekerk heeft Eric
Hallein gespeeld bij het vervaardigen van deze CD. Hij heeft een zeer gevarieerd
repertorium samengesteld. Van de Roeselaarse componist Willy Ostyn (1913-1993)
brengt hij de erg melodieuze ‘Toccata’, waarna Jacques Lemmens (1823-1881)
aantreedt met de Sonate ‘O Filii’. Van Clément Loret (1833-1903) speelt Hallein
‘Sonate’ op. 25, waarna we werk horen van dé orgel-meester, Flor Peeters
(1903-1986): ‘Hostis Herodes Impie’, ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ en ‘Auf,
Auf, mein Herz, mit Freuden’. Van jongere datum is het werk van Kristiaan van
Ingelgem (1944-): zijn ‘Intermezzo op Jesu dulcis memoria’ is een erg harmonisch
klinkende muziekparel. En het slotwerk op de CD is van de hand van Martinus De
Jong (1891-1984): Variaties op het volkslied ‘Pierlala’, waarmee meteen aangetoond
wordt dat het orgel meer is dan louter een kerkinstrument. Een programma waarmee
de orgelfervent zal opgetogen zijn en waarmee nieuwe orgelfans zullen gewonnen
worden. Dat Eric Hallein het instrument in al zijn mogelijkheden beheerst en uitbuit,
bewijst hij meer dan eens. Als orgelvirtuoos heeft hij ten andere reeds meermaals
zijn naam bevestigd. In het conservatorium van Maastricht behaalde hij o.m. het
‘Einddiploma Uitvoerend Musicus Orgel’. Zijn voornaamste leraars waren Kamiel

Vlaanderen. Jaargang 42

D'Hooghe, Raymond Schoyens en Herman Verschraegen. Orgelconcerten gaf hij behalve in eigen land - in Nederland, Tsjechoslovakije en de V.S. Op zijn
virtuozen-palmares prijken verder nog opnames voor BRTN-3 en twee plaatopnames
met Vlaamse orgelmuziek. Hallein (Roeselare 1959) is lesgever Praktische Harmonie
aan het Kon. Muziekconservatorium van Brussel, orgelleraar aan de Muziekacademie
van Roeselare en titulair organist van de dekanale St.-Michielskerk in Roeselare. De
CD bekomt men door 700 fr over te maken op rek. nr. 285-0367425-18 t.n.v. CD
Eric Hallein.
R.D.

• Vorstelijke Concerti in Mannheim
Carlos Bruneel (dwarsfluit) en Kamerorkest ‘Sinfonia’ o.l.v. Dirk Vermeulen, uitg.
Eufoda CD 1178 - Op deze mooie CD van Eufoda (Davidsfonds) prijken een aantal
componisten die de Muziekgeschiedenis onder het etiket preklassiek citeert. De
waardering voor deze musici en muziek is bij de doorsnee muziekliefhebber altijd
op een laag pitje gebleven. Met de uitvoering van 2 Concerti van Stamitz en een van
Richter en Holzbauer hebben Carlos Bruneel (fluitsolo) en Dirk Vermeulen met zijn
kamerorkest Sinfonia een prestatie geleverd die veel weerklank verdient. Deze muziek
is ‘in se’ mooi en Carlos Bruneel laat de melodische lijn van Stamitz en Holzbauer
echt ‘zingen’. Opmerkelijk hierbij is de zeer fijne begeleiding van de strijkers. Qua
vormgeving ontdekt men het sonateprinciep in het werk van Stamitz en zijn Concerto
in G opus 20 bevat reeds alle ingrediënten van de klassieke symfonie (het menuet
zit verweven in het Rondo allegro). De melodische lijn bij Richter deint in brede
golven uit en vertoont dat laat-barokke kenmerk dat men ook bij de zonen van Bach
kan terugvinden. Holzbauer onderneemt een zoektocht naar nieuwe melodiek en
gebruikt het orkestraal ‘unisono’. In zijn Andantino komt het ‘grazioso’ heel fijn tot
zijn recht. Deze uitvoering is aan te bevelen aan schoonheidszoekers en kritische
luisteraars.
G.D.C.

• Verrijzenis
Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen o.l.v. Gereon van Boesschoten, uitg. Eufoda
(Davidsfonds), 1993, CD: 775 fr; cassette 495 fr. - Naar aanleiding van het 25-jarig
bestaan van het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen o.l.v. Gereon van Boesschoten,
gaf het Davidsfonds een nieuwe CD uit met gezangen uit de requiemliturgie: een
keuze uit het Dodenofficie der norbertijnen, de viering van de begrafenis rond het
altaar en enkele gezangen op het kloosterkerkhof. Wie deze CD beluistert, zal opnieuw
onder de indruk komen van het vertroostend en rustgevend karakter, dat dit
Gregoriaans kenmerkt. Precies omdat de blijde boodschap van het ‘leven voor altijd’
in deze uitvaartliturgie permanent doorklinkt, werd aan de CD de titel Verrijzenis
gegeven. Het abdijkoor dat over een aantal mooie stemmen beschikt, geniet intussen
bekendheid in binnen- en buitenland (de CD-uitgave Advent en Kerst verscheen
onlangs in licentieuitgave in Japan). Het koor zingt éénstemmig en zonder begeleiding.
Zonder aan te leunen bij een of andere richting, ontwikkelt het een eigen stijl en weet
het een perfecte harmonie te bereiken. De vertolking is zacht, maar wordt gedragen
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door een innerlijke dynamiek, die deze gezangen op wonderlijke wijze tot leven
brengt. Liefhebbers van gezangen onder meer de psalm In paradisum, het Lux aeterna,
Requiem, Libera me en niet het minst het Dies Irae, moeten zich deze CD onverwijld
aanschaffen. Hij toont nogmaals aan hoe goed gezongen Gregoriaanse muziek
doorheen de eeuwen en ook vandaag, wellicht meer dan ooit, een onvervangbare
functie vervult. De CD duurt 57 minuten en bevat tevens een informatief inlegboekje
met alle teksten in het Latijn en het Nederlands. Verrijzenis is ook verkrijgbaar als
muziekcassette.
rvdp

Literair proza
• Jan Vanhaelen
Sarah. Ziek met Sudeck, Epo-Uitgeverij, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600
Berchem-Antwerpen, 1992, 150 × 225 mm, 144 blz., paperback 598 fr. - Johan, een
veertiger, is in de psychiatrie beland. Daar ontmoet hij Sarah, een tienermeisje. Zij
heeft haar been verwond bij een banaal ongeval op school. Maar haar been wil niet
genezen. Dokters en verpleegkundigen staan voor een raadsel. Zij vinden geen oorzaak
en beschuldigen na verloop van tijd Sarah van ‘onwil’ en ‘koppigheid’. Voor Sarah
is dit het begin van een lange lijdensweg. Zij raakt gevangen in een spiraal van
ondraaglijke pijn en verhuist van het ene ziekenhuis naar het andere. Ten slotte
belandt Sarah in een psychiatrische instelling. Haar leven wordt een hel. De
lotsverbondenheid van Johan en Sarah wordt versterkt door de gemeenschappelijke
ervaring dat medici niet direct herkenbare ziektebeelden als ‘psychisch’ afwimpelen.
Pas na lange tijd wordt stukje bij beetje duidelijk dat Sarah lijdt aan Sudeckatrofie,
een post-traumatische dystrofie die leidt tot functieverlies van de extremiteiten,
ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn veroorzaakt. Het is het begin van
een moeizame weg naar adequate behandeling. Heel het verhaal wordt verteld door
Johan, voor wie de vriendschap voor Sarah hefboom is om zelf uit een diep dal te
kruipen. Net als in zijn dichtbundels getuigt het werk van Jan Vanhaelen van een
groot inlevingsver-
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mogen in de emoties van zijn personages. ‘Sarah’ is dan ook een warm en sfeervol
boek dat een ruim publiek zal kunnen aanspreken.
G.S.

• Simonne Gobin-Eliaerts
Zeven zomerse dagen, uitg. Groeninghe Drukkerij, Budastraat 56, 8500 Kortrijk,
1992, 140 × 210 mm, 158 blz., genaaid 650 fr. - Na een reeks portretten en gedichten
brengt de auteur een verhalenbundel op de markt. In ‘De achterkant van het verdriet’,
‘De lichtval’ en ‘Zeven zomerse dagen’ gaat Simonne Gobin-Eliaerts samen met
haar personages op zoek naar nieuw inzicht in het leven. Leidraad is een citaat van
Kierkegaard: ‘Uiteindelijk doen we ons hele leven niets anders dan onze plaats
bepalen van waaruit we de dingen zien.’ Voor de lezer is het even wennen aan de
toch wel zonderlinge stijl die elke prozaïsche mijmering domineert. Telkens een
verhaalfiguur een gedachte, een idee of een gevoelen uit, pikt de auteur er met een
persoonlijke bedenking of commentaar op in. Elke vraag van een personage roept
een rist vragen van de schrijfster op. Wie zich door het kluwen van figuren van
bewustzijnsverschijnselen weet te wroeten, ziet op het einde van elk verhaal de
stukjes van de puzzel in elkaar gepast. ‘Woorden passen als sleutel in slot, als dag
in nacht, als vrede in verdriet’, zo wordt het eerste boekdeel afgerond. De debuterende
novelliste maakt het de lezer niet gemakkelijk: de verhakte stijl, de voortdurende
tussenkomsten met moraliserende vragen naar de lezer toe, het verspringen van het
ene relatieprobleem naar het andere, de talloze onbeantwoorde vragen van alledaagse
mensen die met de feiten van het leven geconfronteerd worden. ‘We moeten leren
feesten en onze muizenissen achterlaten’ komt na drie verhalen hersengymnastiek
als een deugddoende verademing de bundel afsluiten.
RA

• Karel Verleyen, Frank Leys, Junius
Uil of Adelaar. Verhalen van Grieken en Romeinen, uitg. Davidsfonds/Infodok,
Brabançonnestraat 95A, 3000 Leuven, 1992, geïll. in kleuren, 293 × 210 mm, 192
blz., gebonden 899 fr. - Als leraar Klassieke Studiën, zoals de optie Latijn/Grieks in
de eerste graad van de Eenheidsstructuur thans genoemd wordt, ben ik heel blij met
de publikatie van dit boek, daar het als echt of aanvullend handboek bij het
vakonderdeel ‘Antieke Cultuur’, gebruikt kan worden. Via de 40 verhalen die in dit
boek met ‘verwe’ door de gereputeerde jeugdschrijver, Karel Verleyen, en classicus
Frank Leys worden verteld - én aansprekend worden geïllustreerd door all-round
kunstenaar Daniel Junius - worden de geschiedenis én de cultuur van de Oudheid
voor de jonge lezers weer springlevend. Beter dan via een opeenstapeling van
historische feiten wordt de geschiedenis - zij het vaak ook de legenden - van Grieken
en Romeinen aanschouwelijk overgeleverd. Een echte vinding is het opnemen
onderaan de bladzijde(n) van de tijdslijn, waardoor de behandelde gebeurtenis direct
‘historisch’ gelocaliseerd kan worden. Eveneens felicitaties voor het opnemen van

Vlaanderen. Jaargang 42

de ‘Index’ (met verklaring bij historische namen en zaken die in de verhalen
voorkomen) en het alfabetisch gerangschikt register, waardoor het mogelijk is
vliegensvlug een naam of begrip uit een van de verhalen terug te vinden. De illustraties
bestaan niet alleen uit karikaturen, maar ook uit adequate tekeningen en reprodukties
van historische documenten. Het ‘spelen’ met kleur maakt de lay-out tot een feest
voor het oog: een bos ‘pluimen’ voor Geert Depamelaere die voor de layout tekende.
De kaderartikeltjes zijn erg nuttige en boeiende historische telegrammen. Dat de
binnenkanten van de kaften werden benut, is een te loven initiatief: op de voorkaft
staat over twee bladzijden de kaart van de Oudheid afgebeeld en op de achterkaft
vinden we eveneens over twee bladzijden ‘tijdsbanden’ van de Griekse en Romeinse
geschiedenis. Aanbevolen aan allen die belangstelling hebben voor Grieken en
Romeinen, stamvaders van onze Westerse beschaving!
R.D.

• Dirk Rommens/ Jozef Pouseele
Het monster van Agnes / De eenhoorn en de prinses, uitg. GP-uitgaven, Postbus 54,
3271 Averbode, Vlaamse Filmpjes, 62e jrg. nr. 16/17 (20.12.91), nrs. 1986/1987,
resp. 38 en 25 blz., geniet. - Het monster van Agnes van Dirk Rommens is een
aansprekend verhaal over jonge mensen, Jonas en Agnes, voor wie de jeugdproblemen
(acne en het zich aanvaard weten bij de anderen) uitgroeien tot echte levensvragen.
Agnes wordt omwille van haar ‘puistjes’ en lelijk uiterlijk door haar klasgenoten als
het ‘monster van (Loch Ness) Agnes’ uitgescholden. Jonas die haar toevallig ontmoet,
maakt met haar een afspraak om een paar dagen nadien samen naar de bibliotheek
te gaan om iets meer te weten te komen over ‘Loch Ness’. Hij komt echter zijn
afspraak niet na en wanneer hij ‘s anderendaags verneemt dat een jong meisje
zelfmoord gepleegd heeft door verdrinking, denkt hij dat het Agnes is.... Dirk
Rommens is er zeer goed in geslaagd de zieleroerselen van de jonge protagonisten
te vertolken: het zijn levensechte pubers die de wereld van de volwassenen (hun
ouders incluis?) kritisch bevragen. Ook de nevenfiguren (Jonas’ zusje en zijn
vriendinnetje Kaat) komen realistisch uit de verf. Vermeldenswaardig is ook de
sprankelende (jeugdige) taal, waarin het verhaal geschreven werd. - De eenhoorn en
de prinses van Jozef Pouseele moet het eerder hebben van het fantastische: Barbara,
een scoutsleidster en Alex, een sportduiker, komen in de middeleeuwen terecht en
maken op het Zonne-eiland merkwaardige gebeurtenissen mee. Vermelden we nog
dat op de binnenkaft vooraan het gedicht ‘Een naaldboom’ van Armand van Assche
afgedrukt staat en op de binnenkaft achteraan onder het motto ‘Vlieg er eens uit’
lezen we een mini-beschrijving van het kasteel Coloma in St.-Pieters-Leeuw van de
hand van Julien van Remoortere. De ‘Vlaamse Filmpjes’ laten geen papier onbenut!
R.D.

• Fernand Bonneure e.a.
Het Stille Brugge. 100 jaar Brugesla-Morte, uitg. Stichting Kunstboek bvba,
Blankenbergse steenweg 14, 8000 Brugge, 1992, geïll. zw.-w.,- en
kleuren-reprodukties, 240 × 310 mm, 143 blz., gebonden 1250 fr. - In juni 1892
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verscheen bij Marpon en Flammarion in Parijs de roman ‘Bruges-la-Morte’ van
Georges Rodenbach (Doornik 16 juli 1855 - Parijs 25 december 1898). Dit vrij
bekende literaire boek, waarin de hoofdpersoon zichzelf en zijn gestorven geliefde
identificeert met het oude sluimerende Brugge, maakte Brugge wereldberoemd. In
een fin-de-sièclesfeer en met een symbolische geladenheid kende het werk een groot
succes. Zeker bij de Bruggelingen werd het graag gelezen. De honderdste verjaardag
van deze uitgave mocht dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Terecht werd in de
Biekorfbibliotheek van Brugge interessante tentoonstelling rond deze roman en zijn
auteur georganiseerd. Te zelfder tijd verscheen een luxueuze heruitgave (in het Frans)
met drie inleidende artikels. Fernand Bonneure behandelt het leven van Georges
Rodenbach en zijn oeuvre. Marcel Van Houtryve heeft het over het gedenkteken
Georges Rodenbach dat in Brugge blijkbaar niet welkom was. Karel Puype schrijft
een sfeerbeeld, komt in vervoering voor de stijl en probeert het werk te doorgronden.
De uitgelezen illustraties (dikwijls in kleur en vrij groot uitgevoerd) verluchten het
boek schitterend, zowel inhoudelijk als letterlijk. De uitgave won zeker ook aan
kwaliteit door voor de twee delen (de inleidende artikels en de heruitgave van de
roman) een andere soort papier te gebruiken.
JLM

• Maria Vlamijnck
Het landhuisje, uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjebergstraat 9, 1710 Dilbeek, 1992,
110 × 180 mm, 99 blz., 395 fr. - Met deze bespreking willen we meteen een literaire
afscheidsgroet brengen aan de betreurde prozaschrijfster die ons op 22.01.93 ontvallen
is. Maria Vlamijnck publiceerde een mooie novelle: ‘Het landhuisje’. Net zoals in
haar ander werk, bezint zij zich ook hier over het raadsel ‘mens’ (zie het artikel
‘Aandacht voor... Maria Vlamijnck’ in: ‘Vlaanderen’, jg. 40, nr. 2, maart-april 1991,
p. 111-112). ‘Het landhuisje’ gaat over twee mensen die in hun liefde bedreigd
worden door een despotische echtgenoot. Dat is meteen het centrale thema van dit
boekje, waarin tevens gepleit wordt voor liefde die stoelt op respect voor elkaars
eigenheid. Het huwelijk van Cynthia en de egoïstische, keiharde vastgoedsconsulent
Julien Van Roosen heeft al jaren niets meer te betekenen. Dat verklaart de vriendschap
die er is gegroeid tussen Cynthia en de schrijver Oskar Kroonberg, een vrijgezel die
haar opnieuw ‘vrouw’ laat zijn. De twee vinden elkaar regelmatig in een landhuisje,
gelegen in de driehoek Veurne, Koksijde, De Panne. Daar smaken ze het opperste
geluk... Julien - een schoft die zelf nooit afkerig is geweest van pleziertjes met andere
vrouwen, en bovendien ook nog de dood van zijn vader op zijn geweten heeft - krijgt
echter weet van de verhouding Cynthia-Oskar en zint op wraak. Hij besluit het
landhuisje, waarin de geliefden vertoeven, in brand te steken. Ze komen er echter
met de schrik van af. De dader echter verliest het leven ten gevolge van een
auto-ongeval. ‘Het landhuisje’ is een vlotgeschreven novelle die omwille van de
thematiek een breed publiek aanspreekt. Een klein, maar fijn werkje dat wij iedereen
ter lezing aanbevelen.
J. Vs

• Herman Vos
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Capitàn Maria, uitg. De Clauwaert, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven, 1992,
130 × 210 mm, 143 blz., gebonden 595 fr. - Herman Vos is altijd al een voorstander
geweest van het ongekunstelde, realistische verhaal, geschreven in een directe,
gebalde stijl. Wie zich wil vergewissen van dit soort vertelkunst leest er best zijn
verzamelbundel ‘Capitàn Maria’ (1992) op na. Naast ‘Capitàn Maria’ bevat het boek
nog tien andere verhalen, die zich alle in het exotische Argenti-
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nië afspelen. Zijn verblijf in dat land inspireerde hem vroeger al tot het schrijven van
de meesterlijke novelle ‘De zonen van Pepe Gimenez’ (1960) en de roman ‘Een man
kwam van de Cerro’ (1961). Ook in genoemde verhalenbundel pakt Herman Vos uit
met bekende thema's die we ook in zijn ander prozawerk aantreffen: eenzaamheid,
angst, aanpassingsproblemen, heimwee en verlangen. Bovendien laat hij zowel de
Westerse immigranten als de autochtonen de revue passeren. Uiteraard staat niet elk
verhaal op een even hoog niveau. Meest geslaagd is ‘De strandloopster’, waarin een
jonge vrouw zich op een onbewoond eiland terugtrekt om er te genezen van drank
en drugs én om er de echte waarden van het leven terug te vinden. Na de loutering
wordt zij als een nieuwe mens ‘herboren’, want zij herwint zowel haar lichamelijk
als haar geestelijk evenwicht. Alleen al om dit fijne, licht erotisch getinte, prozawerkje
is de bundel het kopen waard. De overige verhalen kregen als titels: ‘Las Palmas’,
‘De vervloekte minnaar’, ‘Warm als in Bethlehem’, ‘Chicas de miel’, ‘De zilveren
spoor’, ‘El ingeniero’, ‘Het vliegtuig’, ‘Het Saubiest’ en ‘Proefdraaien’.
J. Vs

• Robin Hannelore
De Orchideeëndief, Uitgeverij Heibrand, Veldekensstraat 18, 2300 Turnhout, 1992,
135 × 210 mm, 128 blz., paperback 495 fr. - In zijn roman ‘De Orchideeëndief’ prijst
de Kempense schrijver Robin Hannelore de karaktervastheid van mensen die vechten
voor het goede. Natuurschenders en opportunisten daarentegen krijgen van hem een
flinke veeg uit de pan. Robin Hannelore zal wel altijd de rebel blijven die hij al van
in het begin van zijn schrijversloopbaan was. In zijn schriftuur - romans, novellen,
verhalen, korte stukjes en gedichten - kritiseert hij onvermoeid allerlei mistoestanden,
zoals de diverse aanslagen op het leefmilieu en de verloedering van de menselijke
geest. ‘De Orchideeendief’ zit op dezelfde golflengte. In het boek maken we kennis
met uitgever Jacob Jacobin, die naar de begrafenis gaat van Filip Cornillie. Deze
laatste is een fervent verzamelaar van orchideeën en tevens auteur van een
onuitgegeven novelle. Het typoscript blijkt niet meer en niet minder te zijn dan zijn
eigen schrijnend levensverhaal... Filip Cornillie lijdt aan wat de Engelsen
‘orchidomania’ noemen. Hoewel hij in zijn heemtuin alle denkbare soorten inheemse
orchideeën heeft samengebracht, gaat hij elders nog verder op zoek naar unieke
exemplaren. Op een avond duikt echter een andere orchidee op: een jonge kleurlinge,
die als prostituée aan de kost komt en door haar pooier onheus wordt bejegend. Hij
wordt smoorverliefd op het meisje en meteen ligt zijn hele leven overhoop. Hij wil
haar zelfs vrijkopen met het geld dat hij krijgt voor zijn woning met tuin. Zijn
eigendom notabene die hij voorheen zo koesterde en die tevens de zin van zijn leven
uitmaakte. Uiteindelijk komt de ongelukkige tot de slotsom dat hij in de valstrik van
een Kempense maffia is getrapt. Het was er die machtige heren enkel om te doen het
mooie stukje ongerepte natuur te bemachtigen. Volgens hen zouden op die plaats
luxueus uitgeruste tennis- en minigolfterreinen helemaal niet misstaan. ‘De
Orchideeëndief’ is een hallucinant boek, vol verrassingen. Dit fundamenteel tragische
verhaal is niettemin gedrenkt in het vaste geloof dat de traditionele waarden en de
natuur per slot van rekening toch aan het langste eind trekken.
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J. Vs

• Linda van Mieghem
Tomatesap zonder knoflook en muis met een rietje, Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147A, 2018 Antwerpen, 1992, geïll. met tekeningen van de schrijfster, reeks Standaard
Driehoeken 8+, 140 × 210 mm, 88 blz., paperback 295 fr. - De Oostmalse schrijfster
Linda Van Mieghem publiceerde haar derde kinderboek: ‘Tomatesap zonder knoflook
en muis met en rietje’. Het werk is bestemd voor lezertjes vanaf acht jaar. Linda Van
Mieghem verwierf eerder al bekendheid als grafisch kunstenares. Sinds enkele jaren
is zij echter ook actief op het vlak van de jeugdliteratuur. De auteur illustreert telkens
ook zelf haar boeken. In 1989 debuteerde zij in het verhalend proza met ‘Tovenaar
Martijn en de regenboogpoes’. Het boek werd in 1990 bekroond met de eerste prijs
van de Kinder- en Jeugdjury in Vlaanderen. Even fantasierijk als haar eersteling is
‘Nu is het genoeg, ooievaar!’ (1990), dat vooral geschikt is voor de jongste lezertjes.
En nu pakt Linda Van Mieghem uit met ‘Tomatesap zonder knoflook en muis met
een rietje’ (1992), een kindvriendelijk griezelverhaal. Hoofdpersonage daarin is de
negenjarige Hanne, een meisje dat tijdens een vakantie aan zee vriendschap sluit met
een adellijke vampier, een chagrijnige vleermuis en een deftige vogelspin. In dit
‘geschift’ boekje, zoals de schrijfster zelf haar publikatie noemt, komt de eigenzinnige
Hanne in conflict met tante Bet. Het kind voelt zich daarbij in de steek gelaten door
haar ouders. De enige die ooit begrip voor haar toonde was de overleden grootmoeder,
aan wie ze vaak terugdenkt. Met de hulp van haar ‘ongewone’ vrienden slaagt Hanne
erin de bemoeizuchtige tante zover te krijgen dat zij haar koffers pakt en naar huis
terugkeert. Pas daarna wordt papa op de hoogte gesteld van haar geheimzinnige
vriendschappen. Dit jeugdboek kan beschouwd worden als een ode aan de verbeelding,
die in onze puur zakelijke en technologische maatschappij al te zeer gefnuikt wordt.
J. Vs

• Staf Schoeters
Labiele basis, uitg. A. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1992, reeks Manteau
Misdaad, 125 × 200 mm, 218 blz., paperback 595 fr. - Einde 1992 verscheen Staf
Schoeters' nieuwste roman ‘Labiele basis’. Op zeker ogenblik wordt op een stuk
opgespoten rivierslib aan de Scheldedijk in de Antwerpse polders het lijk opgevist
van een dienstplichtige matroos. Ray Joesten en zijn college Jozef Volkov van de
gerechtelijke politie krijgen de opdracht deze zaak uit te pluizen. Aanvankelijk ziet
het ernaar uit dat het om een afrekening gaat tussen twee homoseksuelen. Naarmate
Ray Joesten zich meer en meer in de materie verdiept, ontdekt hij dat de moord op
de matroos slechts het topje is van een reuzegrote ijsberg: de strijd om de macht
binnen het Belgische leger en de NAVO. Na verloop van tijd beschikt de inspecteur
zelfs over een heleboel bezwarende gegevens. Een ingreep van de staatsveiligheid
belet echter de verspreiding van dit nieuws. Doorheen het boek loopt een tweede
verhaallijn. Ray Joesten is immers nog steeds getraumatiseerd door de gruwelijke
moord op zijn vrouw en zijn zoon. De ultieme confrontatie tussen hem en de
moordenaar eindigt op de aanhouding van deze laatste, gevolgd door de dood van
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de inspecteur. Staf Schoeters noemt zijn boek zelf een roman over macht en onmacht.
In dat verband komt de figuur van Ray Joesten bijzonder goed uit de verf. Hij is een
gedrevene, die ten koste van alles achter de waarheid wil komen. Bovendien vindt
hij geen rust vooraleer hij oog in oog staat met de moordenaar van zijn twee
gezinsgenoten. De twee verhaallijnen worden deskundig door elkaar verweven.
Daardoor wint de roman aan geloofwaardigheid en aan spankracht. De titel ‘Labiele
basis’ heeft dus niet enkel betrekking op de ontraadseling van de moord op de matroos,
maar verwijst tevens naar de eigen, innerlijke crisis van het hoofdpersonage Ray
Joesten. Deze omstandigheden verklaren meteen zijn hardnekkige inzet naar
gerechtigheid. Uiteindelijk blijkt dat hij, net als Don Quichote, tegen windmolens
vecht. Staf Schoeters schreeft met dit boek geen vrijblijvend detectiveromannetje,
maar veeleer een maatschappijkritisch werk. Ook inzake stijl en structuur tilde hij
het verhaal op een hoger niveau.
J. Vs

• John Vermeulen
De ekster op de galg. Roman over het leven en werk van Pieter Bruegel, uitg. Het
Spectrum/Utrecht, 1992, verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147A, 2018
Antwerpen, 155 × 235 mm, illustratie op stofomslag, 352 blz., gebonden f 49,90 /
995 BF. - In een dankwoord zegt de auteur: ‘...Paul Cammermans, die het allemaal
al in filmbeelden zag en die de figuur van Jobbe de visser bedacht...’. Ook vertelt de
auteur, dat Johan Vincent van het Centrum voor Audio-Visuele Middelen, ideeën
aangereikt heeft. Inderdaad is de roman van John Vermeulen uiterst geschikt, om
een scenario samen te stellen voor een film over Pieter Bruegel, in Amerikaanse stijl,
nou net niet à la Tarkovski of zo. De verdienste ligt dan ook in de dynamische stijl
van de vertelling. Liefdesverhoudingen zijn stormachtig, Bruegel gaat dikwijls op
de vuist, en, zoals het te verwachten was, hij kan noch lezen, noch schrijven! Dat de
roman over het leven en werk van Pieter Bruegel geheel gebaseerd is op historische
feiten dient men met een tiental korrels zout te nemen. Sommige vrijheden, die de
auteur rechtens in functie van de dramatisering genomen heeft, brengen de lezer toch
in verwarring. We maken kennis met een Pieter Bruegel, die uiteindelijk ontdekt,
dat zijn vader niemand minder dan... kardinaal Granvelle is. En Bruegel laat Granvelle,
die zeventien jaar na de dood van de kunstenaar overleden is, vermoorden! Noch
Timmermans, noch Dominique Rolin zouden zich een dergelijke vrijheid
gepermitteerd hebben. Toch zou men de vadermoord, gepleegd door de kunstenaar
op de man, die zijn gehele leven overschaduwde, als dramatisering kunnen
aanvaarden, waren er enkele Freudiaanse ingrediënten aan het verhaal meegegeven.
Bruegel begint echter verdacht veel op ‘Amadeus’ te lijken. Toch is het boek
lezenswaardig.
M.O.

• Jan L. Broeckx
Een banket voor Blauwbaard. Verhalen rond opera's. uitg. A. Manteau, Isabellalei
76, 2018 Antwerpen, 1992, gmp 424, 125 × 200 mm, 144 blz., paperback 595 fr. -
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Sinds zijn emeritaat legt de Gentse musicoloog J.L. Broeckx zich toe op het schrijven
van verhalen, waarin de wereld van de muziek naast het element spanning een
hoofdrol
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vervult. In 1989 debuteerde hij met de roman Het Teplitzkwartet, die hijzelf als een
‘musico-criminele fantasie’ omschreef. In deze vijf nieuwe verhalen speelt het
misdaadgegeven niet direct een rol, maar de auteur laat zijn grillige fantasie weer de
vrije loop. De verhalen handelen over ‘personages’ uit de opera's: Le Nozze di Figaro
en Don Giovanni van Mozart, Capriccio en Ariadne auf Naxos van Richard Strauss
en Herzog Blaubarts Burg van Bela Bartók. De opera's vormen het geschikte kader
om de relatie tussen de dagelijkse realiteit en droom of mythe te toetsen, bij voorkeur
aan personages die zodanig met hun rol vergroeien, dat ze geen onderscheid meer
zien tussen beide. Het laatste duel van Don Giovanni verscheen reeds eerder in de
verzameling Wolfgang Amadeus (zie Vlaanderen, nr. 241, p. 253) en getuigt evenals
de andere verhalen van een ongewone verbeeldingskracht, die de spanning waarborgt.
Dichter bij de opera's brengen ze ons niet, maar het was de auteur er alleen om te
doen een wat ‘gecultiveerder’ vorm van entertainment aan te bieden. Op dat vlak zal
de lezer ruimschoots zijn gading vinden.
rvdp

• Louis Paul Boon
Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen
armoede en onrecht, uitg. Arbeiderspers/Em. Querido's uitgeverij/Amsterdam, 1992
(9e druk), verspreid door Uitg. Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 135
× 207 mm, geïll. met zw.-w.-foto's en tekeningen, 661 blz., paperback 799 fr. - In
deze monumentale, vele malen bekroonde en herdrukte klassieker van de tedere
anarchist ‘Boontje’ lezen we over de strijd van priester Adolf Daens en zijn
radicaal-christelijk-sociale beweging. De auteur heeft zich voor dit boek vele jaren
uitgesloofd in een minutieuse zoektocht naar documenten en daarrond zijn verhaal
opgebouwd: authentiek en gepassioneerd, realistisch en geëngageerd. En hoewel dit
boek dus historisch en wetenschappelijk ‘verantwoord’ is blijft het vanwege Boons
volkse stijl buitengewoon leesbaar en toegankelijk. Via de figuur van Pieter Daens
krijg je onrechtstreeks de schijnwerper op priester Daens gericht en dat procédé
ervaar je als zeer positief: daardoor wordt de persoonlijkheid van priester Daens als
het ware ‘gefilterd’ en krijg je in plaats van een heldenhuldeboek (katholieken zouden
er misschien te snel een heiligenleven van maken) een zeer genuanceerd én menselijk
beeld van een idealist en van een strijder voor het authentieke evangelie. De
vrijzinnige Boon is in dit boek zo objectief mogelijk en erkent als socialist loyaal de
verdiensten van deze uitzonderlijke priester op sociaal vlak. Het boek biedt een
boeiende kaleidoscoop van feiten, beschouwingen, maatschappijkritiek, fait-divers,
enz. van het leven, het lot én de strijd van de arbeidende klasse rondom Aalst in de
negentiende eeuw. Ook na het zien van de film (en des te meer) een aanrader.
DVK

• Sven Nordqvist
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Pettson gaat kamperen, uitg. Davidsfonds/Infodok, Brabançonnestraat 95A, 3000
Leuven, 1992, met vertaling uit het Zweeds van Griet Raemdonck, geïll. met
kleurentekeningen van de auteur, 213 × 303 mm, 254 blz. (z.p.), gebonden 445 fr. Voor kinderen vanaf vier jaar verscheen de zesde opa Pettson. Op zolder ligt een
grote groene worst waarin een tent blijkt te zitten. Poes Findus haalt opa over om te
gaan kamperen. Opa wil echter alleen aan het meer kamperen om zijn nieuwe visboog
te proberen. De kippen bemoeien zich met de tent die tenslotte achterin de tuin
belandt. Opa vangt bijna een snoek, Findus heeft schrik en buurman Gustavsson
denkt er het zijne van. De wat knorrige opa, de kwajongensstreken van de poes en
de ‘menselijke’ dierenfiguren in de illustraties vormen de ingrediënten voor een
bijzonder aantrekkelijk boek met tal van knotsgekke situaties en uiterst originele
tekeningen. Het werk van een begenadigd kunstenaar. Pettson boeit kinderen en
volwassenen op een werkelijk unieke manier.
D.V.d.B.

Poezie
• Rudolf van de Perre
Het land van de wortelstok. Over de poëzie van Anton van Wilderode. Reeks: Leidse
Opstellen nr. 12. Uitg. Dimensie, stichting voor letterkundige en wetenschappelijke
uitgaven; postbus 11227, NL-2301 EE Leiden, PCR 000-11418430-96. Bfr. 500. ‘Over de poëzie van Anton van Wilderode’ werd al veel geschreven. Rudolf van de
Perre wijdde een paar jaren geleden aan de dichter een uitvoerige studie. Met deze
publicatie schreef hij een werkje (55 blz.), dat m.i. de meestindringende en tegelijk
de helderste samenvatting is van de kunst van Van Wilderode. Al heette het ‘de
bedoeling van dit essay de poëzie van Van Wilderode ook in Nederland, waar ze tot
dusver te weinig bekend is, te introduceren’ (8), het zal ook de lezers in Vlaanderen,
zelfs wie met het werk van de dichter al vertrouwd is, aangenaam verrassen door
zijn grondigheid, zijn helderheid en tegelijk zijn fijn aanvoelen van die poëzie. Over
4 ongeveer gelijke hoofdstukken volgt de essayist zijn dichter in diens ontwikkeling:
in de eerste twee een algemene maar essentiële verkenning van dat dichterschap, in
de laatste twee de groei van het werk. Telkens wordt een aspect van die ontwikkeling
en die groei duidelijker: de existentiële betekenis van het dichten voor Van Wilderode,
met de verinnerlijking, de ‘innerlijke eenzaamheid’, die echter door de taal én zijn
dichterschap zijn dienstbaarheid uitspreekt; de ervaring van elk mens van ‘het innerlijk
steekspel tussen droom en daad’ (22), dat evenzeer leidt tot ‘dienstbaarheid, niet in
grootsprakerigheid, maar in een deemoedige gehoorzaamheid aan het leven’ (30).
De verkenning gaat verder met die van het ‘Landschap der ziel’: ‘de spanning tussen
de gebondenheid aan een aardse situatie en heimwee naar een bovenzinnelijke
werkelijkheid’ (31): in een eerste dichterlijke bloei groeide die spanning naar
‘verzoenbaarheid’ door Van Wilderodes blijvende (en rijpende) ‘verbondenheid met
het religieuze’ (38); in de tweede dichterlijke bloei komt die langs diepe droefheid
zonder pessimisme (41) tot ‘een toenemende onthechting aan het aardse en
vergeestelijking’ (42), tot ‘een ochtend van genade’ en tot een ‘geestelijke synthese’,
die dank zij het geloof alle leed en verdriet ‘draaglijk en het verlies - zelfs de dood
- aanvaardbaar’ maakt (50). En heel die evolutie gaat gepaard met een groeiend
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taalmeesterschap, een beheersing van de vorm en de bouw van een bundel, en - zo
besluit Van de Perre zijn meesterlijk essay: ‘Het is ook via de taal dat hij “het land
van de wortelstok” definitief naar de overoever heeft verlegd’ (52). Een dubbele
bibliografie besluit het werk: de belangrijkste werken van Van Wilderode en een
selectieve keuze uit de publicaties over de dichter. Dit essay doet uitzien naar een
aanvulling over de vertaler Van Wilderode en het bereidt de lezer voor op een nieuwe
bundel van de dichter, waarop velen wachten. Of zijn dat slechts wensen?
G.K.

• Karl Vennberg
Opgepast! Poëzie, vertaald uit het Zweeds door Lisette Keustermans, uitg. Europees
Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’, P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven, 1992, reeks
Leuvense cahiers - Europese reeks nr. 127, 140 × 210 mm, 108 blz., genaaid 495 fr.
- De christelijk en puriteins opgevoede Karl Vennberg kan moeilijk zijn achtergrond
verloochenen. Hij zegt, dat ze vroeger het geloof en God gebruikt hebben om angst
aan te kweken. In feite zit daar een halve waarheid in. Wat me opvalt in Vennbergs
werk is dat het Godsbesef er in terug te vinden is. Eenzaamheid, liefde en dood
tekenen zich zichtbaar. Verlangen is ook een wederkerend thema. Vennbergs poëzie
laat zich meer genieten dan die van Holub. In het titelgedicht steekt hij de draak met
de poëzie zelf. Volgens hem kan je beter een dagboek schrijven dan een gedicht. Er
zouden toch maar 30 mensen poëzie lezen. Daarin moet ik hem tegenspreken, want
goede poëzie wordt meer gelezen. Bij Vennberg vind ik goede poëzie op blz. 31
‘Maar niet die eenzaamheid opnieuw’ ook op blz. 41 en 67 staan mooie gedichten.
Ook al werd aan Vennberg de naam gegeven van een intellectueel en moeilijk dichter
te zijn, vanaf 1971 is zijn poëzie meer toegankelijk. Je vindt er erotiek, liefde en
romantiek in weer, geschreven in een begrijpbare taal. Al bij al Karl Vennberg zal
mij zeker bijblijven. Aan te bevelen.
E.O.

• Miroslav Holub
Hoewel, samenstelling en vertaling Jana Beranova, uitg. Europees Poëziecentrum
‘De Zevenslapers’, P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven, 1992, reeks Leuvense cahiers
- Donaureeks nr. 1, 140 × 210 mm, 119 blz., genaaid 520 fr. - Miroslav Holub (1923)
is een dichter/wetenschapper. In de bundel ‘Hoewel’ werd een selectie van zijn eerder
verschenen werk samengebracht door Jana Beranova. Holub speelt met de taal als
een kind met zijn blokkendoos. Humor is zijn originele aanpak, ze maken zijn teksten
menselijk. In het gedicht ‘Middagmaal’ zit al in de eerste regel een satirische kracht
verscholen: ‘De soep moet tot de laatste lepel opgegeten worden, want juist daarin
zit de kracht’. Je kan een kind maar doen eten, hoe doet er minder toe. Bij het lezen
van dit verzameld werk stel je vast dat uit de bundel ‘Hoewel 1969’ de meeste
gedichten zijn opgenomen. Dit verwijst dan ook naar een sterker werk. Het gedicht
‘God’ lees je best niet voor je aan tafel gaat, je zou je appetijt kunnen verliezen. Op
blz. 14 vind je, ‘Helpende handen’ dat zeer mooi is. Daarin stelt hij: ‘Aarzelend, /
voorzichtig / reiken we de hand aan / mensen, / sommige mensen...’ Holubs werk,

Vlaanderen. Jaargang 42

zowel zijn literair als zijn wetenschappelijk, is vertaald in vele talen. Volgens Graig
Raine is Holub een potentiële Nobelprijswinnaar.
E.O.

• Iris Van de Casteele
Amplitudes en Tot in het, uitg. De Distel, Brussel 1992, allebei 150 × 220 mm, allebei
40 blz. (bestellen bij de auteur: Wolfrot 2, 1730 Asse). - Wat ik in Vlaanderen nr.
242 schreef over ‘Emma’ blijft
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voor deze beide bundels onverminderd gelden: poëzie met allure, profetische
zeggingskracht, ontroering en gedrevenheid. Gedichten die de mens heel diep raken.
‘Tot in het merg’ verscheen als eerste druk al in het jaar 1989 maar de gedichten
werden gedeeltelijk herwerkt en van een titel voorzien. N.M.J. Van Overstraeten
schreef over de bundel: ‘Wat Eva Gerlach durft, durft Iris Van de Casteele ook: de
syntaxis van de zinnen openbreken, de brokstukken van traditionele zinnen zo in
mekaar en tegen mekaar en over mekaar heen puzzelen, dat heel onthutsende nieuwe
ontstaan, waarvan de emotionele draagkracht zovele malen verscherpt als er
nuanceringen worden uitgedrukt’. De bundel is verdeeld in vier cycli: ‘kinderleed’,
‘hem missen’, ‘als er zich één verhangt’ en ‘vruchteloos pogen’. Deze titels alleen
al verraden de teneur van de gedichten die inderdaad over lijden en dood gaan, leed
en nostalgie, onmacht en gekwetstheid. Maar met welke tederheid schrijft de dichteres
over haar vader. ‘Amplitudes’ waarbij Iris Van de Casteele zelf verklaart in het
voorwoordje: ‘morgenwijdte en avondwijdte; daartussen een web van vraagtekens,
twijfel en vertwijfeling, maar evengoed een kronkelweg vol levensmoed, blijheid en
zielskracht’. Op elke bladzijde zinderende, lillende stukjes leven. Geuren, kleuren
en geluiden spelen een grote rol in deze poëzie die vele herinneringen oproept maar
ook vooruitblikt, beschouwend mijmert maar ook wijst en verwijst. Het leven in al
zijn facetten vind je erin terug: mild maar ook verschrikkelijk. Deze zeer zintuiglijke
poëzie verraadt een vrouw met een ontzaglijk grote liefde voor het leven en voor de
kleine en machteloze dingen als wou de dichteres de dingen door ze in haar verzen
te ‘benoemen’ behoeden voor hun verdwijnen. Ze bouwt als het ware een ‘huis’ op
waar genegenheid en intimiteit, menselijke warmte en veiligheid te vinden zijn en
dat doet ze door de tegenstelling daarvan (waarvan ze zeker haar deel kreeg, dat lees
je duidelijk) zeer expressief te laten aanvoelen. Als een klein voorbeeldje dit zeer
mooi vitalistisch gedicht: ‘Verliefd’ / laat me toveren vannacht / god als ik dat kan
/ kan die lekkende kraan / mij geen barst meer schelen / noch die tikkende klok /
noch het krikkrakkend geluid / op het kiezelpad / rondom mijn huis / als ik dicht
voor mijn lief / wil ik vuurwerk horen / donderslagen / tromgeroffel / als ik denk aan
mijn lief / kriebelt heel mijn gemoed / in mijn overmoed/ wil ik poezen en wolken /
en cactussen strelen.
DVK

• Peter Verhelst
Master, uitg. Prometheus/Amsterdam, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147A, 2018 Antwerpen, 1992, 120 × 200 mm, 58 blz., paperback, 595 fr. - Witte
bloemen, de vorige bundel van P. Verhelst, werd geïnspireerd door Baudelaire, in
die zin dat hij door een confrontatie met de Franse poète maudit een duidelijker
inzicht verwerft in zijn eigen dichterlijke identiteit. Met Master brengt hij daarvan
een soort verlengstuk. De Baudeleriaanse wereld wordt nu gestoffeerd met figuren
als Francis Bacon (reeds in vroegere bundels aanwezig), Andy Warhol, Keath Haring
enzovoort. In het inleidende gedicht kijkt de ik-figuur als door een viewmaster naar
een reeks portretten (50, alfabetisch gerangschikt volgens de titel), die door hun
weerspiegeling als zelfportretten zijn en het voor de dichter niet gemakkelijk maakt
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de ‘echte’ identiteit vast te stellen. Uit de wereld die Verhelst oproept doemt een
samenleving op waarin geweld, macht en erotiek toonaangevend zijn en die hij met
het woord te lijf gaat en ontbindt in een persoonlijk verworven beeldentaal en
metaforiek, gevoed met een opvallende eruditie. De poëzie die Verhelst schrijft ligt
geheel buiten wat bij ons in de regel als poëzie wordt beschouwd of gelezen. Zij
vergt van de lezer een meer dan gewone inspanning.
rvdp

• Maria Sesselle
Tango met de dood, uitg. v.z.w. Open Kring, Gent, 1992, geïll. met 12
houtskooltekeningen van Patrick Ysebaert, 255 × 310 mm, 94 blz., gebonden 1850
fr. (bestellen door het bedrag over te maken op rek. nr. 390-0750667-39 t.n.v. de
auteur (Rijvers 61, 9930 Zomergem). - Na enkele jaren stilzwijgen, publiceerde de
dichteres een nieuwe, vrij lijvige bundel Tango met de dood. Het is een bijzonder
mooie luxe-uitgave geworden: groot formaat, in linnen band en verlucht met
expressieve tekeningen van Patrick Ysebaert. Alleen verschijnen de gedrukte
lettertekens wat bleekjes op de bladspiegel. De gedichten zelf sluiten aan bij Sesselles
vroegere poëzie: belijdenislyriek, die op gevoelige wijze een aantal doorleefde
ervaringen en gewaarwordingen verwoordt. Centraal staat de thematiek van liefde
en dood, maar daarnaast of liever daartussen bewegen zich nog een reeks andere
motieven: herinnering en verlies, onvervulbaarheid en ontgoocheling, angst, verdriet
en eenzaamheid, hartstocht en verlangen, al treedt het besef van het ouder worden
en de vergankelijkheid steeds meer als spelbreker op. Aansluitend bij de aard van
deze poëzie, schrijft Maria Sesselle klare, overwegend klassieke verzen, die zich een
zekere vrijheid binnen de opgelegde schema's veroorloven. Tango met de dood is
een leesbare bundel, die ongetwijfeld gegadigden zal aanspreken, voor wie poëzie
een klankbord is van eigen gevoeligheden.
rvdp

• Katelijne van der Hallen
Verdraagzaam de tijd, gedichten, uitg. Poëziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent,
Bladen voor de Poëzie, 40 ste jrg., 135 × 210 mm, 47 blz., genaaid 398 fr. - Deze
nieuwe bundel bevat evenals het vorig werk van de dichteres een reeks korte
gedichten, zonder titels, zonder hoofdletters, zonder leestekens. Verwant met de
oosterse poëzie, suggereert ze meer dan ze zegt. Haar poëzie wordt eveneens bepaald
door het natuurgebeuren (de cyclische wederkeer van de seizoenen, de opeenvolging
van dag en nacht, de onmiddellijke omgeving), dat in feite gevoelsbewegingen en
ervaringsmomenten weerspiegelt. Het grondgevoel is het besef van de menselijke
onvolkomenheid, maar toch ligt aan de basis een pessimisme, want de tijd is
verdraagzaam, d.w.z. de tijd verleent de mens het voorrecht veel te verdragen, veel
te ‘dragen’. Katelijne van der Hallen zoekt haar toevlucht in de wereld van stilte,
waar het licht de dingen transparant maakt en hun diepere geheim onthult. Haar
etherisch woord- en beeldgebruik past geheel bij deze verzen, die vaker de broosheid
van een aquarel vertonen.
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rvdp

• Benno Barnard
Eddy van Vliet - Dichters van nu 3, uitg. Poëziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent,
geill. met zw.-w.-foto's, 125 × 200 mm, 45 blz., paperback 598 fr. / f 29.90. - Als
nummer 3 in de reeks ‘Dichters van nu’ is Eddy van Vliet (1942) aan de beurt. Zijn
vriend Benno Barnard tekent van hem in de inleiding een origineel en aangenaam
lezend ‘portret zonder rimpels’, dat echter veel weg heeft van een hagiografie. Barnard
noemt Van Vliet in zijn slotwoorden ‘een groot dichter’, maar hij zegt in feite niet
waarom dit zo is. De uitgebreide door hem, in overleg met de dichter, samengestelde
bloemlezing moet het antwoord geven. Uit het geheel blijkt hoe sterk autobiografisch,
in genealogische zin, Van Vliets dichterschap is en hoe zijn poëzie sterker wordt
naarmate de jaren vorderen. In zijn eerste bundels toont Van Vliet zich een nogal
ethisch-sociaal geëngageerd dichter, die zich afzet tegen oorlog en geweld, onrecht
en milieuverloedering. Geleidelijk krijgt zijn poëzie een uitgesproken belijdend
karakter, waarin onder meer liefde en erotiek hun plaats vinden, maar het besef van
vergankelijkheid en de illusieloosheid van het leven toch gaan overwegen. Vandaar
dat hij zich steeds meer terugtrekt in de herinnering, wat in wezen een romantische
trek is, maar de onvoldaanheid blijft. Van Vliet beweegt zich hier voortdurend op
de grens van verhulling en onthulling. Zijn beter werk ligt daar waar hij voldoende
afstand neemt van de ‘feitelijkheid’ en zijn problematiek boven de directe anekdotiek
uittilt. Al bij al is in deze bloemlezing een boeiende evolutie te vinden voor wie
geïnteresseerd is in een (voorlopig) totaalbeeld van deze vaak bekroonde dichter.
rvdp

Varia
• A. Vansevenant e.a.
Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991, uitg. vzw's Oude Abdij Ten Putte en Vrienden
van het Sint-Godelievemuseum, Ten Putte Abdijstraat 884, 8470 Gistel, meer dan
100 illustr., 328 × 255 mm, 175 blz. gebonden, 1.395 fr. - In 1991 was het een eeuw
geleden dat enkele zusters van de Brugse St.-Godelieve-abdij terugkeerden naar wat
er was overgebleven van de aloude ‘Abdij Ten Putte’ te Gistel, die hun voorgangsters
in 1578 ten gevolge van de godsdiensttroebelen hadden moeten verlaten; in 1934
herkregen ze de titel abdij, en wie ‘Ten Putte’ bezoekt komt onder de indruk van het
fraaie abdij-geheel en vooral van de vrome sfeer en de gezegende rust (als het geen
toeristen-dag is). Het eeuwfeest van die terugkeer was de aanleiding tot de uitgave
van het prachtige en rijk geïllustreerde boek, dat verscheen met een waarderend Ten
Geleide van de bisschop van Brugge. De Verantwoording - ook in het Frans, het
Duits en het Engels - geeft een overzicht van het grootse opzet van het boek: vooreerst
3 bijdragen over de zin en betekenis, ‘het fundament’ van het kloosterideaal volgens
Benedictus van Nursia (D.A. Hoste o.s.b.), de blijvende zinvolheid van het ‘Ora et
labora’ (S. Gyselen) en z'n beleving in de Gistelse abdij (F. Vanhee). Daarop volgen
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6 bijdragen van historische aard: een duiding van het ‘huwelijk’ van Godelieve (J.
Bonny); een document uit het cartularium van de Tempeliersorde dat tot het besluit
leidt dat de abdij gesticht kan zijn tussen 1137 en 1171 (M. Nuyttens); een
‘geschiedenis van de abdij Ten Putte’ en de terugkeer in 1891, veruit het uitvoerigste
stuk (M. Vansevenant); een plechtige ‘verheffing van de relieken in 1907’ (A.
Vansevenant); een ake-
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lig-somber relaas van de oorlogstribulaties (1914-1918) van de abdij, geschreven
door de toenmalige rector, J. Van Seynhaeve (G. Feryn & G. Gyselen). Daarbij sluiten
4 bijdragen aan over de ‘Devotie’: een overzicht van de verering van de H. Godelieve
(J. Van den Heuvel), het kunstpatrimonium van de abdij (J. Van den Heuvel, M.
Vansevenant & H. Gryspeert), een afzonderlijk kapittel over haar ‘Brugse
edelsmeedwerk’ (J.L. Meulemeester) en over ‘het waardevolle bezit van “het hemd
zonder naad”’ (B. Janssens de Bisthoven). Het ‘album’ wordt afgesloten met 3
bijdragen over de vroegere eigendommen van de oude abdij (A. Verbeke), de
bouwgeschiedenis van de nieuwe sedert 1889, met veel waardering voor de schenker
van de gronden én de eerste grote bouwmeester, de ‘neo-gotieker’ baron Jean-Baptiste
Bethune (J. van Cleven) en ten slotte een verhelderende ‘voorgeschiedenis’ van de
abdij, die ‘werd ingeplant op een voormalige castrale motte’ - een opgehoogde en
omwaterde versterking, de ‘Godelieve-motte’ (G. Verbrugghe). Haast elke bijdrage
heeft een, soms zeer uitgebreid, notenapparaat, wat voor de belangstellende lezer
beslist z'n nut zal hebben. De talrijke, vaak prachtige illustraties maken het boek
bovendien tot een voortreffelijk kijkboek. Het overzicht maakt de verscheidenheid
en tevens de samenhang van het geheel duidelijk. Bij een dergelijk imposant boek
aarzelt de recensent te schrijven dat hij het betreurt dat bij de inhoudsopgave geen
paginering is aangegeven, dat er nogal wat ‘overlappingen’ zijn (misschien
onvermijdelijke?), dat niet altijd, waar het mogelijk en nuttig zou zijn, verwezen
wordt naar de illustraties, dat een - juist in dit geval noodzakelijke - lijst van de
illustraties ontbreekt, dat de stijl weleens weinig vlot en al te opsommend is (zoals
in vele ‘wetenschappelijke’ stukken). Dat alles hebben de samenstellers blijkbaar in
koop genomen. Echt jammer is dat een drietal houtsneden, overgenomen uit ‘een
volksboekje uit de achttiende eeuw’, haast karikaturale blauwboekjes-illustraties
zijn, terwijl dezelfde taferelen in andere edities van die volksboekjes nog fraai kunnen
genoemd worden; bedoeld worden ill. 9, 20 en 68; 86 kan wél door de beugel van
reproducerenswaardige illustraties! Maar het is een zeer rijk boek, met tal van
interessante gegevens, informatief voor elke belangstellende, met grote aandacht
voor de geestelijke en materiële geschiedenis van een toch wel voor het religieuze
en artistieke leven in Vlaanderen ‘schone’ abdij. En met vreugde en trots denkt de
recensent terug aan het Godelieve-nummer dat het eigen tijdschrift in 1984 - bij een
ander Godelieve-eeuwfeest - heeft gebracht; in de bibliografie van het besproken
pracht-boek wordt er trouwens herhaaldelijk naar verwezen.
G.K.

• D.F.J. Bosscher e.a. (red.)
De wereld na 1945. Eigentijdse geschiedenis in hoofdlijnen, volgens een thematische
opzet, met aandacht voor regionale ontwikkelingen. Met een kalendarium, uitg.
Aula/Het Spectrum/Utrecht, 1992, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 Antwerpen, 180 × 110 mm, 667 blz., paperback 695 frank. - De
AULA-boeken staan bekend om hun heel degelijke prijs-kwaliteit- verhouding. Ook
in de omvangrijke uitgave over de wereld na 1945 krijgt de lezer op een vlotte,
bevattelijke wijze puike overzichten en dito stellingen geserveerd. Het boek fungeert
overigens als verderzetting van de even gewaardeerde Geschiedenis na 1945 (Aula
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748). Nieuw is echter het feit dat terecht de economische verhoudingen ruimer aan
bod komen, dat enkele specialisten werden aangetrokken en dat hier een flinke
actualiteits waarde gehaald wordt (tot medio '92). Het boek telt 19 thematische
hoofdstukken, geschreven door Nederlandse specialisten van de universiteiten van
Groningen, Leiden, Utrecht en Amsterdam. Voorts zijn er handige apparaten als een
personen- en een zakenregister en een 50 pagina's tellend calendarium. De uitgave
komt nu op de markt omdat er volgens de auteurs nu een adempauze is ingetreden
in het geschiedverloop, ‘waardoor toch een min of meer afgerond geheel kan worden
gepresenteerd’. Het boek behandelt de grote lijnen en de samenhang van de
gebeurtenissen na '45. Niet zozeer door de nadruk te leggen op de historische feiten
zelf, dan wel op hun onderlinge verbanden. Toch werden meer feiten opgenomen
dan in de vorige edities. Het is echter nooit de bedoeling geweest een naslagwerk
met encyclopedische pretenties af te leveren. Alle auteurs houden zich aan de
wetenschappelijke afstandelijkheid tegenover hun onderwerpen. Daarom is deze
uitgave een heel bruikbaar instrument voor iedereen die begaan is met de aktualiteit.
Niettemin blijven we wat argwanend voor ambitieuze uitgaven als deze (cfr. de titel
‘De wereld na '45’). Daardoor blijft er te weinig plaats en tijd over voor kaart- en
cijfermateriaal, voor enkele striemende uitdagingen naar de toekomst toe (milieu,
drugs, demografie,...). Eigenaardig genoeg is er zo goed als geen belangstelling voor
het sociale en religieuze gebeuren. Vooral de quasi-afwezigheid van het religieuze
roept vragen op: de invloed van o.m. het Tweede Vaticaans Concilie, de veranderende
houding van de Kerk tegenover Latijns-Amerika en Oost-Europa. En de invloed van
de islamwereld is ondergewaardeerd. Automatisch blijft de lezer dan ook voor
bepaalde items op zijn honger zitten. Voor antwoorden moet hij uitzien naar andere
gespecialiseerde werken. Enkele opmerkelijke passages in die zin. In het hoofdstuk
over de dekolonisatie worden veel vragen gesteld, maar niet echt beantwoord ‘omdat
een oordeel over de gevolgen ervan nog te vroeg komt’ (waarom dan dergelijk
overzichtswerk op de markt brengen?). Op p. 62 wordt gesteld dat de Golfoorlog de
‘meest doeltreffende luchtoorlog was uit de geschiedenis’ (?). Wat verder (p. 72):
‘de interventie van het Westen werd uitgevoerd met een grote mate van
doeltreffendheid’ (?). En was Francis Bacon niet meer dan ‘een pop-artkunstenaar
van het eerste uur’ (p. 153)? Het EMS-stelsel werd in 1979 opgericht (en niet in
1978, p. 243) en de Europese Akte dateert van 1986 (en niet van 1985 of 1984, p.
245 en 247). Het zijn kleine opmerkingen die finaal wellicht niet doorwegen tegen
de behandeling van de belangrijkste internationale knelpunten.
JoV

• P.G. Buckinx & R.F. Lissens
De serene tragiek van Jan de Smedt, uitg. Vrienden van Jan de Smedt, Mechelen,
reeks Cimelia J. de Smedt van Mechelen, 1993, geïll., 124 × 175 mm, 22 blz. geniet.
- De dertiende plaquette uit de reeks ‘Cimelia Jan de Smedt van Mechelen’, tevens
nr. 11 van de P.G. Buckinx cahiers, bevat de integrale versie van de tekst van Pieter
G. Buckinx verschenen in Ons Erfdeel in 1973 naar aanleiding van de toenmalige
huldetentoonstelling. In een nawoord reflecteert prof. Lissens op de beschouwingen
van de dichter en brengt in herinnering hoe Rik Wouters en Jan de Smedt beiden
leerlingen waren van dezelfde Mechelse meester, Theo Blickx. Hij wijst erop hoe
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zowel Buckinx als de Smedt de veranderende tekenen in de tijd begrepen en in de
eerste plaats de versnelling van het levenstempo en de binnenwaartse beweging.
rmdp

• Jaarverslag 1990 van de Provinciale dienst voor Cultuur
Uitg. Provinciebestuur van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boevervos, Koning
Leopold II-laan 41, 8200 St.-Andries, 1991, geïll., 275 × 210 mm, 119 blz., genaaid.
- Het 36ste deel in de reeks ‘Jaarverslagen’, uitgegeven door de Provinciale Dienst
voor Cultuur van de provincie West-Vlaanderen brengt een overzicht op cultureel
gebied van het werkjaar 1990. In het eerste hoofdstuk krijgen we een overzicht van
de algemene werking en de samenstelling van de diverse commissies. De twaalf
volgende hoofdstukken behandelen de diverse takken van de cultuur... beeldende
kunst, culturele uitwisselingen, musea, uitleendienst en wooncultuur om er maar
enkele te noemen. Een totaaloverzicht dus van alles wat op cultureel gebied
verwezenlijkt werd gedurende 1990 door de Provinciale Dienst voor Cultuur.
D.V.d.B.

• Michiel De Bruyne
Alfons Blomme als tekenaar, uitg. Nieuwe Stichting Alfons Blomme, Roeselare,
1992, 213 × 275 mm, 31 blz., geniet. - Deze uitgave van de nieuwe stichting Alfons
Blomme bevat vooreerst de inleiding door Michiel De Bruyne naar aanleiding van
de tentoonstelling in het stedelijk museum Alfons Blomme te Roeselare in 1992
onder de titel ‘Alfons Blomme als tekenaar’. Volgt na een korte biografie de catalogus
van de zesenvijftig tentoongestelde werken met als illustratie een vijftal tekeningen.
Interessant studiemateriaal, maar niets van Blomme's eigen stijl komt hier tot uiting!
rmdp

• ANZ-Volksliedboek 3,
samengesteld door Jef Blommaert e.a., uitg. ANZ, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000
Antwerpen, 1992, 295 × 210 mm, geniet. - De editie van Volksliedboek 3 door het
A.N.Z. beoogt tegemoet te komen aan een behoefte: het stimuleren van een degelijke
uitvoering van het volkslied. Hiervoor kozen de samenstellers een 50-tal liederen uit
diverse cultuurgebieden en konden voor de vormgeving een beroep doen op een
aantal eminente Vlaamse componisten. Het resultaat is een fijngeconcipieerd
muziekboek dat zelfs voor de amateur-pianist gemakkelijk speelbare en
fraai-harmonische literatuur biedt. Aan te bevelen aan volkszanggroepen en
muzikaal-bezielden uit het onderwijs.
G.D.C.

• Elham Khalil
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De Koptische Kerk. Vraag & antwoord, uitg. J.H. Kok-Kampen, verdeeld door Denis
& Co bvba, Sterckshoflei 28-30, 2100 Antwerpen, 1993, 120 × 210 mm, geïllustreerd,
67 blz., paperback 250 fr. - In een handig formaat verscheen van de hand van de
Egyptische Elham Khalil, die in Nederland woont, een beknopt informatief boekje
over de Koptische Kerk. Zeker een nuttig initiatief. Zoals de

Vlaanderen. Jaargang 42

228
titel het zegt, behandelt de auteur het Koptische geloof aan de hand van vraag en
antwoord. Dit maakt de zaak zeker vlot leesbaar en interessant. In het werk komen
uiteraard verschillende aspecten aan bod: geschiedenis, het kloosterleven, de taal,
de muziek, de eredienst, de feesten, het vasten, het geloofsleven, kunst, symboliek,
verschillen tussen de Koptische Kerk en andere Christelijke Kerken... Zo maken we
niet alleen kennis met dit geloof, maar krijgen we ook een resem informatie. Het
geheel is in een duidelijke taal gesteld, zodanig dat ook leken er zeer veel aan hebben.
JLM

• Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars
Uitg. Vereniging van Westvlaamse schrijvers, Weidestraat 11, 8100 Torhout, 1992,
geïll., 154 × 220 mm, 142 blz., genaaid 600 fr. - Na het voltooien van het Lexicon
van de Westvlaamse schrijvers is er het initiatief van Jaak Fontier, ondervoorzitter
van de V.W.S., om een gelijkaardig lexicon van de beeldende kunstenaars op te
stellen, toe te juichen. Aldus zet de Vereniging van Westvlaamse schrijvers onder
het voorzitterschap van Fernand Bonneure, haar merkwaardig oeuvre van
inventarisatie van de kunstenaars van deze provincie gestaag voort. Uiteraard is een
lexicon geen leesboek, maar de samenbundeling van wetenschappelijke gegevens in
telegramstijl verwerkt. Het eerste deel wordt voorafgegaan door drie kunsthistorische
overzichten, namelijk over bouwkunst (J.P. Esther), schilderen miniatuurkunst (M.
Smeyers) en beeldhouwkunst (Fr. Vromman) in de middeleeuwen. Volgen in
alfabetische volgorde Van Acke, Richard (1873-1934), architect, tot Wenzeslas
Wieden (1769-1814), scheepsportrettist in achterglastechniek, een vijfhonderdtal
namen uit de wereld van de beeldende kunsten (alle disciplines) en die stammen uit
alle eeuwen. Artiesten die in West-Vlaanderen geboren zijn of er geleefd of gewerkt
hebben, komen in aanmerking. Na zes delen vast en zeker een onmisbaar handboek
overvol referenties.
rmdp

• Lina van Obergen
Naar méér menselijk evenwicht, uitg. Westflandria, Roeselare, 1992, geïll. 170 ×
230 mm, 96 blz., genaaid 790 fr. - genaaid 600 fr. - Zoals haar vertrouwde stem de
optimistische noot brengt bij Radio Spes schreef Lina van Obergen haar bemoedigende
woorden neer. Geen literatuur, maar het scheppen van een klimaat van
levensoptimisme in een tijd, waar velen de wanhoop soms nabij zijn. In achttien
hoofdstukjes, geïllustreerd door eigen fotomateriaal, wordt ons hele levensbestel
doorgelicht. Dat gaat van het trainen van geest en spieren en tips over stress over de
band met de natuur en de menselijke relaties tot de bekommernis voor anderen en
de kwetsbaarheid door woorden. Voor Lina van Obergen moet alles in evenwicht
gebracht worden, is ‘te nooit goed, behalve in tevreden.’ Zoals Phil Bosmans deelt
deze dame bloemen van geluk uit.
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rmdp

• Paul Korenhof & Anneke Roele
Luister-CD-Gids. Selectie van aanbevolen klassieke CD's. Editie '92-'93, uitg. La
Rivière & Voorhoeve/Kampen, 1992, verdeeld door Uitg. Denis & Co, Sterckshoflei
28-30, 2100 Antwerpen, 135 × 210 mm, 328 blz., paperback 598 fr. - Vooraf willen
we verwijzen naar ‘Vlaanderen’ nr. 243, blz. 410-411, waar we bij de bespreking
van de editie '91-92 van deze CD-Gids de structuur en opvatting van deze gidsen
hebben uiteengezet. Onderhavig boek bestaat uit vier delen: 1. Klassiek: CD's
gerangschikt op componistennaam van Adams tot Zimmermann (243 blz.). - 2.
Verzamelcd's (28 blz.). - 3. Opera: opnieuw op componistennaam gerangschikt (35
blz.) - en 4. Opera/Operette verzamelcd's (12 blz.). In deze uitgave werden - zoals
in de vorige editie - wederom alle uitgaven opgenomen die een waardecijfer voor
uitvoering hoger dan 8 hadden meegekregen en dit verklaart meteen de grote(re)
omvang van dit werk. Voor elke muziekliefhebber is dit werk een handzaam
instrument om een CD-collectie op te starten of uit te breiden.
R.D.

• Cartoons 1992
31ste Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist, uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1992, illustr. in kleuren en zw.-w., 195 ×
195 mm, 132 blz., gebonden 495 fr. - Naar jaarlijkse gewoonte publiceert het
Davidsfonds zijn ‘Caartoon-boekje’, waardoor de humor van het Knokse
Cartoonfestival a.h.w. wordt vereeuwigd, want niet gering zijn de gezinnen waar de
‘boekjes’ van jaren ver in de bibliotheek prijken, binnen handbereik dus voor een
‘humorkuur’! De prenten van deze uitgave ontlokken ook dit keer weer een lach die
zich situeert tussen een glimlach en een grimlach (wanneer je jezelf in de cartoon
betrapt voelt!), met alle gradaties daartussen. De ‘gouden, zilveren en bronzen hoeden’
gingen respectievelijk naar Kenji Morita (Japan), Hillas (of Hillar?) Mets (Estland)
en Pavel Botezatu (Roemenië). Jan Dufour is de enige landgenoot die een prijs
verwierf. Leopold Govaert won de Publieksprijs 1991. Dat het humorfestival blijvend
succes oogst, blijkt o.m. uit de deelnemingscijfers van 1992: meer dan 4.800
inzendingen uit 56 landen! Daarvan zijn er in het totaal 127 cartoons in dit boekje
afgebeeld, waartussen 23 cartoonisten uit eigen land. Opvallend is de geringe
aanwezigheid van Nederland (1), Frankrijk (1), Zwitserland (1) en Duitsland (4).
Engeland is er helemaal niet bij. De overgrote meerderheid van de deelnemers komen
uit de vroegere Oostbloklanden met 14 tekeningen uit de GOS. Anderzijds is China
vertegenwoordigd naast Thailand, Indonesië, Japan, Iran, Brazilië, Argentinië, Canada,
Filippijnen, Guatemala, USA, Egypte, Turkije, Australië... waaruit andermaal blijkt
dat humor internationaal is en boven elk taalverschil uitstijgt.
R.D.
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• Terence Conran
Woonideeën, Design voor huis & interieur om zelf uit te voeren, uitg. Bosch &
Keuning/Baarn en Lannoo/Tielt, 1992, geïll. met kleurenfoto's en werktekeningen,
245 × 285 mm, 256 blz., gebonden 1495 fr. - Een ideaal boek voor wie zijn interieur
met eigengemaakte meubels wil opsmukken! Aan de hand van een goedverstaanbare
schriftelijke uitleg en werktekeningen worden allerlei ontwerpen van meubels voor
keuken, eetkamer, woonkamer, werkkamer, hal, slaapkamer en badkamer voorgesteld
om zelf te realiseren. Vooraf is er telkens een reeks foto's opgenomen, waaruit de
doe-het-zelver ideeën kan opdoen. De doe-het-zelf-ontwerpen worden telkens
geïllustreerd met een foto van het voltooide project en ze zijn vergezeld van een lijst
met de nodige gereedschappen en materialen. Vooraleer te starten met de eigenlijke
‘werkstukken’, krijgt men ten andere in een eerste hoofdstuk tekst en uitleg bij
gereedschappen, materialen en technieken. Vermelden we tot slot nog dat dit boek
een bewerking is van het Engelstalige werk van Terence Conran, een designer die
vooral naam heeft verworven als ontwerper van doe-het-zelf-projecten. Hij is tevens
de oprichter van de wereldvermaarde Habitat-meubelzaken en auteur van tal van
succesvolle interieurboeken.
R.D.

• Jules Welling
Wasserij Stoomtrein en andere taalcuriosa, uitg. M & P/Weert, 1992, verdeeld door
Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147 A, 2018 Antwerpen, 100 × 180 mm, 96 blz.,
paperback 215 fr. - Na ‘Vishandel Hein Graat...’ en ‘Taxibedrijf Antiloop...’ (zie
‘Vlaanderen’ nr. 243, blz. 409) allebei aan te vullen met het tweede lid van de titel
‘...en andere taalcuriosa’, is Jules Welling met onderhavig boekje aan zijn derde
bundel van ‘taalrariteiten’ toe. Zoals in de vorige bundels zijn hierin opnieuw een
aantal artikels (soms in gewijzigde vorm) uit het taaltijdschrift ‘Onze Taal’ opgenomen
en heeft de auteur andermaal reacties van lezers op zijn artikels in dit boekje (meestal
met vermelding van naam) verwerkt. De bedoeling van deze boekjes is en blijft het
zich amuseren met de taal als spel, grappige en/of curieuze verschijnselen waartoe
het Nederlands aanleiding geeft, te registreren. Voor wie (glim)lachen kan met de
wending (neologismen, blz. 44) ‘buxi’ (gevormd uit ‘bus’ en ‘taxi’) voor een niet al
te grote bestelwagen voor personenvervoer, met ‘patatterie’ voor eethuisje, ‘plankerie’
(in navolging van croissanterie) voor een doe-het-zelfwinkel... biedt dit boek een
paar uren intelligent plezier. Zij zullen ook genieten van de benaming ‘stoomtrein’
voor een wasserij als men weet dat de eigenaar eigenlijk bedoelde ‘stoomt rein’ en
van het opschrift op een feestzaal ‘Vier hier uw feestelijk heden’, waarbij de schilder
van dienst het afbrekingsteken/streepje na feestelijk vergat. Dergelijke gekke
taaluitingen zijn in dit alweer ‘kostelijke’ boekje samengebracht.
R.D.

• Coen Hofmann & Wim Bording
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Feestelijke kalligrafie, uitg. La Rivière & Voorhoeve/Kampen, 1992, verspreid door
Uitg. Denis & Co, Sterckshoflei 28-30, 2100 Deurne, reeks LRV-Hobby, geïll. met
kleuren- en zw.-w.-voorbeelden, 140 × 200 mm, 46 pp., genaaid 298 fr. - Uitgaande
van de stelling dat kalligrafie een uitstekende techniek is voor het versieren van
diverse gebruiksvoorwerpen stellen de auteurs een aantal werkstukken voor die ze
samenvatten onder de veelzeggende naam ‘Feestelijke kalligrafie’ en ze denken
daarbij aan wenskaarten, menu's, etiketten, gedichten, uitnodigingen... waarbij het
‘feestelijk’ tintje past. Eerst geven ze uitleg bij de nodige materialen en de techniek
van het schrijven (techniek van de brede pen, info i.v.m. links- en rechtshandigen,
inkten, onderhoud van de pen, hulplijnen,... enz.). Daarna presenteren ze enkele
‘alfabetten’ (normschrift, florentijns randschrift, unicaal, gotisch), telkens met kleine
en hoofdletters. Tot slot bespreken ze nog ‘het maken van werkstukken’. Al bij al
een werkje dat de degelijkheid van de LRV-Hobbyreeks onderstreept.
R.D.
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Periodieken
• Nova et Vetera
Tweemaandelijks tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding. Orgaan van het
Katholiek Secundair Onderwijs, redactiesecretariaat: Guimardstraat 1, 1040 Brussel,
jaarabonnement (6 nrs): 550 fr, los nummer 150 fr. - Jrg. LXX, 1992-1993, jan. en
maart 1993: Het januarinummer is goed gestoffeerd: drie artikels, rapporten en
verslagen, echo's uit tijdschriften, boekbesprekingen, mededelingen. Het mishage
niemand, maar wij werden in het biezonder geboeid door de bijdrage van Maurits
Pinnoy ‘Sophocles' Electra: een interpretatie’. Dit is in feite een modelinterpretatie,
waarover velen zich zullen verheugen. Het nummer van maart staat bol van recencies
(blz. 244-335). Het wordt bijna juichend aangekondigd: ‘Het nieuwe
leermiddelennummer is er!’ We lezen verder: ‘Met dit nummer is Nova et Vetera de
enige instantie in Vlaanderen die systematisch en vakoverstijgend de nieuwe, grondig
herwerkte of voor het eerst op de Vlaamse markt aangeboden leermiddelen beoordeelt
op hun intrinsieke waarde en hun aangepastheid aan de leerplannen (...). Deze
bibliografie, per vak opgesteld, bevat een goudmijn van gegevens. Hier werd zeer
keurig en exhaustief werk verricht.
R.G.

• Literatuur
Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, red. B. Verhoeven, Prinsengracht 747-751,
1017 JX Amsterdam, jaarabonnement 1300 fr. - Met de verandering van uitgever en
drukker is Literatuur enigszins van uitzicht gewijzigd: geen glanzend papier meer,
maar omslag in kleur en een aangenamer lettertype. De opvatting van het tijdschrift
blijft in grote lijnen behouden. In het eerste nummer (jg. 10, nr. 1, januari-februari
1993) is vooral de bijdrage van Frits van Oostrom over ‘Middelnederlandse literatuur
als spiegel van en voor Europa’ te vermelden. Interessant voor ons is het onderzoek
van D. van Dijk en G. Vaartjes omtrent ‘Streuvels en de Nobelprijs’. Alle gedane
inspanningen door vrienden, bewonderaars en letterkundigen waren vergeefs, want
driemaal in zijn leven werd hij ‘gepasseerd’. In de afdeling literatuur-recensies, wordt
de uitgave van de briefwisseling Gezelle en de Engelsen kritisch onder de loep
genomen. In het tweede nummer (jg. 10, nr. 2, maart-april 1993) graag aandacht
voor ‘De Tweede Wereldoorlog in het werk van Gerrit Achterberg, een onderzoek
van Rita Bonte. Annette Portegies heeft een interview met Hugo Brems (K.U.
Leuven), die in Leiden enkele gastcolleges zal geven over de recente Vlaamse
literatuur. In literatuur-recensies worden een drietal nieuwe publikaties over Gerard
Walschap besproken.
rvdp
De recensies werden geschreven door:
D.V.d.B. = Danny Van den Bussche
DVK = Denijs Van Killegem
E.O. = Edith Oeyen
G.D.C. = Gaston De Cock
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G.K. = Gust Keersmaekers
G.S. = Geert Swaenepoel
JLM = Jean Luc Meulemeester
JoV = Johan Vankeersbilck
J. Vs = Jan Vorsselmans
M.O. = Marcel Obiak
RA = Rudi Alliet
R.D. = Robert Declerck
R.G. = Roger Geerts
rmdp = Raoul Maria de Puydt
rvdp = Rudolf van de Perre

Vroegere nummers van ‘vlaanderen’ te koop
Dikwijls wordt ons gevraagd welke vroeger gepubliceerde nummers van ons tijdschrift
‘Vlaanderen’ nog te koop zijn. Om aan deze vraag te voldoen publiceren we hieronder
een lijst van de nog beschikbare nummers in ons ‘antiquariaat’. Deze restant-nummers
worden - zolang de beperkte voorraad strekt - te koop aangeboden tegen 500 fr.
(verzendingskosten inbegrepen) voor een pakket van vier nummers die u zelf uit
onderstaande lijst kunt kiezen. De nummers worden u toegestuurd, zodra uw bestelling
bij onze administratie is toegekomen.
Gelieve bij een eventuele bestelling op uw betalingsformulier te vermelden: Pakket
- Vlaanderen nrs: ...., ...., ...., ...., + vervangingsnummers: ...., .... Dit laatste voor
het geval de door u bestelde nummers niet meer voorradig zijn.
Stuur uw bestelling aan: C.V.K.V.-Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Lindenlaan 18, 8700
Tielt - Tel. 051/40 21 22 - Rekening: 712-1102147-19.
Nr.

Thema + samensteller

55

Radio en Televisie
Hector Deylgat

74

Kunst en wetenschap
Hubert Peeters

87

Zweden
J. Koninckx & Fr. Van Caillie

93

Felix Timmermans
Herman Vos

97

Vlaamse kunstenaars in het buitenland
Arthur Verthé
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100

Nummer honderd
Redactie

101

De Franse kunst sedert 1950
Eugen Van Itterbeek

104

De stad van morgen
Herman Baeyens e.a.

105

Mexico
Redactie

106

Actuele Vlaamse schilderkunst
Albert Smeets

109

Jaarboek C.V.K.V. 1969
Redactie

111

Blijft kunst kunst?
Marcel Notebaert

114

Renaat Veremans
Jan Van Hemelrijck

117

De glazenierskunst in Vlaanderen
Julien van Remoortere

118

Atelier
Fred de Swert e.a.

123

Jaarboek C.V.K.V. 1971
Redactie

128

Symbiose der Kunsten
Joost Vanbrussel
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130

Jaarboek C.V.K.V. 1972
Redactie

132

De naïeve kunst
Fernand Bonneure

133

Theater en engagement na '50
Roger Arteel

134

Hendrik Conscience
Joost Vanbrussel

135

Felix De Boeck
Albert Dusar & Albert Smeets

136

Antoon Vander Plaetse
Hector Deylgat

137

Jaarboek C.V.K.V. 1973
Redactie
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[nummer 247]
Ten geleide
Theo Coun
In 1893 werd in Damme een Maerlant-gedenksteen van beeldhouwer H. Pickery
onthuld. Ondanks dit eeuwfeest wordt de stad Damme dit jaar in de media meer in
verband gebracht met het feit dat Charles de Coster 125 jaar geleden zijn Légende
d'Ulenspiegel in het licht gaf. Misschien gelden daarvoor ook gegronde redenen. De
draden tussen Damme en Jacob van Maerlant zijn door het recente wetenschappelijk
onderzoek een beetje dunner geworden. Het ‘Museum van Maerlant’ in Damme werd
een decennium geleden gesloten en de inboedel verkocht, terwijl er nu plannen zijn
om volgend jaar het Uilenspiegelmuseum te heropenen in het gerestaureerde Huyze
de Grote Sterre en sinds 5 juni biedt de gewezen havenstad haar bezoekers een heuse
Uilenspiegelwandeling aan.
Ondanks dat alles stelde Fernand Etienne meer dan een jaar geleden aan de redactie
van dit tijdschrift voor een Maerlantnummer samen te stellen. Omwille van ernstige
gezondheidsproblemen moest hij na enige tijd die opdracht noodgedwongen aan
ondergetekende overlaten. Voor het feit dat hij desondanks toch een korte bijdrage
schreef en nog regelmatig informeerde naar de stand van zaken, verdient hij onze
dank en waardering.
De algemene inleiding voor dit Maerlant-nummer is van de hand van Prof. Dr.
Frits van Oostrom, sinds 1982 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de
romantiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Bovendien is hij programmaleider van
het project Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, ingesteld door de
Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Rijksuniversiteit te
Leiden. Behalve zijn eigen Maerlant-onderzoek voor dit project stimuleert hij in dat
kader ook het studiewerk van onderzoekers in opleiding en brengt hij een aantal
themagroepen samen. De resultaten van al die wetenschappelijke bedrijvigheid
verschijnen in een reeks met dezelfde naam als het project bij de Amsterdamse
uitgeverij Prometheus; onlangs werd het achtste deel voorgesteld.
De andere bijdragen voor dit Maerlant-nummer vormen een trits van telkens twee
artikels. Een eerste reeks van twee handelt over de relatie van Jacob van Maerlant
tot Damme. Dr. Amand Berteloot, Hochschuldozent aan de Keulse universiteit, tracht
op basis van het bewaarde Middelnederlandse oorkondenmateriaal te achterhalen of
er een grond van waarheid steekt in de bewering van Antonius Sanderus uit 1624
dat Maerlant ‘scriba Dammensis’ was. Ongeveer gelijktijdig met deze bijdrage
verschijnt van hem in samenwerking met E. van den Berg in de Verslagen en
mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
een studie over Maerlants dialect gebaseerd op een onderzoek van de rijmen. Omdat
dergelijk onderzoek onmogelijk zou zijn zonder het Corpus van Gysseling belicht
hij ook het belang van dat werk voor de Maerlant-studie. Fernand Etienne schetst de
geschiedenis van het intussen ter ziele gegane ‘Museum van Maerlant’ in Damme.
Twee bijdragen handelen over de handschriften van Maerlants werken. Dra. Martine
Meuwese bestudeert als kunsthistorica de geïllustreerde handschriften van Maerlants
Rijmbijbel en Spiegel historiael voor het reeds vermelde programma Nederlandse
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literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. In haar bijdrage voor dit nummer beperkt
ze zich tot het thema ‘strijd’, dat een grote rol speelt binnen Maerlants werk. Drs.
Jos Biemans, conservator van de handschriften en docent Handschriftenkunde aan
de universiteit van Amsterdam, was voordien ruim tien jaar verbonden aan de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta in de Leidse universiteisbibliotheek. Binnenkort
hoopt hij te promoveren over de handschriftelijke overlevering van Maerlants Spiegel
historiael. Behalve van dat laatste werk schetst hij in zijn bijdrage ook een beeld van
de overlevering van Maerlants andere teksten.
Tenslotte gaan twee artikels in op enkele werken van Jacob van Maerlant. Gert
De Ceukelaire, die aan de Vrije Universiteit Brussel afstudeerde en nu als
aspirant-onderzoeker van het N.F.W.O. een dissertatie over Maerlants
bewerkingstechniek in de Historie van Troyen voorbereidt, onderzoekt of er wel een
scherpe scheidslijn loopt tussen Maerlants epische en didactische werken. De laatste
bijdrage behandelt Maerlants vertaling van het Nieuwe Testament in zijn Rijmbijbel.
Elk jaar zorgt het C.V.K.V. voor een grafisch werk. Dat de jongste opdracht
resulteerde in een houtsnede van Wim De Cock met een voorstelling van Jacob van
Maerlant, is een gelukkige omstandigheid die ons bovendien een omslag voor dit
Maerlant-nummer leverde!
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Jacob van Maerlant, toen en nu
Frits van Oostrom
In het jaar 1957 ontving de Vlaamse schooljeugd die zo gelukkig was geabonneerd
te zijn op de reeks ‘Historische verhalen voor de jeugd’ als tweede aflevering van
die jaargang (na Met de Belgica naar de Zuidpool) het deeltje Jacob van Maerlant,
van de hand van A. de Bruyn. Overeenkomstig een beproefd recept voor het
historische (jeugd)verhaal, zet het als volgt in.
‘In de zomer van het jaar 1242 stak te Damme een grote kogge van wal. Het schip
was zwaar geladen en het maakte zich slechts zeer langzaam van de stenen kaaimuur
los. Het groot vierhoekig zeil werd gehesen en weldra stond het bol in de koele wind,
die over het Zwin waaide. De schipper schreeuwde luide bevelen naar de zwoegende
bootslui. Traag schoof de kaaimuur weg en de prachtige koopmanswoningen aan de
oever van het Zwin schenen achteruit te deinzen. Boven de samengetroepte huizen
verhief zich stoer de ruige toren van de O.L.-Vrouwkerk, die als een machtige vinger
naar de heldere hemel wees. De stad Damme schoof steeds verder weg, het

geluid van de werklui aan wal was nog slechts vaag te horen’. Uit zijn levendige
verbeelding en zijn vlotte pen tovert A. de Bruyn ons een tweetal passagiers op deze
kogge voor ogen: een vader, pachter van de heer van Snellegem - ‘zijn gelaat droeg
de diepe groeven van de man die hard moest zwoegen om zijn gezin het nodige te
kunnen bezorgen’ - en (met vrolijke blonde krullen onder een eenvoudig mutsje)
diens negenjarige zoontje. De vader brengt zijn kind naar school: naar de abdij van
Cisterciënzer monniken op Zuid-Beveland, waar hij de komende jaren samen met
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een groep van andere oblaten voor de geestelijke stand zal worden opgeleid. Natuurlijk
had het meer voor de hand gelegen dat het jongetje zijn vader op het land was komen
helpen; ‘doch de parochiepriester had tegen de vader gezegd: ‘Er zit stof in dat kind,
hij is zeer verstandig en vroom. Laat hem monnik worden, geestelijke... 't Is een
grote eer voor je en... 't is een mondje minder dat je moet vullen’. Op naar de
kloosterschool derhalve, en de jongen blaakt van zin voor avontuur als hij over de
reling van de kogge richting Zeeland tuurt.
‘Je hebt een flinke zoon, mijnheer, zei de schipper, die even langs kwam gewandeld.
De ogen van de vader glommen van trots. Het kind glimlachte bedeesd. - Ja schipper,
hij is van een oud ras, dat wel geen adellijk bloed in de aderen heeft, maar dat kan
werken. - Wat ga je met hem aanvangen op dat godvergeten eiland Zuid-Beveland?
- Hij moet op school, schipper, hij moet een geleerde monnik worden. - Ga je monnik
of parochiepriester worden, ventje? richtte de schipper zich tot de knaap, die zich
enigszins ongemakkelijk voelde bij dat gesprek tussen die grote mensen. Het kind
keek naar het hoekige gezicht van zijn vader en er lag een onuitgesproken vraag in
die blik. - Wel, Jacob? moedigde de vader aan. - Ik wil een dichter worden, schipper,
een geleerd man, die alles zal opschrijven in grote, dikke boeken.’

Portret van de artiest als jongetje
Wie ook maar enigszins heeft schoolgegaan, weet dat de hier voorgegeven
jongensdroom was voorbestemd om uit te komen. Het jongetje Jacob is immers
niemand minder dan de man die twee generaties later als vader der Dietse dichtren
algader zou worden vereerd. In het vervolg van zijn verhaal schetst A. de Bruyn de
eerste wankele schreden op diens dichterlijke pad: Jacobs degelijke scholing binnen
de geleerde kloostermuren; de vriendschap die hij sluit met medescholier Martijn
(afkomstig uit het vissersdorpje Maerlant op het noordelijker eiland Voorne); zijn
onvrede over de dwaze verzinsels die Gautier de Châtillon in zijn Latijnse schoolepos
heeft opgedist over Alexander de Grote - en de uitdaging zijdens zijn klasgenoten
het zelf dan maar eens beter in het Diets te doen...
Dat laatste heeft, natuurlijk, Alexanders geesten opgeleverd, door Jacob gedicht
voor jonkvrouw Gheile van Rode - een eersteling waarmee de jonge dichter alom
eer in legt, behalve dat het hem op zijn geboortegrond wel kwalijk wordt genomen
dat hij in een uitval over Rupelmonde Vlaamse roverijen op de

Vlaanderen. Jaargang 42

235

Op uitnodiging van de heer van Voorne gaat Jacob scheep naar Maerlant. Tekening bij het verhaal
van A. de Bruyn.

Schelde jegens Hollandse schepen aan de kaak stelt. Maar het compromisloos credo
van de temperamentvolle schrijver is nu eenmaal dat ‘de waarheid moet gezegd
worden, en die verzwijg ik voor niemand!’ - zelfs al heeft dit tot gevolg dat Jacob
zorgelijk lang op een vervolgopdracht moet wachten. Totdat dan, na een goed woordje
van de zijde van Martijn in kringen van diens heer, vanuit Voorne het verzoek komt
om daar koster van de kerk te Maerlant te worden.
Wederom gaat Jacob scheep in noordelijke richting. Op het kasteel te Oostvoorne
krijgt hij een warm onthaal; hij zegt de burggraaf toe voor hem de geschiedenis van
Artur en Merlijn en van de Graal te zullen boekstaven. Daarmee besluit De Bruyn
zijn - in tweeledig opzicht - jeugdverhaal: ‘Toen Jacob de volgende dag in Maerlant
terugkeerde, sloot hij zich op in zijn kamer. Hij legde fijne vellen perkament gereed,
vulde de inktkoker en scherpte zijn ganzeveer. En Jacob, de koster van Maerlant,
begon aan zijn boek Merlijn, opgedragen aan de heer Albrecht van Voorne, burggraaf
van Zeeland’.

Jeugdverhaal en wetenschap
Zoals alle deeltjes van de reeks ‘Historische verhalen’ draagt ook deze Jacob van
Maerlant op het titelblad een vrij nadrukkelijke beginselverklaring - annex verontschuldiging: ‘De historische controle van deze verhalen en van de illustratie
beperkt zich uiteraard tot het vermijden van grove vergissingen en verouderde
voorstellingen betreffende feiten, personen of toestanden, waarover een
wetenschappelijke traditie bestaat, zonder verder een pedagogisch-gerechtvaardigde
uitwerking van de thema's te hinderen’. Allerminst een slecht beginsel voor historische
jeugdverhalen - vanuit het hedendaagse (Noordnederlandse?) standpunt bezien zou
men zich, eerder dan de editeurs om hun naïveteit te laken, mogen afvragen wat er
is overgebleven van de warme zendingsdrift waarin een reeks als deze kortelings
nog wortelde. Maar laten we het boekje niet gebruiken als een springplank voor
cultuurkritiek, en onze aandacht richten op hetgeen in het citaat hierboven de
‘historische controle’ heet.
Bedoelde verificatie aan de stand van wetenschap was in het onderhavige geval,
Jacob van Maerlant dus, wel allerminst een sinecure. Het was immers in de jaren
vijftig dat in Vlaanderen de wetenschappelijke pennestrijd over leven en historische
omgeving van de dichter Jacob van Maerlant tot een ongekende omvang en intensiteit
was opgelaaid. Vooral in kringen van het tijdschrift Wetenschappelijke tijdingen,
maar ook in prominente periodieken als de Handelingen van de Brugse Société
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d'Emulation en die van de Koninklijke Vlaamse Akademie verschenen jaarlijks een
of meer beschouwingen over wat weldra ‘het Maerlant-probleem’ ging heten.
Voornaamste aanstichter - het woord zij hier in positieve zin verstaan - van dit debat
was de eerwaarde pater Noterdaeme, pastoor te Snellegem, die op de basis van
hernieuwde studie van Maerlants dichtwerk en, vooral, het dertiende-eeuwse
archiefmateriaal in vergetelheid geraakte hypotheses een nieuw leven inblies en
vervolgens uitbouwde. Cruciaal was daarbij zijn duiding van het vers in de proloog
van Jacobs Graal-Merlijn, waarin de dichter zich Jacob die coster van Merlant
noemt. Volgens Noterdaeme ging het niet aan om, zoals gemeenlijk werd gedaan,
het ‘koster’ in dat vers als een ambtsaanduiding op te vatten: het zou hier veeleer
gaan om Jacobs familienaam, De Coster dus. Ook verwierp Noterdaeme de gangbare
uitleg van M(a)erlant als verwijzend naar het plaatsje van die naam op het
Hollands-Zeeuwse eiland Voorne; hij las het als een toponiem voor een wijk Marlant
in Houtave - binnen het Brugs Ambacht dus.
Op basis van deze interpretaties ondernam pastoor Noterdaeme een complete
reconstructie van het biografisch bouwwerk rondom Vlaanderens grote dichter,
waarbinnen diens betrekkingen met het Brugse Snellegem (waar Noterdaeme een
clericus genaamd De Coster vond) en met de ridders van Rode (wier klerk Jacob zou
zijn geweest) andere hoekstenen vormden. Niet de geringste implicatie van het
stelsel-Noterdaeme was verder dat Jacobs vaak vermelde (en een enkele maal
betreurde) nauwe betrekkingen met het Noorden sterk naar de achtergrond verdwenen.
Gegeven de Brugse wijk Marlant behoefde men de grote dichter helemaal niet te
‘verbannen’ naar het natte Voorne, terwijl zijn relaties met de adel in die streken
(Albrecht van Voorne voorop) zich lieten beredeneren vanuit de connecties van zijn
primaire broodheren, het geslacht van Rode.
Verdiend genoeg oogstte de stroom van publikaties waarin Noterdaeme zijn
biografisch Maerlantbeeld vervatte volop belangstelling, en dienovereenkomstige
waardering (tot in het Noorden toe, m.n. in de kringen rond de invloedrijke
Amsterdamse hoogleraar Hellinga). Dat Noterdaeme ook in Vlaanderen weerklank
kreeg, laat zich begrijpen - maar ook weerstand werd zijn deel, en nog wel van
niemand minder dan de toenmalige hogepriester van de Middelnederlandse
letterkunde, de Jezuïet professor Jozef van Mierlo. Het mag gerust een compliment
voor diens kritische zin worden genoemd dat hij
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- vandaag de dag zo vaak en zo gemakkelijk geridiculiseerd wegens zijn
chauvinistische kijk op Vlaamse literatuurgeschiedenis - na ampele overweging
stelling nam tegen een opvatting die hem vanuit die zelfde vaderlandslievendheid in
eerste instantie toch als muziek in de oren moet hebben geklonken. Met de
produktiviteit en scherpte waarmee hij gewoon was wetenschappelijk te discussiëren,
trok de ontzagwekkende Van Mierlo tegen de bescheiden dorpspastoor te velde, en
verdedigde de meer klassieke opvatting: de vader der Dietse dichtren algader was in
de beginjaren van diens dichterlijke loopbaan wis en waarachtig koster van beroep
geweest, en wel degelijk van een klein kerkje in het kleine Voornse Maerlant; met
het riddergeslacht van Rode had hij niets uitstaande.
Toen A. de Bruyn zich aan de documentatie van zijn Maerlantboekje zette, woedde
de hier geschetste controverse in de volle omvang. Zoals inmiddels duidelijk kan
zijn geworden, volgde De Bruyn op hoofdlijnen Van Mierlo's spoor: aan het slot van
zijn historisch jeugdverhaal komt de jonge Vlaming Jacob als koster-dichter bij
Albrecht van Voorne in het plaatsje Maerlant wonen. Ook voor de keuze van de
instelling waar de jongen schoolging, de Cisterciënzers van Zuid-Beveland, moet
De Bruyn zich hebben laten inspireren door een publikatie van Van Mierlo (nl. uit
1946, dus van voor de tijd dat Noterdaeme ‘losbarstte’). Ironisch genoeg grijpt hij
daarmee terug op een visie die Van Mierlo zelf omstreeks 1957 zou verlaten, overtuigd
als deze toen geraakte van de opvatting dat Jacob school moest zijn gegaan in de
kapittelschool van St. Donaas te Brugge - een opvatting die nota bene was geventileerd
door... Noterdaeme!
Maar al mag dus worden vastgesteld dat de energieke pleidooien van de
dorpspastoor te Snellegem over Jacob van Maerlant niet aan A. de Bruyn besteed
waren - of het Noterdaeme nog bekend werd (en bezeerd heeft) dat zijn visie aan de
Vlaamse schooljeugd werd onthouden, is mij niet bekend - uit andere details in zijn
historisch jeugdverhaal blijkt toch dat Noterdaemes werk bij hem niet in compleet
onvruchtbare aarde was gevallen. Zoals hierboven al kan zijn gebleken, heeft hij een
hoeksteen uit diens bouwwerk zelfs benut: ook bij De Bruyn heeft Jacob nauwe
banden met Snellegem (alwaar zijn vader, ditmaal evenwel zonder De Coster te
heten, dienstman is), en verder met de ridders van Rode en meer in het bijzonder met
jonkvrouw Gheile uit dit geslacht, voor wie hij - geheel conform de opvatting van
Noterdaeme - zijn Alexanders geesten schrijft.
Al met al getuigt de versie die het jeugdverhaal van Jacobs jonge jaren geeft van
een begrijpelijke worsteling met de eigentijdse wetenschappelijke Maerlantliteratuur,
en van een sympathieke poging om behalve de autoriteit van Van Mierlo ook de
nieuwe visie van Noterdaeme haar deel te geven. Het zal stellig ook uit de nood van
deze compromisbehoefte zijn geweest dat De Bruyns voornaamste ‘verzinsel’ is
geboren: de figuur van Jacobs vriend Martijn - blijkens de Strofische gedichten (in
het jeugdboek hoogstens voor de kenner resonerend) zeker denkbaar als een vroege
studievriend van Jacob, maar die De Bruyn concreet afkomstig laat zijn uit Voorne.
Het is verhaaltechnisch een vernuftige vondst, al was het maar omdat het in het
jeugdverhaal het aantrekkelijke thema van de schoolvriendschap binnenbrengt. Maar
vooral vormt Jacobs vriendschap met Martijn als het ware de hefboom om de Vlaming,
na voltooiing van zijn Alexanders geesten voor Gheile van Rode (conform
Noterdaeme) toch op Voorne (en dus in het kamp Van Mierlo) te doen aankomen.
En toch blijft ook deze trouvaille van de eerste orde nog juist binnen de grenzen die
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het waarmerk op het titelblad vermeldt: het is zeker niet aantoonbaar in strijd met
de wetenschappelijke feiten, voorzover bekend.
Maar daarmee is nog niet gezegd dat De Bruyns creatieve vondst ook daadwerkelijk
plausibel is - en wat dat betreft mag het ook teken aan de wand zijn dat ze nooit een
echo in de officiële Maerlant-literatuur gevonden heeft. Dat Martijn uit Voorne en
uit Maerlant stamde, is een volkomen slag in de lucht; voorzover de strofische
gedichten al iets over hem prijsgeven en men dit biografisch zou durven extrapoleren,
moet men hem in Utrecht zoeken. Gewichtiger is echter dat de scholing van de jonge
Jacob in het Zeeuwse, en nog wel bij Cisterciënzers op Zuid-Beveland, uiterst
twijfelachtig is: veeleer pleit alles voor een scholing in West-Vlaanderen, en dan nog
eerder in een kapittelschool zoals die van St. Donaas, dan in een kloosterschool. En
tenslotte kunnen de banden met Snellegem, Gheile van Rode, en de plaatsing van de
Alexander in die kring maar beter worden losgelaten: daartoe heeft de discussie over
Noterdaemes visie (deels na 1957 - De Bruyn valt weinig te verwijten) teveel
tegenargumenten opgeleverd. Waarmee het hoog tijd wordt die gereviseerde
levensloop globaal te schetsen, en niet langer te varen op De Bruyns kompas. Maar
voor wij daartoe overgaan, past toch een eresaluut aan deze schrijver-voor-de-jeugd,
die stellig tal van Vlaamse scholieren voor hun leven van een levend beeld van Jacob
van Maerlant heeft voorzien - en dat is toch uiteindelijk waar het om gaat, en iets
waar hedendaagse pedagogen en geleerden nog wel eens een voorbeeld zouden
kunnen nemen. Ook daarover trouwens aanstonds nog een hartig woordje.

Leven en werk in vogelvlucht
Bij alle schimmigheid en controverse rondom Maerlants levensloop, geeft het een
bijna weldadig gevoel om hier te kunnen verzekeren dat diens Vlamingschap - hoezeer
zelfs dááraan ook door sommigen wel eens is getwijfeld - menselijkerwijs gesproken
vaststaat. Behalve enkele passages binnen Maerlants werk, is het vooral het taaleigen
van het enorme oeuvre dat hieromtrent duidelijke taal spreekt. Misschien is tot op
heden soms wat te gemakkelijk verondersteld dat ‘Vlaams’ in dit geval ‘Westvlaams’
betekende en in het bijzonder ‘Brugs’; ging er bij alle turbulentie rondom Maerlants
biografie té sterke bekoring uit van het idee dat 's mans wieg zich in hetzelfde Damme
zou hebben bevonden als diens graf? In elk geval pleit Amand Berteloot verderop
in deze zelfde aflevering voor Maerlants herkomst meer zuidwestelijk
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Passage in het unieke handschrift van Alexanders geesten (München, Bayerische Staatsbibliothek),
waarin Maerlant zijn held Alexander de Grote het schildteken verleent van het Hollandse gravenhuis:
de klimmende rode leeuw op goud.

van Brugge - als dat zo is, worden zijn mogelijke betrekkingen tot de abdij Ter Duinen
met haar rijke boekerij eens te meer een punt van overweging.
Maar hoe dan ook: in westelijk Vlaanderen moet de grote zoon geboren zijn, en
vrijwel zeker - pace A. de Bruyn - ook zijn school gegaan. Toch heeft Alexanders
geesten, Maerlants eerstbewaarde werk, al connecties noordwaarts. Is het immers
niet opmerkelijk dat de geboren Vlaming hier van Hollandse sympathieën blijk geeft
op het stuk der Scheldetwisten, en Alexander de Grote ten tonele voert met het wapen
van het Hollandse gravenhuis? Dit, gevoegd bij enkele passages in het werk die de
indruk maken dat de schrijver zich geëxpatrieerd voelt, geeft alles tezamen grond
aan de gedachte dat Jacob zich al in deze jaren - kort voor 1260 - op het eiland Voorne
ophield. Waarschijnlijk vervulde hij er klerkachtige taken in de entourage van de
machtige heren van dit eiland (en wellicht ook van hun vaderloze kind-vorst Floris
V en diens voogdes Aleid van Avesnes? - dit om een voorschot te nemen op een
boek-in-voorbereiding).
In intellectueel opzicht moet Jacobs overgang (door welke oorzaak ook) van Brugge
naar Den Briel stellig een teruggang hebben ingehouden; hij moet zich op een uithoek
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hebben bevonden waar het beschikbaarheid betrof van de geleerde boeken waarnaar
hij steeds met gretigheid gespeurd moet hebben. Maar toch lijkt het zijn produktiviteit
niet te hebben gehinderd: hij schreef op Voorne immers in enkele jaren tijd, na
Alexanders geesten, ook ridderverhalen als Torec, de Graal-Merlijn (met opdracht
aan Albrecht van Voorne) en Historie van Troyen, en ook nog twee berijmde werken
over stenen en dromen - twee stofcomplexen uit het magischwetenschappelijke
kennisgebied die bij het dertiende-eeuwse volkstalige literatuurpubliek wel vaker
favoriet blijken. Dat Maerlant met de Heimelijkheid der heimelijkheden, een
vorstenleer uit aanverwante sfeer, zijn Voornse periode min of meer zou hebben
afgesloten, en dat zowel dit werk als zijn vertrek te maken zouden hebben met de
regeringsaanvaarding (op twaalfjarige leeftijd) van Floris V in 1266, is al herhaaldelijk
verondersteld, en blijft een zeer aantrekkelijke hypothese.
In elk geval lijkt Jacob, die inmiddels als ‘van Maerlant’ door het leven ging, zich
ten tijde van zijn volgend werk terug in West-Vlaanderen te bevinden - en er valt
het een en ander voor te zeggen om daarbij concreet aan Damme te denken. Dat
Jacob daar schepenklerk zou zijn geweest - zoals zo vaak als vaststaand feit vermeld
wordt - is allesbehalve zeker (zie ook dienomtrent de bijdrage van Berteloot hierna);
maar een ambtelijke functie rond het levendige bedrijf in deze havenstad ligt in de
rede. Hoe dan ook is Jacob ook te Damme in betrekking blijven staan tot zijn kring
van aristocratische opdrachtgevers in het Noorden: hij draagt zijn Der naturen bloeme
- het eerste werk uit deze ‘tweede periode’ - op aan Nicolaas van Cats, heer van
Noord-Beveland en rijzende ster in de omgeving van graaf Floris V; terwijl het laatste
grote werk dat hij rond 1285 vermoedelijk in Damme schreef (en niet compleet ten
einde bracht), zijn hoofdwerk - ook gemeten aan de massale verbreiding ervan Spiegel historiael zelfs direct tot de Hollandse graaf gericht is.
Dat Maerlants Rijmbijbel, het andere hoofdwerk dat in deze Damse periode tot
stand kwam (en werd voltooid in 1271), zich niet met een concrete dedicatie laat
verbinden, valt bijzonder te betreuren: maar hoe dan ook moet ook in dit geval iets
van een opdrachtgever in het spel zijn, en vrijwel zeker ook een beschermer uit de
bovenvermelde kring, getuige de vertrouwde toon waarop de dichter aan zijn
opdrachtgever refereert, jammer genoeg zonder daarbij een naam te noemen. Verder
valt op dat tussen Rijmbijbel en Spiegel historiael (voor Maerlants doen tenminste!
zie hierna) geruime tijd verstreek, waarin zich ‘slechts’ zijn heiligenleven van
Franciscus en een (verloren) vita van de heilige Clara laten situeren - het eerste
opgedragen aan de Minderbroeders te Utrecht, en het tweede stellig verbonden met
verwante kringen (het jonge Clarissenklooster te Brugge?). Was er in deze jaren,
door
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Het begin van Spiegel historiael in het enige complete handschrift (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek).

welke oorzaken ook, een zekere verwijdering tussen Jacob van Maerlant en zijn vaste
kring van opdrachtgevers gegroeid, en valt zijn (tijdelijke) wending naar een ander
genre en een navenant ander primair publiek in dit licht te begrijpen?
In elk geval heeft hij, zoals gezegd, bij Spiegel historiael het spoor naar het milieu
rond Floris V weer hervonden - al moet het oorspronkelijk in zijn bedoeling hebben
gelegen om de wereldgeschiedenis in dit werk zich van de schepping af tot aan de
eigen tijd te laten uitstrekken, en het niet af te breken bij de Eerste Kruistocht zoals
is gebeurd. Overigens: dit moge dan als slot een noodsprong zijn geweest (waarom
toch?), genoemde kruistocht vormt voor onze dichter wel een gouden tijdperk in de
wereldgeschiedenis: de verovering van Jeruzalem en het heilige graf door de verenigde
christenheid, en nog wel met Vlamingen in een eervolle hoofdrol! In dat opzicht
loopt er een duidelijke lijn naar het korte gedicht dat Maerlant hoogstwaarschijnlijk
als zijn zwanezang heeft opgeschreven: het strofische gedicht Van den lande van
oversee, waarin hij fel de val van Akko (1291) hekelt, en oproept tot wraak op de
vijanden van het geloof.
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Profiel van een oeuvre
Tot zover dit beknopte overzicht van Maerlants leven en werken; en als wij na de
uitgebreide aandacht voor het schimmige leven ons nu op de - tenminste concreet
grijpbare! - werken richten, dan valt om te beginnen op dat het er zoveel zijn. Dit is
een open deur die niemand zal verrassen - maar beseft men wel voldoende hoe
zeldzaam, en waarschijnlijk zelfs uniek het is dat wij hier van een middeleeuwse
schrijver in de volkstaal zo'n reusachtig oeuvre hebben? Erkende grootheden van de
middeleeuwse wereldliteratuur als Dante, Chaucer, Wolfram von Eschenbach en
Chrétien de Troyes, hoe imposant en invloedrijk ze mogen zijn geweest, hebben toch
niet het tiental grote werken en de ruim 230.000 verzen op het perkament gekregen
die de Dietse klerk op zijn naam heeft staan. Valt er eigenlijk maar één auteur uit de
europese taalgebieden van de hoge middeleeuwen te noemen die in dit opzicht
Maerlants evenknie mag heten? In elk geval niet in ons taalgebied, zelfs in de verste
verte niet: want ook andere grote namen uit de Middelnederlandse letterkunde zoals
Jan van Boendale en Ruusbroec kunnen qua produktie nauwelijks in Maerlants
schaduw staan.
Maar behalve door de omvang van zijn werk treft Maerlant ook vooral wegens de
brede spreiding van zijn stof. Natuurlijk zijn daarin als twee duidelijke hoofdpijlers
kennis en ethiek aanwijsbaar, met de verhalende geschiedschrijving als favoriete
medium voor overdracht van een en ander. Maar via deze zoeklichten wordt een
vrijwel alomvattend terrein bestreken. Geschiedenis van de Antieke oudheid, Bijbelse
historie en het verhaal van West-Europa sedert de Romeinen - tot summa samengevat
in Spiegel historiael, en voordien voor de meeste hoofdmomenten meer in den brede
en afzonderlijk behandeld. Niet minder groot is Maerlants greep waar het de
stofcomplexen van zijn kennis aangaat. Wel heeft hij zich duidelijk willen richten
op het ondermaanse leven, want kosmologische beschouwingen zijn duidelijk niet
zijn sterke punt. Maar van dit aardse leven worden veel dimensies uitgetekend:
betreffende geneeskunde, de biologie in meer beschrijvende zin (en tot en met de
stenen en de slangen), de geografie, etnografie en etymologie, en ook het recht en
de (liturgische) muziek. De school van St. Donaas had hem klaarblijkelijk een brede
vakkennis verschaft, en zijn talent en passie voor het vinden van de juiste bronnen
deden de rest. De ons omringende literaturen kunnen uiteraard evenzeer bogen op
een breed palet van dertiende-eeuwse teksten uit de sfeer van didactiekvoor-leken;
het unieke van de Middelnederlandse letterkunde is dan evenwel dat zij hier vrijwel
allemaal gevloeid zijn uit dezelfde pen: die van Jacob van Maerlant.
En dan is deze Maerlant ook nog eens verrassend vroeg. Dat hij op het terrein der
Middelnederlandse letterkunde een aartsvaderlijke rol vervuld heeft, blijkt al
genoegzaam uit de fameuze bijnaam die Jan van Boendale hem heeft gegeven, en
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wordt door de bewaarde bronnen eclatant bevestigd. Vooral wanneer wij het terrein
der ‘pure’ ridderroman verlaten, en op zoek gaan naar de Middelnederlandse teksten
die behalve esthetiek ook overdracht van informatie en ethiek beogen, komen we
strijk en zet bij Maerlant uit. Wat hem op dit gebied voorafgaat, is vaak letterlijk
marginaal: zoals de glossen en de medische notities die in de volkstaal neergeschreven
zijn in twaalfde- en dertiende-eeuwse Latijnse handschriften uit deze streken.
Natuurlijk moeten we op grond hiervan niet te gemakkelijk in de misvatting vervallen
dat Maerlant dus steevast de eerste was die de Lage Landen kennis schonk - veel
vaker was hij ‘slechts’ de eerste die bepaalde kennis systematisch in een Dietse
(rijm)tekst neerschreef. Maar de frequentie waarmee in Der naturen bloeme voor
natuurverschijnselen slechts een geleerde Latijnse benaming voorhanden blijkt en
(nog) geen volkstalige - een probleem waarvan ook Maerlant zelf zich, blijkens zijn
proloog, maar al te zeer bewust was - laat toch duidelijk zien dat hij veelal voor zijn
publiek een werkelijk nieuwe wereld moet hebben geopend.

De nieuwe wereld die Der naturen bloeme openlegt; in dit geval over de vreemde volkeren.
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Het begin van Maerlants Wrake van Jerusalem, de eerste Europese vertaling van Flavius Josephus,
als vervolg verbonden aan de Rijmbijbel.

En Maerlant was daarmee zelfs uitgesproken vroeg voor Europese begrippen belangrijk om ons goed te realiseren, gemakkelijk geneigd als wij steeds zijn om
(Middel) nederlandse literatuur achter de wereldliteratuur te laten aanhinken. Jacob
van Maerlant was, in Der naturen bloeme, de eerste die de gezaghebbende
natuurencyclopedie van Thomas van Cantimpré vertaalde in de volkstaal: de
eerstvolgende vertaling, van Konrad von Megenberg in Middelhoogduits proza,
dateert van 1350. Ook van Vincentius' Speculum historiale had Maerlant omstreeks
1285 de volkstalige primeur: pas in 1328 zou de eerste in het Frans verschijnen.
Verder was Maerlant: de eerste die de Vita van Franciscus door Bonaventura in de
volkstaal overbracht; de eerste die (met zijn Rijmbijbel) een bewerking van de Historia
scolastica voltooide; en zelfs de eerste die een antieke schoolauteur als Statius
vertaalde (als
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invoeging in de Historie van Troyen) en ook de eerste vertaler van het standaardwerk
van Flavius Josephus over de Romeins-Joodse oorlog (Die Wrake van Jerusalem,
vervolg op de bewerking van Scolastica in Maerlants Rijmbijbel).

Een fenomeen en zijn waardering
Jacob van Maerlant was, kortom, een fenomeen dat in een niet-aflatende belangstelling
verdient te staan vanuit de wetenschap en het cultuurleven. Het zal daarbij van
Nederlandstalige zijde moeten komen: want hoe terecht het ook zou zijn als Maerlant
meer binnen het internationale onderzoek zou worden betrokken - recente
standaardwerken over de volkstalige receptie van Josephus in de middeleeuwen
vergeten zijn vertaling compleet te vermelden, terwijl die toch de eerste in Europa
was! - ook dat kan toch alleen worden bereikt als vanuit het eigen taalgebied een
scala aan geslaagde activiteiten wordt ontplooid. Natuurlijk is op dit gebied, en zowel
wetenschappelijk als cultureel, al heel veel ondernomen: de bibliografie die Am.
Arents in 1943 vanuit het Maerlantmuseum uitgaf, telt meer dan 1000 titels, en daar
zijn er sindsdien zeker meer dan 250 bijgekomen. Maar net als het Museum zelf,
lijkt ook het leven rondom Maerlant in de afgelopen periode danig te zijn ingezakt.
Natuurlijk is er een actieve Gideonsbende die zich veel met Maerlant bezighoudt:
aan de zijde van de wetenschap mogen in dit verband de Utrechtse hoogleraar W.P.
Gerritsen en zijn Brusselse collega J.D. Janssens worden genoemd, terwijl de
contribuanten aan deze aflevering van Vlaanderen zich ook niet onbetuigd hebben
gelaten.
Maar toch overheerst, althans bij schrijver dezes, het gevoel dat zoveel aan Jacob
van Maerlant nog helemaal niet is gedaan. Het indrukwekkendste op onderzoeksgebied
zijn stellig tal van grote, veelal negentiende-eeuwse, edities van zijn werk, soms ook
voorzien van inleidingen met het karakter en

Het standbeeld van het fenomeen te Damme.

de omvang van een monografie. Toch zijn ook hier nog steeds opvallende lacunes
en zwakke plekken in het bouwwerk: want terwijl werken als Spiegel historiael,
Sinte Franciscus leven, Heimelijkheid en Strofische gedichten zijn uitgegeven volgens
een standaard die weinig te wensen over laat, is de Historie van Troyen - gemeten
aan de huidige overlevering het meest-verbreide Middelnederlandse ridderverhaal!
- enkel in een uitgave voorhanden die onbetrouwbaar is. Laat staan dat naast een
deugdelijke uitgave Maerlants teksten steeds gedegen studies hebben gekregen. Over
de Rijmbijbel bijvoorbeeld, toch een van Maerlants hoofdwerken, bestaat geen enkel
boek, en kunnen de principiële artikelen op de vingers van twee handen ruimschoots
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worden geteld. En vorig jaar was het een eeuw geleden dat, met de omgewerkte
herdruk van Te Winkels Maerlant's werken, voor het laatst een boek over het complete
oeuvre verscheen - een even knap als klein boekje van Van Mierlo niet te na
gesproken, maar ook dat dateert alweer uit 1946.
Gegeven deze gebrekkige behandeling van Maerlant door de kring van
medioneerlandici, behoeft het niet te verbazen dat de belangstelling voor deze auteur
vanuit het bredere cultuurleven mondjesmaat is. De omvang van zijn werken, en hun
- toegegeven: ook niet altijd onverdiende - reputatie van geringe schoonheidswaarde
doen de rest om de vader van de Dietse dichters tot de grote ongelezene te maken.
Vandaag de dag is bij mijn weten geen enkele editie, noch ook studie, van Maerlants
werken in de boekhandel voorradig; al helemaal niet in een vorm die voor een
algemeen geïnteresseerd publiek een lage drempel heeft. Terwijl er toch aan materiaal
in overvloed voorhanden is: meer dan tweehonderdduizend verzen, overgeleverd in
honderden bronnen, variërend van met zweet en tranen neergeschreven simpele
boekjes tot sublieme luxe-exemplaren (vgl. de bijdragen van Martine Meuwese en
Jos Biemans hierachter). Trouwens: om al deze redenen verdient het initiatief om,
liefst in Nederland én Vlaanderen, in 1996 tot een grote - tegelijk de eerste! tentoonstelling van Maerlant-handschriften te komen de grootst mogelijke steun. En
misschien wordt het hoog tijd dat weer eens een verre naneef van A. de Bruyn de
pen oppakt? In elk geval komt deze aflevering van Vlaanderen geen dag te vroeg.

Literatuur
Gemakkelijk toegankelijk en aantrekkelijk is de vertaalde bloemlezing die Peter
Burger maakte uit Maerlants Der naturen bloeme, uitgegeven bij Querido
(Amsterdam, 1989) in de reeks Griffioen onder de titel Het boek der natuur Nadere
beschouwingen omtrent Jacob van Maerlants leven en werken vindt men in het aan
Maerlant gewijde deel van Frits van Oostrom: Aanvaard dit werk Over
Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Amsterdam, Prometheus, 1992)
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Was Jacob van Maerlant schepenklerk te Damme?
Amand Berteloot
Wat is een schepenklerk?
Om de vraag te kunnen beantwoorden of Jacob van Maerlant, zoals een oude traditie
het wil, schepenklerk te Damme is geweest, doen we er goed aan eerst te kijken wat
het woord schepenklerk in de dertiende eeuw precies betekende. En voor we te weten
willen komen wat de samenstelling ‘schepenklerk’ betekent, moeten we eerst nagaan
wat achter het simplex ‘klerk’ schuil gaat.
J. Verdam geeft in zijn Middelnederlands Handwoordenboek een lange verklaring
voor het woord ‘clerc’. Een klerk is iemand ‘die de lagere geestelijke wijdingen heeft
ontvangen, en die, zonder priester te worden, soms zelfs gehuwd, zich op de studie
toelegt en dikwijls verschillende betrekkingen, vooral lagere in de geestelijke
hiërarchie, bekleedt’. Het middeleeuwse ‘clerc’ betekent ook ‘man van wetenschap’,
‘geleerde’, ‘dichter’, ‘gestudeerd persoon’. Een ‘schepenclerc’ anderzijds is volgens
hetzelfde woordenboek de ‘secretaris van het schepencollege’.
We hoeven er dus geen moment aan te twijfelen dat Jacob van Maerlant een ‘clerc’
is geweest. Of hij ook schepenklerk was, kunnen we alleen te weten komen als we
ons de toenmalige situatie in Damme voor ogen halen. Laten we daarom eerst een
kijkje nemen in het kanselarijwezen in de dertiende eeuw in het algemeen en in
Brugge in het bijzonder.

De stedelijke kanselarij
Op folio 283 van het schepenregister PK 92 uit Antwerpen wordt in een overeenkomst
uit 1480 een vrij precieze omschrijving gegeven van de taken en het salaris van de
vier stadssecretarissen en de griffier. Dergelijke notities zijn zeer zeldzaam. Meestal
schrijven de stadsklerken niet over zichzelf. Als we iets over hen te weten willen
komen, moeten we dit indirect afleiden uit de stukken die ze zelf hebben geschreven:
oorkonden, registers, rekeningen e.d. Bekijkt men de Middelnederlandse documenten
uit de dertiende eeuw, dan krijgt men de indruk dat weliswaar heel wat steden en
gemeenten een schepenbank hadden, maar dat echte kanselarijen een zeldzaamheid
waren. Personeel in vaste dienst treffen we hooguit aan bij hoge heren als graven,
hertogen en bisschoppen. Veel steden deden, als het erop aan kwam, waarschijnlijk
gewoon een beroep op iedereen die kon schrijven en die toevallig in de buurt was.
Alleen in heel grote steden zoals b.v. Brugge zal dat anders geweest zijn.
Te Brugge zetelden een hele reeks schepencolleges: de relatief kleine schepenbank
van de stad, de grote schepenbank van het Brugse Vrije met vijftig leden, de schepenen
van het Sijseelse, van het Proostse en van het Maandagse. De Brugse schepenbanken
zullen wel allemaal op de Burg gezeteld hebben. Slechts sporadisch vindt men
aanwijzingen dat ze op een andere plaats bijeenkwamen.
De voor de schepenen behandelde rechtszaken werden steeds vaker in schriftelijke
vorm vastgelegd, aanvankelijk in het Latijn en vanaf het midden van de dertiende
eeuw gewoonlijk in het Nederlands. Uit Brugge zijn er zo'n 1070 Nederlandstalige
documenten bewaard gebleven van vóór 1301. Opvallend is dat zowat de helft daarvan
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op een zaterdag is geschreven, een kwart op een vrijdag. De overige documenten
zijn ontstaan op de overige dagen van de week met uitzondering van de maandag.
Op de ‘blauwe maandag’ werd blijkbaar niet gewerkt, ook niet door de klerken.
Op de vrijdagen en zaterdagen was het dus erg druk in de schrijfkamer op de Burg.
Men kan vaststellen dat er op zo'n dagen regelmatig twee tot drie schrijvers tegelijk
aan het werk waren. Vreemd is dat geen enkele schrijver aan één bepaald
schepencollege gebonden was. Bovendien deden dezelfde klerken ook regelmatig
schrijfwerk voor andere, meestal kerkelijke instellingen (kloosters, hospitalen,
kapitels) in de stad. Het ziet er naar uit dat de Brugse kanselarij voor het gewone
door-de-weekse werk één (of twee) schrijvers ter beschikking had, terwijl ze voor
de drukke dagen een beroep kon doen op al wie kon schrijven. Schepenklerken in
de echte zin van het woord kan men al die losse schrijvers zeker niet noemen. Die
naam verdienen alleen die klerken die min of meer permanent in de stedelijke
administratie werkzaam waren.
Als men bedenkt dat er uit het dertiende-eeuwse Damme slechts tien Nederlandstalige
oorkonden bewaard zijn, nog geen 1% van wat er in Brugge is geschreven, kan men
zich voorstellen dat het er bij de Damse schepenen heel wat rustiger aan toe ging
dan in de naburige stad. Het is dan ook niet aan te nemen dat het kleine plaatsje een
klerk in vaste dienst zou hebben gehad. Paleografisch onderzoek laat zien, dat de
tien genoemde documenten uit Damme door in totaal vijf klerken zijn geschreven.
Eén daarvan nam zeven oorkonden voor zijn rekening. Hij was werkzaam tussen
1289 en 1299. Als er iemand de naam schepenklerk verdient, dan wel deze man. Dat
hij niet Jacob van Maerlant geweest kan zijn, is af te lezen uit het feit dat hij de
dichter ettelijke jaren heeft overleefd. Om dezelfde reden kan ook een andere klerk,
die zijn sporen in een document uit 1299 heeft nagelaten, onmogelijk onze dichter
geweest zijn. De drie resterende Damse oorkonden zijn daarentegen wel ontstaan
tijdens het leven van
Datering
28.09/05.10.1280

Corpus-Gysseling nr.
316

Kopiist nr.
1

22.07.1286

681

2

25.07.1286

682

3

30.11.1289

889

4

07.09.1293

1274

4

24.09.1294

1354

4

20.11.1295

1463

4

02.02.1297

1567

4

< 03.09.1299

1787 I

4

< 03.09.1299

1787 II

5

< 03.09.1299

1787 III

5

27.11.1299

1814

4
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In 1280-1281 kwamen de Bruggelingen tweemaal in opstand tegen graaf Gwijde van Dampierre.
Oorzaak van beide conflicten, ook Brugse ‘Moerlemaye’ genoemd, was de buitenlandse politiek van
de graaf tijdens en na het Vlaams-Engels conflict van 1270-1274. Omdat Vlaamse koopwaar als
gevolg van die politiek in Engeland in beslag werd genomen, maakten Brugse handeldrijvende poorters
vreemde kooplieden het leven zuur op de stadswaag. Als tegenreactie liet de graaf de ‘stapel’ naar
Aardenburg verplaatsen, wat desastreus was voor de Bruggelingen. De oppositie tegen de graaf en
zijn partijgangers lokte een opstand uit. Het volk, het ‘gemeen’, van Brugge en Damme maakte van
die gelegenheid gebruik om aan Gwijdes zoon, Robrecht van Nevers, die de afwezige graaf verving,
een lijst van klachten tegen hun stedelijke bestuurders voor te leggen. De klachten van het gemeen
van Damme werden tussen 28 september en 5 oktober 1280 - en bijgevolg ten tijde van Jacob van
Maerlant - op een perkamenten rol van 56 bij 22 cm genoteerd, die nu in de Archives du Nord in
Rijsel berust (foto: Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden). De tekst, het oudste bewaarde
Middelnederlands uit Damme, is nr. 316 van het Corpus-Gysseling.
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Jacob van Maerlant en in de periode waarin hij te Damme vertoefde nl. in 1280 resp.
1286. Omdat we aan het handschrift kunnen zien dat ze alle drie telkens door een
andere klerk geschreven zijn, kan hoogstens één ervan een autograaf van onze dichter
zijn. Of dit werkelijk het geval is, kan niemand meer achterhalen.

Een schat aan informatie
Informatie over middeleeuwse klerken ligt zoals gezegd niet voor het oprapen. Men
is aangewezen op onderzoek van zoveel mogelijk (als het kan zelfs van alle) bewaarde
geschriften. Dit is vrijwel niet realiseerbaar omdat die documenten her en der in
verschillende archieven verspreid liggen, wat veel zoeken en reizen noodzakelijk
maakt. Dat we desondanks zoveel informatie over het Brugse scriptorium bezitten,
is te danken aan de inspanningen van dr. Maurits Gysseling. Deze Gentse geleerde
heeft er zijn levenswerk van gemaakt, alle in het Nederlands gestelde documenten
van vóór het jaar 1301 in één reusachtige uitgave bijeen te brengen. Dit Corpus van
Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), in de wandeling
Corpus-Gysseling geheten, bestaat uit vijftien lijvige boekdelen die verschenen tussen
1977 en 1986.
De eerste reeks (negen delen) bevat de z.g. ‘ambtelijke bescheiden’, dit zijn officiële
documenten zoals oorkonden, rekeningen, testamenten e.d. Gysseling heeft in diverse
archieven in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland een kleine 2000 van deze
stukken, alles wat momenteel bekend is, opgespoord en gepubliceerd. Ze beslaan
samen vier boekdelen in zijn Corpus. Samenwerking met het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie te Leiden maakte het mogelijk dit omvangrijk materiaal
met de computer te verwerken, zodat samen met de editie ook een hele reeks
woordindices gepubliceerd kon worden, die nog eens vijf delen van het Corpus in
beslag nemen. Ze zijn de grondslag voor een woordenboek van het
Vroegmiddelnederlands, waaraan tegenwoordig in Leiden wordt gewerkt.
Uit het bovenstaande blijkt dat het aantal ambtelijke documenten uit Brugge naar
verhouding zeer groot is. Meer dan 55% van wat bewaard bleef, is van Brugse origine
en geschreven door zo'n 230 schrijvers. Binnen de vierhoek Haarlem - Harlingen Maastricht - Calais waren vooral de zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder Oosten West-Vlaanderen en Brabant het meest actief in het schrijven van het Nederlands.
In het noorden en het oosten gebruikte men veel vaker het Latijn dan de volkstaal.
Dat we in staat zijn ons een beeld te vormen van de Brugse klerkenwereld in de
13de eeuw hebben we aan de paleograaf Gysseling te danken. Hij heeft deze teksten
namelijk niet alleen uitgegeven, maar ook bij ieder afzonderlijk document het
handschrift van de schrijvers onderzocht en vergeleken. Zo kan men b.v. vaststellen
hoeveel documenten door één en dezelfde schrijver gemaakt zijn (het maximum ligt
bij ca. 160, de meeste schrijvers hebben echter slechts één enkel document nagelaten).
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Dank zij Gysselings mammoet-editie zijn we in staat om ons beeld van het oudste
Middelnederlands aanzienlijk te preciseren. Dat is o.a. gebeurd in de vorm van twee
atlassen van de dertiende-eeuwse schrijftaal, die al in 1984 resp. 1992 zijn verschenen.
Aan de universiteiten van Leuven, Gent en Leiden wordt morfologisch, syntactisch
en naamkundig onderzoek gedaan. Te Leiden verschijnt binnen afzienbare tijd het
al genoemde Vroegmiddelnederlands Woordenboek en in het kader van een
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland doen historici onderzoek naar de
dertiende-eeuwse klerken en kanselarijen. Als bij dit laatste onderzoek ook de Latijnse
en Franse documenten betrokken zouden worden, dan zou een zeer omvattend
onderzoek naar het kanselarijwezen in de dertiende eeuw mogelijk worden.
De tweede reeks van het Corpus-Gysseling (zes delen) bevat de niet-officiële
documenten, vooral literaire teksten. In het eerste deel staan de Oudnederlandse
teksten en de Middelnederlandse werken, die slechts fragmentair bewaard zijn
gebleven. We treffen er o.a. de oudste fragmenten van de
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Reinaert en van de Karel ende Elegast in aan. De delen twee tot vier zijn volledig
gewijd gewijd aan Jacob van Maerlant. Ze bevatten een editie van de dertiende-eeuwse
handschriften van Der naturen bloeme en de Rijmbijbel. In de resterende delen vindt
men het Leven van Sint Lutgart van Willem van Affligem en een aantal kleinere
teksten zoals het leven van de H. Christina de Wonderbare van Broeder Geraert e.a.
Elke tekst gaat vergezeld van vier woordregisters. Een aantal documenten (zowel
ambtelijke als literaire) die pas na de publicatie van het Corpus ontdekt zijn, zullen
in een supplement worden uitgegeven.

Maurits Gysseling en Jacob van Maerlant
De verdiensten van Maurits Gysseling voor het Maerlantonderzoek zijn drievoudig.
Op de eerste plaats heeft hij in zijn Corpus een editie bezorgd van de oudste
Maerlant-handschriften die we bezitten. Deze komen blijkbaar allemaal uit
Noordwest-Vlaanderen en zouden best nog tijdens het leven van de dichter zelf
ontstaan kunnen zijn. Het zijn dus waarschijnlijk ook de betrouwbaarste documenten
voor het onderzoek van de taal van de dichter. De tweede verdienste van Gysseling
is dat hij het zogenaamde plaatsje ‘Maerlant’ bij Houtave naar het rijk der fantasie
heeft verwezen. In de betrokken oorkonden staat niet ‘Marlant’ maar ‘Matlant’ resp.
‘Mallant’ te lezen en hiermee mogen we wel zeker zijn dat ‘Maerlant’ alleen het
bekende plaatsje op Voorne kan zijn geweest. Op de derde plaats heeft Gysseling
ons met de uitgave van alle dertiende-eeuwse oorkonden niet alleen het materiaal
ter beschikking gesteld, waarmee we de middeleeuwse streektalen van onze gewesten
kunnen onderzoeken, maar ook het vergelijkingsmateriaal, dat we nodig hebben voor
het beantwoorden van de vraag naar de herkomst van Jacob.
Gysseling zelf verdedigt de stelling dat Jacob van het eiland Voorne afkomstig
moet zijn, maar taalkundig gezien lijkt dit niet langer houdbaar. Een
computeronderzoek, in 1992 door mw. dr. Marijke Mooijaart in Leiden doorgevoerd
op basis van het oorkondenmateriaal van het Corpus-Gysseling heeft uitgewezen dat
de taal van de dertiende-eeuwse afschriften van Maerlants werken eerder Westvlaams
dan Zeeuws of Zuidhollands is.
Als men bedenkt dat middeleeuwse kopiisten bij het afschrijven van literaire
teksten het dialect van hun bron graag aan hun eigen streektaal aanpasten, dan is het
natuurlijk een hachelijke onderneming om uit een kopie van een tekst de taal van de
dichter zelf te willen reconstrueren. Het dichtst bij het origineel staan eigenlijk de
rijmwoorden, omdat die niet willekeurig veranderd kunnen worden. Het verdient
dus aanbeveling om een onderzoek naar de herkomst van Jacob van Maerlant
uitsluitend te baseren op de rijmen. Een dergelijk onderzoek is zeer recentelijk
doorgevoerd en de resultaten worden binnenkort gepubliceerd. De rijmen wijzen vrij
duidelijk West-Vlaanderen aan als geboorteland van de dichter. We moeten er wel
rekening mee houden dat hij als taalvirtuoos
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Stadhuis van Damme. Tekening van Lieve Janssens.

ook andere talen kende en dat hij bij gelegenheid, in de uiterst zeldzame gevallen
van rijmnood b.v., ook wel vreemde dialectvormen gebruikte. Maar in dit geval koos
hij bijna altijd een Oostvlaamse of een Brabantse variant, zo goed als nooit een
Hollandse. Dit laatste is wel erg verwonderlijk als hij een Zuidhollander zou zijn
geweest.

Besluit
Bij zijn enorme kennis zal Jacob van Maerlant er waarschijnlijk geen enkel bezwaar
tegen gehad hebben om clerc, wetenschapper dus, genoemd te worden. Of hij de
lagere geestelijke wijdingen ontvangen heeft, weten we weliswaar niet, maar het lijkt
bij zijn zeer strenge morele instelling niet onwaarschijnlijk, al is hij vaak niet mals
tegenover de clerus van zijn tijd. Dat hij te Damme de functie van schepenklerk
uitgeoefend zou hebben, is eerder onwaarschijnlijk. Mocht hij bij gelegenheid wel
eens schrijfwerk voor de schepenen gedaan hebben, dan is het niet geheel uit te
sluiten dat één van de drie bewaarde Damse documenten van vóór 1286 een autograaf
van de dichter zou zijn. Taalkundig is daar omwille van de beperkte omvang van
deze teksten niet zo heel veel over te zeggen. Dank zij het voortreffelijke editorische
werk van Maurits Gysseling weten we ook dat Damme niet de geboorteplaats van
Jacob geweest zal zijn. Hij lijkt veeleer uit centraal of westelijk West-Vlaanderen te
stammen.
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Het ‘Museum van Maerlant’ in Damme
Fernand Etienne
In Damme kan een gids bezoekers wijzen op een merkwaardig gebouw, het huis
St.-Jan in de Jacob Van Maerlantstraat 13-15, dat ooit door de grafelijke baljuw
Stasaert (Eustacius) Wyts bewoond werd. En onze denkbeeldige gids zal dan vertellen
dat in die patriciërswoning op 3 juli 1468 het huwelijk tussen Karel de Stoute en
Margareta van York door de bisschop van Salisbury, Mgr. Richard Beauchamp, werd
ingezegend. In dat sfeervolle huis, ook bekend onder de naam St.-Jean d'Angély heeft
het Museum van Maerlant tijdens zijn relatief kortstondig bestaan (1940-1980) een
onderkomen gevonden en er zijn activiteiten ontplooid. Wie het huis destijds bezocht,
zal zich nog de vele kunstvoorwerpen en merkwaardige collecties herinneren.
Stuwende kracht achter het museum was kunstminnaar en mecenas C.J. Neuhuys.
Nog in de oorlogsjaren stelde A. Arents op initiatief van Neuhuys zijn Jacob van
Maerlant. Proeve van bibliografie samen. Ze werd met een inleiding van prof. Dr.
J. Van Mierlo s.j. door het museum in 1943 uitgegeven. Van de inleiding van Van
Mierlo verscheen ook een afzonderlijke editie: Jacob van Maerlant. Zijn leven - zijn
werken - zijn beteekenis (Damme, 1943). Deze bibliografische proeve was voor haar
tijd een meer dan verdienstelijk werk; het register vermeldt de namen van een 500-tal
auteurs en het werk bevat gegevens over handschriften en uitgaven van Maerlants
werk. Vanuit deze Proeve groeide het plan om representatieve werken van de
13de-eeuwse dichter uit te geven. Nog hetzelfde jaar verscheen

Twee stroken perkament, samen het grootste gedeelte van de bovenste helft van een dubbelblad uit
een driekolommig handschrift van Jacob van Maerlants Spiegel historiael. De twee stroken vormden
een extra versteviging van de scharnieren van een exemplaar van de Opera omnia van Ambrosius
van Milaan, anno 1529 gedrukt te Parijs. De fragmenten berustten tot 1980 in het Museum van
Maerlant in Damme; de huidige bewaarplaats is niet bekend. De onderste helft van hetzelfde
dubbelblad bevindt zich thans in de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.
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Stadhuis van Damme: gotisch gebouw opgetrokken tussen 1464-1468 op de plaats waar de halle
stond (gesloopt in 1464).
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Koning David, ivoren beeldje op ware grootte, Egypte 6de eeuw, in november 1972 gestolen uit het
Museum Van Maerlant.

Jacob van Maerlant. Wapene Martijn! (Damme, 1943), de samenspraak tussen Jacob
en zijn fictieve vriend (Martinus van Utrecht) met een verantwoording door Dr A.E.
Van Beughem en een vertaling in ‘Nieuw Nederlandsch’. De editie werd verlucht
met twee reproducties uit het handschrift-Heber. Van de geplande reeks is na deze
Wapene Martijn niets meer in huis gekomen.
Toch slaagde het museum erin nog andere uitgaven te verzorgen. Op 4 oktober
1949 werd een kunsteditie van Het leven van St.-Franciscus gedrukt met een oplage
van ‘vijf exemplaren op Japans papier gemerkt van A tot E, naast 500 exemplaren’.
De editie werd geïllustreerd met vijf oorspronkelijke tekeningen van de kunstenaar
Aubin Pasque en werd beknopt ingeleid door J. Van Mierlo. In 1953 volgde een
dubbele uitgave: La peinture ancienne au Musée van Maerlant: Maîtres du XVIe
siècle en De oude schilderkunst in het Museum Van Maerlant. Ze bevatten vijf
bijdragen van Georges Marlier en een inleiding van C.J. Neuhuys. De schilderijen
(o.a. van Jan Van Eyck, de Meester van de Maria-Magdalenalegende, Albert Bouts,
Barend Van Orley, Lucas Cranach de Oudere) werden tijdens de zomer van 1953
tentoongesteld.
In 1968 stelde C.J. Neuhuys nog een catalogus samen met als titel La Salle du
Téméraire, catalogue rédigé à l'occasion des cérémonies de Charles le Téméraire
et de Marguerite d'York, dans la maison du Bailli à Damme. Neuhuys wilde een stuk
geschiedenis evoceren in de belangrijkste zaal van het museum, maar het werk wekte
weinig interesse. De moeizaam opgebouwde en prestigieuze verzameling geraakte
verspreid. Neuhuys, die in Versailles woonde, vreesde dat hij de gang van zaken
onvoldoende kon volgen en in september 1980 werd alles verkocht.
Dat het museum de naam Van Maerlant droeg, was in zekere zin misleidend. Het
huis bevatte eerder een keuze aan meubels, aardewerk, tin en oude wapens. Heeft
het museum voor de studie van Jacob van Maerlant een rol gespeeld? Het zorgde
inderdaad voor publikaties in verband met Maerlants werken. Er berustte een
15de-eeuws fragment van de Spieghel Historiael en het bezat ook miniaturen uit een
evangelieboek en getijdenboeken. Maar alles heeft zijn tijd; aan het Museum van
Maerlant herinneren nu nog alleen de publikaties en het huis St.-Jan in de Van
Maerlantstraat.
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Miniatuurgevechten Strijdafbeeldingen in Maerlant-handschriften
Martine Meuwese
Over de illustraties in Maerlants Rijmbijbel en Spiegel Historiael wordt vaak gezegd
dat de afbeeldingen van gevechten en veldslagen het meest geslaagd zijn. Nu doen
de ‘gewone’ miniaturen heus niet onder voor de strijdtaferelen, maar het is een feit
dat in veel verluchte Maerlant-handschriften aandacht is besteed aan gevechten en
oorlogen, en dat deze scènes met veel gevoel voor (bloederig) detail en compositie
uitgevoerd zijn. Slechts drie werken van Maerlant, Der Naturen Bloeme (1266),
Rijmbijbel-Wrake (1271) en Spiegel Historiael (1282-1288), zijn overgeleverd in
doorlopend geïllustreerde manuscripten die veelal dateren uit het einde van de
dertiende en het begin van de veertiende eeuw. Het door zovelen als interessant
beschouwde thema strijd leent zich goed om als leidraad langs enkele geïllustreerde
Maerlant-manuscripten te dienen.
Hoewel het verleidelijk is om strijdafbeeldingen meteen bij miniaturen die de tekst
illustreren te zoeken, is het de moeite waard om eerst eens te kijken naar de vaak
fantasievolle creaties in de marges van een bladzijde, waar ook heel wat afgevochten
wordt. Deze margedecoraties leveren soms op hun eigen vrolijke wijze commentaar
op wat er in de tekst en de daarbij behorende miniaturen gebeurt, maar in veel gevallen
vertonen ze helemaal geen relatie tot de tekst. Ze dienen dan voornamelijk om de
bladspiegel op te vrolijken, en bieden de verluchter daardoor de mogelijkheid om
zich uit te leven en de wereld op zijn kop te zetten door bijvoorbeeld af te beelden
hoe een haas een mens vangt. Daarnaast zijn de marges de aangewezen plaats om
spreekwoorden en fabels te illustreren. De rijkste en origineelste margedecoraties
komen voor in vroeg veertiende-eeuwse boeken van Vlaamse makelij. Een mooi
voorbeeld van strijdende margemonsters bij een tekst van Maerlant bevindt zich in
de ondermarge van de eerste tekstbladzijde van een Rijmbijbel die gemaakt is in de
noordelijke Nederlanden. Een wezen dat is samengesteld uit een zijn tong uitstekend
mensenhoofd met armen, rode pootjes, een staart, en drakevleugels, haalt daar met
een knots en een klein

Vechtende margemonsters. Rijmbijbel, Den Haag, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum 10 B
21, fol. 2r.
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De oorlog tussen de pygmeeën en de kraanvogels. Der Naturen Bloeme, Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek KA XVI, fol. 42v.

rond schild uit naar een woest behaard en bebaard mensenhoofd op armen, dat een
gouden haak boven zijn hoofd zwaait. Van een relatie met Maerlants proloog en het
begin van het Oude Testament lijkt in dit geval geen sprake te zijn.
Miniaturen vertonen in principe wel een direct verband met Maerlants tekst. Bij
bijna elk onderdeel uit de natuur dat door Maerlant in Der Naturen Bloeme behandeld
wordt is een afbeelding in de tekstkolom geplaatst die Maerlants tekst visueel
ondersteunt of complementeert. Een beroemd voorbeeld van de strijd tussen mens
en dier uit deze natuurencyclopedie is de eeuwige oorlog tussen de pygmeeën en de
kraanvogels. Deze onderlinge twist werd al genoemd door Homerus in de eerste
regels van het derde boek van diens Ilias, en dateert dus al van voor de middeleeuwen.
Maerlant vertelt bij ‘de vreemde volken’ dat de pygmeeën, de kleinste mensen ter
wereld, in hun derde levensjaar paren en kinderen krijgen
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en al op hun achtste oud zijn. Ze voeren een verbeten strijd tegen de kraanvogels die
ieder jaar hun velden komen plunderen. Dit laatste gegeven wordt er door de
illustratoren uitgelicht zodat miniaturen bij deze tekstpassage kleine mensen tonen
die vechten tegen kraanvogels die minstens even groot zijn als zijzelf. De afgebeelde
pygmeeën zijn soms naakt, soms dragen ze gewone kleren, en in een van de
handschriften zijn ze zelfs uitgedost als ridders. Waarschijnlijk associeerde de
kunstenaar die deze afbeelding maakte mensen die oorlog voeren dus met ridders.
Opvallend aan deze ridders, en aan alle ridders die hierna nog ter sprake zullen komen,
is dat ze anachronistisch uitgedost zijn volgens de mode uit de tijd waarin de miniatuur
vervaardigd werd. Hierdoor wil het ridderkostuum nogal eens van pas komen bij het
dateren van afbeeldingen. Het maakt niet uit of iets in de oudheid of in het heden
speelt; alle personages en architectuur worden weergegeven alsof ze in het ‘nu’ van
de kunstenaar leven. Dat was waarschijnlijk geen slordigheid of domheid van de
verluchter die je ervan zou kunnen beschuldigen dat hij geen historisch besef had,
maar eerder een manier om het voor de beschouwer of de lezer te vergemakkelijken
het afgebeeldene te interpreteren.
Om vechtende mensen te vinden is het uiteraard niet nodig om vreemde volkeren
op te zoeken. In de Oudtestamentische verhalen in de Rijmbijbel en Spiegel Historiael
komt ook de nodige agressie voor. Het vroegste voorbeeld uit de bijbelse geschiedenis
is waarschijnlijk de moord van Kaïn op Abel. Op afbeeldingen van deze moord ligt
Abel meestal op de grond, al dan niet met gesloten ogen of een bloedende hoofdwond,
terwijl zijn broer met het moordwapen in de aanslag staat. Op deze manier brengt
de kunstenaar oorzaak en gevolg binnen één plaatje in beeld; enerzijds is er de
moordenaar die op het

Kaïn vermoordt Abel. Spiegel Historiael, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek KA XX, fol. 5r.

punt staat de moord te begaan, en vervolgens is ook het resultaat van deze actie
zichtbaar aan het slachtoffer met zijn bebloede hoofd. Maerlant vermeldt nergens in
zijn tekst waarmee Abel nou precies gedood werd. Op miniaturen lijkt het voorwerp
oppervlakkig gezien misschien nog het meest op een knuppel, maar zeker op de
miniatuur uit de Spiegel Historiael is goed zichtbaar dat het moordwerktuig ook een
rij tanden bevat. Hoogstwaarschijnlijk heeft Kaïn hier een ezelskaakbeen in handen,
een attribuut dat in de iconografie van Kaïn terechtkwam nadat een elfde-eeuwse
miniaturist dit voorwerp per ongeluk overnam uit een afbeelding van Samson die de
Filistijnen verslaat. Waarschijnlijk beging Kaïn de moord oorspronkelijk met een
ploegmes, een werktuig dat in vorm grote gelijkenis vertoont met het ezelskaakbeen
en dat bovendien goed past bij Kaïns beroep van landbouwer. Uit dit voorbeeld blijkt
wel dat een miniaturist zich niet alleen baseerde op de informatie die de tekst hem
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aanreikte. Zeker voor bekende bijbelse scènes kon hij terugvallen op de bijbelse
verluchtingstraditie.
Oorzaak en gevolg zijn ook gecombineerd in een afbeelding van de eveneens
bekende bijbelse strijd tussen David en de reus Goliath, die is weergegeven als een
groot formaat ridder uit het begin van de veertiende eeuw. Op een miniatuur uit de
Rijmbijbel is te zien hoe de kleine David een slinger met een

David en Goliath. Rijmbijbel, Den Haag, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum 10 B 21, fol.
54r.
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Alexander de Grote en Porus. Spiegel Historiael, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek KA XX, fol. 34r.

steen erin in zijn rechterhand houdt terwijl hij nog wat extra stenen in de schoot van
zijn kleren bijeengepakt heeft. De steen, die David nog moet gaan gooien, slaat
tegelijkertijd ook al tegen Goliaths voorhoofd en het bloed sijpelt naar beneden. Op
deze manier is het voor een beschouwer van de afbeelding dus meteen duidelijk hoe
de strijd zal aflopen.
Veldslagen tussen vorsten, een profaan type strijd, komen veel in de Spiegel
Historiael voor. Op het eerste gezicht tonen deze miniaturen een onontwarbare massa
vechtende ridders te paard, wat op zich nog niet zo'n gekke manier is om een enorme
oorlog te visualiseren. Bij de geschiedenis van Alexander de Grote wordt op de
linkerhelft van een miniatuur, die drie tekstkolommen breed is, getoond hoe de legers
van Alexander en Porus op elkaar inrijden terwijl de beide aanvoerders met lansen
op elkaar afstormen. Alexanders leger komt van links, wat meestal het geval is bij
de ‘goede’ overwinnende partij, en voert een adelaar als wapenteken. Alexander is
naast zijn helmkroon ook herkenbaar aan het bijzondere gehoornde paard Bucephalus
dat hij berijdt. Rechts vooraan schiet een voetknecht met een boog uit het leger van
Porus dit bijzondere paard een pijl in de keel, wat enigszins in tegenspraak is met
Maerlants tekst waar wordt vermeld dat Porus Bucephalus zelf doodt. Op de
voorgrond van ditzelfde compartiment wordt nog een tweede scène uit het verhaal
getoond, waardoor Alexander en zijn paard tweemaal binnen dezelfde afbeelding
voorkomen. Bucephalus is ondertussen gedood door de pijl en ligt op de grond.
Alexander is bang dat de vijandelijke troepen hem zijn paard zullen afpakken en
neemt Bucephalus daarom bij de staart om hem zo het strijdperk uit te slepen. Dit
zorgt voor een prachtig tafereel dat een doorsnee ridder met een gewoon paard deze
beroemde vorst niet snel na zal doen. Dergelijke voorbeelden van verdubbeling van
personages binnen één afbeelding komen vaak voor in vroeg veertiende-eeuwse
miniaturen en bieden naast de ‘truc’ van het combineren van oorzaak en gevolg in
één plaatje nog een mogelijkheid om verschillende episoden uit een verhaal te
combineren. In het compartiment ernaast wordt getoond hoe de strijd uiteindelijk
beslecht wordt door een duel. Links staat wederom Alexander en het leidt geen twijfel
dat hij de reus Porus, die voor de duidelijkheid extra lelijk en dus extra slecht is
gemaakt, overwint.
Een ander type afbeelding van wereldse strijd dat veel in Maerlants werken
voorkomt is de belegering van een stad. Dergelijke belegeringen zijn vooral te vinden
aan het begin van de Wrake van Jerusalem, een tekst die Maerlant waarschijnlijk op
verzoek van zijn (onbekende) opdrachtgever aan de Rijmbijbel toevoegde. Dit werk,
dat speelt omstreeks 70 na Christus, vertelt in navolging van de klassieke auteur
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Flavius Josephus hoe de Romeinen wraak namen op de joden, die verantwoordelijk
geacht werden voor Christus' dood, door de stad Jeruzalem in te nemen. Voor
Jeruzalem veroverd kon worden moest de nodige oorlog gevoerd worden, hetgeen
meestal neerkwam op het belegeren van steden.
Het oudste verluchte Rijmbijbel-handschrift, dat werd vervaardigd aan het eind
van de dertiende eeuw en dat zich nu in Brussel bevindt, is het enige manuscript
waarin de Wrake doorlopend onderbroken is door kleine miniaturen. De kleine
kolombrede openingsminiatuur toont links een gesymboliseerde stad met ridders op
de muren die pijlen schieten, met stenen gooien of met hun zwaard uithalen naar de
belegeraars
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De belegering van Jeruzalem door de Romeinen. Rijmbijbel, Brussel, Koninklijke Bibliotheek 15001,
fol. 165r.

aan de voet van de muur, die op hun beurt weer stenen slingeren of met een houweel
een gat in de muur proberen te hakken. Bovenop de stadstoren staat een ‘tribuke’,
een apparaat om stenen mee weg te slingeren. De aanvoerder van de belegeraars te
paard rechts van de stad draagt een helmkroon en voert een schild met de Romeinse
adelaar. Waarschijnlijk is dit keizer Titus, onder wie de verovering van Jeruzalem
uiteindelijk plaatsvindt.
De meest tot de verbeelding sprekende afbeelding in deze Brusselse Wrake, die
bovendien heel goed op Maerlants tekst aansluit, is de miniatuur waar de Romeinen
een stadsmuur hopen te slechten met behulp van een stormram. Dit
belegeringswerktuig op wieltjes bestaat, overeenkomstig de beschrijving van Maerlant,
uit een houten balk met een ijzeren ramskop die met touwen aan een stellage hangt,
en die door soldaten heen en weer getrokken wordt. Maerlants gedetailleerde
beschrijving zorgde er waarschijnlijk voor dat de stormram op de afbeelding ook
echt de kop van een ram gekregen heeft terwijl een minder mooi afgewerkte stootpunt
voor dit oorlogswerktuig toch meer voor de hand zou liggen. Deze iconografisch
bijzondere stormram brengt grote schade toe aan de stadsmuur, waarin zo te zien al
een gat zit, en de belegerden reageren hierop door zakken met stro voor de muren te
hangen om de klappen van de ram zo minder hard te laten aankomen. De belegeraars
laten deze tegenzet niet op zich zitten en snijden die zakken los met behulp van aan
lange
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Belegering met behulp van een stormram. Rijmbijbel, Brussel, Koninklijke Bibliotheek 15001, fol.
175v.
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stokken bevestigde sikkels, hetgeen ook duidelijk op de miniatuur te zien is. Het
verhaal van de ram eindigt ermee dat een jood vanaf de muur een grote steen op het
hoofd van de ram gooit waardoor de kop afbreekt en het wapen uitgeschakeld is. Al
deze episoden die Maerlant uitvoerig beschrijft zijn dus in dit plaatje opgenomen.
Een ander handschrift van de Wrake, dat zich thans in Groningen bevindt en dat
rond 1339 gedateerd wordt, heeft een paginagrote openingsminiatuur die in compositie
overeenkomt met de bovengenoemde openingsminiatuur uit het Brusselse manuscript.
Wederom staan de belegeraars rechts te paard voor de stad en draagt hun aanvoerder
een helmkroon. De vorst heeft ditmaal niet de Romeinse adelaar als wapenteken,
hetgeen op zich opmerkelijk is, maar verder komt de compositie van deze miniatuur
overeen met wat er in de openingsminiaturen van andere Wrake-handschriften te
zien is. Vermoedelijk mag deze legeraanvoerder dus geïnterpreteerd worden als
keizer Titus.
De paginagrote openingsminiatuur uit het handschrift te Den

De belegering van Jeruzalem door de Romeinen. Rijmbijbel, Groningen, Universiteitsbibliotheek
405, fol. 163r.
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De belegering van Jeruzalem door de Romeinen. Rijmbijbel, Den Haag, Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum 10 B 21, fol. 152v.

Haag is veel complexer dan de Groningse afbeelding. Rechts ligt een door een
slotgracht omringde stad waarbinnen de bouwwerken en inwoners zichtbaar zijn.
Rondom deze stad zijn troepen gelegerd onder aanvoering van keizer Titus die
linksboven voor het tentenkamp in gesprek is gewikkeld met zijn soldaten. Tussen
de tenten is een vaandel met de Romeinse adelaar zichtbaar en bovendien voert een
ridder op de voorgrond een vaandel met de letters S.P.Q.R., wat staat voor ‘senatus
populusque Romanus’, zodat hier geen twijfel bestaat over de identiteit van de
belegeraars. Ook de belegerden zijn duidelijk geïdentificeerd als joden, te oordelen
naar de puntige jodenhoeden die enkele inwoners dragen. Binnen de stad zijn vele
taferelen te bespeuren. Zo hebben een aantal joden grote stenen in de handen,
ongetwijfeld om die de vijand
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vanaf de muur op het hoofd te gooien, en een vrouw met een kan in de hand biedt
een soldaat een gebraden kip aan. Een man kijkt met een langgerekte kijker naar de
hemel en een soldaat die boven de toegangspoort met het valhek staat blaast op zijn
strijdhoorn. Ondanks de levendigheid en de virtuositeit waarmee deze miniatuur
gemaakt is bevat de afbeelding ook enkele eigenaardige tekenfouten. Zo mist de
Romeinse ridder die op de voorgrond zijn kruisboog spant een been, en bij de naast
hem zittende ridder ontbreekt een voet. Ook de achterbenen van het naar links lopende
paard verdwijnen op onverklaarbare wijze achter een boompje. Helemaal vooraan
zijn twee dieren zichtbaar; een naar links rennend draakje en een naar rechts vluchtend
konijn dat waarschijnlijk door het krijgsrumoer zijn hol, dat is aangeduid door een
zwart rondje, ontvlucht. Het draakje zou een verwijzing kunnen zijn naar de herkomst
van dit handschrift. Onder de miniatuur noemt de verluchter zichzelf Michiel van
der Borch en dateert hij zijn arbeid in het jaar 1332. Nu is recentelijk gebleken dat
deze Michiel van der Borch sinds 1322 als inwoner van de stad Utrecht geregistreerd
staat, en juist het draakje wordt in Utrecht vaak als kenmerk voor deze stad in het
penwerk van initialen verwerkt.
Het belegeren van de stad Jeruzalem is echter niet exclusief voorbehouden aan
illustraties in de Wrake. Aan het slot van de Spiegel Historiael bevindt zich ook een
drie kolommen brede miniatuur waarop de belegering van deze stad is weergegeven,
alleen speelt deze belegering ten tijde van de eerste kruistocht (1096-1099). De
belegeraars zijn hier de christenridders onder aanvoering van Godfried van Bouillon
en de belegerden zijn ditmaal de Turken. De wederom met een slotgracht omgeven
stad vormt hier het centrum van de afbeelding. Rechts staat een ‘evenhoge’, een
houten toren die even hoog is als de stadsmuur zodat de belegeraars via dit bouwwerk
direct op de muur kunnen stappen, en het is duidelijk dat een van de belegeraars daar
op de afbeelding ook mee bezig is. Een andere ridder probeert vanuit een bootje in
de slotgracht een bres in de stadsmuur te hakken. De ridder die via een ladder de stad
hoopt binnen te dringen voert de Vlaamse leeuw op zijn schild en kleding. Dit is
hoogstwaarschijnlijk graaf Robrecht II van Vlaanderen, die ook wel Robrecht van
Jeruzalem genoemd wordt, een aanvoerder die een belangrijke rol vervulde tijdens
deze eerste kruistocht. Ook bij hierna volgende kruistochten behoorden de Vlamingen
tot de enthousiaste deelnemers. Links van de stad staat een leger van witte ridders
dat wordt aangevoerd door Sint Joris, die herkenbaar is aan zijn nimbus en aan zijn
zilveren wapenschild met het rode kruis. Sint Joris heeft de kruisvaarders volgens
de verhalen inderdaad bijstand verleend, en aangemoedigd door zijn aanwezigheid
slaagden de christenridders er uiteindelijk in de stad Jeruzalem op de Turken te
veroveren. Deze miniatuur is de laatste illustratie uit de Spiegel Historiael en vormt
zo een waardig slotaccoord van dit geschiedwerk. Deze afbeelding van de belegering
van Jeruzalem, waarbij een glansrol voor de Vlaamse graaf is weggelegd, lijkt me
ook een passend eindpunt voor dit korte overzicht van strijdafbeeldingen in
Maerlant-handschriften.
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De belegering van Jeruzalem tijdens de eerste kruistocht. Spiegel Historiael, Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek KA XX, fol. 255r.
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Maerlant in stukken en beetjes
De handschriftelijke overlevering van Jacob van Maerlants werken,
met speciale aandacht voor de Spiegel historiael
Jos A.A.M. Biemans

Afb. 1. Fol. 95r uit het enige handschrift met Jacob van Maerlants Alexanders geesten (München,
BSB, Cod. germ. 41).

Wie zich bezighoudt met het oeuvre van Jacob van Maerlant (ca. 1225/1230-na
1291), maakt meestal gebruik van een van de beschikbare uitgaven van diens werk.
Sommige van deze uitgaven zijn al meer dan honderd jaar oud, andere zijn van
recente datum. Enkele teksten zijn slechts éénmaal uitgegeven, van andere werken
bestaan meer uitgaven. Hoe ongelijk van kwaliteit deze edities ook mogen zijn, ze
zijn onmisbaar voor wie belang stelt in de teksten.
Zoals bekend, ligt aan elk van de edities de tekst van een of meer handschriften
(of codices) ten grondslag. Over deze handschriften wordt in de inleiding op de
uitgave altijd wel het een en ander meegedeeld. Gewoonlijk komt daarbij ook de
kwaliteit van de tekst in zo'n codex aan de orde, en wanneer dat niet het geval is, kan
men zich daarover zelf een oordeel vormen op basis van de uitgave (in de hoop dat
daarin de tekst van het handschrift betrouwbaar is weergegeven). Het ‘tekstuele’
aspect van de handschriften komt in een editie hoe dan ook goed tot uitdrukking.
Edities maken de teksten bereikbaar. Men hoeft om Maerlants Alexanders geesten
te kunnen lezen niet naar de Bayerische Staatsbibliothek in München te reizen om
daar het enige complete handschrift met dit heldendicht over Alexander de Grote ter
inzage te vragen. De uitgave door Johannes Franck uit 1882 is in elke
wetenschappelijke bibliotheek van België en Nederland aanwezig en de meeste
Maerlant-specialisten zullen thuis over een eigen exemplaar beschikken.
Naast grote voordelen zijn aan het gebruik van edities echter ook nadelen
verbonden. Een middeleeuws handschrift vertoont immers nog andere aspecten dan
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de tekstuele en die komen in een editie vaak veel minder tot uitdrukking. Van belang
is ook het visuele aspect: hoe ziet het handschrift eruit, op welke wijze is de tekst
gepresenteerd, is het een goedkoop handschrift of bevat het fraaie initialen en/of
miniaturen? Onderscheidt het zich wat de vormgeving betreft van de andere
handschriften met dezelfde tekst, en zo ja, welke betekenis moeten we daaraan
hechten? Behoorde een handschrift tot een kloosterbibliotheek of was het juist
gemaakt voor een edelman of voor de vrouw van een lakenkoopman in Brugge?
Zelden bevat een uitgave een foto van een of meer bladzijden uit een handschrift,
meestal worden de miniaturen niet gereproduceerd. Zo zijn de illustraties in de
handschriften van Maerlants Der naturen bloeme in alle uitgaven daarvan geheel
genegeerd... Voor het visuele aspect moeten we ons tevreden stellen met een
codicologische beschrijving: op zijn best een goed samengestelde menukaart, maar
nooit het diner zelf.

Afb. 2. Een bladzijde uit het enige handschrift waarin Maerlants aandeel aan de Spiegel historiael
volledig bewaard is gebleven ('s-Gravenhage, KB, hs. KA XX, fol. 154v).
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Niet alleen over het kwalitatieve aspect van de codices zijn we veelal slecht
geïnformeerd, ook onze kennis over het kwantitatieve aspect van de overlevering
van Maerlants werken laat te wensen over. Was een tekst in de dertiende of de
veertiende eeuw op ruime schaal verspreid of circuleerden de handschriften alleen
in beperkte kring? Genoten Maerlants werken in bepaalde delen van ons taalgebied
een grotere bekendheid dan in andere gebiedsdelen? We kunnen natuurlijk afgaan
op de schaarse mededelingen uit de middeleeuwen over de ‘populariteit’ van zijn
oeuvre, maar we kunnen ook nagaan of de handschriften uit die tijd ons daarover
iets prijsgeven.
Wanneer we ons een beeld vormen van de handschriftelijke overlevering van elk
van Maerlants werken, dan valt alleerst op dat er grote verschillen zijn waar het gaat
om het aantal handschriften waarin de teksten bewaard zijn gebleven. Eerst de
ridderepiek. Van Alexanders geesten (1260) is nog slechts één complete codex over,
van vier andere handschriften met dit epos resten ons niet veel meer dan een paar
fragmenten. De Historie van den Grale en Merlijns boec (1261) kennen we alleen
in de bewerking van Lodewijk van Velthem, beide werken zijn uitsluitend
overgeleverd in dezelfde codex waarin ook Velthems Merlijn-continuatie voorkomt
(1326). De Torec (1262) is - mogelijk in een fors bekorte versie - ook maar in één
codex tot ons gekomen. Van de Historie van Troyen (1264) kennen we eveneens
maar één handschrift, zij het dat van dit werk, dat het midden houdt tussen een
ridderroman en een rijmkroniek, fragmenten van tien andere handschriften over zijn.
Van Maerlants hagiografische werken ging de levensbeschrijving van de heilige
Clara geheel verloren, terwijl we van zijn Sinte Franciscus leven (1273) zegge en
schrijve één handschrift kennen. De kortere werken, zoals de ‘strofische gedichten’,
vinden we vooral in enkele verzamelhandschriften.
De didactische werken van Jacob van Maerlant zijn veel beter bewaard gebleven.
We kennen twee handschriften met de Heimelijkheid der heimelijkheden (1266) en
enkele fragmenten van nog eens twee codices; Maerlants auteurschap van deze tekst
is overigens niet geheel zeker. Veel groter is het aantal bewaard gebleven
handschriften met Der naturen bloeme (1266) en met de Rijmbijbel (1271):
respectievelijk elf en vijftien!
De overlevering van de Spiegel historiael (1284-1288) is tamelijk gecompliceerd.
Maerlant verdeelde de stof voor deze zeer omvangrijke geschiedenis van de wereld
(vanaf de schepping tot het midden van de dertiende eeuw) over vier ‘Partieën’ en
voltooide zelf de Eerste, de Derde en een deel van de Vierde Partie. Zijn eigen aandeel
aan de Spiegel historiael is compleet overgeleverd, zij het slechts in één handschrift.
Van de Tweede Partie, waarschijnlijk omstreeks 1300 bewerkt door Philip Utenbroeke,
en van het vervolg op de Vierde Partie (1315) door Lodewijk van Velthem ontbreken
flinke stukken. Velthem voegde aan dit geheel nog een Vijfde Partie toe (1316);
helaas is uit het enige handschrift daarvan een blad verdwenen.
Naast handschriften met uitsluitend een of meer partieën van
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Afb. 3. Elf reepjes perkament, afkomstig uit één blad van een handschrift met Maerlants Rijmbijbel
(Leiden, UB, hs. Ltk. 2178, versozijde).
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de Spiegel historiael zijn er ook handschriften met excerpten uit deze kroniek, bij
voorbeeld een bundel heiligenlevens of een bloemlezing van uitspraken door
gezaghebbende personen uit de klassieke en christelijke geschiedenis. Bovendien
bestaan er handschriften waarin naast (delen van) de Spiegel historiael ook (delen
van) andere werken van Maerlant of van andere auteurs voorkomen. Al deze
handschriften vat ik voor het gemak samen onder de noemer ‘verzamelhandschriften’.
Handschriften met een of meer complete partieën noem ik Spiegel
historiael-handschriften.
In vergelijking met de bewaarde exemplaren van de Rijmbijbel en Der naturen
bloeme valt het aantal handschriften (met delen) van Maerlants wereldkroniek
enigszins tegen. Het zijn er slechts een handjevol: drie echte Spiegels en zes
verzamelhandschriften van zeer uiteenlopende aard en omvang. Dat er van Maerlants
didactische werken en vooral van de Spiegel historiael méér handschriften in omloop
geweest zijn, blijkt uit de relatief grote aantallen fragmenten die daarvan over zijn.
Veel middeleeuwse handschriften werden op den duur afgedankt.

Afb. 4. Rectozijde van de onderste helft van een blad perkament uit een Spiegel historiael-handschrift.
Het fragment bevindt zich als een schutblad voorin de band van een Latijnse druk uit 1518 (Anholt,
Fürstlich Salm-Salm'sche Hofbibliothek).

Dat gebeurde al in de vijftiende eeuw, maar vond op ruime schaal vooral plaats in
de zestiende en zeventiende eeuw. Het kost weinig moeite om enkele redenen aan
te geven waarom handschriften werden afgedankt. Voor mensen die inmiddels
gewend waren aan gedrukte boeken, was een handgeschreven codex van één of twee
eeuwen terug toch al gauw niet veel meer dan een oud boek, de inhoud was vaak
lastig leesbaar en wegens de verouderde taal ook moeilijk te begrijpen. En als de
inhoud intussen ook nog verouderd was en er al lang nieuwe en betere boeken over
dezelfde onderwerpen voorhanden waren, dan was het met de belangstelling voor
dat boek snel gedaan. Slechts een enkeling waardeerde zo'n oud handschrift als een
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in het verleden met veel zorg vervaardigd cultuurhistorisch document dat alleen al
om die reden bewaard moest worden. De opruimwoede van de mens is grote aantallen
boeken fataal geworden. Veel boeken werden ‘gewoon’ weggegooid, met name een
groot aantal onaanzienlijke papieren handschriften.
Handschriften op perkament echter werden dikwijls niet weggegooid, maar van
de hand gedaan aan lieden die er om andere redenen nog wat in zagen. Talloze boeken
zullen aan stukken zijn gesneden en verdwenen zijn in de kookpot. Het perkament
kon immers dienen als grondstof voor de bereiding van lijm of kon gebruikt worden
als bindmiddel bij het maken van verf. Ook werden perkamenten codices opgekocht
door boekbinders. Zij hadden niet alleen belangstelling voor oud perkament om er
lijm van te maken, zij konden het ook goed benutten als omslagen voor boeken en
bundels archivalia. Sinds de toepassing van de boekdrukkunst was het aantal boeken
dat van een band voorzien kon worden enorm gestegen. Van een blad uit een
perkamenten codex maakten binders in een handomdraai een even simpele als
degelijke omslag om aldus de drukken enige bescherming te bieden tegen een al te
snel verval. Voor de wat zwaardere boekbanden gebruikten zij de bladen als bekleding
van de buitenkant van de band. Perkament functioneerde ook heel goed als
verstevigingsmateriaal in boekbanden, bij voorbeeld in de scharnieren tussen de
platten en het boekblok. En ook als schut- en dekblad voorin en achterin de band
bewees een stuk perkament uitstekende diensten. Zo werd een codex in de banden
van een groot aantal boeken verwerkt en tegelijk met deze boeken raakten de
fragmenten verspreid, soms over de hele wereld.
Hoe is te verklaren dat sommige handschriften niet en andere wel verloren zijn
gegaan of ten prooi vielen aan het boekbindersmes? Kijken we naar de
Maerlant-handschriften, dan zien we dat twee factoren een belangrijke rol hebben
gespeeld bij het behoud van de boeken. Een kostbare uitvoering, de aanwezigheid
van fraaie geschilderde of bladgouden initialen en vooral van oogstrelende miniaturen,
bleek een voldoende reden om een handschrift te bewaren, ook al zal men de inhoud
niet of nauwelijks meer de moeite waard gevonden hebben. Van de elf handschriften
met Maerlants Der naturen bloeme zijn er negen in meer of mindere mate van
miniaturen voorzien. Van de vijftien Rijmbijbel-codices zijn er echter maar zes
verlucht. Waarschijnlijk heeft zowel de bijbelse inhoud
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Afb. 5. Een boekbinder uit de zeventiende of achttiende eeuw aan het werk. Dit blad perkament uit
een handschrift met o.m. Maerlants Der naturen bloeme is door de binder eerst in tweeën gesneden.
De onderste helft verdeelde hij vervolgens in kleine stukjes om er een aantal katernen op vast te
naaien. De bovenste helft werd dubbelgevouwen, een kwartslag gedraaid en door middel van twee
vouwen tot een rugstuk gemaakt ter bekleding van een niet al te dik boekje, waarschijnlijk een
archiefstuk (Leiden, UB, hs. Ltk. 1527, fol. 12r en de fragmentjes a t/m e).

als het bijzondere feit dat het een berijming van deze stof betreft, aan het bewaard
blijven bijgedragen.
Een goede bescherming bood ook de bibliotheek van een adellijk geslacht. Het
unieke handschrift van Maerlants Alexanders geesten, het enige handschrift met de
Historie van den Grale en Merlijns boec alsook het enige complete handschrift met
de Historie van Troyen, géén van deze handschriften is kostbaar uitgevoerd of bevat
miniaturen. Ze bleven bewaard omdat ze lange tijd of zelfs van meet af aan in adellijk
bezit (geweest) zijn. Illustratief is ook de geschiedenis van de twee complete
handschriften met de Heimelijkheid der heimelijkheden: de ene codex is een kostbaar
kleinood, het andere exemplaar kwam vermoedelijk omstreeks 1540 in handen van
de Duitse edelman Erasmus Neustetter die het een veilig
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Afb. 6. Tegen de platten van een boek in de UB te Wroclaw was als dekblad een blad uit een Spiegel
historiael-handschrift geplakt. De afdruk van de tekst van het fragment is - in spiegelschrift! - zichtbaar
aan de binnenzijde van de platten (deze platten bevinden zich nu te Berlijn, SBPK, ms. germ. qu. 570,
Heft 3; het fragment is Wroclaw, UB, hs. IV F 88e-II). Met behulp van een spiegeltje kan men de tekst
leesbaar maken.

onderkomen bood in de boekerij van het Ritterstift Comburg, waar het tot op de dag
van vandaag een van de topstukken is.
De Spiegel historiael-handschriften liepen kennelijk meer risico dan de handschriften
met Der naturen bloeme en de Rijmbijbels. We kennen slechts één, rijk geïllustreerde
Spiegel-codex en ook maar één verzamelhandschrift met miniaturen. De meeste
handschriften zullen niet of nauwelijks versierd geweest zijn. In elk geval laat geen
enkel fragment een spoor van verluchting zien (dit geldt trouwens ook voor de
fragmenten van de andere werken).
Natuurlijk zouden we graag precies weten hoeveel Spiegel historiael-handschriften
er ooit geweest zijn, maar daarover kunnen we slechts speculeren. Het aantal
handschriften dat geheel van de aardbodem verdwenen is (weggegooid of in de
kookpot beland), kan nu eenmaal niet bepaald worden. We kunnen alleen proberen
na te gaan van hoeveel handschriften nog fragmenten over zijn.
Zoals gezegd, werden in de zestiende en zeventiende eeuw heel wat perkamenten
codices gebruikt - om niet te zeggen: misbruikt - voor de vervaardiging van nieuwe
boekbanden of archiefomslagen. Maar ook deze banden hebben niet het eeuwige
leven. Bij restauraties of bij vervanging van zo'n band, kwamen de fragmenten van
de oorspronkelijke middeleeuwse boeken weer tevoorschijn. Ook in onze tijd worden
zo nog steeds leuke vondsten gedaan, meestal in bibliotheken en archieven. Het
spreekt vanzelf, dat we zulke fragmenten goed
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bewaren. En als het even kan, worden gegevens over hun ontdekking, over hun
precieze inhoud en hun uiterlijke kenmerken in artikelen en catalogi bekendgemaakt
ten behoeve van onderzoekers.
Bij mijn onderzoek naar de handschriftelijke overlevering van Maerlants Spiegel
historiael heb ik geprobeerd zoveel mogelijk fragmenten op te sporen. Omdat van
dit werk maar weinig handschriften intact zijn en vooral omdat nog altijd gedeelten
van de tekst ontbreken, kan immers elk fragment van belang zijn. De speurtocht was
een zaak van lange adem, een groot aantal handschriftencatalogi en alle litteratuur
over de Spiegel historiael moesten worden doorgenomen. Verder heb ik dankbaar
gebruikgemaakt van de vele gegevens in de ‘Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’,
het documentatieapparaat over Middelnederlandse handschriften dat omstreeks
1892-1893 is aangelegd door de Vlaamse filoloog en codicoloog Prof. Dr. Willem
de Vreese; sinds 1939 wordt de BNM bewaard in de Universiteitsbibliotheek van
Leiden, waar het materiaal nog steeds wordt bijgehouden en uitgebreid. De ontdekking
van enkele Spiegel historiael-fragmenten dank ik uitsluitend aan - soms op het eerste
gezicht onduidelijke - notities van De Vreese.
Soms heb ik gewoon geluk gehad. Eén voorbeeld. In 1980 werkte ik (in het kader
van een ander onderzoek) in de Stadsbibliotheek van Trier. Ik was eerder klaar dan
ik verwacht had en vroeg enkele fragmentenverzamelingen ter inzage.

Afb. 7. Een fragmentje van een tweekolommig verzamelhandschrift met heiligenlevens uit de Spiegel
historiael. Zichtbaar zijn de laatste letters van de verzen 95 t/m 107 van kapittel 26 uit het derde boek
van de Derde Partie (Leiden, UB, hs. BPL 2552, 33, hartstrookje nr. 9, versozijde; de afbeelding is
op ware grootte).

Op grond van de catalogus van de daar bewaarde handschriften had ik weliswaar
een vermoeden dat in die dozen met bladen, stroken en snippers ook
Middelnederlandse fragmenten schuilgingen, maar dat ik er fragmenten vond van
Maerlants Rijmbijbel, Der naturen bloeme èn van de Spiegel historiael, had ik van
te voren niet durven dromen!
In totaal ken ik nu ruim 240 fragmenten met stukjes tekst van Maerlants Spiegel
historiael. Alles bij elkaar liggen de handschriften en fragmenten van Maerlants
wereldkroniek thans verspreid over 51 bewaarplaatsen in 42 steden die samen tot 10
landen behoren. Zo'n omvangrijke verzameling materiaal behoeft enige ordening.
Van meet af aan was duidelijk dat van veel handschriften meer dan één fragment
bewaard is gebleven. Daarom heb ik getracht om alle delen van een en hetzelfde
handschrift weer bij elkaar te puzzelen. De overeenkomsten en verschillen tussen
fragmenten zijn soms evident, soms echter moeten zoveel mogelijk aspecten worden
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onderzocht alvorens de conclusie kan worden getrokken dat fragmenten uit hetzelfde
handschrift afkomstig zijn.
Bij een particuliere verzamelaar te Antwerpen trof De Vreese ooit een ‘mooi’
Spiegel historiael-fragment aan: de bovenste helft van een dubbelblad uit een
handschrift met een mise-enpage over drie kolommen. Terecht concludeerde hij, dat
hij ook de onderste helft van dit dubbelblad kende: de verzen op deze twee halve
bifolia sluiten kolom voor kolom exact op elkaar aan.
Naast de inhoud spelen vooral het schrift en de vormgeving van het boek een rol.
Is de tekst van sommige fragmenten door dezelfde kopiist geschreven? Horen
fragmenten met een volstrekt identieke vormgeving toch bij elkaar hoewel zij duidelijk
door verschillende kopiisten zijn geschreven (er kunnen immers verschillende
schrijvers aan hetzelfde handschrift gewerkt hebben)? Maar het omgekeerde is
eveneens mogelijk: ook al is de tekst op bepaalde fragmenten van dezelfde hand,
omdat de mise-en-page van die fragmenten onderling sterk verschilt, moeten we toch
concluderen dat het om verschillende handschriften gaat, want één kopiist kan meer
dan een handschrift met dezelfde tekst geschreven hebben. Van de kopiist van het
beroemde Haagse handschrift van de Spiegel historiael weten we dat hij nog een
andere Spiegel historiael-codex geschreven heeft. Daarvan zijn slechts fragmenten
overgeleverd (zie afb. 8). Weer andere fragmenten van zijn hand maken duidelijk
dat hij bovendien een handschrift met Maerlants Historie van Troyen heeft
vervaardigd.
Uiteindelijk was het in de meeste gevallen mogelijk te bepalen of fragmenten wel
of niet bij elkaar horen. De stukken bleken voor het grootste deel afkomstig uit 44
Spiegel historiael-handschriften (waarbij overigens meestal niet kan worden
uitgemaakt of die codices de gehele tekst bevat hebben, of slechts één of meer
partieën). De overige fragmenten hebben onmiskenbaar tot verzamelhandschriften
behoord, 10 in getal. De hoeveelheid materiaal die van elk van deze boeken resteert,
verschilt sterk in omvang. Soms is er maar een klein strookje perkament van over.
Het Spiegel historiael-fragment
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Afb. 8. Twee fragmenten die aaneengepast een volledig blad uit een Spiegel historiael-handschrift
vormen (Leiden, UB, hs. Ltk. 2075, a en b, rectozijde). De kopiist van dit handschrift was ook de
maker van het Haagse handschrift met Maerlants kroniek (zie afb. 2).
De hier afgebeelde stukken deden dienst als dekblad en scharnierversteviging in een Middelnederlands
gebedenboek van ca. 1490-1500 (Leiden, UB, hs. Ltk. 2074).

in het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen meet 52-55 × 133 mm en bevat in totaal
slechts 21 versregels: méér materiaal is van dit handschrift niet bekend. Van een
ander handschrift zijn echter ruim 30 bladen over met tezamen duizenden verzen!
Van een verzamelhandschrift dat oorspronkelijk zeker 100 bladen telde, zijn 16
fragmenten overgeleverd; deze brokstukken - met in totaal een paar honderd verzen
- liggen verspreid over acht bibliotheken in Europa.
Een volgende stap om de handschriftelijke overlevering van de Spiegel historiael
scherper in beeld te krijgen, bestond uit het dateren en lokaliseren van de
handschriften. Door de eeuwen heen hebben het boek en het boekschrift veranderingen
ondergaan. Aan de hand van ontwikkelingen in het schrift en in de vormgeving van
het boek kan ongeveer bepaald worden wanneer het handschrift is vervaardigd. Min
of meer hetzelfde geldt voor de vorming van het Nederlands tijdens de middeleeuwen.
Van een eenheidstaal was nog geen sprake, regionale verschillen zijn goed zichtbaar.
Omdat kopiisten een tekst nooit letterlijk overpenden, drongen er bijna altijd
kenmerken van hun eigen streektaal door in de tekst die zij overschreven. Op basis
van de dialectkenmerken in de handschriften kan in veel gevallen worden vastgesteld
in welke streek een codex gemaakt moet zijn. Soms helpt ook een karakteristieke,
streekgebonden versiering om een handschrift te lokaliseren. Verreweg de meeste
Spiegel historiael-handschriften moeten uit Vlaanderen afkomstig zijn en dateren
uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Uit de dertiende en vijftiende eeuw kennen
we nauwelijks handschriften.
We maken de balans op. Het aantal complete Spiegel historiael-handschriften is
laag, zeker in vergelijking met de overlevering van de Historie van Troyen, Der
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naturen bloeme en de Rijmbijbel. Getuige het grote aantal fragmentarisch
overgeleverde handschriften van de Spiegel historiael, moet deze kroniek echter een
grote verspreiding gekend hebben. Ik waag het te betwijfelen of het onderzoek van
de fragmenten van de Rijmbijbel en Der naturen bloeme - waarmee inmiddels door
anderen een begin is gemaakt - ook zulke hoge aantallen oplevert. Zoveel fragmenten
als van de Spiegel historiael zijn van deze werken (nog?) niet bekend. Vergeleken
met wat we weten over de epische handschriften (die eveneens in hoofdzaak uit de
veertiende eeuw stammen), is het aantal Spiegels hoog. Naarmate meer mensen
konden lezen, werd het publiek of de markt natuurlijk steeds groter en steeg ook de
vraag naar boeken. Voorzover bekend, nam echter het aantal Spiegel
historiael-handschriften in de vijftiende eeuw nauwelijks toe, de belangstelling moet
gaandeweg zijn afgenomen. Bovendien verloor de gewoonte om teksten in berijmde
vorm te presenteren langzamerhand terrein, het proza gaat overheersen. Dergelijke
ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat dichtwerken zoals de Spiegel historiael
in de vijftiende eeuw niet of nauwelijks meer werden gekopieerd en dat de bestaande
handschriften gevaar gingen lopen.
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Favelen en boerden: de Spiegel Historiael en de epiek
Gert De Ceukelaire
In het oeuvre van Jacob van Maerlant wordt traditioneel een scherpe scheidslijn
getrokken tussen een vroege, ‘romantische’ periode en een latere, ‘didactische’
periode. Deze tweedeling is gebaseerd op het feit dat Maerlants carrière ergens in
het midden van de jaren zestig van de dertiende eeuw een duidelijke wending heeft
genomen. Vóór die tijd had hij zich voornamelijk gewijd aan het schrijven van werken
van eerder literaire aard, epische gedichten met een historische achtergrond - wij
zouden zeggen: romans. De twee meest gesmaakte verwezenlijkingen uit die periode
zijn Alexanders Geesten, een geromantiseerde kijk op het leven van Alexander de
Grote, en de Historie van Troyen, een uitgebreid verhaal over de Trojaanse oorlog,
compleet met voorgeschiedenis en nasleep. Maar op een bepaald moment keert
Maerlant zich af van dit epische genre, en houdt zich enkel nog bezig met ‘ernstige’

schriftuur, onder het motto ‘nutscap ende waer’. De kennis die Maerlant zijn publiek
vanaf nu wil meegeven meet zich een meer ‘encyclopedische’ allure aan. Als klassiek
voorbeeld geldt Der Naturen Bloeme, een overzicht van de toenmalige kennis over
dieren, planten en stenen, waarbij vaak het praktische (medische) nut van Gods
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schepping wordt beklemtoond. Ook de Spiegel Historiael presenteert zich als een
(lijvig) naslagwerk, waarin ditmaal de hele wereldgeschiedenis aan bod komt.
Er zijn echter goede redenen om deze scherpe tweedeling enigszins af te zwakken.
In de eerste plaats had Maerlant reeds in zijn ‘romantische’ periode twee ‘didactische’
werken in het licht gegeven, beide helaas verloren gegaan: de Lapydarys, waarin (de
eigenschappen van) stenen worden behandeld, en de Sompniarys, een boek over
dromen. Een strikte scheiding zoals die tot voor kort werd aangenomen kan dus niet
zonder meer gehandhaafd worden. Bovendien wordt er de laatste jaren meer en meer
de nadruk op gelegd dat Maerlants vroegere werken ten dele óók al in het teken
stonden van ‘nutscap ende waer’. Hij gaf reeds in zijn epische werken blijk van een
in zijn tijd én in het genre ongebruikelijke dosis historische kritiek, en was erop uit
om naast ontspanning ook lering te verstrekken aan zijn publiek. Het sterkst komt
dit tot uiting in de Historie van Troyen, waar Maerlant geregeld afweek van zijn
hoofdbron, de Franse Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure, omdat hij
oordeelde dat daarin niet altijd de (historische) waarheid werd verteld. Zo was
Maerlant het niet eens met Benoîts visie op de val van Troje: deze laatste had betoogd
dat de Trojanen Aeneas en Antenor verraders waren die hun stad hadden overgeleverd
aan de Grieken. Maerlant wijst op dit punt Benoîts versie beslist af, en stelt er die
van Vergilius' Aeneis voor in de plaats. In Alexanders Geesten is het dan weer eerder
de didactiek die de bovenhand haalt: ter aanvulling van zijn Latijnse bron geeft
Maerlant zijn publiek een synopsis van de bijbelse geschiedenis en een aardrijkskundig
overzicht van de wereld mee. Het zou, kortom, fout zijn te veronderstellen dat
Maerlant zich in zijn jeugd enkel met het schrijven van leuke, maar ook loze
vertelseltjes onledig hield: zijn epische werken zijn stevig gestoffeerd met kennis
van de meest uiteenlopende aard, die ten dienste staat van de intellectuele
ontwikkeling van zijn publiek.
Dat wil echter niet zeggen dat we zijn gehele oeuvre alsnog over dezelfde kam
mogen scheren. Het verschil in karakter tussen het epische en het didactische genre
valt nu eenmaal niet te loochenen. Ook Maerlant is zich daarvan bewust geweest,
met name tijdens het schrijven van de Spiegel Historiael. Hij zag in dat hij in de
Spiegel andere criteria moest aanleggen met betrekking tot het schrijven van ‘ware’
historie dan hij tevoren had gedaan. Hij staat dan ook veel kritischer dan vroeger
tegenover het beschikbare bronnenmateriaal, en wat hij niet in overeenstemming
acht met de waarheid, verwerpt hij krachtig.
De gestrengheid van zijn oordeel over wat hij als leugenachtig beschouwt, kan
worden afgelezen aan verschillende passages in de Spiegel. Beroemd is een kapittel
dat geheel bestaat uit
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verwijten aan het adres van auteurs die leugenachtige zaken verspreidden over Karel
de Grote, en dat zeer toepasselijk ‘Tscelden jegen die borderers [= leugenaars]’ is
genoemd (Sp. 4de partie, bk. 1, cap. 29, vs. 1-6). Maerlant vaart daarin heftig uit
tegen de auteurs van leugenachtige verhalen, waarmee hij in feite een heel genre,
dat van het ‘Chanson de geste’ (de verhalencyclus rond Karel de Grote en zijn
vazallen), afwijst. Ook in de leugens die worden verteld over koning Arthur vindt
hij aanleiding om zijn ongenoegen te uiten:
Ende al es van hem achterbleven
Boerden vele, die sijn bescreven
Van menestrelen, van goliarden
Die favelen visieren begaerden,
Dies en salmen niet ommare
Van hem maken dat ware,
Dat ic cortelike tesen tiden

Van hem wille overliden (Sp. 3de partie, bk. 5, cap. 48, vs. 63-74) [Vertaling: En al
zijn van hem (= Arthur) vele leugens overgeleverd, die beschreven zijn door
minestrelen en hansworsten die veel hielden van fabeltjes, daarom moet men nog
niet de waarheid over hem verwerpen, die ik nu in 't kort zal overlopen].
De ‘boerden’ die Maerlant op het oog heeft, zijn de verhalen over Lancelot, Perceval,
Aggravain, de graalqueeste etc. Ook hier moet een heel genre eraan geloven: zowat
de volledige Arthurliteratuur in de volkstaal wordt gelijkgesteld met nutteloze nonsens.
De enige bronnen waarin hij vertrouwen stelt zijn diegene die in het Latijn geschreven
zijn. Niet onterecht gaat hij ervan uit dat de literatuur in de volkstaal bulkt van de
verzinsels, en dat kan hij in de Spiegel niet gebruiken - meer nog: hij raadt de lectuur
van dergelijke ‘boerden’ kortweg af. Maar voor ons verhaal wordt het pas echt
interessant wanneer Maerlant zich in de Spiegel gaat buigen over materie die hij
vroeger zelf al had behandeld in zijn episch werk. Doordat hij in zijn bron voor de
Spiegel, het Speculum Historiale van Vincentius van Beauvais, de ‘ware historie’
aantrof met betrekking tot Troje, Alexander en Arthur (zie verder), kwam hij
onvermijdelijk in conflict met wat hij vroeger geschreven had. We zullen in het
volgende proberen na te gaan of hij ook zijn eigen romans, samen met de hele Arthuren Karelepiek, naar het rijk der fabelen verwijst.
Berucht zijn de verzen waarin Maerlant het over zijn Historie van Troyen heeft.
Nadat hij heeft vermeld dat hij ooit nog een werk heeft geschreven over de Trojaanse
oorlog, geeft hij daar het volgende oordeel over:
Maer aldit langhe gescal
Es met favelen dorsayet al.
Om dat den lesere sal becomen [=bevallen],
So sal men hier die waerheit nomen
Van Dariuse enten wisen lieden,
Die de waerheit ons bedieden (Sp. 1ste partie, bk. 2, cap. 14, vs. 51-56).
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Met andere woorden, hij geeft toe dat hij het toen niet altijd bij het rechte eind heeft
gehad - er waren ‘fabeltjes’ ingeslopen - en daarom zal hij nu enkel nog auteurs
volgen die geheel te vertrouwen zijn. Daarmee lijkt Maerlant zijn vroeger werk als
leugenachtig te brandmerken, en het bijgevolg te verwerpen, net zoals hij dat verderop
in de Spiegel nog zou doen met de Arthur- en de Karelepiek. Maar wat lezen we nog
geen zeventig verzen verder?
Die dat langhe wille lesen [nl. over de Troj. oorlog],
Hoe die favelen van desen
Dat Walsch spreect entie poeten,
Ghae daer wi hem sullen heten,
Ten Dietsche, dat wide es becant,
Ende wi maecten te Merlant (Sp. 1ste partie, bk. 2, cap. 16, vs. 21-28).

Hier verwijst hij vol trots naar zijn Historie van Troyen! Het lijkt erop dat hij, ook
in het vorige citaat, zijn vroeger werk
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helemaal niet wil afzweren, maar wel beseft dat hij voor de Spiegel een ander
genre-register dient te gebruiken. De Historie van Troyen is niet bruikbaar voor de
‘ernstige’ geschiedschrijving, omdat het ‘met favelen dorsayet’ is, maar dat neemt
niet weg dat het boek een aanbeveling is voor wie het verhaal in al zijn details wil
lezen.
Dezelfde op het eerste gezicht ambiguë houding treffen we aan waar Maerlant
over zijn Alexanders Geesten spreekt, hoewel hier zowel de aanbeveling van als de
kritiek op zijn vroeger werk minder expliciet zijn:
Alse u die bouc hier na ontbint,
Daer ghi die vraye jeeste in vint,
Die ic dichte hier te voren,
Also alsemense vint in auctoren;
Maer daer sijn favelen toe geslegen,
Dier ic hier niet en wille plegen,
Noch der redenen [=de versie] van hem int Walsch
Ne volgic niet, want soe es valsch:
Ic houts mi an broeder Vincent [van Beauvais] (Sp. 1ste partie, bk. 3, cap. 56, vs. 47-55).

Maerlant wijst erop dat Alexanders Geesten de ‘vraye jeeste’ bevat; anderzijds zijn
ook hier ‘favelen’ binnengedrongen, maar minder dan in de Historie van Troyen:
het onderscheid tussen ‘dorsayet’ en ‘toe geslegen’ lijkt kwantitatief opgevat te zijn.
Hoe dan ook zijn ‘favelen’ precies wat hij in de Spiegel niet kan gebruiken. Net als
in het vorige geval maakt hij dus een onderscheid tussen een ‘echt’ geschiedwerk
als de Spiegel en geromantiseerde geschiedenis zoals in Alexanders Geesten, zonder
dit laatste echt af te wijzen.
Tot nog toe is er geen echt probleem. Er is volgens Maerlant voor elk wat wils:
wie de ware geschiedenis wil leren kennen, moet zich tot de Spiegel wenden; wie de
verhalen in het lang en in het breed wil lezen, en misschien meer op ontspannende
lectuur uit is - waar ook nog wat van opgestoken kan worden - is meer gebaat bij een
van zijn vroegere, epische werken. De ‘favelen’ moeten er dan maar bij genomen
worden. Maar geheel anders wordt het als we Maerlants oordeel onderzoeken over
zijn dubbelroman Historie vanden Grale/Boec van Merline (Maerlant heeft nog een
vierde roman geschreven, de Torec. Dit werk laat ik buiten beschouwing, omdat
zowel de overlevering als het karakter ervan, en zelfs de toeschrijving aan Maerlant,
problematisch zijn).
In de Historie vanden Grale wordt verteld hoe de graal - de beker die Jezus gebruikt
had bij het laatste avondmaal - in het bezit komt van Jozef van Arimathea, die er
Jezus' bloed in opvangt en op bevel van God een ‘graalgemeenschap’ opricht. Het
daarop aansluitende Boec van Merline behandelt de geboorte van de tovenaar Merlijn
en zijn wondere verrichtingen in dienst van de Engelse heersers, tot op het moment
dat koning Arthur aan de macht komt. Het verband tussen deze twee werken komt
aan het licht als Merlijn een zekere Blasius opdraagt de hele graalgeschiedenis en
Merlijns leven te boek te stellen.
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Het is vooral met betrekking tot de graal dat Maerlant zich in de Spiegel een aantal
krasse uitlatingen veroorlooft. Nadat hij verteld heeft hoe Jozef van Arimathea door
goddelijke bemiddeling uit de kerker was ontsnapt, waar hij in was gegooid omdat
hij Jezus had begraven, merkt Maerlant op:
Van desen Joseph van Arimathien
Maken hare favelien
Die logenaren vanden Grale,
Dat ic vor niet houde altemale [=dat ik allemaal voor nonsens houd] (Sp. 1ste partie, bk. 7, cap.
39, vs. 61-64).

Deze woorden lijken een volledige veroordeling in te houden van precies hetgeen in
de Historie vanden Grale wordt verteld. Daar is het immers dezelfde Jozef van
Arimathea aan wie de graal wordt toevertrouwd, samen met de enigmatische Broen,
de ‘rijke visser’. Op basis van enkel deze passage valt misschien nog geen definitief
oordeel te vellen, maar andere plaatsen waar Maerlant het over de graal heeft
bevestigen alleen maar deze eerste indruk. Tweemaal komt de graal ter sprake in
verband met een heilige. De eerste keer vertelt
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Maerlant hoe de Heilige Hieronymus door God werd gestraft omdat hij zo graag
boeken las van heidense auteurs, met name Plato en Cicero. Laat dit een les wezen,
voegt Maerlant er aan toe:
O wi! die den cost so groot
Ane tGrael leggen, an Lanceloot,
Hadden si van desen bispele vaer [=angst],
Si lieten dborderen [=het liegen] ende namen twaer! (Sp. 3de partie, bk. 1, cap. 36, vs. 109-112)

De tweede keer heeft Maerlant het over een boek van de Heilige Heraclides, dat
‘Sonder boerden al bevaen [is] / Niet van truffen vanden Grale / Maer met waerheit
geproevet wale’ (Sp. 3de partie, bk. 2, cap. 42, vs. 14-16). Verhalen over de graal
worden door Maerlant duidelijk gelijk gesteld met leugens, loze verzinsels, pure
onzin. Een laatste passage is in deze context doorslaggevend. Helinandus heeft een
geschrift gevonden van een heremiet, zo meldt ons Maerlant, die in een visioen Jozef
van Arimathea had gezien en de schotel waaruit Jezus het laatste avondmaal gegeten
had. Deze heremiet had ‘dystorie vanden Grale’ geschreven, maar, voegt Maerlant
er aan toe:
In weet [=Ik weet niet] wat sire Arture in trecken,
Maer, alsic best can gemecken [=nagaan],
So was dystorie gescreven,
Na dat Artuur liet sijn leven
CC jaer XXII min.
Dies wondert mi in minen zin,
Wat dat daer Merlijn in doet,
Dient Walsch seget, alsic verstoet,
Dat hi dystorie scriven dede,
Ende noemet den hermite mede
Bi namen Basilis; maer Elynant
Seget dat hi niet en vant
Dese ystorie in Latijn.
Int Walsch vintmense also fijn,
Alse alle Walsche favelen sijn.
Over niet houdet de herte mijn [=maar ik houd die historie voor onzin] (Sp. 3de partie, bk. 8,
cap. 60, vs. 61-94).

Maerlant laat van heel het stofcomplex dat rond de graal was opgebouwd werkelijk
geen spaander heel. Met Arthur en Merlijn heeft het allemaal niets te maken, en wat
er in het Frans over geschreven is, houdt geen steek. Over wat die ‘oorspronkelijke’
Historie vanden Grale dan precies inhield tast ook Maerlant in het duister - Helinandus
heeft het boek niet kunnen vinden - maar het heeft in elk geval niets te maken met
de verhaaltjes die erover verspreid worden.
Ook een aantal gegevens uit het Boec van Merline komen onder zware druk te
staan. In de laatst geciteerde passage wordt al meteen het, ook in het Boec van Merline
voorkomende, verhaal dat Merlijn ene Blasius de opdracht gaf de geschiedenis van
de graal te schrijven, op de korrel genomen. Maar ook op andere plaatsen treffen we
ontkenningen aan van wat Maerlant vroeger geschreven had. Weliswaar worden in
het veertiende kapittel van 3de partie, bk. 5, ‘Van Merline den wilden’ geheten, een
aantal elementen uit Merlijns carrière beschreven die ook in het Boec van Merline
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vermeld staan, maar als hij vertelt over de concipiëring en de geboorte van koning
Arthur wordt het Maerlant toch echt wel te gortig:
Vele meer boerden seit de Wale
Van deser dinc in siere tale,
Dan die Bertaensche jeest inheeft:
Hoe dat Merlijn te houdene geeft
Keyen moeder te sogene tkint [=Arthur];
Hoe dat Keye daer omme sint
Onghenaturt was al sijn lijf,
Want sine amme [=voedster] was een quaet wijf,
Ende Artur siere [=zijn, nl. Keyes] moeder sooch:
Dat latic achter, want niet dooch.
Hets met boerden al gemeene,
Alse tswert dat stac inden stene,
Dat coninc Artur utetrac;
Want dLatijn niet daer af en sprac' (Sp. 3de partie, bk. 5, cap. 32, vs. 77-90).

Maerlant uit kritiek op ‘de Wale’ - bedoeld is de Roman du Brut van Wace - die een
en ander niet naar waarheid had voorgesteld, en spreekt duidelijk zijn voorkeur uit
voor de Latijnse versie van Geoffrey van Monmouth (‘die Bertaensche jeest’). De
punten nu waarop Maerlant kritiek uitoefent zijn precies gebeurtenissen die hij al
had beschreven in het Boec van Merline.
In tegenstelling tot de Historie van Troyen en Alexanders Geesten verwijst Maerlant
nergens rechtstreeks naar zijn Graal/Merlijn. Daardoor wijst hij het niet expliciet af,
maar evenmin prijst hij het aan. De mogelijkheid dat hij zich niet heeft gerealiseerd
dat hij bij zijn kritiek op de graal- en Merlijnverhalen impliciet zijn eigen werk
afkeurde, kunnen we niet in overweging nemen - zo slecht kan zijn geheugen toch
niet geweest zijn. Neen, Maerlant was er zich ongetwijfeld van bewust dat hij mét
de ‘Walsche’ leugenverhalen tegelijkertijd ook zijn Graal/Merlijn verguisde. En
daar had hij ongetwijfeld een goede reden voor: dat werk stond zó vol leugens, dat
het best zo snel mogelijk naar het vergeethoekje werd verwezen. We moeten bijgevolg
concluderen dat hij de Historie van Troyen en Alexanders Geesten, ondanks alle
fabeltjes die erin waren geslopen, toch nog de moeite waard achtte om ter hand
genomen te worden, maar het daarentegen betreurde dat de Graal/Merlijn ooit het
licht had gezien. Over dat werk lijkt hij zich geschaamd te hebben. Wellicht is het
dan ook precies dit werk dat hij in gedachten had wanneer hij in de Rijmbijbel bekende
zich in zijn jeugd besmet te hebben ‘in luegheliken saken / die mi die lichteit dede
maken / vander herten ende van den sinne / Ende die weerelike minne’ (Rijmbijbel,
vs. 71-74).
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Maerlants vertaling van de vier evangeliën
Theo Coun
In de proloog van zijn Rijmbijbel licht Maerlant de opzet van dat dichtwerk als volgt
toe: ‘Scolastica willic ontbinden / In dietsche word uten latine’ (21-22). Scolastica
is de verkorte titel van de Historia scholastica van Petrus Comestor, docent aan de
kathedraalschool van Troyes en vanaf ca. 1167/68 kanselier van de Notre Dame in
Parijs. Die Historia scholastica - toen Maerlant zijn Rijmbijbel dichtte bijna een
eeuw oud en intussen zeer populair geworden - was ‘een compendium van
bijbelwetenschap bestemd voor aankomende theologen’ (K. Goudriaan). De
onderzoekers die zich met de Rijmbijbel inlieten, zijn het erover eens dat Comestors
Scholastica de hoofdbron van Maerlants Rijmbijbel was, die hij met een beperkt
aantal andere teksten aanvulde. Maar in zijn bijdrage voor het Amsterdamse
Rijmbijbel-colloquium wees Frits van Oostrom al erop ‘dat terwijl de parabelen bij
Comestor steevast kort worden afgedaan, Maerlant ze in extenso navertelt’, m.a.w.
Maerlant zou voor de parabels uit het Nieuwe Testament dichter aansluiten bij de
evangeliën dan bij Comestor. Vooraleer ik daarop inga, is het nuttig eerst de inhoud
van de Rijmbijbel onder de loep te nemen.
De omvangrijke Rijmbijbel met zijn 34859 verzen volgens het Corpus-Gysseling
bevat de verhalende boeken van het Oude Testament (tot en met vs. 20926) en van
het Nieuwe Testament (20927-27081), alsook de verdere lotgevallen van het Joodse
volk tot 73 na Christus (27082-34859). Voor dat laatste stuk, dat bij Comestor
ontbreekt, gebruikte Maerlant de Latijnse vertaling De bello judaico van de Griekse
tekst die
Harmonie
Concordantie van inleiding
evangelisten

Comestor
-

Maerlant
20980-21011

en hun symbolen

-

21012-21018

Lucas' In principio 1

-

-

Aankondiging
Joannes' geboorte

2

1

21024-21061

Boodschap van
Gabriël

3

2

21062-21111

Maria bezoekt
Elisabeth

4

3

21112-21128

Canticum van
Maria

5

3

-

Joannes' geboorte
en besnijdenis

6

3

21129-21149

Canticum van
Zacharias

7

3

-

inleiding
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Stamtafel van Jezus 8

-

-

Boodschap van
engel aan Jozef

9

3

21150-21179

Volkstelling van
Augustus

10

4

21180-21211

Geboorte van
Christus

10

5

21212-21293

Boodschap van
10
engelen aan herders

6

21294-21315

Bezoek van de
herders aan Jezus

11

6

21316-21341

Besnijdenis van
Jezus

12

6

21342-21351

Opdracht in de
tempel

13

9

21452-21477

Profetie van Anna

14

9

21478-21481

Reis van de Drie
Koningen

15

7

21352-21378

Herodes
ondervraagt de
Koningen

15

7

21379-21406

Koningen bij Jezus 15

8

21407-21451

Boodschap van
engel aan Jozef

16

10

21501-21511

Herodes plant
kindermoord

-

10

21482-21500

Herodes moet naar de keizer

11

21512-21547

Herodes voert
kindermoord uit

11, 12

21548-21569

16

Flavius Josephus ca. 78 na Christus geschreven had. Een werk van bijna 35000 verzen
onderzoeken is zelfs voor een gedreven filoloog geen sinecure. Hoeft het ons dan te
verwonderen - maar dat illustreert ook ons beperkt en bijgevolg al te voorlopig inzicht
in Maerlants Rijmbijbel - dat de helft van de lezingen op het Amsterdamse
Rijmbijbel-colloquium alleen over het boek Genesis handelden? Daarom is het Nieuwe
Testament, dat tot nu toe minder belangstelling genoot, voorwerp van mijn bijdrage.
Voorafgegaan door een inleiding bevatten die verzen het verhaal van Jezus vanaf de
aankondiging van de geboorte van Joannes tot en met de hemelvaart. Omdat de vier
evangelisten niet allemaal dezelfde gebeurtenissen en bijzonderheden in dezelfde
chronologische orde verhalen, ontstond al in de zesde eeuw een Latijnse Vita Christi,
een doorlopend verhaal van Jezus' leven dat de gegevens van de vier evangelisten
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tot een geheel verwerkt. Die Vita Christi, ook evangeliënharmonie of diatessaron
genoemd, werd door Zacharias Chrysopolitanus in de twaalfde eeuw met commentaar
vermeerderd en beide, vita en commentaar, lagen aan de basis van
evangeliënharmonieën in de volkstaal. Zo bevat handschrift Stuttgart,
Württembergische Landesbibliothek Cod. theol. et philol. 8o 140, dat van 1332 dateert
en door J. Bergsma werd uitgegeven, een Middelnederlandse prozaharmonie.
In een tabel heb ik de inhoud van de hoofdstukjes uit de evangeliënharmonie van
Stuttgart opgenomen tot en met de kindermoord door Herodes; daarnaast verwijs ik
naar de
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overeenkomstige hoofdstukken bij Comestor en de verzen van Maerlant.
Uit die tabel blijkt dat Comestor op enkele afwijkingen na dezelfde volgorde als
de Stuttgartse harmonie heeft. Waar Comestor ervan afwijkt, volgt Maerlant de
Scholastica; dat is het geval voor de opdracht in de tempel en de profetie van Anna,
die Comestor na het bezoek van de Drie Koningen plaatst. Comestor heeft niet de
stamboom van Jezus opgenomen, Maerlant evenmin. Omdat Maerlant vooral een
verhaal (geeste, historie) wil schrijven, heeft hij de twee cantica wel vermeld, maar
niet vertaald: ‘Mettien maecte dar up der stad / Maria magnificat’ (21122-21123) en
‘Mettien lofdi [=loofde hij, nl. Zacharias] onsen here, / Die vader, ende maecte also
wel / Benedictus dominus deus ysrahel’ (21141-21143).
Volgt Maerlant voor de opeenvolging van de verhalen het stramien van Comestor,
dan blijkt toch al uit de eerste verzen van het Nieuwe Testament dat hij ook een
Latijnse evangeliënharmonie heeft geraadpleegd, nl. waar hij - afwijkend van
Comestor - de allegorische voorstelling van de vier evangelisten verklaart en erop
wijst dat hij een harmonie wil dichten:
Dese .iiij. heren die bescreven
Ons heren predeken ende sijn leven
Si bescrevent elc sijn deel
Dat willic al te gader [=samen] gheel
In eenen boec te gadre bringhen
Also alsi van sinen dinghen
Somwile dese sprac, somwile die gone (21012-21016)

Ongeveer dezelfde formulering treft men in de prozaharmonie aan: ‘ute alle den
ewangelien te rapene ende te gaderne ende ooc te gader te vougene’. Met Comestor
als ‘bron’ beschikte Maerlant voor het Nieuwe Testament weliswaar over een
handboek van bijbelwetenschap in harmonievorm, maar kon hij dat handboek ook
gebruiken om een harmonie in de volkstaal te dichten? Het antwoord is neen en de
verantwoording ervan is heel eenvoudig. Comestor schreef zijn Latijns werk uiteraard
voor een publiek dat Latijn kende en dat bijgevolg ook de Latijnse tekst van de
evangeliën kon lezen en begrijpen. Door het feit dat Maerlant die tekst vertaalde
(‘ontbinden’ en ik kom daarop nog terug), had hij een publiek op het oog dat die taal
niet begreep. Bijgevolg kon Maerlants Rijmbijbel-publiek ook niet de Latijnse
evangeliën lezen. In zijn onderzoek naar de Latijnse bronnen van de Rijmbijbel
formuleert Koen Goudriaan Maerlants opdracht als volgt: ‘Hoe bewerkt men een
wetenschappelijk studieboek tot een episch geschiedverhaal in de trant van de Historie
van Troyen of Alexanders geesten?’ M.i. liggen de zaken voor de Rijmbijbel toch
iets ingewikkelder. Toen Maerlant de Alexandreïs van Gautier de Châtillon in het
Diets bewerkte, leverde hij een zelfstandig werkstuk af. Maar in zijn Latijnse Historia
scholastica veronderstelde Comestor al voorkennis van het evangelieverhaal, die bij
Maerlants publiek of ontbrak of die hij niet wilde incalculeren. Ik illustreer dit met
een voorbeeld. Hoofstuk 57 van Comestor handelt over het verhaal van de lamme
(Lc 5,18-25; Mt 9,2-7 en Mc 2,3-12), die wegens plaatsgebrek door zijn begeleiders
met bed en al door het tegeldak voor Jezus' voeten werd neergelaten en daarna door
hem genezen. Dat hele verhaal wordt door Comestor herleid tot twee mededelingen:
dat Jezus een lamme, die door het tegeldak voor hem werd neergelaten, genas nadat
hij hem zijn zonden vergaf (‘Et sanavit paralyticum ante se demissum per tegulas,
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primo remittens peccata ejus’) en dat Jezus, omwille van de schriftgeleerden en
Farizeeën die dachten dat hij godslasterlijk sprak, de lamme gebood op te staan en
zijn bed op te nemen, waarna die opstond, het bed opnam en wegging (‘Et propter
Scribas, et Pharisaeos, qui putabant eum blasphemasse, dixit paralytico, ut surgeret,
et tolleret lectum suum. Et surrexit, et tulit, et abiit’). Maerlant daarentegen beschrijft
veel uitvoeriger die spectaculaire actie, die ik door de overeenkomstige tekst uit de
Stuttgartse harmonie (hoofdstuk 64) laat volgen:
(1) Ende doe hi dar die liede lerde,
Quamen daer liede, diene sochten,
Ende eenen iuchteghen [=door jicht verlamde] met hem brochten.
(2) Mar sine mochten niewer liden [=nergens leggen]
Van den volke in ghenre siden.
(3) Boven clommen si up thuus
Ende lietene vor die voete ihesus
Bi den latten nederward.
(4) Doe ihesus gheware ward
Hars gheloven, sprac hi tien stonden [=op dat ogenblik]:
Sone, ghelove, dine sonden
Die sijn dan vergheven di (22925-22936)

(1) Ende al dar quamen si viere [nl. de vier dragers] ende brachten enen gedragen
up een dragebedde, die alle sine lede verloren hadden van den fledersine [=jicht].
(2) Ende doe si quamen toten huse dar Jhesus in was, so en mochten si den sieken
niet in dat huus gebringen dor dat gedranc des volx, dat omtrent dat huus was. (3)
Doe clommen si up dat huus, ende dor dat dac des huus, so lieten sine neder metten
dragebedde vor Jhesum dar hi sat. (4) Ende doe Jhesus sach hare gelove, doe sprac
hi toten sieken: Sone, getroste di, dine sonden sijn di vergeven.
Vergelijking van de Rijmbijbel met Comestor en de Stuttgartse harmonie maakt
duidelijk dat Maerlant zijn verhaal van de genezing van die lamme, zoals het hier
voorligt, niet zó kon schrijven met behulp van Comestor, wel met behulp van de vier
evangeliën of een Latijnse harmonie. En dergelijke voorbeelden zijn legio, maar ik
moet me beperken. Wanneer Comester in hoofdstuk 48 de bergrede behandelt (Mt
5,1-12 en Lc 6,17-23) stopt hij na de eerste zaligspreking met ‘etcetera’ om vervolgens
de rest van het hoofdstuk te wijden aan de verschillen die in dit verhaal bij Mattheus
en Lucas opduiken. Maerlant daarentegen verwijst voor zijn tekst alleen naar Mattheus
(‘Dus scrivet mateus terre steden / Ende leerdem
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.viii. salicheden’), kan dan stilzwijgend over de verschillen heenglijden en geeft
vervolgens de volledige vertaling van de acht zaligsprekingen (22668-22699). Ik
had mijn verhaal trouwens al bij het eerste hoofdstukje van Comester met de
aankondiging van de geboorte van Joannes kunnen beginnen. Dat Zacharias schrok
bij de verschijning van de engel en dat die hem geruststelde (21038-21041), vindt
men niet bij Comestor. Waar die laatste alleen meedeelt dat de engel de naam noemde
- zonder die te vermelden - en dat het kind als volwassene in onthouding zou leven
sluit Maerlant aan bij Lucas (1,13-15: ‘et vocabis nomen eius Ioannem’ 21043, ‘et
multi in navitate eius gaudebunt’ 21044-21045, ‘vinum et siceram non bibet’ 21047,
‘et Spiritu Sancto replebitur’ 21046):
Jan so saelt heten te waren
Alst werd gheboren in dien tiden

Sullen vele liede verbliden
Die heleghe gheest sal in hem sijn
Het ne sal drinken ceser no wijn (21043-21047)

Bovendien komt de vermelding van die zaligspreking door de engel bij Comestor
pas na de mededeling dat Zacharias tot na de geboorte stom zal blijven. Maerlant
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heeft hier dus ook Comestors volgorde binnen eenzelfde verhaal aan die van Lucas
aangepast.
Wie Maerlants bewerking en Comestors Latijnse tekst voor heel het Nieuwe
Testament systematisch vergelijkt, stelt vast dat Maerlant de Scholastica hoofdzakelijk
beschouwde als een geraamte maar dat het vlees en de aankleding afkomstig zijn uit
de Vulgaat en/of een Latijnse evangeliënharmonie. Voor het Nieuwe Testament kan
bijgevolg Comestor bezwaarlijk als de hoofdbron van Maerlants Rijmbijbel gelden.
Maerlant maakt trouwens in het Nieuwe Testament een ander
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onderscheid dan in het Oude. In het Oude Testament duidt Maerlant met de begrippen
‘geeste’ en ‘ystorie’ de verhalende lijn binnen zijn werk aan. In het Nieuwe Testament
echter staat historie voor Comestor en evangelie voor de Vulgaat of een
evangeliënharmonie. Maerlant verhaalt hoe de profeet Jeremias al de kindermoord
voorspelde: ‘Dit vorseide jeremias / Langhe ende menech jaer te voren / als wi in de
ewangelie horen’ en dan gaat hij verder: ‘Hier moetic de ewangelie laten / Ende
volghen der ystorien straten / Die ons bescrivet hoe ons here / Up herodes dit wrac
sere’ (21567-21573). En dan vertaalt hij de lange uitweiding (hoofdstukken 13-22)
van Comestor over de latere lotgevallen van Herodes en zijn kinderen, die als een
goddelijke straf voor de kindermoord worden beschouwd. Vanaf vers 21934 neemt
Maerlant hoofdstuk 29 van Comestor over; het bevat het getuigenis van Flavius
Josephus over Jezus. Maerlant beëindigt die excursus met de woorden: ‘Wi laten
van hem ende scriven vord / Der elegher ewangelien word / Dus seghet lucas
openbare’ (21960-21963), waarna de episode over het doopsel door Joannes in de
woestijn volgt.
Uit het voorgaande blijkt ook dat wanneer Comestor andere dan bijbelse verhalen
biedt, Maerlant die wel overgenomen heeft. Maar wat gebeurt er dan met Comestors
uitvoerig commentaar bij de bijbel? Ook dat wordt door Maerlant meestal weggelaten,
en waar hij een enkele keer iets overneemt, gaat het niet om belangrijke exegese.
Dat is het geval bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. De leerlingen hadden voordien
een ezelin en haar jong voor Jezus gehaald. In navolging van Comester (hoofdstuk
117) schrijft Maerlant dat volgens Marcus, Lucas en Joannes Jezus op de ezelin zat,
volgens Mattheus op de ezelin én het jong en volgens de profeet Zacharias alleen op
het jong. Maerlant neemt dan de - nogal lachwekkende - oplossing van Comestor
over: ‘Ende ic wane dat hi teersten sat / Up jonc ende up die moeder na dat’
(25024-25025). Ook de talrijke toevoegingen (additiones) op het einde van elk
hoofdstuk van Comester worden door Maerlant weggesnoeid. Behalve wanneer ze
iets meedelen dat de aandacht of nieuwsgierigheid van zijn publiek kan op peil
houden, zoals de latere lotgevallen van de voorhuid na Jezus' besnijdenis (Comestor
hoofdstuk 2, additio 2): die zou door een engel naar Karel de Grote zijn gebracht,
die ze meenam naar Aken en in Maerlants tijd zou ze in Antwerpen berusten:
Die besnidenesse van onsen here
Was coninc carle dor sijn eere
Van den ingle ghebrocht.
Dit lasic dar ict hebbe besocht.
Ende hi brocht dar na taken.
Nu seghemen in waren saken
Dat soe tote andwarpen es;
Dar toghemense, dies sijt ghewes (21344-21351).

Deze verhalen van de ezelin en de voorhuid schijnen te bevestigen wat Frits van
Oostrom al vermoedde, nl. dat Maerlant er lijkt ‘van uit te gaan dat zijn publiek op
de hoogte is van de hoofdmomenten uit Jezus' leven, maar voor het overige nog van
weinig weet’. Om Maerlants Rijmbijbel te begrijpen, moet men dat werk situeren
binnen Maerlants oeuvre en binnen de Middelnederlandse bijbelvertalingen. Een
decennium na de voltooiing van de Rijmbijbel dichtte Maerlant de Spiegel Historiael.
Daarin wordt de genezing van de lamme even bondig behandeld als bij Comestor:
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Doe lietmen eenen juchtegen neder
Dordie latten voer sine voeten;
Dien gaf hi sijns evels boete,
Ende verliet hem sine sonden (1ste partie, bk. 7, cap. 10, vs. 42-45).

De acht zaligsprekingen van de bergrede worden evenmin in extenso vermeld:
Hem [=de apostels] entien volke datter coemt
Maecti een sermoen daer ter steden,
Ende leerdem VIII salicheden,
Dats VIII pointe, dat hise houde,
Wie so heilech wesen woude (1ste partie, bk. 7, cap. 9, vs. 54-58).

Was het publiek waarvoor Maerlant zijn Rijmbijbel schreef dan van een lager (bijbels)
niveau dan dat van zijn Spiegel historiael? Blijkbaar niet, want omdat hij voordien
uitvoerig de bijbel vertaald had en omdat die vertaling een grote verspreiding kende,
kon hij de behandeling van de bijbelse stof in de Spiegel historiael tot een minimum
beperken, zoals hij daarin zelf meedeelt:
Der Bybelen jeesten, sonder waen,
Willic lidelijc overgaen,
Omme dat icse over waer,
Leden es wel xiii jaer,
Dichte in Scolastica,
Dat gespreet es verre ende na

En daarmee bevond zich Maerlant tegenover zijn Diets publiek in dezelfde positie
als Comestor tegenover zijn Latijnse studenten. Had Maerlant niet eerst de Rijmbijbel
gedicht, dan had hij de behandeling van de bijbelse geschiedenis in zijn Spiegel
historiael heel wat moeten uitbreiden.
Maar hoe groot was dan de bijbelkennis van een Latijnonkundige leek in de
dertiende eeuw? Het is duidelijk dat zijn kennis van de bijbel recht evenredig was
met de ‘verklaring’ van de evangelieperikopen uit de misliturgie door de
geestelijkheid. Het Latijnse werkwoord voor ‘verklaren’ is ‘exponere’ en er zijn
enkele interessante voorbeelden hoe men dat werkwoord in de dertiende eeuw
interpreteerde. In 1236 zegelt de bisschop van Doornik een Latijnse oorkonde waarin
hij aan de leprozerie van Gent enkele bijkomende voorwaarden oplegt en voor het
overige hun oudere (Latijnse) statuten goedkeurt. Kort na 1236 worden oorkonde en
statuten in het
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Middelnederlands vertaalt en Gysseling heeft die vertaling in zijn Corpus opgenomen.
In de Latijnse tekst komen een aantal vormen van ‘exponere’ en van de afleidingen
‘expositio’ en ‘expositor’ voor die in het Middelnederlands vertaald worden door
‘in diedsch lesen’, ‘de lesere’, ‘lesen’. Ook Maerlants ‘ontbinden’ betekent niet alleen
‘verklaren=exponere’ maar eveneens ‘vertalen’. Zo schrijft hij in zijn Rijmbijbel:
‘Na die word so seide die gone / Alwaer alsi ontbonden sijn / Uten ebreuscen in
latijn’ (15507-15509). In de dertiende eeuw werd bijgevolg ‘het Latijn aan illiterati
verklaren’ geïnterpreteerd als ‘aan illiterati een vertaling voorlezen’. Welk is het
belang van deze voorbeelden?
Ongeveer gelijktijdig met deze bijdrage verschijnt een artikel waarin ik probeer
duidelijk te maken dat vóór Maerlant al de vier evangeliën in het Middelnederlands
werden vertaald en dat daarmee een prozaharmonie werd samengesteld, waarvan het
Stuttgartse handschrift een jongere getuige is. Zowel die vertaling van de vier
evangeliën als de harmonie waren bestemd voor priesters om aan het volk in hun
preek de evangelieperikoop in de volkstaal te verklaren. Precies in de tweede helft
van de dertiende eeuw ontstaat er een grotere druk op de parochiegeestelijkheid om
hun preken beter te verzorgen. Tussen 1219 en het begin van de 14de eeuw werden
in de custodieën Vlaanderen, Artezië, Luik, Brabant, Holland en Deventer niet minder
dan 36 minderbroederskloosters gesticht. Zij lieten zich vooral in met volksprediking.
Hun concurrentie was voor de seculiere geestelijkheid zo groot dat in Frankrijk
Robert de Sorbonne al in 1257 een college voor armere studenten stichtte om meer
seculiere predikanten te recruteren en zo weerwerk aan de minderbroeders te bieden.
Maerlants sympathie voor de minderbroeders is bekend, niet alleen door zijn Leven
van Sint Franciscus maar ook in zijn Rijmbijbel waarin hij - m.i. niet toevallig - de
directieven die Jezus aan zijn apostelen geeft die hij op prediking uitstuurt, vergelijkt
met de Regel die Franciscus aan zijn minderbroeders meegaf: ‘Na dese ewangelie
dede / Fransois sine reghele maken / So hi naest mochte in allen saken’ (22771-2273).
Maerlants ‘scolastica ontbinden’ sluit perfect aan bij die door minderbroeders
gestuwde beweging om door prediking het evangelie aan leken te verklaren. Het
berijmde Nieuwe Testament voor leken in de Rijmbijbel is in feite een tegenhanger
van de Middelnederlandse prozaharmonie voor geestelijken. Daarom sluit hij heel
dicht aan bij de vulgaat en het diatessaron en leverde hem Comestor slechts het
geraamte.
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wij huldigen / wij gedenken
Kunstschilder
H. Gilbert Creytens 80

Hubert Gilbert Creytens werd geboren in Wingene op 10.10.13. Zijn vader was
huisschilder. Gilbert begon zijn kunstopleiding in de gemeentelijke tekenschool van
Wingene van 1925 tot 1929, waar hij les kreeg van Van Walleghem en Victor Bogaert.
In 1929 trok hij naar Sint-Lucas Gent, maar in 1933 moest hij door ziekte van vader
zijn studie voorlopig stopzetten om thuis het schildersbedrijf te runnen. Tussendoor
volgde hij nog één jaar de Hoge Schildersschool Van Der Kelen in Brussel en behaalde
er in het schooljaar 1933-34 de Gouden Medaille. In die periode benutte Gilbert zijn
vrije tijd om lessen te volgen in de avondacademie van Sint-Gillis. Terwijl hij in het
ouderlijke schildersbedrijf werkzaam was, vervolmaakte hij zijn opleiding met twee
jaar avondschool (figuurtekenen) in de Tekenacademie van Tielt. Na de
oorlogsperikelen, waardoor Gilbert o.m. in Duitsland verplicht te werk gesteld werd
en ook ‘ondergedoken’ moest leven, werd hij tot leraar schaduwtekenen, glaswerk,
schilderen en pasteltekenen aangesteld aan de Tekenschool van Wingene, een taak
die hij bleef waarnemen tot zijn opruststelling in 1978. Gedurende deze ‘rustperiode’
ontketende Gilbert op kunstgebied toch een grote activiteit. Hij werd medestichter
van de Wingense Kunstkring ‘Wenghina’ en bleef er tot 1989 de bezielende voorzitter
van: iedere week werd op maandagavond door een talrijke groep geïnteresseerde
kunstliefhebbers onder zijn leiding theoretische en praktische kennis opgedaan. Niet
alleen zijn voorbeeld, maar ook zijn informatie bij de diverse schilderstechnieken
stimuleerden de cursisten geweldig. Gerenommeerde kunstenaars werden uitgenodigd
en Gilbert organiseerde tevens talrijke bezoeken aan kunsttentoonstellingen. Door
middel van een jaarlijkse groepstentoonstelling zette hij de cursisten ertoe aan de
confrontatie met het publiek aan te gaan. Tussendoor werkte hij zelf een groot oeuvre
bij elkaar in zeer diverse technieken, hoewel pastel zijn voorkeur wegdraagt. Zijn
succesvol werk als restaurateur van schilderijen en beelden mag hier zeker niet
onvermeld blijven (o.m. de kruisweg in de kerk van Moerkerke, Sint-Baafs-Vijve
en Wingene). Om hem met zijn tachtigste verjaardag te huldigen organiseerde ‘zijn’
kunstkring - gedurende de 16e Groepstentoonstelling van begin september - een
retrospectieve van zijn werk. Nog vele gezonde en actieve jaren toegewenst.
(Beernemstraat 53, 8750 Wingene).
Guido Lams

Kunstschilder
Pierre Hendrix 80
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Foto: Dirk Logghe

Enige tijd geleden heb ik uren rondgekeken in het ‘muzenbezocht’ huis van Pierre
Hendrix: wat ik daar zag - in het atelier op de hoge zolder en de verschillende kamers
boven en beneden - was véél meer dan wat op een tentoonstelling kan getoond
worden. Het gaf me een overzicht van een artistiek bézig leven dat al op zijn
veertiende jaar is begonnen. Maar op dat bestaan voor de kunst werd reeds eerder in
‘Vlaanderen’ ingegaan (zie nr. 200). Pierre Hendrix, die ook stillevens, bloemstukken
en interieurs schilderde, kan men toch vooral typeren als landschapsschilder en
portrettist. Het landschap zoekt hij nooit ver van huis: hij vindt het vlakbij, het omringt
hem, hij observeert het vanuit zijn woning. Hij schildert wat gebleven is of wat hij
zich herinnert en wil bewaren. Hij maakt de dingen herkenbaar ànders en nieuw,
door ze met liefhebbende ogen te bekijken. Dan is niets meer echt lelijk, ook niet de
twee onderwerpen die hij bij herhaling heeft geschilderd: de achterkant van huizenrijen
en flatgebouwen én de beveiligde spoorwegovergangen (met rails, seinarmen, wissels
en knipperlichten). De kunstenaar registreert een en ander niet zomaar; hij interpreteert
‘het uitzicht der dingen’ door kleine compositorische ingrepen én vooral door een
gevoelige kleurbehandeling. Als portrettist geniet Pierre Hendrix een terechte faam.
Wanneer hij voor ‘zijn model’ zit, probeert hij de innerlijkheid van de geportretteerde
weer te geven, zijn aard en karakter, zijn ‘persoonlijkheid’. Dit soort portretten, dat
het ‘unieke’ van iemand weergeeft, toont ook véél van de portretschilder zelf. Om
het even of het een opdracht betreft of een vrije keuze (de prachtige portretten van
zijn kinderen bv.), Hendrix schildert met dezelfde ernst, toewijding en talent. Nooit
‘afstandelijk’ als wie enkel op zijn techniek drijft; altijd totaal. Graag wensen we
hem nog vele gezonde én actieve jaren toe! (Groenenborgerlaan 103, 2610 Wilrijk)
Anton van Wilderode

Kunstschilder
Laurent Janda 80
Geboren te Wetteren in 1913 doorliep hij er de tekenschool en de Academie voor
Schone Kunsten te Gent in de afdelingen tekenen levend model, schilderen en etsen.
Vanaf 1932 werd hij leerling aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te
Antwerpen in de ateliers figuurschilderen onder de leiding van Baron Isidoor Opsomer
en promoveerde er in 1937 tot laureaat. Hij volgde er tevens de cursus steendruk.
Hij vervolmaakte zich in de glazenierskunst (1953-54) aan het Instituut
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voor Kunstambachten te Antwerpen en werd met de gouden medaille bekroond
tijdens de Expo 1958. Deze hele leer- en groeiperiode betekende een hard gevecht
om de verovering van kundigheden, diploma's, enz... Met een Spartaanse inzet werd
zijn karakter gesterkt, de geest verrijkt. Een dichterlijk expressionisme baande zich
na zijn studietijd weldra een weg in zijn figuren en landschappen. Even voor 1960
triomfeerde de abstraherende lijn in het brandglas. Exotische thema's en figuren
dringen daarna geleidelijk door in de schilderijen. Felle zuiderse (Afrikaanse en
Oosterse) kleuren verdringen nu het lineaire. Het zijn composities geworden die
picturaal en structureel flink overkomen. Als huidig ere-leraar Plastische Kunsten
kijkt L. Janda terug op een kaleidoscoop van onderscheidingen. Gedurende 40 jaar
(1937-77) wist hij zijn kunstinzicht en praktijk te integreren in het programma voor
de artistieke, wetenschappelijke en kunsthistorische opleiding van
humanioraleerlingen. ‘Leven is groeien’ zegt L. Janda. Elk levensmoment is derhalve
de som van de verworvenheden, denkprocessen, verlangen en heimwee naar het
schone. De woorden door Guy Joris geschreven naar aanleiding van een vorige
huldiging blijven actueel: ‘zijn zwerftocht, zijn odyssee gaat overminderd door’. Het
gemeentebestuur van Wetteren bracht Laurent Janda tijdens een tentoonstelling van
6 tot 16 augustus een passende hulde. (Massemsesteenweg 74, 9230 Wetteren)
Erik Janda

Gerda van Erkel
Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 1993

Foto: Michel Vanneuville

Met vreugde hebben we de bekroning van Gerda van Erkel (o1954) met de Prijs
Knokke-Heist voor het Beste Jeugdboek begroet! De prijs die thans 250.000 fr.
bedraagt, is niet alleen de grootste jeugdmanuscriptenprijs van het hele Nederlandse
taalgebied, maar tevens de grootste Vlaamse jeugdboekenprijs die zelfs de
Driejaarlijkse Staatsprijs overtreft. Hiermee plaatst Gerda van Erkel de vierde literaire
bekroning op haar palmares en dit in minder dan tien jaar. Het begon reeds in 1984
toen ze de John Flandersprijs verwierf voor haar jeugdboek ‘De grote honger’. Het
jaar daarop sleepte ze de Emiel Vliebergh-prijs in de wacht voor haar roman
‘Thuiskomen in Comboucrou’ en in 1986 bekroonde de provincie Antwerpen haar
met de literatuurprijs voor haar historische jeugdroman ‘Tussen twee oevers’. De
Prijs Knokke-Heist nu viel haar te beurt voor haar jeugdroman ‘Zes maal één is
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zeven’. Haar inzending werd zo maar eventjes uit 68 ingezonden manuscripten
verkozen. Zo vult Gerda van Erkel de rij van bekende jeugdschrijvers aan die in het
verleden dezelfde prijs ontvingen: René Struelens, René Swartenbroeckx, Mireille
Cottenjé, Henri van Daele, Denise de Veylder, Teresa van Marcke, Wim Daems en
Walter Gansemans. Tot de jury behoorden o.m. vier deskundigen uit de wereld van
het jeugdboek: Rita Ghesquiere, professor ‘jeugdliteratuur’ aan de KUL, Herman de
Graef, recensent voor Jeugdboekengids, Herman Verschuren, hoofdredacteur van
‘Leesgoed’ (Nederlands tijdschrift voor jeugdliteratuur) en Chris Versteylen, hoofd
Jeugdboeken van de Centrale Openbare Bibliotheek van Antwerpen. ‘Zes maal één
is zeven’ verhaalt de belevenissen van drie meisjes en drie jongens die totaal vreemd
voor elkaar met elkaar zullen moeten leren leven: ze hebben alle zes geopteerd om
in te gaan op het voorstel van de jeugdrechter door wie ze veroordeeld werden, om
een kamp in de Ardennen mee te maken als alternatieve straf. Het boek werd door
de jury o.m. bekroond omwille van de sterke psychologische onderbouw, de
vlotlopende verhaalstructuur met een steeds toenemende spanning, de goed getekende
karakters, waarbij de problemen van racisme en integratie niet uit de weg worden
gegaan. Ook de weergave van de gevoelens van de jongvolwassen hoofdfiguren die
van aanvankelijke afstandelijkheid groeien tot solidariteit en respect voor elkaar
wordt als waarachtig ervaren. Deze jeugdroman wordt in het najaar door het
Davidsfonds/Infodok - samen met het Cultureel Centrum Knokke-Heist organisator
van de prijs - gepubliceerd. (Te Boelaerelei 160, 2140 Borgerhout)
Robert Declerck

In Memoriam
Cecile Lauwerijssen
Kunstschilderes

Juffrouw Cecile Lauwerijssen werd geboren in Antwerpen op 7 maart 1903 en
overleed op 8 augustus 1992 in de H. Hartkliniek in Eeklo. Mevrouw Philomena
Lauwerijssen, haar tweelingzus, bleef alleen achter en kan het overlijden van hier
lieve zus moeilijk verwerken, zodat de nu 90-jarige kunstenares met haar gezondheid
sukkelt. Mede daardoor verschijnt dit In Memoriam-artikel voor zus Cecile zo laat.
Cecile was een eenvoudige, edelmoedige, kunstminnende vrouw, die steeds sterk
geboeid werd door de natuur. Ze kon zo verrukt in bewondering staan voor de
schoonheid van bloemen en bloeiende bomen, dat ze die schilderde op een manier,
waardoor ze ‘echt’ waren. Cecile had een scherpe opmerkingsgeest met grote zin
voor eenvoud in de realiteit. Als jong meisje was ze leerlinge van de bekende
aquarellisten Maurice Felbier en Aloïs De Laet. Bij hen leerde ze de zacht-tere manier
van de pasteltechniek. Haar voorkeur ging ongetwijfeld uit naar het vereeuwigen
van bloemen (margrieten, kerstrozen, asters, anemonen ...), waarmee ze prachtige
juweeltjes schiep op doek. Ze schilderde zorgvuldig, langzaam, echt natuurgetrouw.
Bij haar lag niet het gewin voorop, wel in tegendeel. Veel van haar werken werden
aan vrienden of voor liefdadigheidsdoeleinden weggeschonken. Moed en naastenliefde
typeerden deze fijnzinnige kunstenares. Het laatste levensjaar werd echter stilaan
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een aftakelen van haar gezondheid. Maar ze bleef van bloemen houden en een tuiltje
vergeet-mij-nietjes, viooltjes of madeliefjes deed haar intens genieten, een emotie
die in de meeste van haar bloemstukken te bekennen valt (Ketterijstraat 32, 9988
Watervliet).
Angèle De Wilde
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Fernand Florizoone en Chris Torfs
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan:
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 Tielt. Behalve naar de gevestigde namen gaat de aandacht in het bijzonder
naar nieuw en creatief talent. Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift
(tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres.
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.

Met elke voetstap
Voor Sebastiaan
Ik loop in Sint-Martens-Latem rond, zoek de
bomen van Albijn Van den Abeele. Tractoren
rijden over de akkers met duiven erin. Lijsters
stoten het hout uit hun stem. De zeilen opgerold
als lichamen die slapen. In de opstekende wind
een waterhoen duikt onder, beroert het water.
In de droge weide kan ik een goede zitplaats vinden;
er staan drie paarden in van onschatbare waarde.
Ik lees in een oud boek dat de zomer mee
uit mocht, leg de handen alsof ze moeten drijven.
Met spons en water hangen de vrouwen in de open ramen.
Hier hebben zij gewerkt, hier hebben zij geleefd:
Gust De Smet, de beide Van de Woestijnes en Servaes.
Ik druk de dorpelingen en de andere dichters de
hand, schrijf de naam Sebastiaan op de boerderijen,
spreek woorden uit, bijna moederlijk van schoonheid.
Gust Vermeille

De eerste dag
De felle kleuren
die over onze nacht
hun gloed verspreidden
verdwenen
toen de sterren terugkeerden
en wij, het laatste hemellichaam
aan dit magisch spel verbonden,
schitterden nog even mee.
Was 't dit te heldere wit
dat ons zo vroeg scheidde?
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Nu je lezend bent opgeborgen
weet ik waar jouw wereld
ligt afgeschermd van de mijne,
in het universum
van een ander verhaal.
Hannie Rouweler

Gedichten over het achterland
Achter de duinenrij
ligt dromend
het achterland,
met stapelwolken, wit en lui
drijvend.
Langsheen zware, paarse luchten
Langs waar winden waaien,
over vers geploegd veld
in voren
Hier heersen nog kraaien,
karresporen en koren,
stil ruisend in de zomerzon
als in een eenvoudige strofe
van het avondlied.
In dit achterland,
ligt zilte zee,
achter het wakend spoor
van vissers vroeger.
Nu zijn het scharen fietsers,
die grensoverschrijdend
het achterland doorkruisen,
tussen sneeuwwitte wolken
en vuil-wit gevlekt vee.
Het land achter Damme
ligt stil,
de polders ruig,
woest van geul en gronden
waait ginds het zaad
de beemden in,
De geknotte bomen,
knoestig als oude mannen
Gebogen en met klaprozen
vrolijk groeiend
in de kruin.
Renée Van Hekken
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Bezoek
(voor Christine Guirlande)
Die dag dat ik je thuis bezocht,
voor 't eerst de tuinlaan inreed,
mijn auto naast een boom parkeerde
die mij aan leed herinnerde,
mijn keel: één grote krop.
Maar er was meer
dan die japanse kerselaar
die op ons beider leven leek,
té vroeg vervroren dahlia's:
het was pas half oktober.
Maar binnen hing de geur
van vers gebakken appeltaart.
We proefden suiker en kaneel.
We dronken sap van eikelnoot.
Je liet me beelden zien:
gezichten, bloemen, bomen.
Niets schenk ik weg, zei je,
ik kan niet scheiden van de dingen
die ik getekend heb.
Maar je lei zacht en traag
een kleine ruiker in mijn hand.
Je zei: ‘dit is de grote klis’,
..of is het kleefkruid, dacht ik.
Ik reed naar huis met aan mijn zij
een tekening, een blad papier
dat naar me schoof in elke bocht,
maar stil lag op de rechte baan
nadat mijn hand het zacht beroerde.
Vriendin, zei ik, vriendin.
De weg kreeg glans.
Er woei een herfstblad op de ruit.
Iris Van de Casteele

Tastbare afwezigheid
tentativa sensacionista
Zoals het parfum van een vrouw
als nagelaten leegte
kamers bevolkt en ontvolkt
zoals muurvocht
van het weerloze oog
de dunne wanden weekt
zoals in de trommelholte
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een schreeuw van stilte
de weerbaarheid breekt
zo tastbaar
is afwezigheid.
Germain Droogenbroodt

Weet je nog de tijd...
e dei laghi della tue labbre mi lasciavi bebere...
Weet je nog de tijd, toen wij blootsvoets
in het lustoord der verliefden stoeiden
je aan mijn lippen hing van dichter
troubadour en zelfbewust profeet
die Eichendorff en Goethe declameerde
exotische verzen, die je niet eens begreep
maar die naar wilde bloesems geurden
aan de oever van de tijd
die even stilstond
als de zomerzon in haar verrimpeld gelaat
een glimlach spiegelde
toen ik van je lippen
het woelendste water nam.
Germain Droogenbroodt
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar: Robert Declerck Verbondssecretaris
C.V.K.V. ‘Ter Hoogserleie’ Hondstraat 6, 8700 Tielt

Statutaire algemene ledenvergadering van het C.V.K.V. Zondag 13 juni
1993 in Aalst
‘Hartelijk dank, we zijn er graag bij geweest!’
‘De mooiste Jaarvergadering van de laatste jaren.’
‘Bedankt, we komen volgend jaar zeker terug!’
‘Het was aangenaam met zo vele vrienden weer eens samen te zijn.’
‘Vooral de H. Mis met de homilie van de Bisschop en het gezang van het koor
heeft ons aangesproken...’
Een paar reacties bij het afscheidnemen. Het bestuur van de Afdeling
Oost-Vlaanderen - in casu Patrick Lateur, de voorzitter - mag fier zijn met het
welslagen van de jaarvergadering en we willen hem dan ook in naam van vele
C.V.K.V.-leden hartelijk feliciteren.
Het begon al vanaf 10 uur toen de eerste C.V.K.V.-leden zich aanmeldden in het
Kasteel de Rozerie. Om 10.30 u ging Mgr. A. Luysterman, geassisteerd door de
EE.HH. Anton van Wilderode en Michael Ghys, voor in de Eucharistieviering.
Achterin het (té) kleine kasteelkapelletje (heel wat bezoekers moesten plaatsnemen
in het aangrenzende salon) had de Cappella Collegii Alostani post gevat en luisterde
sfeervol o.l.v. Gaston De Cock (lid van de Raad van Bestuur van het C.V.K.V. en
van de Redactie van ‘Vlaanderen’) de mis op. Mgr. A. Luysterman hield een homilie
die het hart van de aanwezige leden-kunstenaars raakte. Hij formuleerde een aantal
indringende gedachten bij het evangelie van Matthëus 9, 36-10, 8, waarvan we de
essentie hier graag afdrukken:
Jezus geeft in de evangelietekst van vandaag aan zijn leerlingen opdracht zieken te
genezen en onreine geesten uit te drijven. We zouden die opdracht naar ons toe
kunnen vertalen. Met welke kwalen strijden de mensen vandaag? Met de ziekten van
hun lichaam natuurlijk. Maar evenzeer met die van hart, ziel en geest. Ze kunnen
niet liefhebben of men houdt

Mgr. A. Luysterman, Bisschop van Gent, ging voor in de Eucharistieviering. (Foto: C.V.K.V.)

niet van hen. Ze willen goede mensen zijn en het kwaad overmant hen. Ze voelen
zich schuldig en zijn op zoek naar vergeving. Ze stellen zich vragen over de betekenis
van prestaties en genietingen. Ze zijn op zoek naar waarheid en zinvol leven en stoten
op enorme problemen. Ze trachten te ontsnappen uit angst en eenzaamheid.
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Uit die ziekten en onreinheden van hart, ziel en geest kunnen kunstenaars de mensen
helpen bevrijden. De schoonheid brengt al uit zichzelf tot rust. Ze maakt rein. We
kunnen zeggen dat ze hart, ziel en geest van de mens geneest. Dat is al zo voor de
schoonheid van de natuur. Maar in de kunst kunnen we meer. We kunnen een
schoonheid scheppen die een doelgerichte boodschap overbrengt en het verlangen
van mensen naar liefde, vriendschap, hoogstaande ethiek, vergeving, grootheid en
zinvolheid tegemoet treedt.
In dezelfde tekst zegt Jezus dat de oogst groot is, maar het aantal arbeiders klein.
Dat is bijvoorbeeld zo voor de schepping en de verspreiding van kunst. We leven in
een samenleving waarin de mensen steeds meer vrije tijd krijgen. Men had kunnen
verwachten dat dit aanleiding zou geven tot humanisering van de maatschappij en
onder meer ook tot democratisering van het genieten van kunst. En tot verdieping
van de kunstprestaties. En tot toename van het aantal begaafden dat actief kunst zou
gaan beoefenen. Daar is weinig van te merken. De vrije tijd wordt grotendeels
ingenomen door verveling en amusement.
Wat zouden kunstenaars kunnen doen? Voor mezelf verdeel ik hen graag in vier
categorieën. Voor sommigen is wat ze doen voornamelijk spel, voor anderen arbeid,
voor een derde groep is het vlucht, protest en afwending van de samenleving, voor
de vierde groep is het zinzoeking, bewondering en toewending tot de wereld. Voor
de meesten is het wellicht van dat alles iets. Het aspect zinzoeking, bewondering en
toewending tot de wereld kan mensen helpen om hun leven niet enkel schoner, maar
ook edeler en dieper te maken.
Ten slotte zegt Jezus aan zijn leerlingen: om niets hebt ge gekregen, om niets moet
ge geven. En ook die gedachte inspireerde mij voor een woord tot u allen. We hebben
inderdaad om niets gekregen. We scheppen niet in de eigenlijke zin van het woord.
We brengen niet voort uit het niets. We verbinden op originele wijze een aantal
elementen die al bestonden en die we kennen. Daarom is algemene cultuur zo
belangrijk voor een kunstenaar. Hoe meer hij kent en in zich opgenomen heeft, hoe
meer kans er is dat hij die dingen op de goede wijze verbindt tot nieuwe kunst. Wat
tot stand kwam is deels gekregen, deels geschapen.
Wij moeten dan ook om niets kunnen geven. Onze kunst moet het verleden gedenken,
het heden duiden en de toekomst richten. Dat deden en doen de grote kunstenaars.
Maar kunstenaars kunnen ook grote pedagogen zijn en mensen
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Jaarvergadering 1993: niet alle aanwezigen kregen een plaatsje op de groepsfoto! (Foto: C.V.K.V.)

binnenleiden in de gedachten die ze verkondigen en in de genieting van al het schone.
Dan ook geven ze om niets zoals ze om niets kregen.
Mgr. A. Luysterman
Bisschop van Gent
Aan het Memento werd gebeden voor de sedert de vorige jaarvergadering overleden
C.V.K.V.-leden:
André Demedts, Kortrijk: ere-deken C.V.K.V.; de letterkundigen René Turkry,
Berchem; Maria Vlamijnck, Koksijde; de musici Jozef Jan Feyen, Wolvertem; Albert
François, Waregem en Paul Jan Van Crombruggen, Wilrijk; de beeldende kunstenaars
Achiel Beckers, Dendermonde; Jeannine Behaeghel, Brugge; Denis Dolphyn,
Antwerpen; Mariette Jacops, Edegem; Cecile Lauwerijssen, Watervliet; Donaat
Snijders, Maaseik; Fons Stels, Bunsbeek en Miel Verlinde, Assebroek. Na de mis
werd in het zonnig weer buiten het aperitief aangeboden en kwamen de
vriendengesprekken voor goed los. Met het programmaverloop voor ogen werd om
12 uur gestart met de eigenlijke Statutaire Vergadering. Gedeputeerde voor de
Provincie West-Vlaanderen Werner Vens, voorzitter van het C.V.K.V., stelde in
naam van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering voor de uittredende
leden van de Raad van Beheer opnieuw in hun mandaat te bekrachtigen, wat door
de vergadering ook spontaan gebeurde. Zo werden Luc Daems, Luc Demeester, Gust
Keersmaekers, Karel van Deuren en Anton van Wilderode opnieuw lid van de Raad
van Beheer.
Adiel Van Daele, penningmeester van het C.V.K.V., gaf nadien verslag van de
financiële activiteiten van het vorige werkjaar en kreeg van de Algemene Vergadering
de goedkeuring van zijn beleid. Daarmee waren dan de ‘officiële verplichtingen’
achter de rug en konden de aanwezigen uitgenodigd worden te luisteren naar Jacques
Hoste die voorlas uit zijn werk ‘Stemmen van Steen’ en Anton van Wilderode die
gedichten voordroeg uit ‘Apostel na de twaalf’. Tussendoor trad nogmaals de Cappella
Collegii Alostani op met werk van Praetorius, Schütz, Susato en Händel.
Om 13 u kon men op de bovenverdieping plaatsnemen voor het vriendenmaal.
Prof. dr. G. Keersmaekers, redactievoorzitter van ‘Vlaanderen’ hield de tafelrede
waarbij hij onderhoudend vertelde over zijn leeservaringen bij zijn heruitgave van
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De Cappella Collegii Alostani poseert na volbrachte taak... (Foto: C.V.K.V.)

het werk van Timmermans en Claes. Vooraleer over te gaan tot het dessert werden
de jarige en bekroonde C.V.K.V.-leden gehuldigd door ‘steller dezes’. In de hoop
niemand te vergeten citeren we hen allen hierbij graag (met inbegrip van de
‘verontschuldigden’): Lia C.C.M. Barbiers, let[erkundige] uit Apeldoorn (Ned): 3de
Prijs Concept Haikuprijs voor Tanka, Haiku en Senruy; Fernand Bonneure, lett. uit
Brugge: 70 jaar; Marie José Dehaene, lett. uit Deurne: 2de Prijs Poëziewedstrijd
Keerbergen 1992; Zefa Deloore-Raeymaekers, lett. uit Retie: 70; Valentijn Dewaele,
b[eeldend] k[unstenaar] uit Wilrijk: 75; Albert Hulstaert, bk. uit Zwijndrecht: 75;
Bert Iven, lett. uit Mol: 75; Laurent Janda, bk. uit Wetteren: 80; Piet Labian, lett. uit
Beernem: 65; Philomene Lauwerijssen, bk. uit Eeklo: 90; Mgr. Guido Maertens,
ere-rector KULAK, uit Kortrijk: Groeningeprijs als een van de stichters van de
KULAK; Mark Meekers, lett. en bk. uit Heverlee: 3de Prijs Poëziewedstrijd de
Nederlanden (Aarschot)-3de Prijs Poëziewedstrijd Keerbergen-3de Prijs
Handpalmverhalenwedstrijd tijdschrift Gierik/Antwerpen-2de Prijs Laurent
Middendorp Poëzieprijs-2de Prijs Prozagedichtflitsverhaal van het tijdschrift
WEL/Leuven-2de laureaat Ambrozijnprijs voor kortverhaal/Ieper-1ste Prijs
Poëziewedstrijd van Balloo/Assen-1ste Prijs Poëzieprijs van Concept/Terneuzen-1ste
Prijs Poëziewedstrijd Stad Tongeren-1ste Prijs Nationale Poëziewedstrijd Stad
Poperinge-1ste Prijs Jeanne van de Putteprijs Stad Blankenberge-1ste Prijs
Tweejaarlijkse Poëzieprijs Stad Genk, Jan Matthijs Wintersprijs; Victor Renty, bk.
uit Schoten: 70; Herman Reuser, bk. uit Nijmegen: 80; Raf Seys, lett. uit Koekelare:
65 jaar en tevens Grand Prix International Raymond Bath met ‘Coupe du Président’
van de ‘Jeunesses Culturelles, Association Internationale des Arts et des Lettres’,
Charleroi; Willy Soenen, componist uit Roeselare: 1ste Prijs op de Internationale
componistenwedstrijd Francese Civil Gerona (Spanje) met het strijkkwartet ‘La
Vita’; Suzy van Bever, bk. uit Tielt-Winge: 2de Premie in de wedstrijd van de
Belg.-Spaanse Vereniging ‘Itinerario Artistico’ 1992, 4de Premie in het Concurso
Cristobal van dezelfde vereniging, geselecteerd in de Poëziewedstrijd van de vzw
‘De Nederlanden’ en in de categorie zijdeschilderen Internationale prijs van de
kunstkring van Halle met gouden medaille; Adiel van Daele, penningmeester
C.V.K.V. en administrator tijdschrift ‘Vlaanderen’: 65; Maria Vandenbussche, bk.
uit Brugge,
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Patrick Lateur, voorzitter C.V.K.V.-Oost-Vlaanderen, leidde de gastsprekers in. (Foto: C.V.K.V.)

laureaat 1ste Prijs schilderen CBK Veurne 1992 en selectie Kulturama Haacht 1991
(werd bij vergetelheid niet in de lijst van vorig jaar opgenomen); Jan Van Den
Driessche, bk. uit Dilbeek: Eervolle vermelding in de Tweejaarlijkse Wedstrijd
Stichting Filip Decock (Deinze) en tevens in de 14de Biënnale Hembecca 1992,
geselecteerd in de Prix Artistique de la Ville de Tournai 1992 en in 1993 geselecteerd
voor de Grote Prijs Alfons Blomme van Roeselare; Renaat Van der Linden, lett. uit
Zottegem: 75; Cecile Vandoorne, lett. uit Izegem: Onderscheiding Erato's
Poëziewedstrijd 1993; Jan Vanhaelen, lett. uit Dilbeek: 1ste Prijs in de Poëziewedstrijd
van de ‘Vlaamse Wandel, Jogging, Loop en Recreatie Liga’; Carlos Van Hooreweder,
lett. uit Brugge: 80; Denijs van Hillegem, lett. uit Gent: 2de Prijs in de ‘Gorcumse
Literaire Wedstrijd’, Gorinchem (Nl.); J.A.M. Van Maele, componist uit
Grimminge/Geraardsbergen: organisator Componistenwedstrijd voor Beiaard 1993
t.g.v. de Internationale dag van de Beiaard; Anton van Wilderode, lett. uit
Moerbeke-Waas: benoemd tot Ere-Deken van het C.V.K.V. en 75 geworden; Daisy
Ver Boven, lett. uit Schaffen/Diest: laureaat van de John Flandersprijs; Jeanne
Verbruggen-Franck, bk. uit Antwerpen: 85; William Vermeersch, bk. uit Heverlee:
Gouden Medaille en Erediploma van Europese Verdienste-Brussel, bekroond met
de Prijs Talens, verheven tot Meestergezel in het 14de Salon van de Europese
Kunstverdienste in Koksijde, Gouden Medaille in de Internationale Prijs van de
Internationale Kunstkring van Brussel; Frans Verstreken, kineast en lett. uit Lier:
70; Jan Baptist Wouters, bk. uit Hove: 85 jaar.
Aan de gehuldigden werd als herinneringsgeschenk een houtsnede van de
Oostvlaamse kunstenaar Roland de Winter aangeboden. Door middel van een
groepsfoto werd tevens een gezellige dag voor latere herinneringen vastgelegd.
Robert Declerck

Samenstelling van de Raad van Beheer van het C.V.K.V. Jaarvergadering
13 juni 1993
Theo Coun, Parklaan 9, 3590 Diepenbeek - Luc Daems, Du Boislei 95, 2930
Brasschaat - Marcel Debroey, Mgr. Stillemansstraat 41, 9100 Sint-Niklaas - Robert
Declerck, Hondstraat 6, 8700 Tielt - Gaston De Cock, Boekhoutstraat 17, 1790
Hekelgem/Affligem - Etienne De Cuyper, Nieuwe Baan 6, 9111 Belsele/Sint-Niklaas
- Marc Delrue, Doorniksestraat 21/Bus 2, 8500 Kortrijk - Raf Deltour,
Korenbloemstraat 9, 8800 Roeselare - 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,
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9000 Gent - Gust Keersmaekers, Wouwendonkstraat 78, 2570 Duffel - Patrick Lateur,
Fatimawijk 25, 9308 Gijzegem/Aalst - Jaak Maertens, Meelbessenstraat 1, 8800
Roeselare - Jean Luc Meulemeester, Lege Weg 153, 8200 Brugge - Willy Otte,
Hellegatstraat 25, 9170 Destelbergen - 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 - Karel van Deuren, Troyentenhoflaan 19/1, 2100
Deurne/Antwerpen - 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.

Wat met het transport van kunstwerken na 1/1/93?
Sinds het vrij verkeer van goederen en diensten vanaf 1 januari 1993 binnen de
Europese Gemeenschap van kracht is, werd ook het transport van kunstwerken
eenvoudiger gemaakt. Waar men vroeger met het zogenaamde communautair carnet
werkte, is dit nu niet meer nodig. De douaneformaliteiten liggen definitief achter de
rug. Wat is er dan nog wel nodig? Een pro-forma factuur gericht aan galerie of
museum en een gedetailleerde lijst der werken volstaan nu. Let wel: deze regel geldt
alleen voor EG-landen en dus niet voor transport van Antwerpen naar Milaan via
Zwitserland. In dit geval blijft het systeem met gebruik van het ATA-carnet van
kracht. Via Frankrijk behoren de douaneproblemen wel tot het verleden.
Danny Deweerdt, Bestuur Beeldende Kunst en Musea 02/510.36.61.
(Uit: Nieuwsbrief Beeldende Kunst, juni/juli 1993. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap)
Mogen we beleefd - toch met aandrang - vragen dat abonnees die verhuizen iedere
adreswijziging onmiddellijk aan de administratie zouden meedelen op het adres:
C.V.K.V. - ‘Vlaanderen’, Lindenlaan 18, 8700 Tielt.
Gelieve telkens - om misverstanden te vermijden - zowel het nieuwe als het oude
adres te vermelden.
We danken u van harte voor uw medewerking!
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In en om de kunst
Peter Tsjaikovski, De meest Russische toondichter
Het Russische muziekleven in de 19de eeuw
Op 6 november e.k. zal het 100 jaar geleden zijn dat de beroemde Russische componist
Peter Tsjaikovski op drieënvijftig-jarige leeftijd stierf. We vonden Jaak Van Holen,
musicoloog en o.m. medewerker aan het tijdschrift ‘Woord en Muziek’ van BRTN-3,
bereid deze verjaardag met een indringend artikel te gedenken.
Sint-Petersburg, 29 december 1865 (d.i. 10 januari 1866 volgens onze gregoriaanse
kalender; we houden in deze bijdrage de Russische, Juliaanse kalender van toen aan):
aan het conservatorium wordt de cantate voor soli, koor en orkest Aan de vreugde
(naar Friedrich Schiller) van Peter Tsjaikovski (1840-1893) uitgevoerd; zijn
examencantate. Twee dagen later volgt nog een mondelinge proef maar Tsjaikovski,
doodsbang, laat verstek gaan. Directeur Anton Rubinstein is uitzinnig van woede
maar... verleent hem een diploma en een zilveren medaille.
De cantate verwekt een storm van verontwaardiging. Rubinstein hult zich in een
veelbetekenend stilzwijgen; Alexander Serov laat weten dat hij veel meer had
verwacht; meest vernietigend is de kritiek van Cesar Cui: ‘De
conservatoriumcomponist, de Heer Tsjaikovski, is totaal onkundig. Akkoord, de
cantate is in weinig gunstige omstandigheden geschreven - voorafgaandelijke
instructie, een tijdslimiet, een opgegeven thema - maar dan nog, wanneer hij ook
maar een greintje talent zou hebben, dan had hij in zijn cantate toch wel ergens de
ketens van het conservatorium kunnen doorbreken.’ Enkel Herman Laroche,
studiegenoot van Tsjaikovski, blijft zijn vriend steunen: ‘Deze cantate is de grootste
muzikale gebeurtenis sedert Serovs Judith. Ik verklaar onomwonden dat jij het
grootste talent bent van Rusland, krachtiger en origineler dan

De 38-jarige Peter Iljitsch Tsjaikovski (op een foto uit 1878).

Balakirev, verhevener en creatiever dan Serov, veel verfijnder dan Rimski-Korsakov.
Jij belichaamt de enige hoop voor onze toekomst. Het mag dan nog wel enkele jaren
duren voor jouw oorspronkelijke scheppingen uitgevoerd zullen worden, maar ze
zullen ongetwijfeld beter zijn dan alles wat we sinds Glinka gehoord hebben.’
Enkele dagen nadat hij zijn diploma behaald heeft, op 6 januari 1866, vertrekt
Tsjaikovski, somberder gestemd dan ooit en bang voor de toekomst, naar Moskou,
als docent aan het aldaar door Nikolai Rubinstein (broer van Anton) pas opgerichte
conservatorium.
Aan de bewuste examencantate, het produkt van een 25-jarig muziekstudent,
moeten we in het geheel van Tsjaikovski's oeuvre niet al te veel waarde toekennen
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(ze werd trouwens pas uitgegeven in 1960), maar het verhaal en alle heisa eromheen
schilderen terdege het hele decor van het Russische muziekleven in de 19e eeuw.
Glinka, Serov, Cui, Balakirev en Rimski-Korsakov, de gebroeders Rubinstein en
hun conservatoria van Sint-Petersburg en Moskou, en tussen al die vuren de van
nature uit al zeer labiele Tsjaikovski...
Tot de 18de eeuw verliep de evolutie van de Russische muziekcultuur - tot dan
hoofdzakelijk beperkt tot Byzantijnsliturgische muziek en volksmuziek - in een haast
volledig isolement. Pas onder de heerschappij van Peter de Grote (1672-1725) die
door toedoen van zijn ambassadeurs in de westerse hoofdsteden, de komst van
Europese musici naar Rusland bevorderde, kwam hierin enige verandering. In 1735
werd de Italiaan Francesco Araja (1709-1770) benoemd tot kapelmeester en directeur
van het Keizerlijk Theater wat resulteerde in een grootschalige import van de
Italiaanse opera, later en in mindere mate gevolgd door de Franse Opéra Comique.
Componisten als Baldassare Galuppi (1706-1785), Tomasso Traetta (1727-1779),
Giuseppe Sarti (1729-1802), Giovanni Paisiello (1740-1816), Domenico Cimarosa
(1749-1801) en nog meer van hun landgenoten verbleven een tijdlang in
Sint-Petersburg, hielden er de touwtjes van het muziekleven stevig in handen en
schreven, in opdracht, nieuwe opera's, meestal op in het Italiaans vertaalde Russische
libretti waarin ze, tegemoetkomend aan de smaak van hun publiek, schoorvoetend
elementen uit de Russische volksmuziek overnamen.
De Italiaanse suprematie kon evenwel niet verhinderen dat heel af en toe ook
opera's van Russische componisten, hoewel grondig ‘geïtalianiseerd’ op de affiches
kwamen - Maxim Berezovski (1745-1777); Dmitri Bortnjanski (1751-1825),
Jevstigney Fomin (1761-1880) - en kon nog minder verhinderen dat het 19e-eeuwse
nationalisme de Russische intelligentsia, gestimuleerd door de overwinning op
Napoleon in 1812, tot een radicale breuk met het cultuurkolonialisme zou voeren.
Een eerste doorbraak kwam er met de opera's Een leven voor de Tsaar (1836) en
Russlan en Ludmilla (1842) van Michael

Vlaanderen. Jaargang 42

276

Tsjaikovski, geschilderd door N. Kusnezow.

Glinka (1804-1857), waarvan de melodieën nauw verwant zijn aan de Russische
volksmuziek. In zijn voetsporen trad Alexander Dargomisjki (1813-1869) die o.a.
in de opera's Russalka (1856) en De Stenen Gast (1868) zocht naar een zo nauwkeurig
mogelijke muzikalisering van de specifieke taalintonaties van het Russisch.
Hun idealen van een eigen nationale muziekstijl werden hen zeker niet door
iedereen in dank afgenomen. Alexander Serov (1820-1875) bijv., als componist en
criticus een toegewijd Wagneriaan, was de idee van een Russische school lange tijd
onomwonden vijandig gezind; en de invloedrijke gebroeders Rubinstein verzetten
zich als even resoluut tegen alle vormen van nationalisme en vernieuwing in het
muziekleven, in zoverre zelfs dat, na veel geïntrigeer, Glinka in ongenade viel bij
het hof van Sint-Petersburg.
Paradoxaal genoeg was het juist Anton Rubinstein (1829-1894) die, eerder met
de bedoeling het tegenovergestelde te bereiken, dé grote kentering teweeg zou
brengen. Anton Rubinstein was een eminent pianist en werd algemeen beschouwd
als de enige rivaal van Franz Liszt. Op zijn reizen door West-Europa leerde hij
grondig de muziek kennen van Schumann, Liszt en Chopin, waarvan hij een vurig
pleitbezorger werd. In 1859 richtte hij, financieel gesteund door groothertogin Jelena
Pavlovna, een tante van tsaar Nicolaas II, het Russisch Muziekgenootschap op (van
1873 af het ‘Keizerlijk’ Russisch Muziekgenootschap). Uit de concert- en
onderwijsactiviteiten van het Genootschap groeide al snel het volledig op westerse
leest geschoeide Sint-Petersburgse conservatorium (1862), waarvan Tsjaikovski één
van de eerste ingeschrevenen en één van de eerste gediplomeerden was.
Gedemotiveerd en gedesinteresseerd had Tsjaikovski in 1859, als bijzonder
middelmatig student, alsnog een diploma weten te behalen aan de Academie voor
Rechtswetenschappen van Sint-Petersburg. Vervolgens werd hij ambtenaar aan het
ministerie van justitie. Enkel om den brode, mechanisch, zonder enig enthoesiasme
vervulde hij zijn dagelijkse plichten. Maar na de kantooruren floreerde hij in de
hogere kringen van de toenmalige hoofdstad. Op banketten en recepties werden zijn
improvisaties aan de piano in hoge mate gewaardeerd. Hij bezocht theater, ballet en
vooral opera. Zo allesverstikkend was de eenzijdige programmatie van Italiaanse en
Franse opera's dat Tsjaikovski als 20-jarige nog maar nauwelijks van Bach, Beethoven
of Schumann had gehoord, en dàt ondanks het feit dat hij al enige jaren privéles
volgde bij een Duitse pianist, Kundiger. Ook op dat studiegebied reikte Tsjaikovski
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Tsjaikovski, geportretteerd in 1893.

niet boven de middelmaat uit: ‘Ik bemerkte bij hem niets dat op genialiteit zou kunnen
wijzen; het kwam niet bij me op dat in hem een musicus school’, aldus Kundiger vele
jaren later. In 1862 begon hij aan zijn conservatoriumopleiding en toen hij in het
najaar van 1863 gepasseerd werd voor een promotie aan het ministerie, gaf hij prompt
zijn ontslag en koos voor een onzekere toekomst als musicus. Van de ene dag op de
andere trok hij zich terug uit zijn mondaine leventje en meed hij zijn vrienden van
weleer. Van zijn familie kreeg hij slechts scherpe minachting voor zijn ‘idiote’ besluit.
Enkel zijn vader bleef hem steunen. In weerwil van een klein pensioentje bood hij
hem een kamer en een maaltijd aan; in ruil daarvoor nam Peter de zorg voor zijn 10
jaar jongere tweelingbroers, Anatoli en Modest op zich.
Vader Tsjaikovski, Ilja Petrovitsj, was eertijds directeur van de ijzermijnen in
Votkinsk. In dat stadje aan de Volga, ruim 500 km ten oosten van Moskou, werd op
25 april 1840, uit het (2e) huwelijk van Ilja Petrovitsj, met Alexandra Assière
(kleindochter van een Frans migrant) Peter Iljitsj geboren. Peters muzikale aanleg
werd gauw opgemerkt door zijn moeder en als 5-jarige kreeg hij zijn eerste
pianolessen van Marja Markovna Paltsjikova, een vrijgelaten lijfeigene, die hij snel
overvleugelde. Verder dan deze lessen en de Mozart-, Bellinien Rossini-aria's die
telkens weer uit het orchestrion van de Tsjaikovski's opklonken, zou zijn muzikale
horizont in de eerstkomende jaren niet reiken.
Van 1848 af volgde de ene traumatiserende ervaring na de andere: opeenvolgende
verhuizingen (van Votkinsk naar Moskou, naar Sint-Petersburg, naar Alapajevk);
het ontslag van Fanny Dürbach, de Franse gouvernante die Tsjaikovski opvoedde;
een ziekte aan het ruggemerg (verwikkeling na mazelen) met als gevolg 6 maanden
volledige rust, een absoluut verbod om nog muziek te studeren en levenslange
zenuwaanvallen en ondefinieerbare pijnen in de wervelkolom (wellicht een trieste
erfenis van moederskant wiens vader en grootvader aan epilepsie leden); het afscheid
van zijn ouders die hem in 1850 vanuit Alapajevsk naar de Rechtsschool in
Sint-Petersburg stuurden; de dood van een schoolvriend bij wie hij tijdelijk was
ondergebracht tijdens een epidemie van roodvonk (Tsjaikovski bleef er steeds van
overtuigd dat hij het virus had overgebracht); de dood van zijn moeder in juli 1854
(cholera; Tsjaikovski overleed op 25 oktober 1893 vermoedelijk ook aan cholera, al
hebben andere hypothesen het over zelfmoord); de intieme vriendschappen aan de
Rechtsacademie die hem confronteerden met zijn homosexuele geaardheid; de oersaaie
rechtsstudie en dito job...
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Na een onderbreking van 7 jaar begon hij in 1855 weer muziek te studeren: zang bij
Lomakin en piano, eerst bij de befaamde pianobouwer Becker, nadien bij Kundiger.
Via Lomakin maakte hij kennis met allerlei populaire operaliteratuur, maar hij nam
met hem ook de hele Don Giovanni door. In 1878 schreef Tsjaikovski: ‘De muziek
van Don Giovanni was de eerste die op mij een grote indruk maakte. De opera bracht
me in een geestelijke extase die later vruchten zou afwerpen. Hierdoor kon ik
doordringen tot die sferen der schone kunsten waar alleen de grote genieën weet
van hebben. Dank zij Mozart heb ik mijn leven aan de muziek gewijd. Hij inspireerde
mij bij al mijn pogingen en leerde mij de muziek boven alles lief te hebben.’
Aan het conservatorium ontpopte de door zijn luiheid uitblinkende ambtenaar zich
tot een onvermoeibaar werker. Rubinstein had hem vrijgesteld van de verplichte
pianolessen, zodat hij al zijn energie kon investeren in muziektheorie, harmonie en
compositie. Theorie en harmonie studeerde hij o.l.v. Nikolai Zaremba (1821-1879),
een musicus van Poolse afkomst die in nog hogere mate dan Rubinstein op de Duitse
klassieke school was georiënteerd. Zijn muzikaal credo was de vroege Beethoven;
Schumann, Liszt, Berlioz en Wagner werden als beeldenstormers verketterd.
Nachtenlang werkte Tsjaikovski aan partituren die Rubinstein, zijn
compositieleraar, steeds meer als lawaaierig en waardeloos van de hand wees. De
conflicten tussen leerling en leraar werden steeds grimmiger. Maar Tsjaikovski was
niet meer van zijn stuk te brengen. Onversaagd zette hij zijn speurtocht in de wereld
van de muziek verder en ontdekte hij beetje bij beetje de eigentijdse muziek, daarbij
vooral geholpen door zijn vriend en studiegenoot Herman Laroche (1845-1904) aan
wie de verdienste toekomt als eerste Tsjaikovski te hebben verdedigd.
Laroche was hem een onmisbare toeverlaat geworden. Hij openbaarde Tsjaikovski,
buiten het conservatorium om, alles wat nieuw was. Urenlang speelden ze vierhandig
Schumann, Glinka, de nieuwe Europese componisten. Laroche sprak hem over een
nieuwe, zelfs vijandige tendens in Sint-Petersburg: een groep jongelui zonder muzikale
ontwikkeling - ingenieurs, studenten, officieren - die door een gezaghebbend criticus,
Vladimir Stassov (1824-1906), regelrecht de hemel werden ingeprezen. Laroche
achtte zich door zijn schoolse vorming hoog boven hen verheven en had geen goed
woord over voor zijn schoolse vorming hoog boven hen verheven en had geen goed
woord over voor die dilettanten die nooit muziek hadden gestudeerd, die de vloer
aanveegden met de Rubinsteins, die nooit naar de uiteenzettingen van een Zaremba
hadden geluisterd, die de symfonieën van Beethoven oninteressante niemendalletjes
noemden, en Mozart afdeden als een bagatel; voor hen was Wagner niet meer dan
een hoop waanzin en de Italiaanse opera was een publiek schandaal.
Laroche doelde hiermee o.a. op Mili Balakirev (1837-1910, fysicus) die samen
met Stassov, in 1862, als reactie op de zuiver pro-westerse initiatieven van de
gebroeders Rubinstein, een aantal bestaande groeperingen had samengebracht tot de
Sint-Petersburgse ‘Vrije Muziekschool’ van waaruit ze een eigen Russische
muziekcultuur predikten. Hierrond ontstond de Groep van Vijf waarvan naast
Balakirev ook Cesar Cui (1835-1918, professor in de krijgskunde), Alexander Borodin
(1834-1887, medicus en scheikundige), Modest Moessorgski (1839-1889, officier
bij het Russische leger) en Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908, marine-officier)
deel uitmaakten. Vijf ‘dilettanten’, deels autodidact, deels grondig geschoold (zij het
niet in de schoot van een of ander conservatorium), door hun tegenstanders smalend
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het ‘Machtige Hoopje’ genoemd. Achteraf beschouwd wel degelijk een machtig
hoopje dat door zijn composities, zijn geschriften, zijn esthetische inzichten en zijn
inzet voor de popularisering van de muziekcultuur een zeer diepgaande invloed
uitoefende op het muziekleven in het negentiende-eeuwse Rusland.
Met de Groep van Vijf was de basis gelegd voor de ‘tweespalt’ die de geschiedenis
van de Russische muziek decennia lang zou beheersen: een Sint-Petersburgse richting
(met o.a. Anatoli Ljadov, 1855-1914 en Alexander Glazoenov, 1865-1936), zijnde
een nationalistisch geïnspireerde stroming in het spoor van de Vijf, ‘versus’ een
Moskouse richting (Sergei Tanejev, 1856-1915; Sergei Rachmaninov, 1873-1943)
als meer westers georiënteerde stroming in het kielzog van Tsjaikovski.
In verreweg de meeste muziekhistorische publikaties wordt het bestaan van deze
tweevoudige stroming inderdaad als een behoorlijke diepe kloof afgeschilderd. Het
is nu eenmaal zo dat de kunst- en muziekhistoricus nood heeft aan schematisering
en rubricering, aan overzicht en klaarheid, wat helaas vaak resulteert in een al te
simplistische voorstelling van een toch wel zeer complexe materie.
We menen dat de (wel degelijk bestaande) verschillen niet mogen opgeblazen
worden tot dimensies die ze op basis van historische, muziektechnische en esthetische
gegevens niet blijken te hebben, althans niet in die mate die eerder genoemde
etikettering laat vermoeden.
Toegegeven, de verhouding tussen de Vijf en Tsjaikovski was er geen van
opperbeste verstandhouding. We zouden het eerder een haat-liefde-verhouding kunnen
noemen die vaak aanleiding gaf tot extreme uitdagingen, gaande van de allerscherpste
kritiek van Cui tot Stassovs conclusie na de creatie van Tsjaikovski's Romeo en Julia:
‘Jullie waren met vijf, nu ben je nog met zes.’
Het was overigens Mili Balakirev die Tsjaikovski had gesuggereerd een werk te
schrijven naar Shakespeare's drama. Tsjaikovski onderwierp zijn fantasie-ouverture
aan 2 revisies (1870/1880), waarin hij telkens zeer uitdrukkelijk rekening hield met
de suggesties ter verbetering hem door Balakirev aangereikt.
Ook de Manfredsymfonie (1885) is het resultaat van samenwerking over alle
meningsverschillen heen: Stassov schreef

Door het succes van zijn muziek die overal gespeeld werd, genoot Tsjaikovski een flink inkomen en
kon hij in 1880 een buitenhuis kopen in Klin, niet ver van Moskou verwijderd. Hierin is thans het
Tsjaikovski-museum ondergebracht.
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een beknopt programma, Balakirev voorzag het van gedetailleerde muzikale
aanwijzingen en liet de uitwerking aan Tsjaikovski over.
Al onderhield Tsjaikovski met enkelen van hen vriendschappelijke banden, al was
er dus ook sprake van echte samenwerking en al had hij voortdurend nood aan hun
steun en goedkeuring, toch voelde Tsjaikovski zich nooit echt hun deelgenoot. In
een brief van 8 februari 1877 schreef hij: ‘De nieuwe Petersburgse componisten zijn
begaafde kerels, maar allen zijn ze grondig aangestoken door een zorgwekkende
zelfoverschatting en allen zijn ze de erg amateuristische overtuiging toegedaan dat
ze torenhoog verheven zijn boven alle andere musici van het universum.’
En in dezelfde brief had hij een woordje over voor elk van hen: ‘Rimski-Korsakov...
een groot talent maar je voelt zo het gebrek aan enige theoretische scholing. Cui...
een talentvol amateur... te koket, ietwat afgelikt... eigenlijk geen musicus. Borodin...
een groot talent dat stuk gegaan is door een tekort aan kennis. Moessorgski... een
uitgesproken beperkte natuur die blindelings gelooft in die absurditeiten van de
groep en in zijn eigen genialiteit... houdt van al wat grof, onbehouwen en lomp is...
kliedert maar op, zoals het hem invalt. Balakirev... een hypocriet... oorzaak van alle
onheil... het brein achter de theorieën van die zonderlinge groep, waarin zoveel
onaangeroerde, verkeerd georiënteerde of vroegtijdig vergane krachten verenigd
zijn.’
Beslist geen vleiende woorden, al zijn ze even beslist met een korreltje zout te
nemen. Immers, er zijn ondanks dit vlijmscherpe oordeel heel wat aanwijzingen te
vinden van wederzijds begrip en toenadering. We citeren uit de autobiografie van
Rimski-Korsakov: ‘Tsjaikovski, als product van het conservatorium, was voor ons
een te verwaarlozen toondichter. Ik weet niet meer hoe het kwam, maar bij een bezoek
aan Sint-Petersburg in 1868 maakte hij plots zijn opwachting op één van onze soirees
bij Balakirev. Die avond speelde hij, op verzoek van de gastheer, het le deel uit zijn
le symfonie, het viel bij ons in de smaak. Wij wijzigden onze houding jegens hem al
bleef zijn conservatoriumopleiding alsnog een moeilijke barrière. In de komende
jaren kwam hij geregeld aan huis bij Balakirev.’
Dat deze prille verstandhouding in de loop der jaren niet wegebde, integendeel
zelfs toenam, mag blijken uit het feit dat Tsjaikovski zelf in 1885 Rimski-Korsakov
voordroeg als

Werkkamer van Tsjaikovski in het museum in Klin.

kandidaat voor het directeurschap van het Moskouse conservatorium. Ook een ander
citaat uit Korsakovs memoires wijst op een steeds grotere toeandering: ‘Van 1891
af werden Tsjaikovski's bezoeken steeds frequenter. In die tijd groeiden we stilaan
weg van het Machtige Hoopje van de Balakirevperiode. Sterker nog, we vereerden
Tsjaikovski meer en meer.’
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De eerste toenadering tot leden van de groep is nog iets eerder te situeren dan
Rimski-Korsakov aangeeft. Toen in december 1867 Hector Berlioz op uitnodiging
van de Vijf naar Moskou kwam om er eigen werk te dirigeren, ontmoette Tsjaikovski
Stassov en Balakirev, en onstond er een intensieve briefwisseling tussen
laatstgenoemde en Tsjaikovski. De toenadering werd wat later publiekelijk bevestigd
n.a.v. een concert tijdens hetwelk Rimski-Korsakov zijn Fantasie op Servische
thema's dirigeerde. De pers kraakte dit werk als ‘kleurloos en ongeïnspireerd’.
Tsjaikovski was hierover zo misnoegd dat hij in een uitvoerig artikel de verdediging
van Rimski-Korsakov op zich nam. Dàt was wellicht de aanleiding tot de eerste
ontmoeting waarvan Rimski-Korsakov berichtte.
Tijdens datzelfde concert in het Bolsjoitheater in Moskou op 19 februari 1868
maakte Tsjaikovski zijn debuut als dirigent; hij leidde er de dansen uit zijn eerste
nog niet helemaal afgewerkte opera Vojevode (De Veldheer). Van die gebeurtenis
liet criticus Nikolai Kasjkin (1839-1920) ons deze beschrijving na: ‘... Toen hij op
het podium kwam merkte ik dat hij helemaal in de war was. Het leek erop alsof hij
wou wegrennen. De grond onder zijn voeten zakte weg.... Hij zag de partituur niet
eens; iedere inzet gaf hij op het verkeerde moment aan én aan de verkeerde
instrumenten. Gelukkig kenden de orkestleden de partituur goed genoeg om niet op
zijn aanwijzingen te hoeven letten. Ze kwamen keurig door de dansen heen, zij het
onder grote hilariteit.’ Het duurde 10 jaar voor Tsjaikovski het nog eens aandurfde
voor een volle zaal te dirigeren, en nog eens 10 jaar voor hij zijn podiumangst
helemaal overwon.
Zijn debuut als dirigent was aanleiding tot één van de zovele depressies die zijn leven
tekenden. Al als jongeman had hij te lijden van slapeloze nachten, aanvallen van
migraine, onverklaarbare angsten, buien van grenzeloze melancholie, zelfs
hallucinaties. Met een mateloos gevoel van eenzaamheid ging een ongewone
schuwheid gepaard die bijwijlen de proporties

Detailfoto van de schrijftafel van Tsjaikovski in museum in Klin.
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van een regelrechte misantropie aannam. Voortdurend was hij op de vlucht voor alles
en iedereen.
Zijn leven lang kampte hij met problemen van neurasthenische en psychopatische
aard. Dat zijn slechte gezondheid een psychische oorzaak had erkende hij zelf. In
hoeverre zijn homosexuele geaardheid bijdroeg tot de geregelde zenuwinstortingen
is moeilijk te beoordelen, al kan geredelijk worden aangenomen dat het kost wat kost
onderdrukken ervan wel tot psychische catastrofes moest leiden. In het tsaristische
Rusland gold homosexualiteit immers als een misdaad, waar volgens art. 995 van
het wetboek zware straffen op stonden, van opsluiting tot levenslange verbanning
naar Siberië. Om toch maar een ‘normaal’ leven te kunnen leiden was hij tot
verregaande concessies bereid: een huwelijk (met Antonia Miljoekova, juli 1877)
dat in minder dan 3 maanden uitmondde in een tragische puinhoop en Tsjaikovski
op de rand van waanzin en zelfmoord bracht.
Negen jaar eerder, 1868, had hij al een poging ondernomen om d.m.v. een huwelijk
zijn ‘geheim’ aan het oog van de buitenwereld te onttrekken. De uitverkorene was
toen Désirée Artôt (1835-1907), een 33-jarige mezzo van Belgische afkomst, de
prima donna van de Italiaanse opera. Een maand na zijn huwelijksaanzoek, waarmee
ze overigens instemde, huwde ze in Warschau totaal onverwacht met een Spaanse
bariton. Tsjaikovski hoorde het van Nikolai Rubinstein.
Maar de allerbelangrijkste vrouw in zijn leven was Nadesjda Filaretovna von Meck
(1831-1894), de schatrijke weduwe van een spoorwegmagnaat. N.a.v. een
compositie-opdracht van harentwege begon in 1876 een jarenlange intieme platonische
briefwisselingsverhouding; meer dan 3000 brieven, erg vertrouwelijk van aard, soms
hartstochtelijk, een houvast doorheen alle problemen die het leven hen bracht. Van
meet af aan maakten ze de wonderbaarlijke afspraak dat ze elkaar nooit zouden
ontmoeten, een voor Mevr. von Meck wellicht al te zware hypotheek, waardoor ze
in 1890 hun relatie bruusk en onder valse voorwendsels verbrak. Al die tijd had ze
hem financieel rijkelijk onderhouden.
Weinig componisten lieten een briefwisseling na van dergelijke gigantische
afmetingen. Alleen al aan zijn broer Modest schreef hij meer dan 6000 brieven. In
sommige fasen van zijn leven schreef hij brieven aan een ritme van 20 à 30 stuks
per dag. Het is duidelijk dat deze correspondentie een schat aan informatie bevat
over zijn levensloop en levenswijze, over zijn werk, zijn sympathieën en antipathieën,
vriendschappen en vijandschappen, over zijn zelfbeeld, zijn esthetische opvattingen,
zijn gevoelsleven... kortom, ze reveleren de leef- en denkwereld van de schrijver en
die is in het geval van Tsjaikovski bijzonder complex.
Eén wezenskenmerk van zijn persoonlijkheid komt uit die briefwisseling
allerduidelijkst naar voor: Tsjaikovski was een hypochonder, een ziekelijk fatalist.
Zelfs momenten van roem en erkenning brachten hem geen soelaas. En die momenten
waren er zeker: na de plotse dood van Nikola Rubinstein in 1881 werd hem het
directeursambt aan het conservatorium van Moskou aangeboden (hij bedankte voor
de eer); in 1884 werd hij voorzitter van het Keizerlijk Russisch Muziekgenootschap,
afdeling Moskou; twee jaar later begon hij aan een glansrijke carrière als dirigent
die hem door heel Europa bracht en tweemaal naar de V.S.; hij was de eerste
Russische toondichter die nog tijdens zijn leven wijde internationale faam genoot;
van de universiteit van Cambridge kreeg hij in 1891 het eredoctoraat...
En toch... schrijnend gebrek aan zelfvertrouwen, constant
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Nadesjda von Meck, de beschermvrouw van Tsjaikovski, die 13 jaar lang een ‘jaargeld’ uitbetaalde.
Ze stierf een paar weken na Tsjaikovski in 1893.

(vaak meelijwekkend) zelfbeklag, maar ook vlagen van haast onbreekbare levenslust,
van gigantische werkkracht; Tsjaikovski's leven was een aaneenschakeling van
tegenstrijdigheden en spanningen waarmee hij nooit in het reine is gekomen.
De muziek was zijn uitlaatklep. In de muziek kon hij uitdrukken wat hij, introvert
als hij was, niet onder woorden kon brengen. Zo kon hij zich enigszins bevrijden van
een innerlijke druk zodat het leven draaglijk bleef.
Zijn oeuvre is begrijpelijkerwijze doordrongen van de extreme emotionele labiliteit
die zijn persoonlijkheid kenmerkte en zijn levenshoop bepaalde: directe,
ongegeneerde, spontane, vaak snel omslaande en onevenwichtig aandoende emotionele
ontladingen; hevige pathetische uitbarstingen; heerlijke romantiek; maar ook staaltjes
van fantasierijke verfijning en intimistische, tedere poëzie; soms bombastisch en
balancerend op het randje van trivialiteit en sentimentaliteit.
Ondanks het oeverloos emotioneel exhibitionisme drukte geen enkel Russisch
componist zich zo goed uit in westerse vormen en genres, was geen enkel Russisch
componist zo bedreven in de toepassing van de westerse harmonieleer als Tsjaikovski.
Muziek als gevoelsexpressie, maar ook muziek als klankconstructie. Tsjaikovski
was zich bewust van die polariteit in zijn werk: ‘Of ik nu goed of slecht componeer,
ik doe het vanuit een onbedwingbare innerlijke drang. Ik schrijf muziek omdat ik iets
te zeggen heb.’ ... ‘Wat in een eerste opwelling is ontworpen, moet nadien kritisch
beoordeeld worden, verbeterd, vervolledigd en bovenal, verkort, in een mooie vorm
gegoten worden,. Men moet zich vaak geweld aandoen, wreed en onbarmhartig zijn
tegen zichzelf, om zaken weg te laten die met liefde en begeestering geschreven zijn.
Over fantasie en inspiratie mag ik niet klagen, maar met de beheersing van de vorm
heb ik het moeilijk. Enkel met een ijzeren discipline lukt het mij te bereiken dat de
vorm van mijn werken de inhoudelijke lading dekt.’
Ondanks het vaardig hanteren van de westerse klassieke muzikale syntaxis Tsjaikovski was allesbehalve een vernieuwer - waren weinig Russische toondichters
zo Russisch als hij. ‘Ik ben Russisch, Russisch, Russisch in hart en nieren’, schreef
hij aan zijn broer Modest; en in een brief aan Nadesjda von Meck lezen we: ‘Het
Russisch element in mijn muziek - ik
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bedoel hiermee de aan het Russisch volkslied verwante melodievoering en
harmonisatie - is terug te brengen tot mijn jeugd. Ik groeide op in een afgelegen
landsdeel waar ik als kind doordrongen werd van de onweerstaanbare magie van
de echte Russische volksmuziek in al haar verschijningsvormen. Ik ben Russisch in
de waarste zin van het woord.’
Vanuit een veelvuldig gebruik van oorspronkelijke Russische volksliederen in de
vroege werken, evolueerde hij naar een melodische schrijfwijze, die doordrenkt is
van typisch Russische wendingen: dalende kwart, repetitieve elementen, modale en
plagale wendingen. Tsjaikovski kende het Russische volkslied bijzonder goed; net
als Balakirev en Rimski-Korsakov heeft hij een schat aan volksliederen opgetekend,
verzameld, verwerkt en heruitgegeven.
Het sporadisch gebruik van de 5- en 7-telsmaat en van de heletoonstoonladder, de
heldere scherp gedifferentieerde orkestrale kleuren in het spoor van wat Glinka
verwezenlijkte, de fataliteitsgedachte, het zijn alle elementen die zijn essentieel op
de melodie gebaseerde muziek maken tot wat ze inderdaad is: Russisch.
Is Tsjaikovski dan niet evenzeer een ‘nationalistisch’ componist als zijn collega's
van het Machtige Hoopje? Ja en nee; het antwoord kan, omwille van alle aangegeven
elementen niet eenduidig zijn. Overigens, ‘What's in a name?’. Hadden de Vijf dan
ooit een gezamenlijke nationalistische esthetica die ze ook daadwerkelijk in muziek
omzetten? Is er dan zoveel Russisch-nationalistische verwantschap tussen de ruwe
expressionistische hartstocht van Moessorgski en het verfijnde orkestrale kolorisme
van Rimski-Korsakov? Tussen het orkestraal impressionisme van Borodin en de
compacte, naar de

Anton G. Rubinstein (directeur van het conservatorium van St.-Petersburg, waar Tsjaikovski zich in
1861 liet inschrijven) en Nikolai G. Rubinstein (stichtte in Moskou een conservatorium en nodigde
Tsjaikovski als docent harmonieleer uit).

Duitse hoogromantiek lonkende instrumentatie van Balakirev? Tussen het sterk
beschrijvende werk van Cui en de brutale dramatiek van Moessorgski?...
De heren van het Machtige Hoopje zouden het hem beslist niet in dank hebben
afgenomen, maar Igor Stravinski (1882-1971) noemde Tsjaikovski ‘de meest
Russische van ons allemaal.’
Jaak Van Holen
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Ontmoeting met E.H. Michael Ghijs en de schola cantorum cantate domino
uit Aalst
Ontroering, muziek die het hart van de mens raakt, is volgens Michaël Ghijs een van
de belangrijkste criteria bij de keuze van het repertoire voor het koor dat hij nu al
sinds meer dan dertig jaar leidt.
Toen hij in 1959 de leiding op zich nam van het schoolkoortje van het
Sint-Maartensinstituut in Aalst en omdoopte tot de Schola Cantorum Cantate Domino,
had niemand kunnen denken dat dit koor binnen de kortste keren zou uitgroeien tot
een van de beste knapenkoren van het land. Hoewel M. Ghijs van jongsaf ervaring
had opgedaan, o.m. als lid van het koor van de St.-Baafskathedraal in Gent, toen nog
onder leiding van E.H. Dubuisson, vond hij het toch nodig zich verder te bekwamen
in koordirectie en muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut. Zijn vakkennis werd
verder aangescherpt tijdens cursussen van de ‘Halewijnstichting’, ‘Musicerende
Jeugd’, ‘A.N.Z.’ en de ‘Vlaamse Federatie van Jonge Koren’.
Bijna vanzelfsprekend ontstond naast het knapenkoor een mannenkoor, vermits
heel wat zangers ook na het verlies van hun knapenstem in het koor wilden blijven
als tenor of bas. Deze evolutie verruimde in sterke mate de mogelijkheden van het
koor, daar de meeste belangrijke koorwerken gebruik maken van zowel knapen- als
mannenstemmen.
Reeds vrij vlug na de oprichting van Cantate Domino ontving Michaël Ghijs
uitnodigingen van over de grenzen: in de loop van de jaren zestig werd zowat heel
Europa bereisd, waaronder zelfs delen van het toenmalige Oostblok. Vanaf 1970
breidde de faam van het koor zich uit naar Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en
Israël. In 1981 kreeg Cantate Domino zelfs greep op het Verre Oosten, wat resulteerde
in toernees doorheen Japan, Taiwan, Singapore en Thailand. In 1990 werd Australië
bezocht, zodat terecht kan beweerd worden dat het koor wereldwijde bekendheid
geniet.
Temidden van deze groeiende belangstelling en het sterk gewijzigde tijdsbeeld is
M. Ghijs blijven vasthouden aan de fundamenten waarop de Schola Cantorum Cantate
Domino is gebouwd. Trouw aan de naam die het koor draagt, wordt vooral religieuze
koormuziek gebracht en hoewel M. Ghijs zelf een voorkeur heeft voor de grote
barok-componisten en vooral dan Bach en Händel, beslaat het repertoire alle periodes
uit de muziekgeschiedenis tot de hedendaagse componisten toe. Het enthoesiasme
van de koorleden zelf is vaak een stimulans om bepaalde, minder voor de hand
liggende werken op het programma te plaatsen. Dit geldt o.m. voor het eigentijdse
Requiem van A.L. Webber. Omgekeerd vraagt het ook een voortdurende inspanning
om jonge mensen te blijven motiveren muziek te brengen die meestal ver van hun
leefwereld afstaat.
In een tijd waarin bijna alles toegespitst is op nu en eigenbelang, mag het bijna
een wonder heten dat dagelijks een zestigtal jongens tussen tien en achttien jaar
bereid gevonden worden om 's morgens vanaf 7.30 uur de repetities bij te
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wonen. Ook de middagpauze wordt bijna integraal aan repeteren besteed en dan zijn
er nog de afzonderlijke repetities voor knapen en mannen en de gezamenlijke repetitie
op zaterdagmorgen. Alles bij elkaar genomen betekent dit dat de meeste jongens zo'n
tien uur tijd per week voor het koor willen vrijmaken. Dit vraagt elke dag een zeer
grote inzet zowel van de koorleden als van de koorleider, maar ook de medewerking
van de ouders is hierbij onontbeerlijk. De opleiding afzwakken zou immers
automatisch kwaliteitsverlies tot gevolg hebben. Een andere factor die de kwaliteit
van het koor zou kunnen aantasten is het probleem van de steeds wisselende
knapenstemmen. Gemiddeld kan een jongen slechts tot zijn 14 jaar met een
sopraanstem zingen, wat overeenkomst met de eerste graad van het secundair
onderwijs. In de tweede graad worden het alten, maar de meesten belanden in de
derde graad onvermijdelijk bij het mannenkoor. Dit betekent concreet dat een jaarlijkse
instroom nodig is van sopranen die in een recordtempo het niveau van de rest van
het koor moeten halen. Veel meer dan andere eerstejaars moeten zij hun studietijd
leren plannen, vooral wanneer de concerten tijdens de schoolweek plaatsvinden, wat
wel eens gebeurt, wanneer het koor bijvoorbeeld deelneemt aan uitvoeringen in het
kader van het Festival van Vlaanderen.
Om het probleem van de recrutering gedeeltelijk op te vangen zijn sinds kort ook
een aantal jongens van de lagere afdeling van het St.-Maartensinstituut opgenomen
in het knapenkoor. Hierdoor ontstaat, althans voor enkele jaren, een vaste kern
sopraantjes, waarop de dirigent steeds kan terugvallen.
En toch kan men, volgens M. Ghijs, in de bovengeschetste problematiek ook een
positieve kant zien: de jaarlijkse vernieuwing van de koorleden biedt de mogelijkheid
om ook het repertoire te vernieuwen. De inspanning voor de koorleider wordt hierdoor
natuurlijk groter en het wordt zeer moeilijk om een programma op langere termijn
vast te leggen. Anderzijds is het deze flexibiliteit die het koor in staat stelt vlot
ingeschakeld te worden in grote uitvoeringen die ten dele een beroep doen op
knapenstemmen.
Dit was in 1991 o.m. het geval met de uitvoering van het War Requiem van B.
Britten o.l.v. R. Zollman, in 1992 met Jeanne d'Arc au Bûcher van A. Honegger
o.l.v. K.A. Rickenbacher en in '93 met de Derde Symfonie van G. Mahler o.l.v. I.
Soltesz. Op deze manier heeft Cantate Domino reeds met vele van de grote
hedendaagse dirigenten kunnen samenwerken, een ervaring die door M. Ghijs
onverdeeld leerrijk en positief beoordeeld wordt, zelfs als de samenwerking al eens
minder vlot was. Dit had dan vooral te maken met de soms zware repetitieschema's
die wel haalbaar zijn voor beroepszangers, maar niet altijd voor jongens die ook nog
schooltaken te vervullen hebben. Op de vraag of er enige evolutie is geweest in de
kwaliteit van het koor, verklaart M. Ghijs dat hij steeds geprobeerd heeft van elke
uitvoering een hoogtepunt te maken. Hij heeft hiervoor telkens weer kunnen rekenen
op de hulp van een harde kern, die hij zelf de spilfiguren noemt en die de andere
koorleden het nodige zelfvertrouwen geven om de juiste inzet en juiste toon te vinden.
Sommige van deze spilfiguren zijn later een niet-onverdienstelijke muziekcarrière
begonnen.
Persoonlijk heeft M. Ghijs wel bijzondere voldoening gehad aan de uitvoeringen
van de Mariavespers van Monteverdi o.l.v. prof. L. Lützen in 1980, aan de Hohe
Messe van Bach in mei 1986, en in 1992 aan het oratorium Paulus van F.
Mendelssohn, omdat dit voor hem uitgesproken meesterwerken zijn.
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Dirigent Michaël Ghijs aan de slag met de Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst. (Foto: Rik
Daze/Wondelgem)

Het is bovendien zeer belangrijk dat de koorleden de stukken die ze brengen ook
inhoudelijk leren kennen. Voor velen is het koor immers de enige gelegenheid om
klassieke werken beter te leren waarderen.
Naast een grote brok cultuur krijgen de jongens van Cantate Domino bijna
onmerkbaar ook een sterke karaktervorming mee. Een groot muzikaal werk inoefenen
vergt vele uren vaak saaie repetitie, waarbij de concentratie niet mag verzwakken.
Dit stelt hoge eisen aan het geduld van de koorleider, en vraagt veel goede wil en
discipline van de zangers. Dat dit niet vanzelf gaat, zal niemand betwijfelen. Waar
het op aankomt, is dat de concertbezoekers uiteindelijk niets merken van de moeizame
weg die is afgelegd om tot een geslaagde uitvoering te komen.
Niet minder belangrijk is ten slotte de impact die het voortdurende contact met
religieuze teksten en -plechtigheden heeft op de spirituele ontwikkeling van de
koorleden. Op een ogenblik dat vele jongeren het moeilijk hebben met religieuze
beleving is het voor deze jongens vanzelfsprekend om geregeld eucharistievieringen
op te luisteren en de kerkelijke hoogdagen intens te vieren. Michaël Ghijs schreef
zelf in dit verband: ‘Godsdienstige muziek moet in de ware zin van het woord deze
gedachte oproepen en uitdrukken: “Gij zijt het “Waarom” van ons zingen, Heer, 't
is voor U”. Wij zijn ervan overtuigd dat godsdienstige liederen zingen het gezegde
bewaarheidt: Wie geeft, krijgt meer terug.’
Hilde Van den Bossche
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nr.
051/40.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 248 (nov.-dec. 1993) moeten
die berichten ons bereiken vóór 15 november 1993.
Met dank voor uw medewerking.

A. Muziek - podiumkunsten
• Berchem
Om de nagedachtenis te eren van Meester Jef Van Hoof en ter aanmoediging van de
Vlaamse toondichters, werd in 1968 door ‘de Crans’ een Jef Van Hoof-prijs gesticht.
Deze driejaarlijkse prijs bedraagt 50.000,- fr. en wordt in 1995 voor de negende maal
uitgeschreven, ditmaal voor een trio met piano, viool en cello. Het moet een origineel
werk zijn, geschreven door een Vlaams toondichter, onuitgegeven en nog
onuitgevoerd, met een duur van min. 10 en max. 20 minuten. Aan deze prijs kan
worden deelgenomen door alle Vlaamse toondichters, waar zij ook wonen. De
inzendingen worden uiterlijk op 30/6/94 ingewacht op het adres van Mimi
Leytens-Boereboom, Cogels Osylei 72, 2600 Berchem-Antwerpen. De ingezonden
manuscripten dienen duidelijk en leesbaar geschreven te worden. De partituren zijn
anoniem. Ze dienen een kenspreuk te dragen. Bij de inzendingen moet een verzegeld
omslag worden gevoegd dat dezelfde kenspreuk draagt en waarin naam en adres van
de deelnemer worden vermeld. De deelnemer van wie het werk bekroond wordt
behoudt het eigendomsrecht. In het verleden werd de prijs reeds toegekend aan: Jef
Maes (1971), Roland Corijn (1974), Ivo Ceulemans (1980), Mark Verhaegen (1983)
en Wilfried Westerlinck (1986).

• Brussel
De Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België - Klasse der Schone Kunsten - heeft in haar vergadering van 21/10/91
componist Willem Kerstens uit Wilrijk-Antwerpen tot werkend lid verkozen. Deze
verkiezing werd bij besluit van 4/2/93 door de Koning goedgekeurd op 26/5/93.
- Het auteurbureau Almo houdt de Almo-prijs beschikbaar voor zijn leden. De
prijs ging dit jaar naar Johan Albalonga voor zijn toneelstuk ‘Onpaardans’.
Almo-aanmoedigingsprijzen gingen naar het Campustoneel Leuven (met
‘Onpaardans’), Playerswatercompagnie uit Kapelle-op-den-Bos (met ‘Vleugels’
van Guy Didelez en ‘De Jamada's’ van Paul Coppens). Toneelverenigingen die
aan deze wedstrijd willen deelnemen moeten zich melden voor 15 juli van het
jaar vóór het wedstrijdjaar bij het VVT-Secretariaat, Postbus 114, 1000 Brussel,
tel. 02/513.27.63 of fax 02/513.94.37.
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• Gent
De Frans Cools-Toneelprijs 1992-1993 - geschonken door het Noordstarfonds bekroont de beste creatie van een werk van een Vlaams auteur (zie ook: Mortsel) en
werd toegekend aan de kring ‘Jesus met de Balseblomme’ uit Gent die het werk
‘Instinct’ van Eddy Vander Weyden opvoerde.

• Leuven
Op zaterdag 1/10/88 - Internationale Dag van de Muziek - werd te Leuven voor de
eerste maal de Prijs ‘CERA - Jeugd en Muziek Vlaanderen’ uitgereikt. Aan dit
initiatief verbinden de CERA-Bank (hoofdzetel Leuven) en de Federatie van Jeugd
en Muziek Vlaanderen (zetel Brussel) gezamenlijk hun naam. De CERA-bank wenst
hiermee een boeiende bijdrage te leveren tot de ontplooiing van het muzikaal talent
in Vlaanderen. Bovendien wil zij de belangen van het Vlaams cultuurpatrimonium
beschermen en blijvend bevorderen. De Federatie van Jeugd en Muziek Vlaanderen
van haar kant, die al meer dan vijftig jaar ijvert om jongeren vertrouwd te maken
met alle mogelijke vormen van goede muziek, ziet in de samenwerking met de
CERA-bank een uitstekende gelegenheid om haar ijver voor de ontplooiing van het
Vlaams muzikaal talent nog meer te vergroten. Maar vermits dit klein land al zoveel
muziekconcours telt, moest naar een nieuwe formule worden uitgekeken. Deze
formule, in België uniek in zijn genre, berust op het principe van de welbekende
‘Nobelprijs’. Wars van elke competitie worden, nu al zes jaar na elkaar, door een
eminente groep van specialisten de namen van een aantal Vlaamstalige jongeren,
niet ouder dan 30-35 jaar en behorend tot de Vlaamse Cultuurgemeenschap, op basis
van hun muzikale prestaties en verdiensten, voorgedragen. Na een deskundig
onderzoek door de jury, die steeds in de loop van de maand juni te Leuven vergadert,
wordt uit de voorgestelde kandidaturen de laureaat gekozen wiens realisaties op het
ogenblik van de keuze het meest de doelstellingen van de Federatie van Jeugd en
Muziek Vlaanderen benadert. Vijf verschillende disciplines komen in aanmerking:
het ene jaar gaat de Prijs naar een muziekvertolker (solist) en een persoon werkzaam
in de muziekmedia (pers, radio, TV, concertorganisatie en -promotie); het andere
jaar gaat de onderscheiding naar een componist, een musicoloog en een jazz-musicus.
De bekroonden ontvangen elk afzonderlijk een diploma, een kunstwerk en een beurs
ter waarde van 125.000 BEF, die hij/zij in het kader van zijn/haar beroepsactiviteiten
dient aan te wenden. In de afgelopen vijf jaar werden niet minder dan 105 jonge
Vlaamse musici vernoemd: 17 in 1988, 19 in 1989, 19 in 1990, 28 in 1991 en 23 in
1992. Dit jaar komen er 22 namen bij. Laureaten waren in 1988: Guido de Neve
(viool) en Paul Dujardin (muziekmedia); in 1989: Hans Vermeulen (compositie) en
Mark Delare (muziek); in 1990: Piet Van Bockstal (hobo) en Martine Sanders
(muziekmedia); in 1991: Eugeen Schreurs (muziekwetenschap), Dree Pallemaerts
(jazz) en Peter Swinnen (compositie); in 1992: Jan Dewilde (muziekmedia) en Jan
Michiels (piano). Op dinsdag 1 juni jl. werd voor de zesde maal de grote Prijs CERA
- Jeugd en Muziek Vlaanderen 1993 toegekend aan Kurt Bikkembergs (compositie),
Frank Michiels (muziekwetenschap) en Frank Vaganée (jazz). De prijsuitreiking,
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die gepaard gaat met een groot concert, dat gegeven wordt door het BRT Filharmonisch Orkest o.l.v. Alexander Rahbari, vindt plaats op donderdag 21/10 in
de grote concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53 te 3000 Leuven. Op
het programma: IngAencas (1990), Poeme Sinfonico - creatie, P. Swinnen (laureaat
Compositie 1991) - Concerto voor piano en orkest nr. 2, B. Bartok. Solist: Jan
Michiels (laureaat vertolking 1992) - Symfonie in Bes (1816), F. Schubert.

• Mortsel
De Sabamprijs voor de tweede beste toneelcreatie van een werk van een Vlaams
auteur (zie ook: Gent) werd toegekend aan ‘Toneelgroep Streven’ voor de creatie
van ‘De Braderij’ van Jan Christiaens en Herman Fabri.

• Waregem
Het Gemeentebestuur van Waregem schrijft i.s.m. het Cultuurcentrum ‘De Schakel’
Waregem en de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, afdeling West-Vlaanderen, in
1993 zijn tweede Tweejaarlijkse Prijs voor Vocale Compositie uit. Gevraagd wordt:
de compositie van drie koorwerken op een tekst uit het Nederlands taalpatrimonium.
Voor elk van de drie werken worden verwacht: een zetting voor vier gemengde
stemmen of een zetting voor gelijke stemmen. De duur van de werken dient tussen
de drie en de vijf minuten te bedragen. De composities moeten geschikt zijn voor
koren, die naar de normen van de Provinciale Tornooien in Westen Oost-Vlaanderen,
gerangschikt worden in Eerste Afdeling. De prijzen bedragen respectievelijk 25.000
F voor de eerste prijs, 15.000 F voor de tweede prijs en 10.000 F voor de derde prijs.
Kunnen meedingen: al wie geboren of gedomicilieerd is in Vlaanderen. Uiterste
datum van inzending: 1/1/94. Het volledig reglement van de prijs kan aangevraagd
worden bij het Cultuurcentrum ‘De Schakel’, Schakelstraat 8, 7890 Waregem, tel.
056/62.13.40.

B. Beeldende kunsten
• Antwerpen
Fotografen die willen deelnemen aan het Fotografie-circuit van 1994-95 moeten
voor 1/6/94 een map met een reeks foto's en een curriculum vitae bezorgen aan het
Elcker-ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen (tel. 03/218.65.60). Het
circuit bestaat uit individuele tentoonstellingen die in Antwerpen starten, maar daarna
maand na maand 15 culturele centra in Vlaanderen aandoen.

• Brugge
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In 1993 is de Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving van
de Provincie
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West-Vlaanderen (75.000 fr.) voorbehouden aan het juweel. Op 15 en 16/10 kan men
max. 5 werken afleveren bij Westtoerisme, Kasteel Tillegem, 8200
St.-Michiels-Brugge. Het betreft unieke draagbare creaties, ongeacht het materiaal.
Info: Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 St.-Andries
(tel. 050/40.34.02).

• Brussel
De Provincie Brabant schrijft jaarlijks een aantal Nederlandstalige Provinciale
Culturele Prijzen uit. De prijs voor elke kunstdiscipline bedraagt 100.000 fr. en is
niet deelbaar. Bij niet bekroning kan aan de beste inzending(en) een
aanmoedigingspremie worden toegekend. Deze Provinciale Prijzen zijn opengesteld
voor alle personen die zich tot de Vlaamse Gemeenschap bekennen, in Brabant
geboren zijn of er op 1 januari van het jaar waarin de prijs wordt uitgeschreven er
minstens 3 jaar wonen. Er zijn drie prijzen uitgeschreven voor 1993: Prijs voor
Schilderkunst, voor letterkunde en een compositieprijs voor instrumentale muziek.
De inschrijvingstermijnen liepen tot 15/09/93, zodat we deze informatie enkel kunnen
geven voor kandidaten die volgend jaar willen deelnemen. Inlichtingen: Provinciale
Cultuurdienst (dienst 53N), Koningsstraat 294, 1210 Brussel, tel. 02/219.24.80,
toestel 25.

• Gent
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft het initiatief genomen om een
tweejaarlijkse prijs voor architectuur uit te schrijven. Deze prijs wordt voor het eerst
toegekend in het najaar van 1993. Een bedrag van 80.000 BEF wordt ter beschikking
gesteld om, hetzij integraal te worden toegekend aan de laureaat, hetzij te worden
verdeeld onder de laureaten die gelijkwaardig worden gerangschikt. Indien geen
enkel project door de jury als kwalitatief voldoende wordt beoordeeld, kan evenwel
een bedrag van 25.000 BEF toegekend worden voor de meest verdienstelijke
inzending. De prijs voor architectuur wordt toegekend voor een tijdens het jongste
decennium gerealiseerde eigentijdse architecturale creatie, gelegen in de provincie
Oost-Vlaanderen. De kwaliteit zal beoordeeld worden op de volgende punten: de
architectonische vormgeving en het karakter van het gebouw - het ruimtelijk
functioneren en de relatie tot de omgeving - de functionaliteit van het concept, zoals
de ruimteverdeling, de praktische bruikbaarheid, de relatie binnen- en buitenruimte,
de bezonning en de oriëntatie en de technische kwaliteiten. De bouwvergunning voor
het project moet verleend zijn na 1 juli 1983, en het gebouw moet voltooid zijn voor
1 juli 1993. Deze prijs wordt uitsluitend voorbehouden aan architecten of
architectenstagiairs die ingeschreven zijn op de tabellen van de architecten of op de
lijsten van stagiairs van de Orde van Architecten van Oost-Vlaanderen. De ontwerpen
mogen bovendien niet eerder bekroond zijn met een architectuurprijs op
gemeenschap-, nationaal of internationaal niveau. De uiterste datum van inzending

Vlaanderen. Jaargang 42

van de nodige stukken werd bepaald op 31/10/93. Het aantal inzendingen per
deelnemer is niet beperkt. Na de uitreiking van de prijs zullen de bekroonde en een
aantal geselecteerde projecten tentoongesteld worden voor een minimumduur van 1
maand. Het volledige reglement van de provinciale prijs voor architectuur is te
bekomen op het volgende adres: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 9de directie Afdeling 92, Dienst voor het Kunstpatrimonium, Vogelmarkt 17, 9000 Gent, tel.
09/225.30.01.

• Montigny-le-Tilleul
De plaatselijke Internationale Kunstkring kende in de categorie compositie bloemschikken aan Suzy Van Bever uit Aarschot een Nationale gouden medaille met
schaal toe in april jongstleden.

• Ronse
Het Stadsbestuur organiseert voor de 25e maal een Prijs voor Plastische Kunsten.
Men opteerde ook dit jaar voor de discipline Tekenkunst. De laureaat die zal bekend
gemaakt worden tijdens de proclamatie op zondag 28 november 1993 bekomt een
bedrag van 100.000 frank, gekoppeld aan deze Prijs. De door de jury weerhouden
werken zullen tentoongesteld worden van 29/11 tot en met 11/12/1993 op het Stadhuis
(gesloten op zondag). Inschrijvingsformulieren (in te sturen vóór 31/10/93),
wedstrijdreglement en alle nuttige inlichtingen zijn te bekomen op volgend adres:
Stadsbestuur Ronse, Dienst Cultuur, Grote Markt 12 te 9600 Ronse, tel. 055/23.28.01.

C. Letterkunde
• Antwerpen
Door de ASLK i.s.m. de Vereniging van Uitgevers van Nederlandstalige Boeken en
het weekblad Trends wordt voor 1994 andermaal de tweejaarlijkse Antoon Wouters
Prijs (75.000 fr.) uitgeschreven. Deze prijs bekroont een of meer laureaten voor hun
studie over de economische, juridische en/of sociale aspecten van het boek,
respectievelijk het boekbedrijf. Inzendingen worden ingewacht voor 31/5/94 op het
secretariaat van de VUNB, Hof ter Schrieklaan 17, 2600 Berchem/Antwerpen. De
studie(s) moeten min. 80 blz. tellen (getypte tekst, twee exemplaren), origineel zijn
en als verhandeling ingediend zijn aan een universiteit of hogeschool, in het
Nederlands gesteld zijn en nog niet in gedrukte vorm zijn verschenen. De jury bestaat
uit de uitgevers L. Demeester (voorzitter), Jen Meers, Laurent Woestenburg, Roger
Lefever, onderdirecteur ASLK en de professoren Joseph Leunis (KUL), Marc
Spoelders (RUG), Wim Missorten (VUB) en Wim Nimmegeers (HIGRO).
- Door de Uitgeverij De Sikkel werd voor de eerste keer de Cyriel Verleyen Prijs
voor historische verhalen uitgeschreven (75.000 fr.). Die prijs werd nu
weggekaapt door Sylvia Vanden Heede uit Brugge (32) voor haar verhaal ‘Een
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steen voor Lothin’ dat de Vikingen opnieuw tot leven brengt. Deze prijs werd
genoemd naar jeugdauteur Verleyen die 40 jaar geleden de reeks startte en heel
wat van de thans in het totaal zowat 380 deeltjes schreef.

• Averbode
Met het verhaal ‘Ronkedoor’ behaalde Sylvia Vanden Heede uit Brugge (32) de John
Flandersprijs 1993 (50.000 fr.), uitgeschreven door de Vlaamse Filmpjes van de
Goede Pers Averbode. Er waren 48 inzendingen dit jaar en het verhaal zal in januari
1994 gepubliceerd worden als nr. 2090 van de Vlaamse Filmpjes.
- Tot 30/11/93 kan men nog deelnemen aan de Manuscriptenwedstrijd van Altiora,
waaraan een prijs van 100.000 fr. verbonden is. Het verhaal moet afgestemd
zijn op lezertjes tussen 8 en 10. De bekroonde inzending wordt uitgegeven in
1994. De jury is samengesteld uit Jet Marchau, Greet Spaepen, Els Peeters,
Herman Kakebeeke en André Sollie. Meer inlichtingen: Altiora uitgeverij,
Manuscriptenwedstrijd 93, postbus 54, 3271 Averbode.

• Brugge
De plechtige prijsuitreiking van de zesjaarlijkse Provinciale Prijs voor Geschiedenis
had plaats op 10/9 in het Stadhuis van Roeselare. In de groep academisch gevormden
werden de Provinciale Prijs van 30.000 fr. en de zilveren ereplaket uitgereikt aan de
heer Koen Parmentier uit Roeselare voor zijn publikatie ‘Priesters en gelovigen onder
het Frans Bewind. De dekenij te Roeselare (1794-1802)’. In de groep niet-academisch
gevormden werd de Provinciale Prijs van 30.000 fr. en de zilveren ereplaket
overhandigd aan de laureaten Robert Baccarne en Jan Steen beiden afkomstig van
Roeselare met hun boek ‘Van Rousselare tot Langemarck’, en de premie van 10.000
fr. en de bronzen plaket gaat naar Lut Vanoverberghe uit Roeselare voor de publikatie
‘Van pastoors en andere vrome lieden te Moorsele’.
- De winnaar van de Provinciale literatuurprijs 1993 voor jeugd- en kinderboeken
(50.000 fr.) werd Bart Moeyaert (in Brugge geboren) met zijn boek ‘Kus me’.
Een eerste premie van 35.000 fr. gingen gedeeld naar Geert De Kockere uit
Oudenaarde, maar geboren in Tielt, voor het geheel van zijn inzendingen, en
naar Sylvia Vanden Heede uit Sint-Kruis-Brugge voor ‘Wok van de Wilden’.
Katrien Seynaeve uit Gent, geboren in Izegem, ontving een tweede premie van
30.000 frank en de bronzen ereplaket voor haar inzending ‘Een wolk als
afscheid’. In de categorie nietgepubliceerde werken kende de jury geen prijzen
toe. De jury bestond uit Jaak Dreesen, Koos Hawinkels, Gie Laenen, Alice Maes
en Dora van Hoecke en werd geleid door Ludo Valcke, directeur van de
Provinciale Dienst voor Cultuur.

• Deurne
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Voor de Poeziewedstrijd vzw Erato 1994 (p/a Walter Suys, Molenstraat 68, 2540
Hove) mag elke deelnemer slechts één gedicht insturen. Het opgelegde thema is ‘De
eenzaamheid voorbij’. De gedichten worden ingezonden onder een schuilnaam.
Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum dienen in een gesloten omslag, met
op de buitenkant de schuilnaam en de leeftijd, bij de inzending te worden gevoegd.
De ingezonden gedichten mogen nog niet gepubliceerd zijn en worden niet
teruggezonden. De gedichten dienen getypt te zijn, in vijfvoud en beperkt tot max.
dertig regels. Alleen gedichten in het Nederlands komen in aanmerking. Inzenden
kan tot 31/3/94. Er zijn twee leeftijdsgroepen: tot 21 jaar en ouder dan 21 jaar. De
jury bestaat uit: Hendrik Boonen, Walter Suys, Gaby Lahaye, Caroline Delbaen, Ann
Vanderschoot en Myriam Corsmit. De beslissing van de jury is onweerlegbaar. De
jury kan beslissen om een prijs al dan niet toe te kennen indien de ingezonden werken
van een onvoldoende niveau zijn. De plechtige uitreiking van de prijzen zal plaats
hebben tijdens de Erato Poeziemarkt waarvan de datum later wordt medegedeeld.
De laureaten van de wedstrijd komen in aanmerking voor een publikatie van hun
eigen gedichtenbundel in Erato's Literaire-
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reeks en dit vanaf het najaar 1994. Uit de ingezonden werken kan een keuze gemaakt
worden voor de bloemlezing die zal uitgegeven worden als een extra nummer Erato
Plus, het driemaandelijks tijdschrift van de v.z.w. Rond de wedstrijd wordt er geen
briefwisseling noch telefonisch contact toegelaten met de organiserende v.z.w. Erato.

• Eernegem/Hilversum
N.a.v. de Concept-Haikuprijs 1993, en voor opname in de bloemlezing, kwamen 102
inzendingen binnen, respectievelijk 47 voor haiku, 34 voor senryu en 21 voor tanka.
De prijs voor haiku, een kunstwerk van Stefaan Ponette, werd toegekend aan Fred
Hopman uit IJmuiden. De prijs voor senryu, een kunstwerk van Marleen Bernadon,
ging naar Hubert De Splenter uit Dentergem. De prijs voor tanka, een kunstwerk van
Erick Govaert, kreeg Marten Beerman uit Bilthoven. De jury bestond uit: Marianne
Kiauta, Roger Wastijn, Laurine Vandepitte en Ton Luiting.

• Gent
De Provinciale prijs voor Letterkunde 1993 was dit jaar voorbehouden aan de poëzie.
De inzendingen werden onder het wn. voorzitterschap van Dr. Paul Huys, Kultureel
Advizeur, beoordeeld door volgende juryleden: Prof. Dr. Anne Marie Musschoot,
Prof. Dr. Marcel Janssens, Fernand Handtpoorter, Rudolf van de Perre en Daniël van
Ryssel. Op voorstel van de jury werd door de Bestendige Deputatie de prijs niet
toegekend. Twee eervolle vermeldingen werden verleend aan Paul Demets uit Olsene
(Zulte) voor zijn inzending ‘Het web van antiek’ en aan Koen Stassijns uit Pollare
(Ninove) voor zijn bundel ‘De vergeethoek van de slaag’. In 1994 wordt de
Provinciale prijs voor Letterkunde uitgeschreven voor het jeugd- en kinderboek.
- De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Koningstraat
18, 9000 Gent, tel. 09/225.27.74, fax 09/223.27.18) schrijft om de twee jaar de
Karel Barbierprijs uit, die wordt toegekend voor een in het Nederlands gestelde
historische roman, geput uit onze eigen geschiedenis en die in de loop van de
bedoelde periode verscheen. Voor de periode 1991-1992 werd die prijs (20.000
fr.) toegekend aan Henriette Claessens voor haar boek ‘Een wilde roos’.

• Hilversum
De Nederlands-Vlaamse culturele vereniging Concept schrijft voor de 8ste keer een
poëziewedstrijd uit. Thema: ‘De onstuitbare kringloop der seizoenen en het
onherroepelijk verstrijken van de tijd’. Dit in de ruimste zin van het woord.
Nederlandstalige auteurs kunnen het reglement aanvragen door een gefrankeerde
antwoordenveloppe te zenden naar: Concept, Postbus 1313, 1200 BH Hilversum.
De uiterste inzenddatum voor deze prijsvraag is 10/3/94. De geselecteerde gedichten
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zullen worden gepubliceerd in de bloemlezing ‘Ik tel de maanden’ samengesteld
door Roger Wastijn en Ton Luiting. Auteurs die niet mee willen doen aan deze
literaire wedstrijd maar wel in deze bloemlezing opgenomen willen worden kunnen
het reglement met de voorwaarden eveneens aanvragen.

• Leuven
Voor de zevende maal schrijft WeL een Essayprijsvraag uit, onder auspiciën van
het Leuvens stadsbestuur. Gevraagd wordt een essay over een literair onderwerp
(auteur, stroming, ...) met verwerkte bibliografie. Deze tekst (max. 6 blz.
machineschrift, kwarto) dient in 4 exemplaren anoniem (kenspreuk op omslag waarin
identiteit en 2 postzegels van 15 fr.) voor 15/12/93 opgestuurd naar het redactieadres:
Kapucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven. Prijzen: 10.000 fr., 5.000 fr., 3.000 fr.
Voor de Wedstrijd flitsverhaalprozagedicht zijn alle ultrakorte verhalen welkom
d.w.z. sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes e.d. (voor een volwassen
publiek). Per deelnemer max. 1 tekst (1 à 2 blz.), anoniem in te sturen (zie hoger),
in 3 exemplaren voor 15/12/93. Prijzen: 10.000 fr., 5.000 fr., 3.000 fr.
Reglement voor beide wedstrijden: enkel ongepubliceerd en niet bekroond werk
insturen, gesteld in voorkeurspelling; WeL behoudt zich het recht voor de inzendingen
te publiceren, ook de niet bekroonde.

• Roermond
De jaarlijks terugkerende uitgevers Poëzie- en Prozawedstrijd, georganiseerd door
De Vleermuis Uitgeverij b.v. was een groot succes. Naast de publikatie, wordt ook
dit jaar weer voor de hoofdwinnaars in elk genre, een bronzen kunstwerk van André
Goedegebuur en een boekenpakket ter waarde van f 250,- ter beschikking gesteld.
De Pipistrellus pipistrellus Poëzieprijs 1993 is gewonnen door: Fien Volders,
Amsterdam met ‘Quai d'Orleans - Quai d'Anjou’. De Pipistrellus pipistrellus
Prozaprijs 1993 is gewonnen door Eva Hoenen, Maastricht met ‘De Zolderkamer’.
De titels van de verhalenen gedichtenbundel worden: ‘Spectrum’, verzamelde
gedichten van nederlandse en belgische auteurs, ISBN 90 71151 662, f 17,50, 350
BF en ‘Windroos’, verzamelde korte verhalen van nederlandse en belgische auteurs,
ISBN 90 71151 670, f 24,95, 499 BF.

• 's Gravenhage
Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) stelt als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser een ANV-Visserneerlandia-Dramaprijs beschikbaar voor een
jeugdtheaterstuk. De prijs bedraagt f 12.00 of 220.000 BF. De jury bestaat uit de
voorzitter Wim Spekking (NL), Victor Frederik (NL) en Hugo Meert (B).
Voorwaarden voor het deelnemen: het jeugdtheaterstuk dient een tijdsduur te hebben
van minimaal 40 minuten; het toneelstuk voor de jeugd telt een beperkt aantal
acteurs/actrices; het stuk moet op kleinere podia gespeeld kunnen worden; de tekst
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moet in het Nederlands zijn geschreven en oorspronkelijk zijn (geen vertaling of
bewerking van boek, verhaal, televisie- of toneel- of hoorspel enz. en geen tekst van
opera, operette, enz.); het manuscript mag niet eerder in enigerlei vorm voor een
ANV-Visserneerlandiaprijs zijn ingezonden of in druk zijn verschenen vóór 1/12/94.
De manuscripten moeten getypt in drievoud en onder schuilnaam of motto ingezonden
worden. Bij het manuscript in een gesloten enveloppe een opgave voegen met: titel
van het jeugdtheaterstuk en naam en adres van de auteur(s). Op de enveloppe schrijft
men titel van het stuk en schuilnaam of motto. Inzenden naar het ANV, Jan van
Nassaustraat 109, 2596 BS Den Haag. Uiterste inzenddatum 15/6/94. Voor einde
1994 wordt de winnaar bekend gemaakt. Einde 1994 wordt de prijs uitgereikt waarbij
het juryrapport openbaar wordt gemaakt. Manuscripten waarop de naam van de
auteur is vermeld, worden van deelneming uitgesloten.
Namens de Raad van Bestuur en de Redactieleden van het tijdschrift
‘Vlaanderen’ feliciteren we van harte alle bekroonde en/of gehuldigde
kunstenaars.
R.D.

Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat
van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Fax: 051/40.81.64. Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer 248 (nov.-dec. 1993) moeten de berichten ons bereiken vóór 15
november 1993. Met dank voor uw medewerking.

• Amsterdam
Nog tot 17/10 kan men een kijkje nemen in de jaarlijkse verkooptentoonstelling van
de Vereniging van beeldende kunstenaars ‘Maatschappij Arti et Amicitiae’, Rokin
112, 1012 LB Amsterdam (info: 020-623.35.08). Naar een idee van Peter van Hugten
tonen de deelnemers naast kunst hun inspiratiebron, hun muze. Zij gunnen
tentoonstellingsbezoekers op deze wijze een blik in de ontstaansgeschiedenis van
het kunstwerk. Gezien de diversiteit van de kunstenaars zal dit idee een kleurrijke
tentoonstelling opleveren van kunst met daaraan gerelateerde kunstwerken, objecten,
teksten, foto's, enz.
- Dit jaar vindt de tentoonstelling van de Prix de Rome, die georganiseerd wordt
door de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, onver-
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wacht plaats in Arti. Voor het eerst wordt de prijs uitgereikt in de categorie
Tekenen, een discipline die door veel kunstenaars bedreven wordt hetzij als
belangrijkste techniek hetzij naast hun andere werk. Daarnaast is het terrein van
de Grafiek opnieuw aan bod. Op de tentoonstelling is werk te zien van de zeven
kandidaten in de eindronde: David Bade (Haarlem), Bernadette Beunk
(Amsterdam), Paul Klemann (Utrecht), Britta Huttenlocher (Amsterdam),
Hewald Jongenelis (Amsterdam), Wapke Feenstra (Rotterdam), Remco
Vlaanderen (Maastricht). Open van 21/10 tot en met 26/10.
- Van 31/10 tot en met 28/11 kan men bij Arti terecht voor de tentoonstelling
‘Third Exile’. Hiervoor worden een aantal internationaal bekende kunstenaars
uitgenodigd die in hun werk verband leggen tussen architectuur, beeldende
kunst en tekst. Deelnemende kunstenaars: Carl André, Marinus Boezem,
Christiaan Bastiaans, Adam Colton, Georges Descombes, Jan Dibbets, Fortuyn,
O'Brien, Dan Graham, J.C.J. van der Heyden, Donald Judd, John Kormeling,
Daniel Libeskind, Joep van Lieshout, Richard Long, Gordon Matta-Clark, Robert
Morris, Matt Mullican, Martine Neddam, Dennis Oppenheim, Jan van de Pavert,
Reiner Ruthenbeck, Willem Sanders, Joseph Semah, Robert Smithson, Dorothee
von Windheim. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek.

• Antwerpen
In Galerij Brabo van de verzekeringsmaatschappij Mercator, Desguinlei 100, 2018
Antwerpen, kan men tot 23/12 een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Colon Kolonialen gezien door Afrikanen’, open op werkdagen van 9-17 u. en op zondagen
van 14-17 u. (gesloten op 1, 11 en 12 nov.). Antwerpen heeft altijd een speciale band
gehad met Afrika. Als wereldhaven onderhield de stad contacten met alle continenten,
maar Afrika bekleedde beslist een vooraanstaande plaats. Iedereen herinnert zich
nog wel de befaamde Kongoboten die Antwerpen met Matadi verbonden. De Galerij
Brabo roept dit koloniale verleden op met een tentoonstelling van bijzondere
Afrikaanse scultpuren, beter gekend onder de benaming ‘Colon’ (afkorting van
Colonial). De originele Afrikaanse beelden zijn ons welbekend. Ze weerspiegelen
de kijk van de Afrikaan op zijn eigen leefwereld. Tijdens de koloniale periode ontstond
een parallelle kunstvorm, waarin de Afrikaanse kunstenaars hun oorspronkelijke
beelden voorzagen van Europese attributen. De collectie van de heer en mevrouw
Bulkens, rasechte Antwerpenaren, die hier tentoongesteld wordt, geeft een duidelijk
beeld van deze colons. Zo zien we figuren met tropenhelmen, gladgestreken haar,
Europese kledij, paraplu's, pistolen, enz. Het gaat dus om typisch Afrikaanse
sculpturen met westerse attributen. De voorstellingen zijn vaak grappig, soms
sarcastisch. Maar soms getuigen ze van een scherp waarnemingsvermogen, dat zo
eigen is aan de Afrikaan. De beelden zijn uit de periode 1880-1960, die voor de
meeste Afrikaanse landen samenvalt met de koloniale tijd. Zij komen uit de
Sahellanden, uit West-, Centraal- en Zuid-Afrika. In haar verscheidenheid verraadt
deze unieke collectie op een treffende manier hoe de zwarte de blanke ziet en werpt
ze een ander licht op een tijdperk dat voorgoed tot het verleden behoort.
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- Nog tot 31/12 kan men een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Europa aan
tafel’, georganiseerd door de Historische Musea van de Stad Antwerpen en dit
in volgende locaties: Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat, 2000 Antwerpen
(gratis), Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet, Vrijdagmarkt
22-23, 2000 Antwerpen (gewoon toegangsticket). Volkskundemuseum,
Gildekamersstraat 2-6, 2000 Antwerpen (museumticket) en Museum
Brouwershuis, A. Brouwersstraat 20, 2000 Antwerpen (gratis). Info: Museum
Plantin-Moretus, tel. 03/233.02.94 - fax 03/226.25.26. Dit meerledig
tentoonstellingsproject wordt tegelijkertijd omlijst door manifestaties door de
Horeca-sector, deels i.s.m. het onderwijs en vakverenigingen onder de
coordinatie van het Stedelijk Departement voor Cultuur en Feestelijkheden.
Deze exposities en manifestaties brengen een aantal aspecten van onze eet- en
tafelcultuur in een historisch perspectief. Niet alleen worden de
voedingsprodukten historisch doorgelicht. Aanverwante aspecten zoals
tafelmanieren, etiquette, etymologie van bepaalde termen, enzomeer komen
eveneens aan bod. De Handelsbeurs (Twaalfmaandenstraat) brengt de kern van
het historisch luik. Hier evoceert een feestelijk gedekte tafel een feestmaal bij
de Antwerpse burgerij omstreeks 1900. Vanuit dit centrale gegeven wordt
Antwerpen en zijn rol op culinair gebied toegelicht. Alle aspecten van eten en
drinken in onze gewesten (met zuivelprodukten, brood, groenten en fruit, vlees,
vis, gevogelte, suiker, gebak en chocolade,...) met het accent op de eigen
Belgische kwaliteitsprodukten die Europees prestige kregen en internationaal
worden gewaardeerd, komen hier aan bod. Een uitgelezen keur aan voorwerpen
schetst de toepassing, de evolutie en het gebruik in de oude en hedendaagse
keuken van specerijen; kruiden, bier, wijn, frisdrank en water. Ruim 250 kunsten andere voorwerpen vertellen het verhaal: oude foto's en affiches, prenten en
tekeningen, archivalia en boeken, industrieel-archeologische relicten en
gebruiksvoorwerpen zoals borden, schenkkannen, bestekken. Daarnaast brengt
een Europees luik, dat hedendaags én artistiek wordt ingevuld, voor elk van de
EG-deelstaten één welbepaald culinair facet in beeld dat als kenmerkend geldt
voor dit betreffende land. Het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk
Prentenkabinet toont in een tweede luik een selectie van kook- en
receptenboekjes in manuscript en druk uit de Zuidelijke Nederlanden en het
vroegere Prinsbisdom Luik vanaf de late middeleeuwen tot omstreeks 1650.
Dit overzicht wordt gestoffeerd met oude prenten rond onze culinaire cultuur.
Deze tentoonstelling omvat echter niet alleen de oude getuigenissen van onze
culinaire cultuur (oude receptenboekjes en traktaatjes over tafelmanieren en
etiquette). Ze brengt eveneens in beeld wat men at en dronk aan de hand van
foto's van gerechten die op grond van overleverde oude bronnenmateriaal door
culinaire specialisten werden aangemaakt. Het Volkskundemuseum evoceert
in een derde luik een nostalgisch beeld van de Antwerpse restaurants en
voedingswarenwinkels omstreeks 1900. Post- en prentkaarten, prenten en
tekeningen, affiches en dokumenten uit bedrijfsarchieven hangen hier een
levendig beeld op van de inrichting en de organisatie van restaurants te
Antwerpen ten tijde van de Belle Epoque. Een keuze uit het menu: wat
presenteerde de (Antwerpse) kaart, wie bezochten deze restaurants, wanneer
precies en waar en hoe duur (of goedkoop) waren ze. Het Museum Brouwershuis.
Naar de naam van deze instelling komt hier het aspect bier uitgebreid aan bod.
In dit ideale kader - het gebouw werd in 1553-1554 opgericht als een
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watergemaal voor de watervoorziening van de Antwerpse brouwerijen en
herbergde vanaf 1581 de vergaderzaal van het Antwerpse brouwersambacht wordt de Antwerpse bierproduktie vroeger en nu hier bevattelijk toegelicht.
Onze biercultuur op zijn best.
- De Toeristische Federatie Provincie Antwerpen heeft een aantal nieuwe
publikaties in het licht gegeven. Vooreerst het ‘Kleurfotoboek Provincie
Antwerpen’ in een oplage van 2.000 ex. met 173 kleurenfoto's en 264 blz.,
formaat 250 × 290 mm, ingebonden 2450 fr. (druk Lannoo Tielt). Daarnaast
verschenen drie promotiebrochures: ‘Kunststeden’ waarin vooral de historische
rijkdom en de toeristische bezienswaardigheden van Antwerpen, Mechelen en
Lier belicht worden; 15 blz. - ‘De Kempen’ met naast de typering van deze
Antwerpse regio de toeristische mogelijkheden van en de verblijfsarrangementen
in de Kempen, 24 blz. - ‘Rivierenland’, waarin Klein-Brabant/Scheldeland,
Rupelstreek en Vaartland beschreven worden. Deze drie brochures zijn gratis
te verkrijgen bij de Toeristische Federatie van de Prov. Antwerpen, Karel
Oomsstraat 11, 2018 Antwerpen, tel. 03/216.28.10 en fax 03/237.83.65
(verzendingskosten 20 fr.).
- Het provinciebestuur van Antwerpen zal volgend jaar de Humanitasprijs 1994
toekennen aan een persoon, een instelling of een vereniging die op een
uitzonderlijke manier een bijdrage heeft geleverd tot de welvaart en het welzijn
van de provincie Antwerpen. Deze tweejaarlijkse prijs werd in 1980 ingesteld
naar aanleiding van de herdenking van de 150ste verjaardag van de
onafhankelijkheid van België. Voor de achtste ‘Humanitasprijs 1994’ kan elke
persoon, instelling of vereniging een kandidaat voorstellen. De voordracht moet
grondig gemotiveerd zijn en de nodige documentatie tot staving bevatten.
Uiterlijk tot 31 december 1993 kan men zijn voorstel sturen naar de heer
Gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018
Antwerpen. De Humanitasprijs werd in 1980 toegekend aan prof. Ludo van
Bogaert voor zijn belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg
in de Antwerpse regio; in 1982 aan mevrouw Jeanne Brabants voor haar
inspanningen ter bevordering van de danskunst; in 1984 aan vzw Tele Onthaal
voor haar bijdrage tot meer welzijn bij alle mensen; in 1986 werd de unieke
plaats belicht van het Fonds Alex de Vries vzw ten bate van jonge musici; in
1988 aan prof. dr. J. Marquet die als eerste het principe van en de heelkundige
techniek voor trommel- en gehoorbeentjestransplantatie heeft uigevoerd; in
1990 aan het Centrum Kauwenberg omwille van de inzet voor het welzijn van
de mensen uit de vierde wereld en in 1992 werd de prijs toegekend aan het
actiecomité Mucoviscidose Antwerpen. Naast het Humanitasbeeld, van de hand
van de beeldhouwer H. Lannoye, bestaat de prijs tevens uit een bedrag van
300.000 fr. en een oorkonde. Voor het reglement en inlichtingen kan men terecht
bij de Cultuur-

Vlaanderen. Jaargang 42

286
dienst van het provinciebestuur van Antwerpen, Koninging Elisabethlei 22 te
2018 Antwerpen, tel. 03/240.65.16.
- Het Provinciebestuur deelde ons de expokalender 1993-1994 mee van de
tentoonstellingen in de Provinciezaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen (tel.
03/231.57.93 en 231.28.04). Daaruit volgende keuze: van 10/9 tot en met 14/11:
Zilvertentoonstelling ‘Een schitterend feest’ - 28/4 tot en met 8/5/94:
Vlaggenproject - van 7/7 tot en met 7/10/94: ‘Sieraad Symbool Signaal’.
Dagelijks toegankelijk van 10-17 u. Gesloten van 25/12/93 tot en met 2/1/94.
- Van 31/10 tot en met 11/11 wordt door de Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen voor de 57e keer de Boekenweek voor Vlaanderen
georganiseerd in het Antwerpse Bouweentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020
Antwerpen (te bereiken vanaf het Centraal Station met tram 2 of bus 25 of 27).
De gehele ‘najaarsoogst’ van de boekenproduktie ligt er uitgestald en de diverse
boekhandels schenken bij elke serieuze aankoop van boeken aan hun klanten
een gratis exemplaar van ‘Het Boek in Vlaanderen 1993-1994’ (254 pag.
verdeeld in 15 rubrieken). Het meest opvallende evenement van de Boekenweek
is natuurlijk de befaamde Boekenbeurs van Vlaanderen. Vier zalen, samen goed
voor 18.000 m2, bieden stands vol boeken en leesplezier. Vele uitgevers en
importeurs tonen hun nieuwe mooie boeken, en daarnaast zijn er ook
themastands, die binnen een bepaald genre van boeken het beste van het beste
tonen, de zogenaamde themastands: kinder- en jeugdboeken, literatuur,
reisgidsen, kookboeken, kunstboeken, wetenschap en nog veel meer...
- In het A.M.V.C. (Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, tel. 03/232.55.80)
valt tot 22/10 het 3de tentoonstellingsproject van 1993 te bekijken: Hubert
Lampo 50 jaar schrijver. Behalve op maandag open van 10-17 u. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog debuteerden Louis-Paul Boon, Piet van Aken, Johan
Daisne en Hubert Lampo: een generatie romanschrijvers, die de Vlaamse
literatuur nieuwe impulsen gaf. Het begin van het omvangrijke oeuvre van
Hubert Lampo was Don Juan en de laatste nimf in 1943. Als weinig andere
auteurs heeft hij bijgedragen tot de verruiming van het leespubliek, zowel door
zijn succesvolle romans en verhalen als door zijn activiteiten als spreker, essayist
en criticus. Zijn werk werd ook vijf maal verfilmd. Hubert Lampo werd
herhaaldelijk gelauwerd met belangrijke literaire prijzen, o.m. in 1963 met de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza, voor De komst van Joachim
Stiller, dat algemeen als een hoogtepunt beschouwd wordt. In 1989 verleende
de Universiteit van Grenoble hem een ere-doctoraat. Hubert Lampo wordt vooral
geassocieerd met het magisch-realisme, waarbij mythische archetypen met de
realiteit verweven worden (Kasper in de onderwereld, De heks en de archeoloog,
Wijlen Sarah Silbermann). In verscheidene essaybundels (De Zwanen van
Stonehenge, De Ring van Möbius...) gaat hij hier trouwens dieper op in.
Daarnaast schreef hij een aantal psychologische romans (Hélène Defraye), vaak
tegen een historische achtergrond (De duivel en de maagd) of gesitueerd in
oorlogstijd (De ruiter op de wolken, De eerste sneeuw van het jaar). De
tentoonstelling geeft een overzicht van Lampo's schrijvers-loopbaan aan de
hand van meer dan 500 items: manuscripten, boekedities, autobiografisch
materiaal, foto's, affiches en portretten. Verder gaat de aandacht uit naar
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verfilmingen en vertalingen, Alain Fournier en John Flanders, Koning Arthur
en Stonehenge, en het belang van de stad Antwerpen voor het werk van Hubert
Lampo. Antwerpen is het magistrale decor van bijna al zijn romans sinds
Terugkeer naar Atlantis, en in een belangrijk deel van zijn werk als het ware
het archetype van ‘de stad’. Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt
in co-editie met uitgeverij Meulenhoff/Manteau ‘Het Antwerpen van Hubert
Lampo’, dat onder meer een overzicht biedt van de Antwerpse gebouwen en
sferen die in Lampo's werk opduiken. Dit boek, geschreven door
wetenschappelijk medewerker Johan Vanhecke, bevat voorts een fotokatern en
vier literaire wandeltochten langs cafés, straten en pleinen die een belangrijke
rol spelen bij Lampo.
- Het Museum voor Religieuze Kunst heeft het bekende redezicht van de
17de-eeuwse graveurs Johannes Loots en Jan Baptista Vrients uit 1610 laten
drukken op 1.000 exemplaren. De originele kopergravure met een lengte van
2,16 meter is te bewonderen in het musuem Plantin en Moretus, het Stadsarchief,
de Stedelijke Hoofdboekerij en het Museum van Oudheden in Antwerpen. De
reproduktie op de helft van de ware grootte is een éénmalige uitgave door het
museum, dat er meteen voor zorgde dat de afdrukken werden ingekleurd. De
gekleurde gravure is tegen 1.595 fr. te bekomen bij het museum voor Religieuze
Kunst, in de kathedraal en in het Antiquariaat Oude Borze in de Oude Beurs 62
in Antwerpen. Voor meer informatie: Museum voor Religieuze Kunst Antwerpen
vzw, Mutsaertstraat 32 in 2000 Antwerpen. Tel. 03/231.03.39. Fax 03/233.47.66.
- In het A.M.V.C., Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen staat van 6/11 tot
8/1/94 de tentoonstelling ‘Antwerpen geplakt. Affiches van Antwerpse drukkers
en ontwerpers vóór 1940’ te kijk. Info: 03/226.01.50. Hoewel herhaaldelijk een
beroep wordt gedaan op de aanzienlijke affichecollectie van het AMVC voor
belangrijke tentoonstellingen of TV-programma's, is deze verzameling nog te
weinig gekend. Ter gelegenheid van Antwerpen 93 werden een zeventigtal
affiches van Antwerpse drukkers en ontwerpers geselecteerd uit de periode vóór
1940. Ook de artistieke lithografische meesterwerken van rond de eeuwwisseling
zullen niet ontbreken. Men kan onmogelijk voorbijgaan aan ontwerpers als
Alfred van Neste, Julien 't Felt, Alfred Ost, Gerard Portielje, Achilles Kas,
Maarten van der Loo, Tony van Os of lithografen en drukkers als de gebroeders
Ratinckx, J.E. Buschmann. De nadruk ligt echter op het Interbellum, een
iconografisch uitermate interessante periode, met bekende kunstenaars als Robert
Hens, Marcel Baugniet, Lode Seghers, Jean van Noten, Frans van Immerseel,
Leo Marfurt en Alfons Marchant. Bij Fr. de Smet en L.F. de Vos werden in de
jaren dertig ook markante affiches van minder gekende ontwerpers gedrukt,
b.v. ter gelegenheid van de Antwerpse Propagandawerken. Deze tentoonstelling
streeft niet naar volledigheid, maar wil op een kleurrijke manier getuigen van
de brede waaier van culturele en artistieke evenement die in het Antwerpen van
toen plaats grepen. In de catalogus vindt men een gedetailleerde beschrijving
van alle tentoongestelde affiches, info over de verschillende ontwerpers en een
inleidend artikel van Karl Scheirlinck over de affichekunst in Antwerpen vóór
1940.
- Nog tot 19/12 kan men terecht in het Eugeen Van Mieghem Museum, Korte
Ridderstraat 2, 2000 Antwerpen (tel. 03/226.75.32) voor een tentoonstelling in
het raam van Antwerpen 93, toegankelijk op zondag van 10-12 en van 14-18
u. Het museum bevat een 80-tal werken, in diverse technieken, van de Antwerpse
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kunstschilder-tekenaar Eugeen Van Mieghem (1875-1930), die vooral
bekendheid geniet om zijn geëngageerd oeuvre omtrent de mens in een
wereldhaven. Door de tentoongestelde werken, documenten uit de archieven
van de kunstenaar en oude foto's uit zijn atelier, krijgt de bezoeker een uitstekend
beeld van de leefwereld van een zeer persoonlijk kunstenaar, die nu ook in het
buitenland weer belangstelling geniet.
- De Antwerpse kunstgalerij Civitas heeft het schilderij ‘Christus aan het kruis’
van de Antwerpse kunstschilder Herman Jacobs geschonken aan de Vlaamse
secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, mgr. Jan Schotte. ‘Civitas is
gelukkig aan de paus en de Kerk in Rome dit werk te kunnen aanbieden op een
ogenblik dat Rome zo vaak bekritiseerd wordt’, aldus afgevaardigde-beheerder
Dries Vanwijnsberghe. Na 28 jaar heeft het algemeen secretariaat van de
Wereldsynode van Bisschoppen een defintief onderkomen gevonden, waarin
het schilderij een ereplaats zal bekleden. In een brief aan de schenkers zegt mgr.
Schotte dat het voor hem als Vlaming betekenisvol is een Vlaams kunstwerk
in het Vaticaan te zien, en dat ‘kardinalen en bisschoppen uit alle continenten
in dit kunstwerk ook een getuigenis kunnen zien van de Vlaamse bewogenheid
voor de Wereldkerk’. Herman Jacobs (geb. 1921) is vooral bekend als schilder
van de officiële portretten van de laatste drie pausen.

• Boxmeer
Arcadia Poëtica, Instituut voor filosofie en dichtkunst (Postbus 5279, 5603 BD
Eindhoven, tel. 040-411755) organiseert - i.s.m. het Poeziecentrum van Gent - op
23 en 24/10 een seminarie onder de titel ‘Mallarmé: twijfel en triomf’, waarop Rein
Bloem, Prof. Dr. W. van Dooren, Prof. Dr. W. Smekens, drs. E.J. Lint en Maria
Haerynck het woord zullen voeren. De tweedaagse vindt plaats in het centrum
‘Elzendaal’, Dr. Peelenstraat 6, 5831 EG Boxmeer (tel. 08855-75454). Prijs: f 100,voor alle inleidingen; f 100,- voor alle verblijfkosten.

• Brugge
De schrijfacademie van Moeritoen vzw, Eekhoutstraat 46, 8000 Brugge (tel.
050/33.63.09-33.69.43 en fax 050/33.88.77) omvat vier schrijfdisciplines: proza
(novelle, kortverhaal, roman), poëzie; journalistiek (dagblad, weekblad, tijdschrift)
en essay. Er is een basisjaar en een tweede (specialisatie)jaar. Er is geen vooropleiding
vereist, maar de minimum leeftijd is 18 jaar. Het programma 1993-94 wordt steeds
op zaterdag afgewerkt van 10-12.30 en van 14-16.30 u. en dit van 2/10/93 tot en met
11/6/94. Docenten: Luc Decorte, Joannes Késenne, Anna Luyten, Linda Musch, Jan
van der Hoeven en Paul Vanderschaeghe. Het cursusgeld bedraagt 9500 fr.
- Het Gruuthusemuseum kiest van

Vlaanderen. Jaargang 42

287
1/10 tot 3/11 het Torhouts aardewerk ‘De Laarsjes’ als Kunstwerk in de kijker.
Het betreft een werk van het Atelier Willemyns uit het eerste kwart van de 19de
eeuw. Het is vervaardigd in geel en rood aardewerk en loodglazuur, is 12,2 cm
hoog en staat op een sokkel van 8,5 × 10 cm.
- De uitslag van de Provinciale Prijs voor Muziek 1993 - vocale compositie omvatte twee categorieen: een a capella-compositie voor gelijke stemmen en
een cantate met begeleiding van een kamermuziekensemble. De uitslag luidt
als volgt, in de categorie cantate werd de Provinciale Prijs (50.000 fr.) toegekend
aan Johan Duijck (Brugge) voor zijn inzending ‘Psalm 112, Laudate pueri’. Een
premie (40.000 fr.) werd toegekend aan Paul Beelaerts (Antwerpen, geboren
Oostende) voor ‘Tomas, een muzikaal sprookje’; in de categorie a
capellacompositie voor gelijke stemmen werd geen prijs toegekend. De volgende
componisten bekwamen een premie: Eugène Lievens (Amsterdam, geboren
Knokke) voor ‘Schoonheid valt op ons’ (25.000 fr.); Jean-Paul Byloo (Geel,
geboren Veurne) voor ‘Panthalassa of Alwatersuite’ (15.000 fr.); Roland Coryn
(Harelbeke) voor ‘Beeldspraak 92 in 1993’ (10.000 fr.); Koen De jonghe
(Berchem, geboren Kuurne) voor ‘Gezelle-suite’ (10.000 fr.). De jury was
samengesteld uit Jacqueline Fontyn, Peter Cabus, Vic Nees, Paul Schollaert en
Jan Van der Roost. De proclamatie vindt plaats op 15/10 in het
Ontmoetingscentrum van Harelbeke.

• Beernem/Brugge
Sinds 1982 bezoeken duizenden geïnteresseerden elk jaar het ambachtenmuseum dat
in de kelderverdieping van het kasteel van het Provinciaal Domein van het
Bulskampveld Beernem is ingericht. De collectie, bestaande uit honderden oude
werktuigen, werd dit jaar nog verrijkt met een uniek werkstuk ter beschikking gesteld
door Mevrouw A. Bruneel uit Brugge. Dit werk bestaat uit vijf schaalmodellen van
metaalbewerkingsmachines, anno 1930. Ze werden geconstrueerd door de heer G.
Forrier uit Assebroek en worden elektrisch aangedreven. Een verzameling maquettes,
op minutieuze wijze vervaardigd door de heer A. Van Torre uit Zeebrugge, zijn
eveneens in het keldermuseum te bezichtigen tot einde oktober 1993. Deze miniaturen,
op schaal 1/10, zijn een gedetailleerde weergave van bestaande stukken, uit de
collectie rollend landbouwmateriaal, die verzameld zijn in de galerijen rond de
kasteeltuin. Naast het ambachtenmuseum, de wagencollectie en de wagenmakerij
biedt het domein ook voor de natuurliefhebber een schat aan bezienswaardigheden.
Er is o.m. de kruidentuin met meer dan 400 soorten kruiden, een bonte verzameling
zeldzame neerhofdieren, een bijenstal en binnen de muren van het kasteel een
natuurcentrum. De galerijen zijn elke dag toegankelijk. Het museum is toegankelijk:
januari, februari, december: op zon- en feestdagen van 14-17 u.; maart-november:
op woensdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen van 14-18 u. Groepen op afspraak.
Info: Provinciale Dienst voor Cultuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. 050/40.31.11, fax 050/40.31.00.
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• Boom
Op 21/10 vindt in de Schouwburg om 20 u. een koorconcert plaats, gebracht door
het Gemengd Koor Singkreis Porcia uit Spittal a/d Drau, Oostenrijk, o l.v. Gunther
Aiglsperger (gepatroneerd door het Gemengd Koor Musica). Op 18/12 treedt Musica
zelf op in de St.-Peterskerk om 20 u. met een kerstconcert met werk van Edgar Tinel,
Gaston Feremans, John Rutter e.a. De leiding berust bij Roger Leens, terwijl Urbain
Boots als pianist optreedt en Francis Verdoodt de bindteksten verzorgt. Info en
plaatsbespreking: Liedja Roesems, Leeuwerikenstraat 49/82, 3001 Heverlee.

• Brussel
In de programmatie van de Filharmonische Vereniging van Brussel voor oktober
staan een paar belangrijke muzikale evenementen ingeschreven (naast tal van andere
concerten, waarvan men de kalender kan opvragen bij de Filharmonische Vereniging
van Brussel en Vereniging voor Volksconcerten, Paleis voor Schone Kunsten van
Brussel, Baron Hortastraat 11, 1000 Brussel, tel. 02/507.84.10, fax 02/511.79 77).
Het betreft: het festival ‘Jubilate’ van 1 tot 10/10: een panorama van Tsjechische en
Slovaakse muziek (Janacek, Smetana, Matousek, Stedron, Martinu, Zelenka, Dvorak,
Stamic, Myslivecek, Vorisek, Suk) waarbij tevens ensembles uit die landen optreden
(Ars Cameralis, Coro di Praga, Ceska Filharmonie, Prazky Komorni Orchestr,
Slovenska Filharmonia... alsook de ‘eigen’ Schola Cantorum ‘Cantate Domino’ uit
Aalst. Plaatsbespreking Info Ticket Brussels, Grasmarkt 63, 1000 Brussel, telefoon
02/507.82 00. In de cyclus ‘Wereldlijk Vocaal’; op vrijdag 15/10 in de Gotische Zaal
van het stadhuis van Brussel: Philip Pickett en The New London Consort met
Pelgrimstocht naar Santiago. In de cyclus ‘Vocaal op zondag’, op 17/10 in de
Miniemenkerk: het Ensemble Currende met werken van Adriaan Willaert en Giovanni
Gabrieli. In de cyclus ‘Wereldorkesten’, op vrijdag 22/10 in de Zaal Henry Le Boeuf
van het Paleis voor Schone Kunsten: het Orchestre de Paris o.l.v. Pierre Boulez met
violiste Viktoria Mullova. Op het programma staan werken van Stravinsky, Berg,
Debussy en Messiaen.
- De Internationale Orgelweek, georganiseerd door de Orgelring Brussel
(Secretariaat Domstraat 8, 1602 Vlezenbeek, telefoon 02/532.50.80), loopt van
17 t/m 24/10 en presenteert diverse organisaten in een 10-tal concerten. 17/10:
(16 u.) St.-Michielskathedraal (St.-Goedelevoorplein): Jozef Sluys,
organist-titularis, ‘Leipziger Orgelchorale’ van J.S. Bach. - 18/10: (20.15 u.)
O.L.V. van Genadekerk (Vogelzanglaan, St.-Pieters-Woluwe), Janet Hughes
(Groot-Brittannie) - orgel, Koperensemble Luc Capouillez, The Brussels Choral
Society o.l.v. Tom Cunningham. J. Jongen (‘Messe opus 130’), Grieg,
Mendelssohn. - 19/10: (12.15 u.) Middagconcert, Protestantse Kerk van
Brussel-Kruidtuin, (Bisschoffsheimlaan 40), Margaret Philipps
(Groot-Brittannie). Werken van Buxtehude, Frescobaldi, Scheidt, Byrd, Blow.
(i.s.m. The British Council). - 20/10: (20.15 u.) St.-Lambertuskerk (H. Hartplein,
St.-Lambrechts-Woluwe), Guy Bovet (Zwitserland). Werken van Spaanse en
Mexicaanse Meesters (i.s.m. Europalia 93 - Mexico). - 21/10: (12.15 u.) Kon.
Bibliotheek Albert I (Keizerslaan 4), Guy Bovet: conferentie over Mexicaanse
orgels; (20.15 u.) Karmelietenkerk (Louisapoortgalerij 221), Alfonso Vega
Nuñez (Mexico). Werken van Mexicaanse Meesters en J.S. Bach (i.s.m.
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Europalia 93 - Mexico). - 22/10: (20.15 u.) St.-Pieterskerk (Dekenijstraat, Ukkel),
Thorsten Pech (Duitsland) - orgel, Jorg Lopper (Duitsland) - trompet. Werken
van Titelouze, Walther, Langlais (i.s.m. het Gemeentebestuur van Ukkel). 23/10: Orgelwandeling: (10.30 u.) St.-Jan-Baptist op het Begijnhof,
(Begijnhofplein). Jozef Sluys + Gregoriaans Koor uit Grimbergen. Werken van
Titelouze, Vanden Kerckhoven, Heredia. - (11.30 u.) St.-Katelijnekerk
(St.-Katelijneplein), Vincent Fontaine (Brussel). Werken van Durufle, Franck,
Tournemire. - (12.30 u.) St.-Niklaaskerk, (Boterstraat-achter het Beursgebouw),
Elizabeth Tornburn (Brussel). Werken van Boellmann, Guilmant, Franck. - (15
u.) O.L.V. ter Kapellekerk (Kapelleplein), Xavier Deprez (Brussel). Werken
van Tinel, Franck, Jongen, Boellmann. - (16 u.) St.-Jan Berchmanscollege
(Ursulinenstraat 4), Piet van der Steen (Nederland) - orgel, Julia Bronkhorst
(Nederland) - sopraan, Freddy Mertens (Brussel) - doffe trommel. Werken van
Messiaen, Jolivet, Bijster. - 24/10: (16 u.) St.-Michielskathedraal
(St.-Goedelevoorplein), Hans Fagius (Zweden). Werken van J.S. Bach.
- De Vlaamse Vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel (tel.
02/507.85.10) stelt zijn programma van lunch- en avond-voorstellingen voor.
Op 20, 21, 23/10 (om 20.30 u.) en op 24/10 (om 21 u.) brengt de Kameropera
Transparant ‘De Apotheker’, de 3de Italiaanse opera van Joseph Haydn (tickets
450 en 550 fr. met reductiemogelijkheden). - Op 24/10 om 20.30 u.: Batsheva
Dance Company (het topgezelschap in Israël) brengt ‘Mabul’ (tickets: 400 tot
1200 fr.). Op 16/11 (om 20 u.) zijn de grootmeester van de Indische muziek
Ravi Shankar en een aantal van zijn beste leerlingen aan de beurt met het
programma ‘India’ (tickets: 500 tot 1100 fr.). Plaatsbespreking voor alle
voorstellingen: Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, dagelijks van 11-18 u.
(behalve op zondag), tel. 02/507.82.00 of Ticketel: 02/675.54.14. van 14/10 tot
10/11 loopt in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek de literaire
tentoonstelling ‘Van Nu en Straks in Brussel’ n.a.v. de 100ste verjaardag van
de stichting van het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ (1893). De lunchvoorstellingen
van het najaar beginnen altijd om 12.40 u. en eindigen (gewoonlijk) voor 14 u.
Op 12/10 Hanny Michaelis, Nederlandse dichteres, over eigen werk. Op 19/10
‘Canterbury Tales’ naar Geoffrey Chaucer door Frank Cools. Op 26/10 dichter
Peter Verhelst in gesprek met Bart Vervaeck. Op 9/11: ‘Van op de hoge Berg’,
een hedendaags chansonprogramma met de poëzie van Richard Minne en Jan
van Nijlen, gezongen door Dirk Van Esbroeck. Op 16/11: Hebreeuwse literatuur
door Frans de Haes, voorgelezen door Jan Hautekiet. Op 23/11: W.A.C.K.O.:
snelle sketches, hilarische momenten, herkenbare ontroering door Chiel van
Berkel en Manou Kerstling. Op 30/11: Poëzie uit het Oosten door Daniel de
Vin. Op 7/12: ‘Et voilà’ door Peter De Graef: een fijnzinnige monoloog. Op
14/12 tenslotte: ‘Jozef L. De Belder’ door Hein de Belder met voordracht van
Mikke Saerens. Tickets. Poezie/Proza: 70 fr.; lunchvoorstelling: 100 fr.
- In het kader van het Europalia-Festival 93 Mexico loopt nog tot 12/12 in het
Museum voor Geld en Geschiedenis van de Nationale Bank van Belgie,
Wildewoudstraat 9, 1000 Brussel (tel. 02/221.22.06
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en 02/221.25.71) de tentoonstelling ‘Van Cacaoboon tot Nuevo Peso - De
numismatiek in Mexico’, dagelijks van 10-17 u. (gesloten op 1 en 11/11) gratis
toegankelijk. ‘Hier groeit het geld aan de bomen’, noteerden met verwondering
de Spaanse kroniekschrijvers die de veroveraars naar Mexico waren gevolgd.
Zij doelden op de cacaobonen die door de Azteken als betaalmiddel en
waardemeter bij hun transacties werden gebruikt. Hoewel de cacaoboon in
sommige afgelegen gebieden van Mexico nog tot in de 20ste eeuw als geldmiddel
is gebruikt, trad met de komst van de Spanjaarden toch een geheel nieuw
betaalsysteem in. Dit betaalsysteem was, zoals in het moederland en in de rest
van de Oude Wereld, gebaseerd op het gebruik van munten met een intrinsieke
waarde: hun waarde werd bepaald door de hoeveelheid goud of zilver waarvan
ze waren gemaakt. Met de ontdekking van de Nieuwe Wereld, vooral van
Mexico, lagen plotseling enorme voorraden edel metaal voor het grijpen. In een
eerste faze hersmolten de Spanjaarden de talloze kunst- en cultusvoorwerpen
uit goud en zilver van de inheemse bevolking. In een tweede faze ontdekten ze
de eigenlijke bodemrijkdommen die ze prompt en op grote schaal begonnen te
ontginnen. De indianen werden er, vaak in harde omstandigheden, als mijnwerker
ingezet. Werd het edel metaal oorspronkelijk in staven of klompen naar het
moederland verscheept, vanaf 1535 werd het in Mexico zelf reeds vermunt.
Eerst werden alleen zilveren munten, met de reaal als basiseenheid, geslagen.
Vanaf 1679 kwamen daar ook gouden munten bij, met de escudo als
basiseenheid. Vooral de zilveren munten, in de wandeling ook wel Spaanse
matten genoemd, hadden een buitengewoon slordig en onregelmatig uitzicht.
Dit was te wijten aan de koortsachtige haast waarmee ze werden vervaardigd.
Het moederland, reeds jaren verwikkeld in tal van Europese oorlogen, had de
zilverinjecties broodnodig, al wat het maar om zijn leger op de been te kunnen
houden. Af en toe bereikte de zilvervloot echter haar bestemming niet. De andere
zeevarende naties stuurden hun beste zeelui op pad om de Spaanse zeevloot te
onderscheppen. De Engelse Sir Francis Drake en de Nederlandse Piet Heyn zijn
hiervan legendarische voorbeelden. Samen met de meer recente bankbiljetten,
vertellen de Mexicaanse munten heel wat over het kleurrijke verleden van
Mexico, in het politieke, economische, culturele en mentaliteitsvlak. Vooral de
internationale contacten van Mexico, en niet in het minst de banden tussen
Mexico en Europa, zijn in zijn muntgeschiedenis weerspiegeld. Daarom vormt
de tentoonstelling een niet te missen schakel binnen het Europalia 93 festival.
- Het Museum voor Oude Kunst (zalen van de 19de eeuw), Regentschapsstraat
3, 1000 Brussel, nodigt uit op de tentoonstelling ‘Les XX of La Libre Esthétique’,
die loopt van 26/11/93 tot en met 27/2/94. Open van dins- tot zondag van 10-17
u.; gesloten op maandag, op 25/12 en 1/1/94. Info: tel. 02/508.32.11 of fax
02/508.32.32. Honderd jaar geleden was Brussel ‘avant-garde’. Stoutmoedige
kringen vol dynamiek zoals ‘Les XX of La Libre Esthétique’ brachten vele
buitenlandse kunstenaars naar ons land: Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Seurat,
Signac, Gauguin, Pissarro en zovele andere - waardoor een vruchtbare
confrontatie met onze kunstenaars mogelijk werd. Om zich daarover een beeld
te vormen, is het voldoende de catalogi uit die tijd, die zeer zeldzaam zijn, te
doorbladeren. Zo kan vastgesteld worden dat vele kunstwerken waarmee de
belangrijkste musea nu pronken, in Brussel zijn geweest en gedurende enkele
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weken de zalen versierden die vandaag de naam van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België dragen. Het was verleidelijk om 100 jaar later een
stand van zaken op te maken en het publiek de mogelijkheid te geven het scherpe
doorzicht van deze kringen te beoordelen. Het was op 28 oktober 1883 dat een
handvol moedigen (Vogels, Ensor, Khnopff, Van Rysselberghe, Pantazis, Du
Bois...) verenigd rondom een tafel van de Taverne Guillaume aan het
Museumplein hun handtekening plaatsen op een blaadje papier en zo de basis
legden voor wat op 4 januari 1884 officieel de kring van de Les XX zou worden
met de advocaat Octave Maus als secretaris-bezieler. Het hek was van de dam,
het avontuur kon beginnen en zou zich voortzetten, bijgestaan, verdedigd en
aangemoedigd door het tijdschrift ‘L'Art Moderne’, tot in 1893 onder de vlag
van Les XX en van 1894 tot 1914 onder die van ‘La Libre Esthétique’. Het
artistieke seizoen 1993-194 leek dan ook het ideale moment om het eeuwfeest
van deze bruisende smeltkroes van ideeën te herdenken. Deze
hulde-tentoonstelling zal alle werken verzamelen die werden getoond bij ‘Les
XX of bij La Libre Esthétique’ en die deel uitmaken van de verzamelingen van
het Museum, ofwel door aankoop, ofwel door schenking of legaat. Het gaat om
bijna 200 werken... gepresenteerd in de zalen van de 19de eeuw, die hiervoor
uitzonderlijk ontruimd werden. In een bijzondere catalogus, van zowat 400
bladzijden, wordt elk tentoongesteld werk meestal in kleur geïllustreerd. Tevens
zijn commentaren uit de pers van die tijd opgenomen. Een gedetailleerde
chronologie vermeldt de activiteiten van de twee kringen op het vlak van de
beeldende kunsten, de literatuur en de muziek. De kleine interne twisten staan
er eveneens beschreven, onder andere het verhaal van Henry de Groux die
weigerde zijn werken tentoon te stellen naast de ‘inénarable (sic) pot de soleils
de Monsieur Vincent ou de tout autre agent provocateur’.
- Nog tot 19/12 staat in het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat (voor
individuelen) en Ravensteinstraat (voor groepen met of zonder gids), 1000
Brussel de tentoonstelling ‘De Arend en de Zon - 3000 jaar Mexicaanse kunst’
te kijk en dit in het kader van Europalia 93 Mexico. Open van dins- tot zondag
van 10-17.45 u., op woensdag tot 19.45 u. Gidsen tijdig aanvragen (van 1400
tot 1600 fr.). Info: 02/507.84.80. Dit is de centrale tentoonstelling van het
festival. Aan de hand van meer dan 200 meesterwerken uit de belangrijkste
Mexicaanse musea wordt een overzicht geboden van 30 eeuwen kunst in Mexico.
De nadruk ligt op de enorme rijkdom en diversiteit van de verschillende
Mexicaanse culturen en stijlperioden. Daarom vormt deze tentoonstelling de
ideale inleiding tot het complete aanbod van Europalia 93 Mexico. Een eerste
luik omvat een selectie uit de kostbaarste precolumbiaanse stukken, te beginnen
bij de ‘moedercultuur’ der Olmeken (1200-600 voor Chr.), met indrukwekkende
antropomorfe sculpturen en fijne jade beeldjes. De Izapa-stijl (300 voor Chr. 250 na Chr.) sluit hierbij aan met prachtige stèles en altaren in bas-reliëf. In de
periode van 250 tot 900 na Chr. kent Mexico een grote verscheidenheid aan
hoog ontwikkelde culturen, verdeeld over een aantal monumentale stedelijke
centra: Teotihuacán, Monte Albán (Zapoteken), El Tajin (Totonaken) en
natuurlijk de grote Mayacentra. Stenen maskers, fragmenten van
muurschilderingen, edelsmeedwerk, sculptuur met betrekking tot het rituele
balspel, merkwaardige reliëfs en ceramiek getuigen hiervan. Ook de
beschavingen der Tolteken (900-1200) en Mixteken (1000-1500) zijn
vertegenwoordigd. Ten slotte gaat de aandacht naar de cultuur der Mexicas of
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Azteken, de laatste en bekendste precolumbiaanse beschaving, die vele elementen
uit oudere culturen overnam en verwerkte tot een hoogstaande artistieke
produktie. Het uitgestrekte Azteekse rijk kwam tot stand d.m.v. systematische
militaire onderwerping van naburige volkeren. De hoofdstad van het imperium,
Tenochtitlán (op de plaats van de huidige Mexicaanse hoofdstad), werd gesticht
in 1325. De legende wil dat de voornaamste Azteekse godheid, de oorlogs- en
zonnegod Huitzilopochtli, zijn volk door middel van een teken te kennen gaf
waar het zijn stad moest bouwen: daar waar nu nog de resten van het Azteekse
tempelcomplex, de Templo Mayor, te zien zijn, verscheen hun een arend. De
arend gold als een symbool van de zon. Hij moest de zon voorzien van harten
van menselijke slachtoffers, opdat zij zou blijven schijnen en leven schenken...
De Spaanse kolonisatie en kerstening (vanaf 1521) betekenden een radical breuk
met een eeuwenoude beeldtaal en culturele traditie. Het tweede luik van de
tentoonstelling maakt echter duidelijk hoe pre-Spaanse elementen bleven
voortleven in de koloniale kunst, o.m. in de techniek (b.v. de pluimenmozaïek)
en de iconografie (b.v. atriumkruisen met Indiaanse motieven uit 16de-eeuwse
kloosters). Overigens geven Mexicaanse kunstenaars aan de uit Europa
overgenomen stijlen (maniërisme, barok en neo-classicisme) een eigen
uitwerking. Ook de, overwegend religieuze, thema's worden op originele wijze
geinterpreteerd. De werken m.b.t. de cultus van O.L.V. van Guadalupe, een
‘versmelting’ van de christelijke Heilige Maagd met precolumbiaanse godinnen,
zijn hier een goed voorbeeld van. De tentoonstelling wordt afgerond met een
overzicht van de artistieke produktie in het onafhankelijke Mexico (vanaf 1821).
De 19de-eeuwse schilderkunst evolueert van een overwegend romantisch
academisme (de historiestukken van Obregrón en Gutierrez, de beroemde
landschappen van José María Velasco ...) naar meer realisme (b.v. in de
portretten van Hermenegildo Bustos). Anderzijds maakt op het einde van de
eeuw de politieke karikatuur en spotprent opgang met kunstenaars als Posada.
Wat de 20ste eeuw betreft is er werk van Orozco, Rivera en Siqueiros, dragers
van het politiek geengageerde muralisme, alsook van andere grote namen als
Frida Kahlo en Rufino Tamayo. Werk van een aantal belangrijke Mexicaanse
fotografen (Manuel Alvarez Bravo, Lola Alvarez Bravo...) sluit dit
indrukwekkende overzicht van een ongemeen rijk en gevarieerd
cultuurpatrimonium af.
- De Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium van Brussel
(Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel, rek. nr. 210-0056371-66 of
436-1133941-70) doet een oproep tot de muziekliefhebbers om toe te treden tot
de Vereniging om
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aldus in de toekomst het hoogstaande peil van het onderwijs aan het
Conservatorium te helpen handhaven. Lidmaatschapsbijdragen: studenten: 200
fr.; sympathisanten min. 300 fr.; beschermende leden: min. 1000 fr. en ereleden:
min. 5000 fr.
- Van 15/10 tot 30/11 loopt het project ‘Brussel, Hoofdstad ook Woonstad?’ met
o.m. een tentoonstelling in het Arsenaal, L. Schmidtlaan (op de 2e Brusselse
Ring), 1040 Brussel, toegankelijk op werkdagen van 9-16 u. Info: vzw Mens
en Ruimte (vragen naar Bart Billen) tel. 02/534.75.85 of 02/649.35.87. Het
centrale thema van deze tentoonstelling handelt over de voortdurend
veranderende grootstad en de weerslag van dit veranderingsproces op de
leefkwaliteit voor de Brusselaar. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van
verschillende invalshoeken. In een eerste luik wordt gestart met een tocht door
het verleden. Het cultuurhistorisch patrimonium komt tot leven, onder meer aan
de hand van oud foto-materiaal. Hierna wordt de bezoeker geconfronteerd met
allerlei beelden en geluiden die de veranderende stad van de laatste decennia
evoceren: nieuwe hoofdstedelijke functies - internationalisering kantooruitbreiding - tertionalisering - speculatie - leegstand - afbraak monofunctionaliteit - prijzenescalatie - stadsvlucht - sociale uitsluiting marginalisering - gewijzigde arbeidsmarkt - nieuwe bevolkingsgroepen verkeerstoename - uitbreiding wegeninfrastructuur - nieuwe handels- en
ontspanningsaanbod. In een tweede luik worden deze impressies uitvergroot
aan de hand van de Jourdanwijk. Deze wijk gelegen aan de voet van het
Berlaymontgebouw in het hartje van de Europawijk, is geëvolueerd van volkse
buurt tot wat het nu is: een mengeling van kantoorgebouwen (Borchette,
Eurogebouwen), grote wooncomplexen, concentraties van restaurants,
wandelstraten enz... Men gaat echter verder dan het verklaren van, ook de
mogelijkheden om in dit op het eerste gezicht ‘vicieuze’ samenspel van krachten
in te grijpen, worden aan de hand van de Jourdanwijk aangegeven. Het samenspel
(of het gebrek eraan) tussen de verschillende actoren komt aan bod, de overheid,
de buurtbewoners al dan niet verenigd in een wijkcomité, de promotoren... In
een laatste luik worden de instrumenten aangegeven waarmee de burger,
rechtstreeks of via zijn vertegenwoordigers, het aanschijn van zijn stad kan
beinvloeden. Dit gaat van de eigen inspanning (gevelreiniging of verfraaring)
tot de inspraak bij gewestplannen... De tentoonstelling is zeer informatief en
didactisch opgebouwd, maar luchtig van aanpak. Er wordt allerlei visueel
materiaal gebruikt: grote maquettes (de nieuwe Europese instellingen),
luchtfoto's, videoen filmmateriaal... De tentoonstelling is ook voor jonge mensen
vanaf 15 jaar zeer geschikt.
- ‘Gezicht in Zicht’ is een kindertentoonstellingsproject voor kinderen uit het
basisonderwijs om spelenderwijs kennis te maken met hedendaagse kunst. Ze
bevat werken van Bervoets, Burssens, Kokoschka, Kulhanek, Lafontaine,
Lindstromm, Mazureck, Peire, Roggeman, Serron, Tasseel, van Biessen, Van
Kerkchove, Verbaenen, Vereecken, Vertessen en maskers van Barong, Boiken,
Ibo, Idoma, Pende, Tatanua. Deze collectie werd geselecteerd rond het thema
‘Gezicht in Zicht’ en is in 4 hoofdstukken onderverdeeld: Het zelfportret, Het
dier in de mens, Gezichten kan je lezen, Het gesloten gezicht. Als groot thema
in de kunstgeschiedenis werd hier de afbeelding van het menselijk gelaat

Vlaanderen. Jaargang 42

genomen. De keuze van kunstwerken getuigt van een groot respect voor de
jeugdige bezoeker en zij worden bovendien ook op kindvriendelijke hoogte
opgehanten. Het beperkt zich echter niet tot een kijkervaring, doch maakt het
geheel tot een actieve beleving door middel van het aangereikte didactische
materiaal. Bij elk hoofdstuk hoort een activiteit met specifiek vervaardigd
materiaal bv. spiegels, koffer met dierlijke attributen als bekken, snavels, neuzen,
videofilm ‘bij de beesten af’, T-shirts met verschillende gelaatsuitdrukkingen,
beluisteren van welbepaalde muziek. Elk thema wordt ingeleid door een gedicht
van Geert De Kockere. Deze gedichten worden op doek in de ruimte opgehangen.
De kinderen verwerven nieuwe inzichten vanuit een niet-belerende pedagogische
invalshoek. ‘Gezicht in Zicht’ loopt van 4/11 t/m 26/11 in
‘Gemeenschapscentrum De Markten’, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel.
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag 12-18 u. (voor het publiek). ‘Gezicht in
Zicht’ kan door scholen worden bezocht. Begeleiding is voorzien na tel. afspraak.
Kostprijs per groepsbezoek van 1,5 uur (max. 20 kinderen): 500 fr. per groep.
Voor ieder kind is een werkboekje met verdere verwerkingsmogelijkheid
inbegrepen. Voor alle informatie, inlichtingen kan u terecht bij
Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel, tel.
02/512.34.25 vragen naar Kathleen Zielens

• Charleroi
In het Palais des Beaux-Arts (Hôtel de Ville, Place Charles II, 6000 Charleroi, tel.
071/230.02.94) is nog tot 19/12 de tentoonstelling ‘De Aarde en het Paradijs Mexicaanse maskers’ opgezet en dit in het kader van Europalia 93 Mexico. Open
van dins- tot zondag van 10-18 u., op donderdag van 10-20 u. en maandag gesloten.
De persoonlijke collectie van Rafael Coronel en de collectie die hij schonk aan het
Museum van Zacatecas bestaan samen uit meer dan 11.000 maskers. Voor het
Europese publiek heeft men hieruit de 400 belangrijkste stukken geselecteerd en
bijeengebracht in deze tentoonstelling. 400 Mexicaanse maskers die in de achttiende,
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden gebruikt voor dansen,
volksfeesten of religieuze ceremonieën. 400 meesterwerken van een zelden geziene
kwaliteit, getuigen van de vruchtbare verbeelding van het Mexicaanse volk en van
de beeldhouwkunst van over de hele wereld. 400 toegangspoorten tot een fantastische
wereld, waarin sociale, religieuze, profane, magische, artistieke en andere aspecten
van de talrijke Mexicaanse gemeenschappen samenvloeien. 400 voorbeelden van
het verscheiden en mysterieuze gebruik van materialen: hout, leder, haar, huid,...
verwerkt tot symbolische kleuren en vormen.

• Diest
N.a.v. de herdenking van de 500ste verjaardag van de humanist Nicolaes Cleynaerts
(1493-1542) plaatst het Stadsbestuur op 5/12 op de Grote Markt een massief bronzen
beeld van zijn beroemde 16de-eeuwse onderdaan en tot 24/10 wordt tevens een
tentoonstelling georganiseerd in het Stedelijk Museum, Stadhuis, Grote Markt onder

Vlaanderen. Jaargang 42

de titel ‘Nicolaes Cleynaerts’. Van Diest tot Marokko’, dagelijks gratis toegankelijk
van 10-12 en van 13-17 u. Info: 013/31.21.21. Cleynaerts was in vakkringen al bekend
voor zijn Griekse en Hebreeuwse spraakkunsten - tot 1700 werden er naar schatting
meer dan 500.000 exemplaren van gedrukt, verspreid over heel Europa - toen hij in
1531 met Ferdinand Colón, de zoon van Christoffel Columbus, naar Spanje trok om
er Arabisch te leren. Na een professoraat in Salamanca en een vijfjarig verblijf aan
het Portugese hof, waar hij de toekomstige koning Henrique opleidde, leerde hij in
Granada een Arabische fqih kennen, met wie hij de koran las. Bij die lectuur kreeg
zijn levensdroom vaste vorm. Cleynaerts raakte er nl. vast van overtuigd dat de
muzelmannen best op vreedzame wijze te bekeren waren, als men ze maar in hun
eigen taal te woord wilde staan, een opvatting die in het onverdraagzame Spanje van
toen als roekeloos mag worden beschouwd. Toch stak Cleynaerts naar Fez (Marokko)
over om er als christelijk priester gedurende twee jaar tussen de moslims te gaan
leven en werken. Door verraad tot terugkeer gedwongen, stierf hij evenwel in het
Alhambra voordat hij zijn levensdroom ten uitvoer kon brengen. Van zijn belevenissen
in het zuiden liet Cleynaerts een schat van Latijnse brieven na, die, qua stijl en inhoud,
een hoogtepunt in het literair-historisch erfdeel van onz Vlaamse gemeenschap
vormen. In de rookzaal (1ste verdieping) loopt Cleynaerts in lino, een verzameling
linosneden van de hand van de Diestenaar Wim van Petegem, die taferelen uit
Cleynaerts’ bewogen leven in beeld brengt. De kunstenaar selecteerde zijn lino's uit
meer dan 600 voorstudies, vervaardigd bij de lectuur van Joris Tulkens’
Cleynaertsbiografie In de ban van Mohammed.. Door de samenwerking tussen beide
Diestenaren krijgt de bezoeker een interessant beeld van de eigen wijze waarop ze,
beiden gegrepen door de merkwaardige figuur van hun 16de-eeuwse stadsgenoot,
aan Cleynaerts gestalte hebben gegeven. In het Stedelijk Museum, gevestigd in de
middel-eeuwse kelders van het stadhuis, loopt de wetenschappelijke-vulgariserende
tentoonstelling Nicaolaes Cleynaerts (1493-1993). Van Diest tot Marokko,
georganiseerd in samenwerking van de K.U. Leuven en gesponsord door de Nationale
Loterij. Ze geeft een overzicht van Cleynaerts’ leven en werken, illustreert zijn reizen
doorheen Spanje, Portugal en Marokko, toont de eerste edities van Cleynaerts’
publikaties en werpt een licht op de uitstraling ervan in heel Europa.

• Geluveld
N.a.v. 10 jaar activiteit in het atelier ‘Mont-Martre’ van kunstschilder-dichter Noel
Vandorpe werd door Johan Nys een ‘Jubileumboek’ samengesteld, met reprodukties,
teksten en gedichten van Noel Vandorpe, aangevuld met bedenkingen en commentaar
van o.m. Herman Van der plaetse, Dirk Rommens, Lieve Portier, Johan Nys, Lisette
de Vleeschauwer, Solange Sontag, Eva Pauwels, Marie-Anne Vindevogel en Maurice
Bourgois. De voorintekenprijs bedraagt 1450 fr. Op 12/11 om 21 u. kan men tevens
deelnemen aan een galabanket in ‘Goed Ten Houte’. Zeven Westvlaamse Meesterkoks
(Jean Berquin, Frans Saint-Germain, Piet Lecot, Martin Herbrand, Roland Vervaeke,
Griet Verhaeghe, Bertil de Groene) biede gratis hun medewerking met een uniek en
uitzonderlijk menu als resultaat.
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Deelnameprijs: 2750 BF. Voorintekening jubileumboek: 712-5501087-09 en deelname
jubileumbanket: 712-5501086-08. De opbrengst van boek en banket worden
geschonken aan de Multiple Sclerose Liga West-Vlaanderen.

• Gent
N.a.v. de heropening van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) organiseert
het Nederlands Toneel Gent (NTG) een feestweek van 14 t/m 23/10/93: op 14/10
‘avant-première’ en op 15/10 ‘officiële opening’ en ‘creatie’ van ‘Onder de Torens’
door Hugo Claus geschreven voor het NTG (reg. Sam Bogaerts), voorafgegaan door
een licht-show op de KNS en de historische gebouwen rond het St.-Baafsplein. 16
en 17/10: opendeurdag in KNS van 14-17 u. (gratis toegang); op 17/10 om 20 u. het
Willem Breuker Concert in de schouwburg. Op 20, 21, 22 en 23/10: avondvoorstelling
‘Onder de Torens’ telkens om 19.30 u. Op 23/10 om 14.30 u. Colloquium
‘Theaterbeleid’ (gratis toegang). Het seizoenprogramma van het NTG omvat verder:
‘Onder de Torens’ van 15/10 t/m 20/11; van 11/12/93 t/m 22/01/94 ‘Tailleur pour
Dames’ van Georges Feydeau - J.P. de Decker; van 5/2 t/m 5/3 ‘Duifke Klok’ van
Karst Woudstra en Jan Devos; van 26/3 t/m 16/4 ‘Nathan de Wijze’ van G.E. Lessing
en Eddy Vereycken; Kamagurka en Sam Bogaerts brengen van 14/5 t/m 12/6 ‘Tante
Euthanasie gaat achteruit’ (werktitel). In het NTG 2-Minnemeers wordt van 9/11/93
tot 22/2/94 telkens op dinsdagavond het toneelexperiment ‘Het Salon’ opgezet waarbij
door wisselende acteurs van het NTG aan ‘Spielerei’ wordt gedaan en van 5 tot 18/3
brengt ‘Het Salon’ dan een reeks voorstellingen van de bewerking die Heiner Müller
in 1983 maakte van Shakespeares gruwelkroniek ‘Titus Andronicus’. Info:
NTG-Bespreekbureau, KNS, St.-Baafsplein 17, 9000 Gent, dagelijks van 11-17 u.
(niet op zon- en feestdagen), tel. 09/225.32.08, fax 09/225.33.17.
- Uit de programmatie van de Gele zaal (Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent,
09/235.37.03) kunnen we voor oktober nog volgende concerten aanbevelen:
19/10 (om 20.30 u.): Arabo-Andalousische muziek door Mohamed Khaznadji
en ensemble en op 27/10 (om 20.30 u.): Los Camperos De Valles/Mexico.
Boeiend is tevens de tentoonstelling ‘All that Jazz’ - Jazzfoto's van Jean Alleyn
die loopt tot 10/11, op werkdagen van 9-17 u. en tijdens de concerten.
Free-lancefotograaf Jean Alleyn, geboren in Wilrijk in 1949, werd reeds op
jonge leeftijd aangetrokken door de wereld van show én muziek. Vooral in het
jazz-milieu voelde hij zich thuis. Zijn passie is het fotograferen van muzikanten.
In 1987 kreeg hij op de Diamond Photo Award een nominatie voor de foto van
de jazz-drummer Art Blakey, wat hem internationale erkenning bracht. Hij
benadert de muzikanten met oog voor het juiste moment. Getuigen de vele
zwartwit foto's, met het specifieke spel van licht en donker, die de
persoonlijkheid van de artiest een extra dimensie geven. De foto's van Jean
Alleyn zijn geen zuiver kijkwerk, zij betekenen een speciale manier van
emotieoverdracht en van diep mens-zijn. Dit is ook de essentie van de
Jazzmuziek.
- Het heel aparte tijdschrift ‘Kunstforum-Nieuwsbulletin’ (postadres: Postbus
629, 9000 Gent; tel. 09/362.59.58, fax 09/362. 47.75) brengt bondig samengevat
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belangrijke en boeiende, vaak verrassende berichten en signalementen, informeert
over alles wat er interessant actueel wereldwijd gebeurt en kan zeker worden
beschouwd als een betekenisvol exclusief nieuwsblad op gebied van beeldende
kunst. Het is geen tijdschrift met uitgesponnen kritische beschouwingen maar
hoe bescheiden van omvang ook is ‘Kunstforum-Nieuwsbulletin’ effectief een
buitengewoon, up to date informatief medium en een must voor allen die continu
op de hoogte willen blijven van allerlei evenementen en faits divers. Om de
actualiteit nog beter en completer op de voet te kunnen volgen verschijnen ook
extrabladen die tusssentijds worden verzonden. Een abonnement, dat nu kan
ingaan, omvat in zijn geheel 20 afleveringen (extra edities inbegrepen) die
werkelijk de kernpunten van de internationale eigentijdse kunstwereld belichten.
Voor het bewaren ontvangen de abonnees een mooie, praktische opbergmap.
De prijs voor een abonnement bedraagt 636 BF te gireren op 000-0089921-02
of 446-0013871-43 van Kunstforum.
- Van 13 tot 24/10 vindt in Gent het 20ste Internationaal Filmfestival van
Vlaanderen-Gent plaats met een zeer verscheiden programma dat in drie zalen
wordt afgewerkt (Decascoop, Studio Skoop en Sphinx), terwijl nevenactiviteiten
elders plaatsvinden: Dubbelconcert Filmmuziek op 15/10 en 9de Nacht van de
Film op 23/10 in de Vlaamse Opera, Film op de Planken op 19/10 in het NTG.
I.v.m. de eigenlijke programmatie kan men steeds terecht op de Festivaltelefoon
(vanaf 1/10): 09/225.25.12. De voorbije 19 jaren heeft het ‘Internationaal
Filmfestival van Vlaanderen - Gent’ een opmerkelijke evolutie en groei
doorgemaakt. De recentste editie was goed voor 50.000 bezoekers. 1000 gasten
uit binnen- en buitenland en een belangrijke uitstraling in de media. De 20ste
editie van het festival wordt dus een feestelijke editie! Het programma van het
‘Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent’ is goed voor bijna 300
filmprojecten op 6 schermen, concerten filmmuziek, speciale prjojecties en
eenmalige evenementen. De evenementen van het ‘Internationaal Filmfestival
van Vlaanderen - Gent’ zijn traditioneel zeer in trek bij het publiek.
- Op 13 en 14/10 organiseert de Gentse Rijksuniversiteit een internationaal
symposium met als titel ‘Interculturele aspekten van het figurentheater’ dat zich
richt tot studenten, figurentheaterkunstenaars en geinteresseerden in de snel
evoluerende dramatische expressie figurentheater. Het symposium wordt
voorgezeten door Prof. Dr. Jaak Van Schoor, hoofd van de Afdeling
Theaterwetenschappen van de vakgroep Kunst - Muziek - Theaterwetenschappen
van de Rijksuniversiteit. Tot de belangrijkste gastsprekers behoren: Peter
Schumann, stichter en artistiek directeur van het wereldberoemde Amerikaanse
Bread and Puppet Theatre, professor Metin And van de Universiteit van Ankara,
de belangrijkste specialist op het vlak van het Turkse Karageusschimmenteater,
de Finse figurentheaterregisseur Sirppa Sivori-Asp, momenteel internationaal
voorzitster van de Union Internationale de la Marionette en Michel Meschke,
artistiek directeur van het Marionetteatern Stockholm, een specialist op het vlak
van figurentheater in Azië en Latijns-Amerika. Het symposium begint op 13/10
om 10 u. in de Academieraadzaal van de Rijksuniversiteit Gent en duurt twee
dagen. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij Prof. Dr. Jaak Van Schoor,
Rijksuniversiteit Gent, Afdeling Theaterwetenschappen, Blandijnberg 2, Gent.
Tel. 09/264.40.77 en fax 09/264.41.95. Dit symposium kadert in het sluitstuk
van de viering ‘25 jaar Teater Taptoe’. Het feestvierende gezelschap presenteert
op dinsdag 12/10 om 21 u. in de NTG-Minnemeersschouwburg een unieke
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voorstelling door het Bread and Puppet Theatre van ‘The Old Art of Puppetry
in the New World Order. Reservaties noodzakelijk op het Teater Taptoe
secretariaat, tel.: 09/223.67.58 of fax 09/233.54.67.
- Het Instituut voor Conservatie en Restauratie werd opgericht als postgraduaat
van het Hoger Sint-Lucasinstituut in Gent, met de bedoeling opleiding en
bijscholing te verzorgen op alle vlakken van het behoud en de restauratie van
ons erfgoed. In oktober zal het Instituut voor Conservatie en Restauratie starten
met een vernieuwde opleiding ‘Deskundige Conservatie en Restauratie’. Deze
wordt modulair gegeven en omvat in totaal 1290 lesuren, deels gedoceerd in
dagonderwijs (op maandagen), deels in avond- en weekendonderwijs,
onderverdeeld in diverse ateliers, lessenpaketten, modules en seminaries die
onafhankelijk van mekaar en gespreid in de tijd kunnen gevolgd worden.
Hierdoor kunnen de studenten de aan de cursussen te besteden tijd optimaal
afstemmen op het aantal uren dat zij wekelijks beschikbaar hebben. Deze
interdisciplinaire cursus geeft een allround opleiding inzake het behouden en
het beheren van het cultureel erfgoed, en leidt niet tot gespecialiseerde
uitvoerders - wél tot afgestudeerden die op een verantwoorde wijze kunnen
omspringen met ons patrimonium. Hij richt zich aldus op de eerste plaats tot
leidinggevende kaders die belast zijn of zullen worden met het opzetten en
uitvoeren van het beleid, en tot afgestudeerden uit diverse richtingen die een
beroep willen uitoefenen dat in verband staat met de instandhouding van ons
patrimonium: monumentenzorg, museum- of archiefbeheer, de leiding van een
restauratie-atelier, als onafhankelijk consulent, etc. Er zijn tevens open modules
‘Inleiding tot de Monumentenzorg’ en ‘Inleiding tot de Museumkunde’, die
respectievelijk vanaf zaterdagen 23 en 30/10 e.k. door het Instituut voor
Conservatie en Restauratie georganiseerd worden. Het betreft twee lessenreeksen,
die telkens zeven zaterdagen van 9-18 u. omvatten, en die een basis-opleiding
verschaffen op het vlak van hogervermelde thema's. Zij staan open voor alle
belangstellenden, en vereisen géén vooropleiding of bijzondere kennis.
Informatie: tel. 09/223.42.90, of fax 09/223.46.36.
- Volkshogeschool Vlied, Gebr. Vandeveldestraat 68, 9000 Gent, tel. 09/223.20.64
organiseert op 20/11 van 9.15-17 u. een workshop ‘Schrijven om te zingen’,
een dag rond het schrijven van liedjesteksten. Inschrijven voor 6/11 is
noodzakelijk (beperkt aantal deelnemers!) en de bijdrage bedraagt 1250 fr.
(documentatie, brochure en koffie inbegrepen). De begeleiding is in handen van
Marc van Caelenberg, tekstschrijver van verscheidene top-artiesten. Hij is
hoofdzakelijk werkzaam in het betere lichte genre, maar schrijft daarnaast ook
chansons zoals de cyclus ‘Tussen Stonehenge en Montségur’. De jongste tijd
publiceerde hij eveneens gedichten en verhalen in Vlaamse en Nederland-

Vlaanderen. Jaargang 42

291
se bladen. Hij wordt verder geregeld gevraagd om allerlei teksten en gedichten
te schrijven voor grote Vlaamse evenementen. Voor het eerst is er nu in
Vlaanderen een workshop waarin aankomende tekstdichters hun eigen werk
aan dat van anderen kunnen toetsen en waarin ze zich kunnen oriënteren in de
praktijk van het liedjesmaken. Het beperkte aantal deelnemers laat toe dat
eenieder aan bod kan komen. Het uitgangspunt hierbij is niet dat de docent alles
weet en aldoor aan het woord is, maar wel dat de deelnemers op aktieve wijze
hun bijdrage leveren zodat we van elkaar kunnen leren. Van elke deelnemer
wordt verwacht dat hij of zij voor 7 november een cassettebandje instuurt met
daarop één liedje waarvoor hij of zij de tekst heeft geschreven, plus daarbij de
duidelijk getypte tekst van dit liedje. Wie nog geen eigen werk op de plaat heeft,
stuurt één duidelijk getypte liedjestekst van zijn of haar hand in. Tijdens de
workshop nemen we deze teksten dan op constructieve wijze onder de loep.

• Gentbrugge
De Culturele Raad Gentbrugge bestaat 25 jaar en n.a.v. van die viering werd een
huldetentoonstelling georganiseerd en een brochure uitgegeven, i.v.m. overleden
beeldhouwers, vader Antoon en zoon Luciaan Van Parijs, geschreven door arch.
Roger De Vocht uit Gentbrugge. Deze brochure belicht in tekst én beeld het leven
en de kunst van deze beide kunstenaars. Antoon Van Parijs werd in de streek van
Deinze zeer goed bekend door zijn ontwerpen van grafzerken, maar daarnaast is er
van hen beiden heel wat beeldhouwwerk bewaard gebleven. Van Antoon kan men
in Deinze het Dodenmonument bewonderen en van zoon Luc staat het René De
Clercqmonument in Deerlijk. Info i.v.m. brochure en de kunstenaars bij Roger De
Vocht, Gentbruggekouter 15, 9050 Gentbrugge.

• Hasselt
Nog tot 19/12/93 staat de tentoonstelling ‘Met Le Loup op reis - Limburg door de
18de-eeuwse bril bekeken’ in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof,
Maastrichterstraat 85, 3500 Hasselt te kijk, doorlopend van dins- tot vrijdag van
10-17 u., op zater- en zondag an 14-18 u. (gesloten op maandag en op 1, 2 en 11/11).
Info: Dienst van Toerisme: tel. 011/25.95.43. Le Loup, een kunstenaar uit Spa - dat
een zekere traditie kende in de landschapstekenkunst - is tijdens de jaren dertig van
de 18de eeuw heel het prinsbisdom, waartoe ook het huidige Belgische Limburg
behoorde, doorgereisd om er overal ter plekke gezichten op steden, abdijen en kastelen
te tekenen. Slechts een gedeelte van deze gezichten verschenen nadien als gravure
in hogergenoemd boekwerk. De meeste originele ontwerptekeningen, die van minder
artistiek niveau doch van uitzonderlijke documentaire waarde en als het ware ‘foto's’
van rond 1736 zijn, bleven evenwel bewaard. Het museum stelt hieruit die originele
tekeningen tentoon die het huidige Belgische Limburg als onderwerp hebben, en dit
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in confrontatie met het heden. In de rand hiervan worden tevens de uitgave van Les
Délices du Pays de Liège en soortgelijke uitgaven uit die tijd, auteur de Saumery en
uitgever Kints gesitueerd en belicht. Vanaf 1738 tot in 1744 gaf de Luikse uitgever
Evrard Kints het prestigieuze boekwerk Les Délices du Pays du Liège in vijf delen
door Pierre Lambert de Saumery (oca. 1690-†na 1767) uit. In dit boekwerk vindt
men ondermeer een beschrijving van alle steden, de meeste abdijen en heel wast
kastelen en buitenhuizen in het toenmalige prinsbisdom Luik, geïllustreerd met
talrijke kopergravures en ontwerptekeningen Remacle le Loup (al naar gelang de
bron: o1708 of 1711 - †1746 of 1749).
- Van 30/10 tot en met 27/11 organiseert het Literair Museum Hasselt (Frans
Massystraat 13, 3500 Hasselt, tel. 011/22.26.24) de tentoonstelling ‘Waar komen
de boeken vandaan?’. Alle stappen bij het maken van een boek, van manuscript
tot eindprodukt worden toegelicht. Wat is de taak van de auteur, illustrator,
vormgever, uitgever, ...? Kinderen, maar ook volwassenen krijgen de kans een
kijkje te nemen in de boeiende wereld van de schrijver, uitgever, lithograaf,
drukker, boekbinder,... Dit gebeurt aan de hand van originele prenten, foto's en
voorwerpen uit de drukkers- en uitgeverswereld. Vanaf december '3 begint deze
tentoonstelling aan een rondreis door Vlaanderen en Nederland. Open van maantot zaterdag van 13-17 u. en op afspraak. Gesloten op zon- en feestdagen.

• Herenthout
Het Centrum Gregoriaans is in de schoot van de v.z.w. Concertvereniging der
Kempen langzaam gegroeid tot wat het nu is. Reeds in 1985 werden Gregoriaanse
dagen georganiseerd. Het was een ontmoetingsplaats voor vele belangstellenden.
Mede onder impuls van de cursisten groeide geleidelijk aan het besef dat de cursus
meer structuur behoefde, wil het Centrum volwaardig tegemoetkomen aan de noden
en wensen van de onderscheiden belangstellenden. Inderdaad is de groep zeer
heterogeen: hij omvat zowel conservatoria-studenten als dirigenten als beginners die
amper nog Gregoriaans kennen, maar gefascineerd zijn door de innerlijke rijkdom
ervan. Om aan hen allen, elk op hun niveau, tegemoet te komen werd de huidige
modulaire structuur ontworpen: iedere cursist, of hij nu volleerd muzikant of absolute
beginneling is, kan op zijn niveau instappen en zich vervolmaken tot een verantwoord
en boeiend beoefenen van het Gregoriaans. De cursus is dus opgevat als een integrale
opleiding. Want daar begint alles mee. Gregoriaans is - misschien helaas - pas heel
recent een echte wetenschap geworden. Recente ontdekkingen en studies hebben aan
het oude Gregoriaans een heel nieuw en vooral dynamisch perspectief gegeven: de
oude handschriften, waaruit de huidige bloknotenschrift is geëvolueerd, bieden
immers een massa ritmische nuances die tot de essentie behoren van het tekst-zingen.
Ook op gebied van modaliteit (kerktoonaarden) heeft de wetenschap nieuwe
gezichtspunten geboden, zodat ook de muzikaliteit van het Gregoriaans juister verstaan
kan worden. Het zijn de ontdekking die het Gregoriaans een studie waard maken,
omdat zij aan het Gregoriaans de muzikale dynamiek teruggeven die het jarenlang
heeft moeten missen. Deze studie is trouwens niet alleen nuttig voor de beoefening
van het Gregoriaans zelf. Ook bij het zingen van onze ‘modernere’ liederen is het
tekst-zingen, zoals dat in het Gregoriaans geleerd wordt, van grote waarde.
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Gregoriaans beoefenen is dus inderdaad een nieuwe muzikale en spirituele belevenis
geworden. De modulaire opbouw van de cursus en het ritme van 6 lesdagen per
cursusjaar laten toe om op vrij korte tijd de leerstof onder de knie te krijgen zonder
daarbij gedurende een al te lange periode benomen te zijn. De studie wordt begeleid
door docenten, die in België en Nederland erkenning genieten. Hun lessen zijn niet
eng theoretisch maar vooral praktijkgericht. Zij maakten uitgewerkte en pedagogisch
aangepaste syllabi. Zij geven ook huistaken mee, maar vooral... enthousiasme voor
een spiritueel en cultureel erfgoed dat sinds de eerste eeuwen van de kerk tot nu de
liturgie bezielde en dat, na de stormen van de laatste jaren, thans herontdekt wordt.
Zo sluit deze cursus aan bij een eeuwenoude en tegelijk moderne traditie. Praktisch:
data: 30/10, 20/11, 18/12, 22/1, 19/2 en 19/3. Plaats: Oude Abdij, Drongenplein 27,
9031 Drongen (Gent), tel. 09/226.52.26. Prijs: cursus met middagmaal 8.300 fr. per
persoon (all in) en zonder middagmaal: 6750 fr. per persoon (all in). Info en
inschrijving: Centrum Gregoriaans, p/a Mevr. M. Fleerackers, Zelle 8, 2270
Herenthout.

• Ingooigem
In 1980 werd het Provinciaal Museum Stijn Streuvels - Het Lijsternest te Ingooigem
(Anzegem) voor het publiek opengesteld. Het Lijsternest, gelegen in een nog bijna
ongerepte landelijke omgeving, werd door Stijn Streuvels (Heule 3-10-1871 Ingooigem 15-9-1969) gebouwd. Hij heeft er van 1905 tot aan zijn dood geleefd en
er een groot literair oeuvre geschreven. Het huis werd aangekocht door de Provincie
West-Vlaanderen en ingericht als een herinneringsmuseum waarin de leefdwereld
van Stijn Streuvels optimaal in haar oorspronkelijke staat wordt bewaard. In 1988
keurde de Westvlaamse Bestendige Deputatie ‘Actieplan 5’ goed. Het plan had en
heeft tot doel om tussen 1989 en 1994 - 25 jaar na het overlijden van Stijn Streuvels
- een nieuw elan te geven aan dit herinneringsmuseum. In dit kader werd het schuurtje
van het Lijsternest volledig ingericht als tentoonstellings- en vergaderruimte. Het
wordt ter beschikking gesteld voor niet-commerciële tentoonstellingen en als
vergaderzaal voor het verenigingsleven. In 1992 werd het binnenhuis van het
Lijsternest opnieuw geschilderd. Samen met de familie Lateur lukte het om de
kleursamenstelling, indertijd gekozen door Streuvels' vriend Valerius De Saedeleer
opnieuw te realiseren. Intussen werd ook de biografische tentoonstelling over
Streuvels, ondergebracht in de keuken van het huis, volledig vernieuwd. Het materiaal
is ook beschikbaar in een fotobrochure die in het museum kan gekocht worden (50
fr.). Verder blijven ook de vier kleine fototentoonstellingen over Stijn Streuvels
beschikbaar voor de scholen en verenigingen die dit wensen. Elke tentoonstelling
bestaat telkens uit 2 panelen met foto's. De vier thema's zijn: Streuvels en de Vlaamse
literatuur en de wereldliteratuur; Streuvels, Vlaming en kosmopoliet; Streuvels' eigen
werk; Streuvels als fotograaf. De panelen kunnen ook samengevoegd worden.
Aanvragen te richten aan de Provinciale Dienst voor Cultuur, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. 050/40.34.34. Het
Provinciaal Museum Stijn Streuvels is gelegen te Anzegem (deelgemeente Ingooigem)
en is te bereiken o.a. via de autoweg E17 (Gent-Kortrijk), afrit Deerlijk - richting
Vichte-Ronse. Het museum is iedere dag open van 10-12.30 u. en van 13.30-18 u.
Geleide
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bezoeken (maximum 25 personen) zijn mogelijk, mits tijdige aanvraag op het
telefoonnummer 056/77.72.14. Prijs: 550 fr. Sluitingsdag: de maandag.

• Koekelare
De gemeente die zichzelf betitelt als ‘het groene hart van het Houtland’ kwam n.a.v.
de Monumentendag van 12/9/93 in de aandacht door zijn bekroning met de
Monumentenprijs voor de restauratie van de Brouwerij (Christiaen) en de daarbij
horende paardestallen, zodat het complex plaats biedt aan het ‘Fransmansmuseum’
en de ‘Käthe Kollwitztoren’ (de vroegere ast of mouttoren). Deze rehabilitatie van
de brouwerij-site is een onderdeel van de dorpskernherwaardering en tevens een
middel om het industrieel erfgoed te valoriseren. In dit brouwerijcomplex zijn
ondergebracht: de gemeentelijke bib, socio-culturele ontmoetingsplaatsen, het
receptie-gedeelte van het gemeentehuis, de Käthe Kollwitztoren, een
brouwerij-aandenken, het museum van de ‘Fransmans’ (waarin het levensverhaal
van de Vlaamse bietenmannen en astwerkers in Frankrijk wordt gememoreerd) en
een kruiden- en bloementuin. Het museum en de Kollwitztoren zijn van dinsdag tot
vrijdag open van 9.30-12 u. en van 14-17 u.; in juli en augustus ook op zaterdag,
zondag en feestdagen van 14-17 u.; gesloten op maandag.
- Raf Seys en Raymond Arren publiceerden het boek ‘Per tram de geschiedenis
van Koekelare in en uit’, rijk geïllustreerd, 280 blz. Bestellen door 585 fr.
(verzendingskosten incl.) over te maken op rek. 068-2047923-86 van de
heemkring Coclariensia, Ringlaan 1, 8680 Koekelare. Raf Seys is tevens de
auteur van het tweedelige werk ‘Uit het leven en werk van Karel Vander Espt’.
Dit boek kost 525 fr. (rek. nr. hierboven) en het werd uitgegeven n.a.v. de 100ste
verjaardag van de geboorte (1891) van priester Karel Vander Espt. Karel Vander
Espt, doctor in de wijsbegeerte en godgeleerdheid, professor aan het Amerikaans
College te Leuven, waar hij om zijn Vlaamsnationale gezindheid degradeerde
tot ‘petit vicaire’ te Diksmuide, daarna te Vladslo, zoals Cyriel Verschaeve dit
was te Alveringem en Odiel Spruytte te Slijpe. Geboren te Koekelare op 1
december 1891, priester gewijd te Rome op 7 april 1917, plots overleden te
Oostende op 19 april 1938 na zich te Vladslo met zijn jachtgeweer geschoten
te hebben. Zijn fijnbesnaarde en hoogbegaafde natuur was gebroken onder het
gewicht van de miskenning. Hij schreef een 6-tal merkwaardige drama's, die
evenwel alle onuitgegeven bleven. ‘Uw gaven stonden in uw weg, gij werdt
gewurgd door uw talenten, de macht van uw leven deed het stuk springen, uw
grootheid stikte in de omgevende kleinheid.’ (Cyriel Verschaeve).

Koksijde
‘De Landheer van de stilte. Gery Florizoone, leven en werk’ is de titel van het boek
waarmee Rudolf van de Perre de person en het werk van ons redactielid, wijlen Gery
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Florizoone, opnieuw in de aandacht brengt. Het boek werd uitgegeven door
Lannoo/Tielt en wordt te koop aangeboden voor 895 fr. (over te maken op rek. nr.
477-2014999-89 van de Stichting Gery Florizoone, 8670 Koksijde). Gery Florizoone
is uit de ontwikkeling van de hedendaagse Vlaamse poëzie niet weg te denken. Rudolf
van de Perre, die met zijn poezie bijzonder vertrouwd is, schrijft met de ‘De landheer
van de stilte’ een uitgebreide monografie die het leven en het werk van deze dichter
op een indringende wijze belicht. Het eerste deel brengt het goed gedocumenteerde
verhaal van zijn leven, met aandacht voor de elementen die bepalend zijn geweest
voor de ontwikkeling van zijn dichterschap. In het tweede deel gaat de auteur uitvoerig
in op de gedichten zelf. Bundel na bundel wordt geanalyseerd en met talrijke
voorbeelden geïllustreerd. Daarna volgt een synthese, waarin nog eens de krachtlijnen
worden samengebracht die het poëtisch universum van Gery Florizoone schragen.
De studie wordt afgerond met een selectieve bibliografie.

• Kontich
Tien jaar geleden overleed Willem De Meyer, deze Vlaamse Bard, die gedurende
bijna een halve eeuw, ons volk zingend heeft wakker gehouden. Op 7/11 (14.30 u.
in de KNS) wil VVKB bewijzen dat, mede dank zij Willem De Meyer, ons volk nog
kàn en wil zingen. Gust Teugels, belast met de samenstelling en coördinatie van deze
28ste Dag van het Vlaamse lied, doet via deze weg een oproep, misschien ook naar
u. Wie heeft Willem (persoonlijk) gekend en van hem kan getuigen of herinnert zich
markante gebeurtenissen of fijne anekdotes over hem? Laat het weten of bezorg het
aan: Gust Teugels, Vredestraat 181 - 2550 Kontich (03/457.18.20).

• Kortrijk
Op 23/10 organiseert het Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen i.s.m. het
Overlegcentrum Christelijke ethiek van de K.U. Leuven een symposium met als titel
‘Op zoek naar een mensbeeld voor de 21ste eeuw’. Als sprekers treden op Prof. Mgr.
G. Maertens, Prof. dr. H. Van den Berghe, Prof. dr. U. Melle, Prof. Fr. Ir. P. De
Meester, Prof. dr. H. De Dijn en Prof. dr. J. Van der Veken. Men start om 9.30 u. en
eindigt om 16.30 u. De inschrijvingsprijs (lunch incl.) bedraagt 1500 fr. Inschrijving
en info: Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen, Ontvangersstraat 3, 8000 Brugge.
Tel. 050/33.94.16 of K.U. Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.
Tel. 056/24.61.84. Men zegt dat de ethiek in deze tijd van razendsnelle ontwikkelingen
een uiterst belangrijk aspect is van de filosofische reflectie. Men zegt ook dat de
ethiek, bijna uiteraard, de gebeurtenissen achternaholt en dat je soms alleen maar
achteraf moet vaststellen dat onheil reeds is geschied. Met dit colloquium onder de
titel ‘Op zoek naar een mensbeeld voor de 21ste eeuw’ wil het Postuniversitair
Centrum West-Vlaanderen een poging doen om vooruit te kijken. Is, ten aanzien van
de evolutie van wetenschap en technologie, doemdenken gerechtvaardigd? Of loopt
het allemaal zo'n vaart niet en heeft de mensheid uiteindelijk meer ‘gezond verstand’
dan soms wil blijken? Twee cruciale sectoren krijgen de aandacht: de genetische
problematiek en de bedreigingen voor het leefmilieu.
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- Begin maart werd voor Zuid-West-Vlaanderen een vzw ‘Vlasvallei’ opgestart
met als doelstelling het waardevol industrieel archeologisch patrimonium te
ontsluiten voor een breed publiek. Meteen maakte de vzw werk van een dossier
‘Dag van het Industrieel Erfgoed’ op 24/10, dat in het kader van de
Intereggfondsen werd ingediend. Daarbij werd voorgesteld om in samenwerking
met de Franse partner Proscitec een circuit uit te werken langs de Leie tussen
Armentières en Waregem, met de bedoeling een gemeenschappelijk industrieel
patrimonium open te stellen en te promoten. Halfweg mei werd een dossier voor
financiering opgemaakt met een budget ten belope van 3.150.000 fr De EEG
neemt 1.575.000 fr. voor haar rekening. De Provincie West-Vlaanderen, de
intercommunale Leiedal en enkele andere partners zegden reeds hun steun toe.
Momenteel wordt nog gesproken met de Vlaamse Gemeenschap,
gemeentebesturen, banken, verzekeringsmaatschappijen, firma's, ... Momenteel
liggen reeds een twaaftal waardevolle sites vast die op 24/10 zullen worden
opengesteld. Daaronder zijn te vermelden: het Vlasmuseum te Kortrijk, het
Tabaksmuseum te Wervik, het Energiemuseum te Zwevegem, en het
Tabaksmuseum te Harelbeke Daarnaast werd met de Stoomstichting
West-Vlaanderen afgesproken dat een drietal stoommachines operationeel zullen
zijn op 24 oktober (o.a. te Kuurne). De Vereniging van Westvlaamse Molens
stelt anderzijds voor om de Watermolen te Anzegem, Preetjesmolen te Heule,
de molen te Marke en de molen Ter Geest en Ter Zande te Deerlijk in het circuit
op te nemen. Dit circuit zal aangevuld worden tot een geheel van 20 à 25 sites
in Zuid-West-Vlaanderen, en ongeveer een gelijk aantal aan Franse zijde. Info:
A. Linters, Voorzitter van de vzw Vlasvallei, p/a Bissegemplaats 6, 8500
Kortrijk, tel. en fax 056/35.91.02 of bij J. Maeseele, secretaris, p/a
intercommunale Leiedal, Pres. Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, tel.
056/21.96.01 en fax 056/22.89.03.

• Leuven
Vijf jaar geleden besloten de literaire uitgeverijen De Clauwaert en het Davidsfonds
te gaan samenwerken. Beide uitgeverijen hadden een grote literaire traditie (De
Clauwaert werd opgericht in 1948 en heeft een rits literaire fondsauteurs waarvan
Filip de Pillecyn, Rose Gronon, Paul Lebeau en Maria Rosseels de oudste zijn). Het
Davidsfons brengt literair werk sinds zijn stichting in 1875 en heeft eveneens enkele
belangrijke fondsauteurs, waarvan Felix Timmermans ongetwijfeld de meest bekende
is. Samen hebben beide Leuvense uitgeverijen in de loop van de jaren ook heel wat
debuten gebracht en zo mede de doorbraak mogelijk gemaakt van nieuw literair
talent. Op vandaag zijn zij zowat de enige onafhankelijke Vlaamse literaire
uitgeverijen in een landschap dat steeds meer gedomineerd wordt door concerns uit
de Hollandse Randstad. Vanaf dit najaar gaan De Clauwaert en de literaire tak van
Davidsfonds/Uitgeverij nauw samenwerken onder de gezamenlijke imprint
Davidsfonds / Clauwaert. Onder deze naam verschijnen voortaan alle uitgaven die
betrekking hebben op literatuur en taal (poëzie, bloemlezingen, romans, taalboeken...).
De boeken krijgen een nieuwe en duidelijk geprofileerde vormgeving met onder
andere een groter formaat. De romans en verhalenbundels blijven verder gebonden,
maar er komt een nieuw logo van de hand van boekarchitect Gregie de Maeyer. -
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- Uiteraard blijft de literaire vereniging De Clauwaert met haar eigen
lidmaatschapsformule en activiteiten verder bestaan. Voorzitter van de uitgeverij en
de vereniging is prof. Jos Smeyers, secretaris-generaal Norbert D'Hulst. De
novellenreeks van De Clauwaert, een unicum in het
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hele Nederlandse taalgebied met reeds meer dan honderd titels, brengt drie nieuwe
werken: Gevecht met de els van Willy de Bleser, Kwadratuur van Frank Liedel en
De judaskus van Toon Reyniers. Bij de romans is er een opmerkelijk debuut: Afrika
retour van Marcus Leroy, die jarenlang actief was op de samenwerkingsafdeling van
de Belgische ambassade in Kinshasa. Dit realistisch verhaal van ontwikkelingswerkers
is meteen een kritische kijk op de internationale samenwerking. Een mond van steen,
het zesde boek van Jacques Hoste, begint met de ontgoocheling van Geert Vermeulen
die als ontwikkelingshelper getuige is van de hoogtijdagen en de val van de
Sandinisten in Nicaragua. Anne Blanche, de tweede roman van Cécile Vanderstraeten,
speelt tussen het eiland Mauritius en Zuid-Afrika in een scharniertijd. Kris Peeraer,
van wie pas in het voorjaar De stille liefde van Indochina verscheen (een boek dat
ook in Nederland werd opgemerkt!), brengt al zijn tweede roman, Margaretha
Sidonja, en bewijst daarmee andermaal zijn evocatiekracht. Bij de vijfenzestigste
verjaardag van Herman Vos verschijnt de verhalenbundel Zeg maar Napoleon, acht
kleurrijke fresco's. Er zijn ook drie bloemlezingen Gedichten 1993 van Hubert van
Herreweghen en Willy Spillebeen selecteert zowat vijftig beste gedichten die het
voorbije jaar verschenen in de literaire tijdschriften. Wij hebben zes ridders voorbij
zien gaan is een verzameling moderne balladen bijeengebracht door Erik Verstraete
en aangrijpend geïllustreerd met werk van Kathe Kollwitz. Een kanjer van een werk
is de bloemlezing oude Griekse literatuur van Patrick Lateur. Muze, zeg me... zal
voor sommige lezers nostalgische herinneringen oproepen. Voor wie nog niet
rechtstreeks in contact kwam met de Griekse literatuur is het een ware ontdekking.
In zijn essay De toetsen van Erasmus brengt prof. Marcel Janssens een schitterende,
diepgaande analyse van de relatie tussen lezen en t.v.-kijken. Ten slotte is er de totaal
nieuwe uitgave van Ik schrijf zonder fouten. Deze bijzonder praktische handleiding
van prof. Jos Smeyers kende al 20 drukken, goed voor meer dan 80.000 exemplaren.
Ze werd nu grondig geactualiseerd door Paul Cockx, directeur van de Taaladviesdienst
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
- Het Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten, de stad Leuven, de K.U.L. en het
Davidsfonds nodigen uit tot de tentoonstelling ‘Tover van de Middeleeuwen.
Vlaamse Miniaturen voor Van Eyck’, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000
Leuven, tot 7/11. Open van dins- tot en met donderdag van 10-18 u., op vrijdag
van 10-22 u., zater- en zondag van 13-18 u. (gesloten op maandag).
Toegangsprijzen 150 fr. (met reductiemogelijkheden). Info: voor bezoek en
reservatie van rondleidingen: Romaanse Poort (telefoon 016/22.45.64; fax
016/29.12.15). N.a.v. deze tentoonstelling verschijnt ook een boek (495 fr.).
Deze expositie toont hoogtepunten van de Vlaamse miniatuurkunst omstreeks
1400. Ze maakt duidelijk hoe deze tot nu toe onterecht vergeten kunst de
bakermat vormde voor de Vlaamse primitieven. Vele tentoongestelde stukken
zijn nooit eerder door het publiek te zien geweest. In primeur worden ook recente
ontdekkingen getoond. Heel wat toppers uit de meest waardevolle Europese én
Amerikaanse verzamelingen komen bovendien voor het eerst sinds eeuwen
terug naar Vlaanderen. Zij vinden een subliem kader in de Gotische Kapel van
de Romaanse Poort. De bezoeker maakt ook een wonder scheppingsverhaal
mee: van ordinair dierevel tot kostbaar handschrift vol precieuze miniaturen.
Hij maakt kennis met perkamentmakers en verluchtersateliers, met schrijvers
en miniaturisten, met ‘uitgevers’ en kopers uit de tijd van toen, met het
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graafschap Vlaanderen als centrum van artistieke produktie voor de toenmalige
wereldmarkt... Video, CDI en andere moderne audiovisuele mogelijkheden
zorgen voor aangename beleving. De tentoonstelling onthult bovendien nieuwe
informatie over de economie, het dagelijkse leven, de devotie, de cultuur en het
intellectuele klimaat in de 14de en 15de eeuw. Deze confrontatie met de
laatmiddeleeuwse mens en zijn beeld van de wereld plaatst de bezoeker voor
verrassingen... en totaal onverwachte overeenkomsten met onze tijd. Hij ziet
de late middeleeuwen daardoor met andere ogen. ‘Tover van de middeleeuwen.
Vlaamse miniaturen voor Van Eyck’ laat genieten van heel bijzondere kunst.
De tentoonstelling introduceert in de symboliek van de middeleeuwse
beeldentaal. Zij toont een nieuwe kijk op een periode uit de Vlaamse
middeleeuwen, die de Europese cultuur op nieuwe wegen gestuurd heeft. Zowel
voor het secundair onderwijs als voor het ruime publiek staan gidsen ter
beschikking. Elke bezoeker krijgt gratis een overzichtelijke wandelbrochure als
leidraad door de tentoonstelling. Deze expo is een inhoudelijke realisatie van
het internationaal gewaardeerde Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten aan de
K.U. Leuven. Onder meer naar aanleiding van dit evenement verwierf het
Centrum vanwege de Vlaamse Regering financiële mogelijkheden, evenals de
titel ‘Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen’.
- De Concertvereniging van het Lemmensinstituut deelde ons het programma
van het seizoen 1993-94 mee. Alle concerten vinden plaats in de Concertzaal
van het Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 Leuven (voor info: tel.
016/22.08.03) en beginnen om 20 u. Reeksconcerten: 200 fr.; feestconcert (3/12):
300 fr. 14/10: orgelrecital door Kristiaan Van Ingelgem - 21/10: Uitreiking Prijs
Cera-Jeugd en Muziek Vlaanderen (zie in de rubriek: Prijskampen) - 28/10:
Symfonisch Orkest Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers en trompetsolo
van Ward Hoornaert, werk van L. Van Beethoven, C. Franck, J.N. Hummel. 18/11: Nico Baltussen, viool en Catherine Mertens, piano met werk van C.
Franck, F. Geysen, W.A. Mozart en M. Ravel. - 25/11: Jonge pianisten spelen
‘Cabus’ n.a.v. de 70ste verjaardag van de componist: Geert Callaert, Steven en
Stijn Kolaçny, Filip Mertens, Els Swinnen, Sabine Tamsyn en Carl Vandoorne.
- 3/12: Creatie ‘Marcuspassie’ van Piet Swerts door Koor en Orkest van
Lemmensinstituut o.l.v. Piet Swerts. - 9/12: Pianorecital door Edith
Picht-Axenfeld met werk van L. Van Beethoven, W.A. Mozart en F. Schubert.
- 22/12: Kerstconcert met Koor en Harmonieorkest Lemmensinstituut o.l.v. Jan
van der Roost met werk van G. Bizet, Jacob & Jan de Haan, P. Grainger, A.
Reed, J. Rutter en J. Van der Roost.

• Leuven-Zaventem
Aquarelliefhebbers kunnen een 5-daagse cursus volgen bij Zoltan Szabo, een van
de vermaardste aquarellisten van de V.S.A., die reeds meerdere boeken publiceerde
over aquarelverven. De cursus loopt van 25 t/m 29/10 en voor info kan men terecht
bij Andréa Matthijs, Hoogstraat 13, 1930 Zaventem, tel. 02/720.02.60. Aantal
deelnemers is beperkt!
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• Lummen
Bij Hermine Aerts, Oosterhof Lummen (tel. 013/52.20.28) kan men alle informatie
bekomen i.v.m. de cursussen die door de vzw ‘Werkelijk Kunstenaar zijn’ i.s.m. het
Gemeentebestuur en de Dienst Jeugd en Cultuur worden georganiseerd, nl. Tekenen,
schilderen en boetseren (10 lessen), Pottendraaien en glazuren en Meestercursus en
model-tekenen. Deze cursussen staan open voor jong en oud.

• Mechelen
In een tijd, waarin iedereen de mond vol heeft over integratie, maar het meestal houdt
bij mooie woorden, heeft Bernd Radtke een middel gevonden om een groep van onze
maatschappij te integreren die helemaal in de vergeethoek dreigt te verzeilen: de
jonge gehandicapten. Hiertoe richt hij, nu sinds vijf jaar, een gitaarkamp in, waar
jonge mensen samen met gehandicapten, een opleiding krijgen om gitaar te spelen.
Hiertoe is geen basiskennis van notenleer vereist, aangezien Bernd en eigen methode
heeft ontwikkeld om het gitaar spelen aan te leren. Voor hem is de muziek in de
eerste plaats communicatie middel en hobby meer dan middel tot professionalisme.
Na het geslaagde gitaarkamp van juli 11. waaraan naast Portugezen, Duitsers,
Nederlanders en Hongaren, ook vertegenwoordigers van Aboe Dhabi deelnamen,
richt Bernd Radtke ditmaal een tweede gitaarkamp in van 31/10 t/m 5/11 e.k. in het
Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Oostmalle. Weer is er
internationale belangstelling en deelnamen en ditmaal gaat de zogenaamde
talentenavond door in Antwerpen in het kader van ‘Antwerpen 93’. Ook de overheid
bleef niet onberoerd voor dergelijk initiatief. Zo krijgt Bernd Radtke de volledige
steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Volksontwikkeling,
het programma van Horizon en van de Commissie van de Europese Gemeenschap.
Het geheel heeft dus een internationaal tintje, gezien op die kampen ook internationale
waarnemers aanwezig zullen zijn o.m. therapeuten, vormingsleiders en animators
om de gevolgde methode te observeren en later toe te passen in hun land. Info:
Secretariaat-Briefwisseling, Dennenstraat 16, 2800 Mechelen, tel: 015/41.51.28.

• Oostende
De heer W. Van den Bussche, conservator van het Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst (P.M.M.K.) doet een oproep tot alle jonge kunstenaars uit ons land. We laten
hem graag zelf aan het woord: ‘De verzameling van het P.M.M.K., Museum voor
Moderne Kunst - Oostende, biedt een overzicht van de moderne en hedendaagse
kunst in België. Deze opzet is uniek en vereist dat de activiteiten van de (jonge)
kunstenaars op de voet worden gevolgd. Maar omdat het voor mij zelfs in dit kleine
land onmogelijk is alle kunstenaars te volgen, hun tentoonstellingen te zien of hun
atelier te bezoeken, zonden artiesten mij in het verleden soms spontaan dossiers op
over hun artistieke bezigheden.

Vlaanderen. Jaargang 42

294
Deze dossiers heb ik steeds met aandacht bestudeerd. Daarom zou ik nu graag een
oproep lanceren aan alle jonge kunstenaars uit ons land om mij een dossier te bezorgen
waarin zij zichzelf en hun werk voorstellen.’ Alle informatie wordt vóór 31 oktober
op het volgend adres verwacht: P.M.M.K., t.a.v. de heer W. Van den Bussche,
Hoofdconservator, Romestraat 11, 8400 Oostende.

• Oostende / Brussel / Antwerpen
Om 20.30 u. treedt op 24/10 in het Casino Kursaal Oostende (tel. 059/70.51.11 - fax
059/70.85.86) het Béjart Tokyo Ballet (met 93 dansers). op met op het programma
‘Sacre du Printemps’ en de ‘Boléro’ van Ravel. Het Tokyo Ballet mag beschouwd
worden als het petekind van Maurice Béjart. Sedert zijn beslissing om in de toekomst
zijn eigen gezelschap, het ‘Rudra Béjart Lausanne’, te beperken tot 25 top-niveau
solisten, besteedt de wereldvermaarde choreograaf een groot deel van zijn tijd aan
dit ballet, bestaande uit 93 dansers. De grootste meesterwerken van Béjart staan op
hun repertoire en in 1987 kenden zijn triomfen tijdens hun wereldtoernee met de
‘Kabuki’, speciaal voor hen gechoreografeerd door de grootmeester. Sedert deze
samenwerking worden zij in de hele wereld beschouwd als een der beste
balletgezelschappen van onze tijd en treden zij dikwijls op onder de naam van hun
peter: ‘Béjart Tokyo Ballet’. Ook dit jaar; creëerde Béjart ‘M’ (Mishima), een nieuw
totaal spektakel rond de figuur van de Japanse dichter Yukio Mishima, voor de
dertigste verjaardag van het Tokyo Ballet. De première in Japan op 31/08 kende een
ware triomf. Tijdens hun Europese toernee 93 met optredens in de meest befaamde
zalen zoals de ‘Wiener Staatsoper’, het ‘Teatro Alla Scala’, de ‘Opéra de Paris’, de
‘Deutsche Oper Berlin’ komt het Tokyo Ballet voor zes dagen naar België (23-28/10).
In het Koninklijk Circus (02/218.20.15) in Brussel, wordt ‘M’ (Mishima) de nieuwe
wereldcreatie van Béjart voorgesteld op 27 en 28/10. In het Casino Kursaal Oostende
brengt het Béjart Tokyo Ballet: ‘Don Giovanni’ en (in wereldexclusiviteit) ‘Sacre
du printemps’ en de wereldbekende ‘Boléro’ van Ravel op 23/10. Onmiddellijke
reservatie wordt ten zeerste aanbevolen via: Info-Lokatie Casino Kursaal Oostende,
open alle dagen (10-13 u., 16-19 u.) of telefonisch op nummer 059/70.76.18
(overschrijving op rekening KB 473-6216591-16). ‘Boléro’ & ‘Sacre’ ook in de Kon.
Elisabethzaal Antwerpen (03/233.84.44) op 23/10 en het Kon. Circus Brussel
(02/218.201.5) op 25 & 26/10. Nationale reservatie is tevens mogelijk voor alle
voorstellingen via de nieuw Credit Card Phone op het nummer 02/735.06.13.

• 's Hertogenbosch
De wintertentoonstelling van het Noordbrabantse Museum (Verwersstraat 41) loopt
van 12/12/93 t/m 10/4/94 onder de titel ‘Licht, Lucht en Water. De verloren idylle
van het riviergezicht’. Het betreft 75 schilderijen tussen 1780 en 1920 die een
veelzijdig beeld geven van de wijze waarop schilders het zo kenmerkende Nederlandse
rivierlandschap in beeld brachten. Evenals voor dichters waren de rivieren ook voor
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schilders uit verschillende perioden een belangrijke inspiratiebron. In de eerste helft
van de 19de eeuw was een romantische opvatting van het riviergezicht populair.
Schelfhout en Koekkoek zetten met hun gecomponeerde landschappen de grote
Hollandse schilderstraditie voort. J.H. Weissenbruch, Jacob Maris en andere leden
van de Haagse School schilderden direct naar de natuur in de open lucht om het
heldere blauw van zonnige dagen of de rijke grijstinten van regenachtig weer vast
te leggen. Kunstenaars als Mondriaan en Sluijters tenslotte gaven een nieuwe
interpretatie van het riviergezicht door de vorm te vereenvoudigen en de kleur te
intensiveren. Ook voor deze modernisten bleef de idylle van de rivier een
inspiratiebron. Behalve de waterstroom en de vegetatie op de oevers, was ook de
‘Hollandse lucht’ voor alle rivierschilders een zeer belangrijk compositioneel element.
Door de grote aandacht voor atmosfeer zijn deze werken bovendien sterke staaltjes
van de weergave van licht. Nu momenteel het landschappelijke belang van de rivieren
weer volop in de belangstelling staat, is het boeiend en bovenal relevant de
oorspronkelijke situatie te tonen. Het rivierlandschap, zoals op deze schilderijen
afgebeeld, bestaat nog maar nauwelijks. Juist vanaf 1920 werd door mensenhand
diep ingegrepen in de natuurlijke situatie. In het kader van de actuele problematiek
over behoud en beheer van het Nederlandse rivierlandschap wordt de tentoonstelling
begeleid door een audio-visueel programma. Hierin wordt de huidige situatie
beschouwd vanuit het perspectief van het verleden. Bovendien zullen in een zestal
lezingen verschillende facetten van het rivierlandschap nader worden belicht. De
begeleidende catalogus krijgt de vorm van een schitterend lees- en kijkboek over de
Nederlandse rivieren. Inleidingen van bekende deskundigen zoals John Sillevis en
Auke van der Woud. Bovendien is een bloemlezing van poëzie uit dezelfde periode
opgenomen. Uitgeverij Waanders Zwolle; prijs f 49?50.

• Venlo
In het Museumm Van Bommel-Van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo
(tel. 077-513457) kan men tot 7/11 dagelijks van 10-16.30 u. (op zater- en zondag
van 14-17 u.; op maandag gesloten) de tentoonstelling ‘Fascinatie Texstyles 2’
bezoeken. De expositie is een vervolg op de tentoonstelling Fascinatie Textiel die
eerder in 1990 plaatsvond in het museum. Na een uitgebreide selectieprocedure
werden 22 internationale kunstenaars uitgenodigd. Hun werd gevraagd om met
gebruikmaking van zachte, buigzame materialen en door toepassing van textiele
structuren kunstwerken te maken en daarbij rekening te houden met de
architectonische ruimte waarbinnen ze geplaatst worden. De ontwerpen worden in
2 weken voorafgaand aan de start van de tentoonstelling voor het merendeel door de
kunstenaars zelf ter plekke uitgevoerd. Een aantal werken zal worden gerealiseerd
tegen de buitengevel van het museum. Anders dan bij Fascinatie Textiel in 1990 ligt
ditmaal het zwaartepunt bij textiel als sculptuur. Het woord texstyles in de titel van
de tentoonstelling verwijst naar de grote verscheidenheid in benaderingswijze en
naar de diversiteit van de toegepaste materialen. Deze beperken zich niet meer tot
de traditionele wollen en katoenen weefsels maar omvatten óók papier, latex,
kunststoffen, bamboe, sisal, buigzame metalen en andere. Onder de 22 deelnemende
kunstenaars nemen de Japanners een prominente plaats in. Zoals trouwens ook op
de laatste Biënnales van Lausanne. In Venlo zijn 6 Japanse kunstenaars aanwezig:
Machiko Agana, Naomi en Masakazu Kobayashi, Koken Nomura, Mitsuo Toyasaki
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en Mariyo Yagi. Hun werk valt op door verfijning en subtiliteit. Zo maakt Koken
Nomura, een Mandala bestaande uit tientallen ringen van papier. De 4 Nederlandse
deelnemers aan Fascinatie Texstyles 2 zijn Maryan Geluk; Sibyl Heijnen, Ursula
Pahnke-Felder en Lam de Wolf. Maryan Geluk ontwierp een meterslang tapijt uit
papierstructuren, Sibyl Heijnen maakt een poort uit rubber, Lam de Wolf gebruikt
voor haar wandinstallatie zakdoekranden. Ursula Pahnke-Felder bedacht een sculptuur
als een luchtige zeepbel door stroken polyurethaan te vervlechten in ijzerdraad. De
Zwitserse Ruth Handschin maakt met behulp van fluoriserend papier een tekening
die men in een donkere ruimte kan ervaren. Haar landgenote Lucie Schenker is
verantwoordelijk voor een van de 4 buitenobjecten. Samen met Kurt Huber ontwierp
ze tegen de achtergevel van het museum het project Windkuben, bestaande uit
buigzaam staal. Op een van de hoeken aan de voorzijde bouwt Monika een 7 meter
hoge toren die wordt behangen met in smyrnatechniek geknoopte plasticfolie. Overige
deelnemers aan Fascinatie Texstyles 2 zijn Soli Arha (Finland), Betty Cuykx (België),
Assadour Markarov (Bulgarije/China), Mario Martinelli (Italië), Rosemarie Nöcker
en Dorothea Reese-Heim (Duitsland), Simone Pheulpin (Frankrijk), Jin Sook So
(Korea/Zweden) en Lia Cook (USA). Lia Cook, wier werk is vertegenwoordigd in
de collectie van het Museum of Modern Art New York, maakt voor de Venlose
expositie een object van maar liefst 5 bij 10 meter.

• Wachtebeke
KCLB, Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening,
organiseert in samenwerking met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek - Wachtebeke
een cyclus De Nederlandse Literatuur na 1945. De boeiende wereld van de literatuur
is voortdurend in beweging. Een hele opgave voor wie op de hoogte wil blijven. De
bibliothecaris voor zijn collectievorming en voor de begeleiding van de lezer, de
leraar voor zijn cursus literatuur, de student, de lezer die uit interesse bij wil zijn,
allen zoeken wel eens de mogelijkheid om hun kennis wat bij te spijkeren. Die kans
wordt geboden met de cyclus over hedendaagse Nederlandse literatuur. Geen moeilijke
cursus voor literaire fijnproevers alleen, wel een hulp om wegwijs te worden in het
massale aanbod. Een cursus die voor iedereen open staat omdat hij er op gericht is
mensen met literaire belangstelling voldoende inzicht te geven om nog meer te
genieten van de literatuur en om er met meer kennis van zaken over te praten. Om
dat te bereiken dachten we dat best het terrein van de Nederlandse Literatuur na 1945
tot heden verkend wordt. Onze gids en raadsman daarbij is professor Marcel Janssens,
hoogleraar in de moderne Nederlandse letterkunde aan de K.U. Leuven en een
specialist op dat terrein. Plaats: Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Dorp 54, 9185
Wachtebeke. Data: 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, telkens om 19.30 u. Inschrijvingen en
inlichtingen: K.C.L.B., Mutsaertstraat 32, 2000 Antwerpen, tel. 03/232.77.94.
R.D.
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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. 248 (nov.-dec. 1993)
vastgesteld op 15 november 1993. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax
051/40.81.64 doorgestuurd worden.
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. Ter wille van de documentaire
waarde worden die berichten toch geplaatst. Met oprechte dank voor uw
medewerking.
De Redactie

• Ernest Albert (1900-1976) & Leo Bervoets (1892-1978)
Schilderijen, Galerij Brabo, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, van 26/6 t/m 5/9.

• Alechinsky, Masereel, Raveel
Recent grafisch werk, Mindener Museum, Ritterstrasse 23-33, Minden, van 5/9 t/m
17/10, dinsen vrijdag van 10-13 en van 14.30-17 u., donderdag 10-13 en 14.30-18.30
u., zaterdag 14.30-17 u. en zondag van 11-18 u.

• Jiri Anderle
Grafiek, Epreuve Artiste, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 25/9 t/m 10/10,
alle donder-, vrij-, zater- en zondagen van 14-18 uur.
- Etsen, Kunstcentrum ‘Hof ten Doeyer’, Beekmeersstraat 9, 9636
Zwalm-Nederzwalm, van 19/9 t/m 28/11, woens- t/m zondag van 14-18 u.

• Dana Andreev
Plastieken, schilderijen, pastels en kleuretsen, Hofman & Van Der Zee Kunstzaken,
Hooftstraat 209, 2406 GH Alphen-aan-de-Rijn, van 7/9 t/m 7/10, woens- en donderdag
van 13-17 u., vrijdag van 13-21 u., zaterdag van 11-17 u..

• Aharon Avigdori
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Recent werk, Galerij Evira, Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 20/12
t/m 30/1, dagelijks van 13.30 tot 18 u.

• Andrzej Marian Bartczak
Monotypes, schilderijen, objecten, kunstboeken, Fort-Art, Creative Gallery, chaussée
d'Antoing 80A, 7500 Doornik, van 11/9 t/m 3/10.

• Thomas Bogaert
Schilderijen, AD Gallery, Romestraat 6, 8400 Oostende, do- en vrijdag van 14-18
u., zater- en zondag van 15-18.30u.

• Ditmar Bollaert
Foto's, Galerij S65, Tragel 7, 9300 Aalst, van 24/10 t/m 27/11, van woens- tot zaterdag
van 14-18 u.

• Belgeonne, Dewint
Recente grafiek, Stadtische Galerie, Am Abdinghof 11, Paderborn, van 5/9 t/m 10/10,
van dinsdag tot zondag van 10-18 u.

• Kari Bert & Gilberte De Leger
35 jaar - 50 olieverfschilderijen, Casino Kursaal Oostende, van 3 t/m 31/7.

• Jef Bertels
Recent werk, Galerij Evira, Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 13/11
tot 14/12, dagelijks (behalve op maandag) van 13.30-18 u.

• Frank Bogaert
Schilderijen, in eigen atelier, Stationsstraat 58, 8700 Tielt, van 7/8 t/m 15/8.
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• Koen Brans
Kobra 93, foto's, Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, van 26/9 t/m 17/10.

• Walter Bruneel & Elisabeth Vandeweghe
Schilderijen en keramiek, Zaal Gruuthuse, Nieuwstraat 7, 8000 Brugge, van 31/7
t/m 15/8.

• Bury
Recente grafiek, Stadtmuseum Gütersloh, Kökerstrasse 7-9, Gütersloh, van 5/9 t/m
17/10, open op dins- en woensdag van 10-17 u., op donderdag van 10-19 u., vrij- en
zaterdag van 10-17 u.

• Mynke Buskens
Tuintekeningen (200 × 285 cm), Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 5200
BA 's-Hertogenbosch, van 23/9 t/m 10/10.

• Casimir
Meubelobjecten, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 23/7 t/m 21/8.

• Ingrid Castelein
Recente schilderijen, Galerie Path, Léo de Béthunelaan 59, 9300 Aalst, van 11/9 t/m
17/10, open op vrijdag van 15-18 u., zater- en zondag van 14-18 u.

• Claude Chenais
Beeldhouwwerken, Museum Jan Vaerten, Peerdekensstraat 8, 2340 Beerse, van 5/9
t/m 17/10, zon- en dinsdag van 10-18 u., zaterdag van 14-17 u.

• Mark Claus
Kleine schilderijen, Galerie Amber, Hooglandsche Kerkgracht 8, Leiden, van 15/9
t/m 10/10.
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• Beniti Cornelis
Schilderijen, grafisch werk, Grafiekgalerie Artiste Epreuve, Oude Kerkstraat 64,
2018 Antwerpen, van 4/12 t/m 19/12.

• Luc-Peter Crombé
Retro-Expo, schilderijen, Casino Kursaal Oostende, van 3/7 t/m 29/8.

• Bert De Beul
Schilderijen, Galerij S65, Tragel 7, 9300 Aalst, van 11/9 t/m 16/10, van woens- tot
zaterdag van 14-18 u.

• Tom Decabooter
Grafisch werk en installaties, Très Galerie, Zwevegemstraat 30, 8500 Kortrijk, van
18/9 t/m 10/10, open op vrij-, zater- en zondag van 14-18 uur.

• Mark De Fraeye & Bieke Van Gucht
‘Uitschieters’, met foto's van M. de Fraeye en keramiek van B. van Guch, Galerie
Amber, Hooglandsche Kerkgracht 8, Leiden, van 17/10 t/m 10/11.

• De Keyser, Duchateau
Recente Grafiek, Lippisches Landesmuseum, Ameide 4, Detmold, van 5/9 tot 17/10,
van dinsdag tot vrijdag van 9-12.30 u. en van 14-17.30 u., op zater- en zondag van
10-17.30 u.

• Delahaut, Hoorne, Panamarenko
Recente grafiek, Daniel-Pöppelmaan-Haus, Deichtorwall 2, Herford, van 5/9 t/m
17/10, open op dinsen vrijdag van 15-17 u., zaterdag van 15-17 u., zondag van 10-17
uur.
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• Jean De Prez
Bas-reliëfs in brons en roestvrij staal, Galerij Belarte, Kortestraat 3, 3000 Leuven,
van 25/9 t/m 23/10, open van woens- tot zaterdag van 10.30-13.30 u. en van 14.30-18
u., zondag van 15-18 u.

• José Deprez
Recent werk, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van Neder-over-Heembeek, van
6/11 t/m 12/12.

• Ives De Roo
Thema ‘De Gavers’, Ontmoetingscentrum D'iefte, Hoogstraat, 8540 Deerlijk; van
30/10 t/m 11/11.

• Anto Diez
Retrospectieve, VTB/VAB Galerij, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340
Lede, van 3 t/m 26/9.

• Jan Dries
Beeldhouwwerk, foto's en dia's, Galerij 't Leerhuys, Groeninge 35, 8000 Brugge,
van 24/9 t/m 21/11, open op woens-, donder-, vrij- en zaterdag van 14-18 u.

• Irenée Duriez
Bronzen beelden, Casino Kursaal Oostende, van 2/7 t/m 29/8.

• Borghild Elise Eckermann
Schilderijen, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van Neder-over-Heembeek, van
28/1 t/m 27/2/94.

• Trudo Engels
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Project installatiekunst 1, C.C. Kortrijk, Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500
Kortrijk, van 30/10 t/m 21/11, van dinsdag t/m zondag.

• Lode Eyckermans
Beeldhouwwerken, Beelden Biënnale Beerse, Tempelhof, 2340 Beerse, van 28/8
t/m 26/9.

• Jan Fabre
Drie Multiples, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 17/6 t/m 17/7.

• Gonda
Recente schilderijen, BRTN-Patio, A. Reyerslaan, 1043 Brussel, van 13/9 t/m 30/9,
dagelijks open van 11 tot 18 u.

• Luc Grossen
Beeldhouwwerk, Gallery De Gryse, Rameplein 22-23, 8700 Tielt, van 24/9 t/m 24/10,
open donder-, vrij- en zaterdag van 15-19 u., zondag van 10.30-13 u.

• Rudolf Hausner
Schilderijen, Grafiekgalerie Artiste Epreuve, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen,
van 13/11 t/m 28/11.

• Petra Heuchkel & Manuel Lauti
Collectief - schilderijen en fotografie, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van
Neder-over-Heembeek, van 10/3/94 t/m 10/4/94.

• Ingrid Hoste
Schilderwerken, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van Nederover-Heembeek,
van 22/4/94 t/m 22/5/94.
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• Laurent Janda
Huldetenstoonstelling, Gemeentehuis van Wetteren, van 6 t/m 16/8.

• Jiri Kreissl
Recent werk, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster, van 4/9
t/m 28/9.
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• Rita Kuyken
Tekeningen & schilderijen, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
van 10/9 t/m 30/11, tijdens kantooruren.

• Werner Labarque
Schilderijen, Casino Koksijde, Zeelaan, Koksijde, van 1 t/m 14/7.

• Marie-Jo Lafontaine
‘Himmel und Hölle’, foto's en installaties, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A,
8553 Otegem, van 11/9 t/m 24/10, van zater- tot dinsdag van 14-18 u.

• Tom Lanoye
‘Vandaag op de planken, morgen ertussen’, Portretten van papier, CC Kortrijk,
Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van 4 t/m 26/9.

• Guy Leclercq
Schilderijen, Argo, Zeedijk 734, 8300 Knokke-Zoute, van 11/7 t/m 4/8.

• Jac. Leduc
Aquarellen, litho's, schilderijen, Galerij Tamara, C.C. Hasselt, Kunstlaan 5, 3500
Hasselt, van 6/11 t/m 20/12.

• Majo Leemans
Schilderijen uit textiel, Galerij ‘Straffe Hendrik’, Walplein 26, 8000 Brugge, van
19/8 t/m 13/9.

• Antoon Luyckx
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Schilderijen, beeldhouwwerken, in eigen atelier, Mortselsteenweg 186, 2100
Deurne-Antwerpen, van 4 t/m 15/9.

• Jean Luypaert (1893-1954)
Retrospectieve, Stenen Zaal Landshuis, Grote Markt 29, Veurne, van 3 t/m 18/7.

• Yves Malfliet
Installaties, tekeningen, ruimtelijke integraties, Galerij Dommelhof, Toekomstlaan
5, 3910 Neerpelt, van 12/2 t/m 13/3/94, van maantot vrijdag van 10-12 u. en van
14-17 u., op zondag van 14-17 u.

• Bob Matthysen
Handgemaakt papier-sculpturen, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, van 17/7 t/m 9/8.

• Hendrik Nachtegaele
Recent werk, Galerij Evira, Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 9/10 t/m
7/11, dagelijks (behalve op maandag) van 13.30-18 u.

• Norman Foster & Partners
Recente stedebouwkundige ontwerpen, deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen,
van 15/10 t/m 12/12.

• Achiel Pauwels & Luc Verstraete
‘Aftocht geblazen’, afscheidstentoonstelling met keramiek en grafisch werk, C.C.
‘De Herbakker’, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en Stedelijke Bibliotheek
van Eeklo, van 11/10 t/m 21/11, dagelijks van 10-12 u. en van 14-17 uur.

• Victor Renty
Overzichtstentoonstelling n.a.v. 70 jaar, C.C. Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61,
2900 Schoten, 5-6 en 12-13/6.
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• Hélène Riedel
‘Licht en ruimte’, retrospectieve, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van
Neder-over-Heembeek, van 9/10 t/m 24/10.

• Walter Sijs
Schilderijen, gemengde technieken, Montrosezaal van het Casino Kursaal van
Oostende, van 1 t/m 29/8.

• Johan Slabbynck
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 28/8 t/m 25/9.

• Gérard Teulings
Karikaturen, Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, Den Bosch, van 15/10 t/m
28/11.

• Toscani
Werken op papier en schilderijen, Hofman & Van der Zee Kunstzaken, Hooftstraat
209, 2406 GH Alphen-aan-de-Rijn, van 5/9 t/m 7/10.

• Hans Vandekerckhove
Nieuw werk op papier, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van
20/11 t/m 19/12, open van zater- tot dinsdag van 14-18 u.

• Dries Vandenbroeck
‘Dries 70’, ABB-galerij, Hoekgebouw Diestsevest - Diestsestraat, 3000 Leuven, van
10/9 t/m 20/10, open op werkdagen van 9-16 u., op zaterdag van 14-17 u.

• Eric Vandepitte
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Schilderijen, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, van 26/6 t/m 27/9.

• Manu Vandereycken
Recente schilderijen, CC Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder,
van 3/9 t/m 3/10

• Dorothea Van de Winkel
Wandtapijten en textiel design, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, van 17/7 t/m 9/8.

• Noël Vandorpe
Olieverfschilderijen, 2e lustrumtentoonstelling, Ontmoetingscentrum van Geluveld,
op 24 en 25/9.

• Geert Vanherzeele
Schilderijen, Très Galerie, Zwevegemstraat 30, 8500 Kortrijk, van 18/9 t/m 10/10,
open op vrij-, zater- en zondag van 14-18 u.

• Emmy Van Leersum (1930-1984)
‘Gebroken lijnen’, retrospectieve van sieraadontwerpen, PMMK, Romestraat 11,
8400 Oostende, van 26/6 t/m 30/8.

• Antoine Van Riet
Schilderijen, De Kasteelhoeve, Doorniksesteenweg 314, 8582 Outrijve-Avelgem,
van 28/8 t/m 5/9.

• Theo Van Rintel
Schilderijen ‘De Brouwerij’, St.-Maartensplein, 8680 Koekelare, vna 9 t/m 28/7.
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• A. Van Torre
Maquetten van landbouwmateriaal (schaal 1/10), Provinciaal Museum Bulskampveld,
8730 Beernem, 1/9 t/m 30/10.

• Erik Vektor & Hub Baerten
Recent werk, Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, Maastrichterstraat 85,
3500 Hasselt, van 12/9 t/m 7/11.

• Mark Verbruggen
Monumentale keramiek, Paepenheide, Beenhouwersstraat, Breendonk, juli en
augustus.

• Willy Verlinden
Recent werk, Galerij Evira, Gen. De Ceuninckstraat 7, 2800 Mechelen, van 12/9 t/m
3/10.

• Hendrik Vermeulen
Project installatiekunst 2, C.C. Kortrijk, Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500
Kortrijk, van 27/11 t/m 19/12, van dins- t/m zondag.

• Adrian Wiszniewski
Schilderijen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, van 18/9 t/m 31/10, woe-,
do-, vrijdag van 10.30-12 en 14-18.30 u., zater- en zondag van 10.30-18.30 u.

• Groepstentoonstellingen
- Zimbabwaanse beeldhouwwerken, Galerij Pluto, Plotersgracht 7, 9000 Gent
(Patershol), van 2 t/m 31/10, met werk van Zephania Tshuma (hout), Boniface
Mashave, Mhumi Kapisa, Stanford Bynos, Chakanetsa Muzhona, George
Grammar en Irving Mvumi (steen).
- ‘Kleuren maken de Foto, multikultureel foto-atelier’, Provinciaal Museum voor
Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, van 24/9 t/m 5/12, dagelijks
(behalve maandag) van 10-17 u.
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- ‘Illustratie & Beeldverhaal’, Het ‘B’ Gevaar, Greepstraat 15, 1000 Brussel, van
3/9 t/m 1/10.
- ‘Aspecten '93’, Stadspark Sebrechts, Oude Zak-Beenhouwersstraat, 8000 Brugge,
van 4/7 t/m 5/9, met werk van Jo Bracke, Rob Bruyninckx, Wybrand Ganzevoort,
Paul Gees, Pierre Goetinck, Jean-Georges Massart, Renée Rohr, William
Sweetlove, Hilde Van Sumere, Jan Verhaeghe en Willem Vermandere.
- ‘Grafiek '93’ met werk van Wellens, Mathis, Framhout, Masereel, Corbiau,
Roland, de Graaf en Stal, van 10/9 t/m 3/10, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk
van Nederover-Heembeek.
- ‘Tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 1992 nietmultipliceerbare kunstvormen’, C.C. Kasteel, Ieperstraat 7, Zonnebeke, van
9/7 t/m 29/8 met werk van Yves Beaumont, Brigitte Claeys, Marc Cordenier,
Dirk Demeyere, Claude Dendauw-Imbo, Waldo Engels, Carl Goethals, Ben
Houttekiet, Christine Marchand, Geert Opsomer, Lieven Vercruysse.
- Hedendaagse Mexicaanse Kunstenaars, t.g.v. Europalia 93 Mexico, Museum
Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 19/9 t/m 31/10, met werk
van Silvia Gruner, Sergio Hernandez, Ray Smith, Gerardo Suter en German
Venegas.
- Schilderijen en tekeningen van Luc Drieghe, Carl Jacobs, Patrick Talouarn en
Hildebrand Van Kampen, Netwerk Galerij, De Ridderstraat 28, 9300 Aalst, van
18/9 t/m 15/10, woens- t/m zaterdag van 14-18 u.
- Sculptors of to-day', met werk van Mady Adrien, Simone Conrad, Michel
Delaere, André Eijbergn, Tom Frantzen, Patrick Laroche, Christian Leroy en
Sophie Nyns, Argo Modern and Contemporary Art Gallery, van 11/9 t/m 18/10,
open op vrij-, zater-, zon- en maandag van 11-13 u. en 14.30-18.30 u.
- Kunst op en rond het Water' met werk van Marc Claerhout (brons), Desan
Desanto (olieverf), Johan Herman (keramiek en brons), Josée Lefevre (olieverf
en aquarel) en Quasimodo (bruikbare kunst), Vijfwegenstraat 29, 8870 Izegem,
van 24/9 t/m 10/10, dagelijks van 17-20 u., zater- en zondag van 14-20 u.
R.D.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’, ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.

Catalogi
• Chris Minten (red.)
Tweejaarlijkse Provinciale Prijs van Beeldende Kunst 1992 - nietmultipliceerbare
kunstvormen, uitg. Provincie West-Vlaanderen, Dienst voor Cultuur, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 St.-Andries-Brugge, 1993, 297 × 211
mm, geïll. met 12 kleurenreprodukties, geniet, fr. - Deze catalogus werd samengesteld
door Chris Minten, medewerker Provinciale Dienst voor Cultuur, sectie beeldende
kunst, na gesprekken met de betrokken kunstenaars die zelf gezorgd hebben voor de
biografische gegevens. Gerrit Defreyne, gedeputeerde voor Cultuur, zorgde voor het
‘voorwoord’, waarin hij o.m. erop wijst dat deze vierjaarlijkse prijs voor
niet-multipliceerbare kunstvormen steeds maar aan belangstelling wint: in 1988
werden 281 kunstwerken ingediend door 103 kunstenaars en dit keer 379 kunstwerken
door 133 Westvlaamse kunstenaars. Van deze werken waren 72% tweedimensionaal
(schilderijen) en slechts 28% ruimtelijk. De jury bestond uit Veerle Van Durme
(Museum Hedendaagse Kunst, Gent), Richard Foncke (Galerij Foncke, Gent) en
Wilfried Huet (Academie, Waasmunster). De laureaten waren Dirk Demeyere, Geert
Opsomer en Dirk Zoete. Er waren drie premiewinnaars: Marc Cordonier, Waldo
Engels en Carl Goethals. Naast deze zes kunstenaars werden door de jury nog 6
andere geselecteerd voor de reizende tentoonstelling: Yves Beaumont, Brigitte Claeys,
Claude Dendauw-Imbo, Ben Houttekiet, Christine Marchand en Lieven Vercruysse.
In onderhavige catalogus nu wordt iedere kunstenaar voorgesteld op twee volle
pagina's: links tekst en rechts een kleurenreproduktie van een kunstwerk. Achterin
worden de biografieen van deze kunstenaars afgedrukt. De lay-out van deze catalogus
- gedrukt in groot lettercorpus en titels in kaligrafische (druk)letters - maakt van de
catalogus een bijzonder mooi ogend drukwerk, dat zeker voor herhaling in aanmerking
komt. Gelukkig de kunstenaars van wie het werk zo kunst- en stijlvol gepresenteerd
wordt!
R.D.

• Xavier Tricot
James Ensor. Catalogue raisonné of the paintings (F/E), uitg. MIM nv, Lakborslei
114, 2100 Antwerpen en Petraco-Pandora nv, Kempisch Dok W.K. 2, 2000
Antwerpen; co-uitgevers in het buitenland: Philip Wildon Pub., Londen, La
bibliothèque des arts, Parijs en Druck- und Verlagshaus Wienand, Keulen; 1993,
Orteliusreeks; 297 × 245 mm, 728 blz., in 2 delen, 870 zw.-w. en 85
kleurenreprodukties, gebonden 9.900 fr. - De auteur van deze belangrijke beredeneerde
catalogus van het oeuvre van James Ensor (1860-1949) heeft tien jaar aan dit werk
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gewijd. Hij heeft daarbij de handgeschreven documenten van Ensor betrokken: het
Liber Veritatis, een schetsboek (1929-1941), de Memoranda met notities en lijsten
van schilderijen met de namen van de eigenaars, het Dossier van de retrospectieve
in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (1929), plus een honderdtal door Ensor
geschreven brieven. De catalogus beschrijft een 850 olieverfschilderijen van Ensor
die dateren van 1875 tot 1941, die alle afgebeeld zijn als reproduktie of als
voorbereidende schets van de kunstenaar. Deze inventaris signaleert 600 werken
meer dan de monografie van Paul Haesaerts die tot nogtoe als volledig werd
beschouwd. Op de persvoorstelling was er een sprankelende inleiding van Jean Buyck
(Museum voor Schone Kunsten) die zich afvroeg ‘hoe het te verklaren is dat (...) deze
geniale, bizarre, ijdele, geestige en grootsprakerige man (...), deze zeldzaam originele,
vitale kunstenaar slechts gedurende zo korte tijd, tussen zijn twintigste en
drieëndertigste, volop creatief is geweest, waarna hij zijn verder leven bleef teren op
zijn roem’. Buyck gaat aan de hand van Ensors zelfportretten op zoek naar de man
achter het masker. Ensor drijft de spot met zichzelf zoals met de anderen. ‘Van een
dandyeske ongrijpbaarheid, verhult de leerlingtovenaar zich in duizend-en-één
schijngestalten, eventueel als een schrikachtig jongmens gekweld door demonen.
Beurtelings burlesk of macaber, keert hij ons in de figuur van de Pisser de rug toe
of ontwerpt hij het lugubere toekomstbeeld van zijn Portret in 1960. Een ultieme
metamorfose leidt tot de identificatie met Christus. Ecce homo: de kunstenaar als de
Man van Smarten die de beschimping van de heren critici moet verduren. In die aan
blasfemie grenzende navrante farce onthult zich misschien het gehypertrofieerde
zelfbewustzijn van een brutaal provocateur.’ Dit wat te lange citaat omdat het een
goede schets van de persona van Ensor is en vooral ook omdat plots blijkt dat over
kunst toch nog spiritueel en briljant geschreven wordt. Uitgever A. Bollen
(Petraco-Pandora) wees er bij de presentatie van het boek op dat Antwerpen
traditioneel een stad is waar verzamelaars zeer vroeg Ensor gesteund hebben en waar
Ensor, ook om die reden, een bijzondere voorliefde voor had. Buiten de verzameling
Jussiant, is er vooral het mecenaat geweest van de drie Francks dat de basis vormt
van de uitzonderlijke Ensor-verzameling van het Antwerpse Museum voor Schone
Kunsten. De uitgever betreurde wel dat de Intrede van Christus verkocht werd aan
het Amerikaanse Getty Museum, dat dit werk van Ensor als zijn belangrijkste aankoop
beschouwt van de laatste tien jaar. In De Standaard der Letteren (17/18.4.1993)
noemt Herwig Todts deze catalogus een Ensor-catalogus met grote gaten. In een
niet zo sereen stuk wordt een academische polemiek opgezet die weinig heeft van
het colloquium doctum. Deze catalogus zal er alleszins toe bijdragen, dacht ik, het
werk van James Ensor, ook in het buitenland, beter en grondiger te doen kennen. Ik
heb me met enige verwondering afgevraagd waarom het niet mogelijk was naast
Frans en Engels ook Nederlandse teksten te voorzien.
K.v.D.

• Jan Van Alphen e.a.
Korea. Keramiek / Ceramics, uitgave Stad Antwerpen; Rijksmuseum voor
Volkenkunde, Leiden; Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1933, 310 × 240 mm, 150 blz.,
980 fr. - Korea. Natuur en Religie, zelfde uitgevers, 1993, 310 × 240 mm, 74 blz.,
750 fr. - Beide boeken (samen: 1.600 fr.) werden gepubliceerd n.a.v de tentoonstelling
Korea / Natuur / Religie / Keramiek in het Rijksmuseum voor Volkenkunde,
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Steenstraat 1, Leiden (19.6 - 29.8.93). - Tentoonstellingen en boek zijn tot stand
gekomen dank zij het Koreaanse Ministerie van Cultuur, het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en het aanbod van fotograaf Mark de Fraeye. Drie facetten
van de Koreaanse cultuur worden belicht in een harmonische eenheid: natuur, religie
en keramiek. De twee voortreffelijk uitgegeven boeken met de bijdragen van een
viertal Koreaanse specialisten en verder van Joris De Roy, Pol Vanden Broucke,
keramiste Bie Van Gucht, Ken Vos en Charles Willemen horen bij de tentoonstelling
voor hen die zich niet alleen wilden laten charmeren door de fotografie en de ‘aardse
schoonheid’ van het keramiek maar er ook iets meer over willen weten. In het eerste
gedeelte van de tentoonstelling wordt de magie van de natuur en de invloed van de
religies in Korea op een innemende wijze geëvoceerd via de werken van fotograaf
Mark De Fraeye. Deze kunstenaar realiseerde verschillende boeken en
tentoonstellingen over Korea na herhaalde fotocampagnes in dat land. Hij weet de
Koreaanse geest dan ook subtiel te schetsen, uitgaande van de invloed die de
natuurelementen samen met het sjamanisme, boeddhisme en confucianisme
uitoefenden. De vele boeddhistische kloosters die momenteel zelfs nog uitbreiding
nemen, vormen in hun indrukwekkende natuurlijke omgeving, de kernen van een
actief Mahayana boeddhisme. In de huidige wereld kunnen wellicht nog enkel de
Tibetaanse kloosters hiermee vergeleken worden. Daarnaast is ook het sjamanisme
zeer levendig in Korea. Het heeft zijn wortels in het gedachtengoed van de
Altai-ruitervolkeren die duizenden jaren geleden het schiereiland bevolkten. Ten
slotte werkt ook het neo-confucianisme uit de 16de eeuw nog steeds door in de
formele burgerzin van de Koreaan. Nauw verbonden met dit alles is de Koreaanse
keramiek waarrond het tweede luik van de tentoonstelling is opgebouwd. Deze
oeroude traditie liet in Korea bijzonder veel getuigenissen na uit zowel prehistorische
als historische tijden. De mysterieuze recipienten op hun hoge standaards verwijzen
naar de sjamanistische ruitervolkeren, terwijl vanaf de 4de-5de eeuw het vaatwerk
meer en meer doordrongen wordt van boeddhistische gewoonten. Het
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meest vermaard zijn ongetwijfeld de celadons, al dan niet met typische Koreaanse
inleg, uit de boeddhistische Koryo-periode, 10de tot 14de eeuw. De Japanners
geraakten, na hun invasie in de 16de eeuw, volledig in de ban van de zgn.
‘boerenkeramiek’ van het landelijke Korea, de Punch'ong. Deze door uiterste eenvoud
gekenmerkte sierstijl werd overgeheveld naar Japan, inclusief met pottenbakkers en
ovens, om daar de basis te leggen voor de befaamde theeceremonie-kommen en een
nieuwe keramiekproduktie. Japanse verzamelaars roofden of kochten het vaatwerk
uit Korea zo grondig op, dat men rond 1900 in het Westen onwetend was over het
bestaan van een Koreaanse keramiektraditie. Intussen is Koreaanse keramiek een
topper op de kunstmarkt. Met de 74 geselecteerde voorwerpen uit de belangrijkste
Koreaanse musea geeft deze tentoonstelling een overzicht van het rijke historische
keramiekpatrimonium, tot en met het hedendaagse.

• Alfred Moir, Francine de Nave, Carl Depauw
Van Dyck (1599-1641) & Antwerpen, uitg. Museum Plantin-Moretus en Stedelijk
Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22/23, 2000 Antwerpen, 1991, geïll. met kleuren- en
(vooral) zw.-w.-reprodukties, 295 × 210 mm, 413 blz., gelijmd 595 fr. Bovenvermelde instellingen herdachten het afsterven van Antoon van Dyck 350 jaar
na datum (op 9 dec. 1641) met een prestigieuze tentoonstelling en hoewel die
manifestatie reeds een hele tijd achter ons ligt (van 28/9 t/m 31/12/91) is de
voorstelling van onderhavig catalogus helemaal niet zinloos, wel integendeel, want
het boek belicht op een blijvende manier het leven van Van Dyck in Antwerpen en
de culturele en artistieke milieus waarin hij verbleef en stelt vooral de uitgave van
Van Dyck, onder de naam ‘Iconografie’, centraal. Via deze uitgave krijgen we een
goed zicht op de loopbaan van Van Dyck, zijn verwanten, vrienden, werk en het
Antwerpen uit zijn tijd. We leren er de meester kennen als een uitstekend portrettist
en een buitengewoon begaafd tekenaar. Als hoofditems op deze tentoonstelling had
men geopteerd voor drie tekeningen uit eigen bezit (de belangrijkste in het gehele
oeuvre van Van Dijck, nl. De verdrijving uit het Paradijs, de kruisdraging van Christus
en de overspelige vrouw) en een zeer groot deel van de prenten die in de ‘Iconografie’
gepubliceerd werden. In deze catalogus wordt hierop uitvoerig ingegaan. In de
‘Iconografie’ werden portretten van tijdgenoten van Van Dyck opgenomen, zodat
de uitgave voor zijn tijdgenoten ‘een venster op de wereld’ vormde, waarin de
beroemdheden van toen voor het nageslacht werden vereeuwigd. Het idee voor deze
tentoonstelling kwam van prof. Dr. Alfred Moir, professor kunstgeschiedenis aan de
University of California in Santa Barbara en hij stond ook grotendeels in voor de
selectie van de getoonde werken en een aantal artikels in deze catalogus. Toen om
diverse redenen de tentoonstelling in Amerika niet zou doorgaan, hebben de
Antwerpse instellingen de voltooiing op zich genomen en tot een succesvol einde
gebracht. Daardoor beschikken we o.m. thans over een nieuwe en erg verrijkende
uitgave i.v.m. Van Dyck en zijn werk. Hoofdstuk I geeft een uitvoerige toelichting
bij Van Dycks Iconografie. Hoofdstuk II presenteert de graveurs. Hoofdstuk III
verhaalt Van Dycks leven en loopbaan. In hoofdstuk IV gaat het over Van Dyck en
Antwerpen. Hoofdstuk V zet de toenmalige Kunstkring van Antwerpen in de kijker
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en het laatste of hoofdstuk VI is gewijd aan ‘de gevestigde Orde’ ofte leidende
klassen. Ieder hoofdstuk wordt rijkelijk geïllustreerd met reprodukties, waarbij elke
afbeelding van commentaar is voorzien. Deze catalogus is de 20ste uitgave in de
reeks ‘publikaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet’.
R.D.

• Francine de Nave (red.)
Rondom Rubens, tekeningen en prenten uit eigen verzameling, uitg. Museum
Plantin-Moretus / Stedelijk Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, 1991,
m.m.v. Pre-Press Group De Schutter, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen, geïll. met
kleuren en zw.-w.-reprodukties, 295 × 206 mm, 229 blz., gelijmd 750 fr. - Deze
tweede catalogus (N-E) in een redactie van Dr. Francine de Nave, conservator van
de Historische Musea van Antwerpen, verscheen n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling
die van 23/3 tot 23/6 1991 in het Stedelijk Prentenkabinet werd gehouden en die als
sluitstuk werd gezien van de herdenking van de 350ste verjaring van het afsterven
van Rubens (op 30 mei 1640). De expo werd gestoffeerd met tekeningen en prenten
uit de eigen verzameling van het Prentenkabinet. Dr. Francine de Nave tekende voor
de eerste bijdrage ‘Rondom Rubens: Antwerpse kunstenaars uit Rubens' tijd. Inleiding
tot de tentoonstelling in het Stedelijk Prentenkabinet’ en ereconservator Frans
Baudouin voor de twee volgende bijdragen: ‘Rondom Rubens: tekeningen en prenten
uit Rubens' omgeving’ en ‘Prenten naar Rubens’. Daarna worden
8-kleurenreprodukties afgedrukt als illustraties bij de teksten. Op blz. 67 begint het
eigenlijke catalogus-gedeelte over de tekeningen, met commentaar van Carl Depauw,
wetenschappelijk assistent, met werk van o.m. Jan Brueghel I, Gaspar De Craeyer,
Abraham van Diepenbeek, Antoon van Dyck, Jan Fyt, Jacob Jordaens, Erasmus
Quellinus II, Pieter Paul Rubens e.v.a. Prof. Dr. Carl van de Velde van de V.U.B.
en Carl Depauw vormden een team voor de bespreking van het catalogusgedeelte
over de prenten. Ook hier komen bekende meesters aan bod, o.m. Anton van Dyck,
Jacob Jordaens en Theodoor van Thulden. Achterin vinden we nog een reeks registers.
Deze catalogus is de 19de uitgave in de reeks ‘Publikaties van het Museum
Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet’.
R.D.

• Willy Juwet, Sylvain Lecombre, Bob De Nijs e.a.
Beeld-spraak. Jan Vaerten - Ossip Zadkine, catalogus van tentoonstelling in het
kader van Antwerpen 93 in de zetel van de Bank Brussel-Lambert te Antwerpen
(22.3 - 19.5.1993), 280 × 220 mm, 96 blz., paperback, overvloedige illustraties in
zwart-wit en kleur. - Een fraai uitgegeven catalogus van een interessante
tentoonstelling die het oeuvre van de Vlaamse schilder Jan Vaerten (1909-1980) en
de Frans-Russische beeldhouwer Ossip Zadkine (1890-1967) naast elkaar plaatst.
De kunstenaars waren vrienden die elkaar geregeld ontmoetten en een geregelde
correspondentie voerden. Bob De Nijs: ‘Zij hadden gemeenschappelijke inzichten
over de creatieve vormgeving en de uitdrukkingskracht ervan.’ Beide kunstenaars
werden getekend door de tweede wereldoorlog (Rotterdam, 1940; Hiroshima, 1945).
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Zadkine behoort tot het modernisme van het interbellum, terwijl Vaerten in de jaren
40-50 getracht heeft tot een synthese te komen van expressionisme, modernisme,
surrealisme. De goed verzorgde catalogus geeft daar een beeld van. Enkele brieven
en een niet gedateerde notitie van Vaerten zelf over zijn werk profileren de kunstenaar.
Dit is ook een beetje het verhaal van de vriendschap van twee (niet even) belangrijke
kunstenaars.
K v.D.

• Pool Andries, Willem Aerts
Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese
fotografie, catalogus (N/F/E) van tentoonstelling in de gerestaureerde
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen (2.4 - 30.5.1993) in het kader van
Antwerpen 93, 270 × 230 mm, 276 blz., paperback, 155 kleurenreprodukties (thans
aangeboden tegen) 500 fr. - Een schitterende tentoonstelling in de kooromgang van
de Antwerpse kathedraal die na de complete restauratie als een feest van architectuur
herrezen is. Ook de catalogus van deze historische fotografietentoonstelling is een
kostbaar boek geworden. Er werden een 150 foto's uit vorige eeuw geselecteerd van
een voortreffelijke kwaliteit, alle van kerken en kathedralen uit Frankrijk, Belgie,
Duitsland en Groot-Brittannië. Ze geven een beeld van de herwaardering van de
gotiek die al begonnen was bij de romantiek en later vorm kreeg als neo-gotiek. De
jonge fotografie van de tweede helft van de 19de eeuw illustreert de vernieuwde
belangstelling voor de stijl van de middeleeuwen. In de teksten van P. Andries wordt
die actualiteit van de gotiek in vorige eeuw uitstekend gesitueerd. De catalogus geeft
de bezoeker van de expositie de kans om de foto's opnieuw rustig te bekijken. De
Antwerpse foto's hebben natuurlijk de directe aantrekkelijkheid van de herkenning
(van foto's en onderwerpen). Er is ook het hele verhaal van de afwerking van de dom
van Keulen die drie eeuwen met de grote kraan op het dak tot het stadsbeeld was
gaan behoren. Tot Friedrich Wilhelm IV van Pruisen de voltooiing van de dom op
gang bracht; de eerstesteenlegging had plaats in 1842. De hele opbouw werd
gefotografeerd o.m. ook door de Brugse fotograaf Jan-Frans Michiels die er later de
Pruisische nationaliteit voor zou krijgen. De Franse reeks is ook zeer mooi, waarbij
velen een zwak zullen hebben voor Eugène Atget, de Parijse straatfotograaf, die de
gotische kerken fotografeerde in een anachronistisch straatbeeld waarin de eerste
autootjes verschenen waren. Mooie prenten met de charme van de veredelde
ansichtkaart. Doorheen het hele boek zie je uitsluitend buitengezichten en
architectonische detailopnamen, wat allicht mede verklaarbaar zal zijn uit de beperkte
lichtgevoeligheid van het fotomateriaal. Maar aan het slot van het boek zijn er de
mooiste en ook de meest zinrijke opnamen: kerkinterieurs van de Engelse pictorialist
Fredrick Evans. Hier gaat de fotograaf in op de religieuze symboliek van het
kerkgebouw: die van de menselijke ziel waarin de ruimte van innerlijke vrijheid
wordt opgeroepen. Het licht (dat van buiten doorheen de verhalende brandglasramen
valt en gloeit in de godslamp) was al voor de romantici een symbool voor het
geestelijke. De foto's van Evans geven een beeld van wat kerken bedoelen te zijn:
verlichte innerlijkheid, - ze herin-
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neren aan de interieurs van de 17de-eeuwse Saenredam. Het was een goed idee om
Evans aan het einde van de catalogus te plaatsen. Warm aanbevolen.
K.v.D.

• Eugène Rouir
Félicien Rops. Graveertechnieken, uitg. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Keizerslaan
4, 1000 Brussel, 1991, geïll. met een zestigtal reprodukties, 255 × 185 mm, 142 blz.
(genummerd tot blz. 76), genaaid 450 fr. - Deze catalogus werd oorspronkelijk in
het Frans geschreven onder de titel ‘Félicien Rops. Les techniques de gravure’ en
werd vertaald in het Nederlands door Mevr. Anny Raman. Hij verscheen n.a.v. de
gelijknamige tentoonstelling in de Hoyouxgalerij die liep van 12/10 t/m 16/11 1991.
Mevr. Denise De Weerdt, hoofdconservator a.i., schreef het ‘Woord Vooraf’ en
formuleert daarin de belangrijkheid van de tentoonstelling en catalogus. Hoewel
reeds vaker tentoonstellingen - ook in het buitenland - aan het werk van F. Rops
(1833-1898) gewijd werden, wordt in deze expo en catalogus de aandacht gevraagd
voor de omvangrijke collectie prenten in het bezit van de Bibliotheca Regia, waaruit
de legendarische virtuositeit van Rops duidelijk wordt. Zo maken we kennis met zijn
reproduktieprocédés als de heliogravure, de fotolithografie, de paniconografie e.d.
en zien we - vaak naast elkaar afgedrukt - de diverse stadia in het totstandkomen van
de gravuren. De auteur bespreekt aldus de lithografieën, de fotolithografieen, de
graveertechnieken, de eerste etsen, de zgn. ‘Les Pédagogiques’ (platen die Rops
gebruikte als didactisch materieel bij het lesgeven in de graveertechnieken), de
heliogravures, de illustraties in o.m. literaire werken (vb. van Charles de Coster), het
geschrift (geëtst op koperen platen), het gebruikte papier, het wedervaren van de
gegraveerde platen en de erotische prenten. Het catalogusgedeelte omvat de uitleg
bij de afzonderlijke prenten en de reproduktie ervan. Deze catalogus is vast en zeker
een onmisbaar onderdeel geworden bij de studie van het fascinerende oeuvre van
Félicien Rops.
R.D.

• Jacqueline Folie (red.)
Bulletin XXIII, 1990/91, uitg. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium,
Jubelpark 1, 1040 Brussel, geïll. met zw.-w.- en kleurenreprodukties, 225 × 175 mm,
genaaid 625 fr. (op rek. nr. 000-2004759-60). - Dit bulletin bevat 14 kunsthistorische
studies in het Frans (8), het Nederlands (3) en het Engels (3) opgesteld. Iedere Franse
bijdrage wordt afgesloten met een samenvatting in het Nederlands en omgekeerd.
Bij een aantal artikels is er ook een Engelse samenvatting. Dit boekdeel omvat 11
uitgewerkte artikels i.v.m. de restauratie van even zoveel kunstwerken; 3 artikels
waarin laboratoriumonderzoekingen worden beschreven; een selectie uit de recente
werkzaamheden en de bibliografie van het personeel en van de medewerkers van het
Instituut (1989-1991). Ieder artikel is geïllustreerd met één of een paar
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kleurenillustraties en talrijke zw.-w.-illustraties, wat sterk de aantrekkelijkheid van
het boek verhoogt. De studies betreffen volgende kunstwerken: Glasraam met piëta
(15e eeuw) uit het Kasteel van Loppem. Studie en restauratie (Frans) - De
zegevierende Christus van Hendrik De Clerck in de St.-Vincentiuskerk in Evere.
Onderzoek en behandeling (Frans) - Het antependium van
Middelburg-Nassau-Grimbergen. Onderzoek en conservatiebehandeling (Ned.) - Het
Christusbeeld van Tancrémont. Geschiedenis en behandeling (Fr.) - Reliëfs uit het
boogveld met het passieverhaal van de St.-Niklaaskerk in Gent (13de eeuw).
Onderzoek en behandeling (Fr.) - Christus aan het kruis met vier heiligen door Gaspar
de Craeyer te Geraardsbergen (N) - Het houten reliekschrijn van St.-Petronella in
Rekem met zijn oud textiel (Fr.) - O.-L.-Vrouw met kind van de St.-Basiliuskapel
in Brugge. Opeenvolgende polychromieën, conservering en toeschrijving (Fr.) Plaquette met gouddraadwerk uit de 13de eeuw in Stavelot. Identificatie en
conservering (Fr.) - Het processiekruis uit Wonck in het Museum voor Kerkelijke
en Maaslandse Kunst van Luik. Stijlstudie, technologie en conservering (Fr.) - Het
Heilig Sacramentsretabel van Dieric Bouts in Leuven. Een heronderzoek van de
verfmonsters (E) - De drie beschreven laboratoriumonderzoeken zijn: Een norm voor
HPLC analyse van natuurlijke kleurstoffen. Een noodzaak voor analyst en
textielconservator (N) - Stick-on data loggers voor klimaatcontrole (E) - De constructie
van een preparatielijn voor AMS-stalen aan het K.I.K. Technische nota (E).
R.D.

• Pool Andries, Jan Van Broeckhoven
Antwerpen 93: een stad gefotografeerd, catalogus van tentoonstelling in het kader
van Antwerpen 93 in het provinciale Museum voor fotografie (26.3-13.6.1993), 240
× 290 mm, 168 blz., paperback, 49 reprodukties in duotone en 47 in kleur, 1400 fr.
- Een boeiend idee om vijf fotografen uit Europese landen uit te nodigen om
Antwerpen te fotograferen: een stad die ze niet kennen. De opzet was de
Antwerpenaren te tonen hoe anderen hun stad zien. Het is een zeer controversiële
tentoonstelling geworden om verschillende redenen. Knappe fotografie was er
alleszins van de Brit John Davies en de Nederlander Hans Aarsman die met hun
grote-formaatcamera's en zorgvuldige locaties hadden uitgezocht en mooie,
verrassende, koele prenten toonden. Heinz Cibulka (Oostenrijker) maakte zg.
beeldgedichten die bestaan uit vier gemonteerde kleurenfoto's die dan door de kijker
geïnterpreteerd moeten worden. De Duitser André Gelpke fotografeerde de wanorde
in de stad, een subjectieve kijk op Antwerpen. De Franse fotograaf Bernard Plossu
is eigenlijk ontwapenend met zijn slechte foto's die vluchtige herinneringen willen
zijn aan een nachtelijke, droeve stad. De catalogus is mooi uitgegeven met een
interessante en goed geschreven inleiding die niet gesigneerd is maar wel van Pool
Andries, wetenschappelijk assistent van het Museum voor Fotografie, zal zijn. Ik
heb in deze catalogus de bijschriften gemist die alleen bij Aarsman voorkomen. In
het kaartje van Antwerpen waar de stadsuitbreiding aangegeven is, werden de wijken
Kiel en het Zuid (die steeds tot het stadsgebied hebben behoord) wit gelaten. Heb
ook vruchteloos naar de naam van de grafisch-ontwerper van het boek gezocht. Ten
slotte: dat mijn naam geciteerd wordt in de werkgroep van de tentoonstelling is
vriendelijk, maar niet echt nauwkeurig.
K.v.D.
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• Georges Vercheval e.a.
Pour une histoire de la photographie en Belgique, Répertoire des photographes
depuis 1839 (F/N/E), uitgegeven door het Musée de la photographie à Charleroi,
avenue Paul Pastur 11, t.g.v. de tentoonstelling (5.6 - 5.9.1993), 295 × 210 mm, 472
blz., paperback, overvloedig geïllustreerd, 2.600 fr. - Een geschiedenis van de
fotografie in België, van 1839 tot heden, geschreven door veertien Frans- en
Nederlandstalige medewerkers en gepubliceerd met de steun van o.m. de Vlaamse
Gemeenschap. Alle teksten zijn vertaald (ook in het Engels) zodat ze alle in de
originele versie te lezen zijn. Een bondig overzicht. Georges Vercheval, de
enthousiaste oprichter en directeur van het Waalse fotografiemuseum, schrijft een
spirituele inleiding over de opzet van de tentoonstelling en catalogus. De pionierstijd
en de beroepsfotografie in de 19de eeuw worden behandeld door Steven F. Joseph
en Tristan Schwilden. Luc Salu geeft een zorgvuldig gedocumenteerd overzicht van
de fotografie-tijdschriften die sinds 130 jaar in België verschenen zijn. Christine De
Naeyer beschrijft hoe fotografie tot vandaag gebruikt is als geheugen van de tijd, als
instrumentarium om het nationale patrimonium te inventariseren en de belangrijke
ingrepen in landschappen en stadsbeelden te documenteren. Het picturalisme van
rond 1900 wordt in zijn sociale context geplaatst door Marc-Emmanuel Mélon, terwijl
Mark van Gijsegem een boeiend beeld geeft van de fotojournalistiek en de sociale
fotografie. Pool Andries schrijft een verhelderend stuk over de modernistische
fotografie van het interbellum. Jacques Mcuris behandelt de invloed van het
surrealisme op de Belgische fotografie. Johan M. Swinnen onderzoekt de fotografie
van de jaren 50, - een periode die ook behandeld wordt door Jean-Michel Sarlet die
ze karakteriseert als ‘van het individuele naar het collectieve, van de marginaliteit
naar een relatieve legitimiteit’. Catherine Mayeur schrijft een filosoferend essay over
actuele fotografie en werkelijkheid. Alain D'Hooghe belicht enkele aspecten van de
fotografie van de jaren 80. Anne Wauters handelt dan over het medium fotografie
in de beeldende kunst (Kunst als fotografie, Neusüss). Ten slotte een reflectie van
Jacques Meuris ‘over het begrip perfectie’. Het werk bevat verder, behalve de twee
vertalingen van de bijdragen, een glossarium van de belangrijkste fotografische
procédés en technieken, een ‘recueil’ van 85 pagina's reprodukties in kleur en
zwartwit; drie beknopte chronologieën van politieke, culturele en
fotografie-historische belangrijke data. Ten slotte is er nog een korte bibliografie en
een repertorium van een duizendtal Belgische fotografen, plus een overzicht van
musea, galeries, academies e.a. instituten en tijdschriften die voor de fotografie in
België interessant zijn. Ongetwijfeld een kostbare uitgave die een extra uitstraling
geeft aan het museum van Charleroi, in de schitterende verstilde site van een
voormalig karmelietessenklooster dat waarachtig een pelgrimsoord voor de vrienden
van Veronica schijnt geworden te zijn.
K.v.D.

Literair proza
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• Henriette Claessens
Een Wilde Roos, uitg. De Koofschep, Utrecht/Antwerpen, 1992, 219 blz., 495 fr. De romantische titel dekt een oorlogsverhaal: de foto op de kaft boven de titel staat
daar als een waarschuwing. Het is de geschiedenis van een gezin, dat
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de oorlog overleeft, en bepaaldelijk van één dochter, Rosy, die in de jaren van
verwarring van kind tot vrouw groeit; bij de bevrijding wordt ze verliefd op een
Engelse soldaat; ze verwacht een kind van hem, maar de geliefde sneuvelt en het
kind leeft slechts één dag. Rosy schrijft haar ‘oorlogsgeschiedenis’; na vele jaren
krijgt ze een dagboekje toegestuurd van de soldaat die ze hartstochtelijk had liefgehad.
Al schrijvende aan haar eigen herinneringen zal ze het lezen en herlezen. Suggestiever
dan in haar twee vorige romans worden de momenten verhaald waarin heden en
verleden door elkaar worden verweven. Het verhaal groeit langzaam naar het einde
van de oorlog, het ontluiken van de eerste, toch onvervulde liefde, met ‘cette tendresse
particulière aux amours inaccomplies’. Het is inderdaad een ‘teder’ boek, verfijnd,
vaak hypergevoelig en tevens onverbiddelijk voor de omgeving, niet het eigen gezin,
maar de mensen met wie dat gezin in aanraking komt. Daardoor klinken tal van
oordeelvellingen erg hard, minder overtuigend: ze werden neergeschreven met de
onthutsende zelfverzekerdheid van een opgroeiend meisje, die ook daardoor haar
jonge leven moeilijker maakte. Maar het leven, en het neerschrijven van haar
herinneringen, die talloze flitsen en belevenissen hebben haar gelouterd, wijzer
gemaakt: ‘door hem zou ik op zeer korte tijd leren wat hevig geluk en hevig verdriet
is, ik zou een volledig mens worden dank zij hem’ (p. 219). De roman is een aanklacht
tegen waanzin van de oorlog, tevens een hulde aan hen die vielen voor een ideaal.
G.K
N.v.d.R.: Intussen vernamen we dat deze roman door de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde bekroond werd met de Karel Barbierprijs (periode
1991-92) als beste historische roman in die periode verschenen.

• Sacha Burger e.a.
5 x Bekroond, uitg. Van Reemst/Weert, 1991, verspreid door Standaard Uitgeverij,
Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 220 × 140 mm, 619 blz., gebonden 315 fr. - Wie
een jeugdige veelvraat-lezer wil plezieren, kan voor die prijs geen beter boek
schenken: vijf kinderen jeugdboeken uit de afgelopen decennia van auteurs die alle
bekroond werden met een prijs van jeugdliteratuur, wat borg staat voor de ‘kwaliteit’
van de verhalen. Het eerste verhaal ‘De adjudant van de vrachtwagen’ is van S.R.
van Itersen die in 1968 de ‘Jeugdboek van het jaar’-prijs behaalde. Henk van Kerkwijk
(bekroond met de Zilveren Griffel 1971) leverde het verhaal ‘Schakelfout’. Van
Sacha Burger die eveneens in 1971 een Zilveren Griffel in de wacht sleepte, is het
verhaal ‘Heraios en de beker’. In 1975 won Tonny Vos-Dahmen von Bucholz ook
een Zilveren Griffel en leverde voor deze omnibus het verhaal ‘Arenden vliegen
alleen’. Het vijfde en laatste verhaal (Zeezicht) ten slotte is van Simon Schell, die in
1980 bekroond werd met een Gouden Griffel. Al bij al een goeie 600 blz.
ontspannende en boeiende lectuur. Met deze verzameling is de reeks ‘5 x Bekroond’
aan zijn derde bundel toe en het succes ervan laat veronderstellen dat de reeks nog
enkele jaren zal kunnen doorgaan tot vreugde van het jonge lezersvolkje. Dat het
papier waarop gedrukt werd niet erg ‘leesvriendelijk’ is, zal men er graag bijnemen,
te meer als men de prijs van de omnibus in acht neemt.
R.D.
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• Wilbur Smith
De Erfgenamen van Courtney, uitg. De Boekerij / Amsterdam, 1992, verdeeld door
Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, trilogie: De wet van de jungle,
De kracht van het zwaard en De band van het bloed, 140 × 215 mm, 1271 blz;,
gebonden 1190 fr. - Dat de Zuid-Afrikaanse schrijver Wilbur Smith een rasverteller
is zal wel elke lezer die van weidse avonturenverhalen houdt, kunnen beamen. Dit
boek is een vervolg op de magistrale roman ‘De Courtney Trilogie’. Daarin volgden
we het verhaal van Sean Courtney, machtig en heerszuchtig, en tegelijk kregen we
een fascinerende kijk op de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het bloedbad in
Isandhlwana tijdens de Zoeloeoorlog, de goudkoorts, de tochten door de jungle, de
Boerenoorlog komen ons levendig voor de geest. In ‘De erfgenamen van Courtney’
worden de afstammelingen van Sean Courtney geportretteerd. Het boek speelt zich
nu ook af in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar we de slag bij de Somme
meemaken, in de uitgestrekte woestijnen van Namibië, tot in het hart van
Nazi-Duitsland zelf. En uiteindelijk bevinden we ons weer in een door rassenonlusten
geteisterd Zuid-Afrika. Een magistraal epos dat ons de meest turbulente en beslissende
momenten uit de recente geschiedenis laat meemaken. Twee dikke trilogieën waar
je je tijd moet voor nemen, om op die manier van deze grandioze leeservaring te
kunnen genieten. Ja, lezen kan heerlijk zijn, tenminste als je nog opnieuw als een
jongen van twaalf die zijn Karl May's verslond, je kunt laten meeslepen door het
avontuur.
DVK

• Godfried Bomans
Schrijven is schrappen, uitg. Amber/Amsterdam, 1989, verspreid door Standaard
Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1992, 125 × 200 mm, 131 blz., paperback
395 fr. - Met de regelmaat van een klok blijven er herdrukken van Bomans' geschriften
de weg naar de boekhandel (en de lezer!) vinden. Soms verschijnt er zelfs een bundel
met een nieuwe titel die dan meestal een ‘andere’ verzameling van oude, al verschenen
stukjes blijkt te bevatten aangevuld met enkele nog niet eerder in boekvorm (maar
wel reeds in de krant) verschenen teksten van de hand van de meester. Schrijven is
schrappen hoort ook in die reeks. En zoals de titel suggereert handelen al deze stukjes
over het fenomeen taal, over schrijven en al wat ermee in verband staat. Enkele
dingen vallen daarbij bijzonder op: 1. Ondanks de relatieve ouderdom van zijn stukjes
- een genre dat per definitie vluchtig is - valt het erg frisse karakter van de taal die
Bomans schreef meteen op. Sommige teksten zijn meer dan 30 jaar oud maar blijven
moeiteloos boeien en laten zich vlot en aangenaam lezen. 2. Godfried was een
ongemeen scherp en boeiend observator die zijn rake opmerkingen en verrassende
benadering van het fenomeen taal zeer zuiver en helder kon weergeven. Ook daardoor
trotseert Bomans met brio de tijd. Het doet deugd in een tijd waarin steeds minder
belang gehecht wordt aan wat en hoe iets gezegd wordt zich te kunnen verliezen en
laven aan dit festijn van het woord. Niet alleen voor de Bomans-liefhebber dus, maar
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ook voor allen die graag onderhoudend lezen (over taal) is deze bundel een absolute
aanrader.
F.T.

• Jerzy Kosinski
De kluizenaar van 69th Street, uitg. Agathon, verspreid door Standaard Uitgeverij,
Belgiëlei 149a, 2018 Antwerpen, 1990, 215 × 135 mm, 541 blz., paperback 1.190
fr. - De oorspronkelijke titel van dit boek luidt ‘The Hermit of the 69th Street’ en
het werd vertaald door Anneke Goddijn-Bok. - Dat Jerzy Kosinski een uiterst
excentriek man is weten we al langer. Dat hij die buitenissigheid zowel vertolkte in
zijn privé-leven (tot zijn geensceneerde zelfmoord toe in 1991) als verwerkte in zijn
romans, pleit alleen maar voor de volgehouden consequentie van de man. Dat hij ten
slotte die wat vreemde apartheid kon sublimeren in onvergetelijke boeken duidt op
het grote schrijverschap dat hem bezielde. In 1982 werd hij beschuldigd van plagiaat.
Kosinski reageerde niet boos of vernederd maar à la Kosinski: hij schreef een
indrukwekkende apologie in de vorm van een roman over talloze, sterk uiteenlopende
onderwerpen, boeiend voorgesteld en doorspekt met een eindeloos aantal citaten van
andere schrijvers. Kosinski praat over het Ghetto van Lodz en over haargroei, over
de Russische revolutie en Hollywood, over polo en AIDS, over sex en het Jodendom.
Hij citeert daarbij uit een pleiade auteurs uit de wereldliteratuur, uit wetenschappelijke
gespecialiseerde tijdschriften en uit de meest populaire pornografische pulp. De
auteur laat verschillende vertellers in zijn boek aan het woord, speelt handig via
allerlei typografische vondstjes met die vertelniveaus, doordesemt zijn tekst met
uitvoerige voetnota's om tot één onomstotelijk besluit te komen: alles is al eens
geschreven, het is alleen in de manier waarop je met je lectuur omgaat dat je als
schrijver waardevol kan zijn. Het is beter je lectuur (overweldigend in het geval van
Kosinski) te gebruiken in je creatief werk dan ze te ignoreren of te verbergen. Kosinski
past die theorie bijna tot overmaat toe. Wordt het boek daardoor onleesbaar of saai?
Absoluut niet. Het boek geeft weliswaar zijn charmes niet gemakkelijk bloot en eist
bepaald een meer dan gewone inspanning van de lezer. Bovendien moet m.i. de lezer
zijn traditionele leeservaringen vergeten en zich trachten te plooien naar de aparte
interne wetmatigheden van dit werk. Eens zover wordt de lectuur van De Kluizenaar
van 69th Street een boeiende onderneming. Dit boek is een schitterende belijdenis,
een definitieve samenvatting van hoe Kosinski dacht over zijn literaire activiteit. Een
waardig testament.
F.T.

• Patrick Vanleene
Veurne, uitgelezen stad. In de voetsporen van 25 befaamde schrijvers, uitg. De
Klaproos, Klinieklaan 7, 8630 Veurne, geïll. met zw.-w.-foto's, 165 × 255 mm, 181
blz., gebonden 970 fr. - De ondertitel zegt duidelijk wat het boek te bieden heeft: er
worden 25 befaamde schrijvers voorgesteld met teksten die ze over Veurne geschreven
hebben. Het gaat om een internationale pléjade met Eduard de Dene, Prudens van
Duyse, Hendrik Conscience, Victor Hugo, R.M. Rilke, Camille Lemonnier, Georges
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Rodenbach, Gustaaf Vermeersch, Herman Teirlinck, Emile Verhaeren, Marie E.
Belpaire, Johannes Jorgensen, Pierre Nothomb, Abraham Hans, Stijn Streuvels, Henri
Davignon en Henri Ghéon, Jos Janssen, Georges Simenon, P.-A. De Bock, Marnix
Gijsen, Karel Jonckheere, Paul Edmond, Thierry Pierre, Ferdinand
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Florizoone en Anton van Wilderode. Door deze literatoren wordt Veurne in verleden
en heden, in wel en wee, gememoreerd en dat daarbij de Boetprocessie aan bod komt,
hoeft niemand te verwonderen. De auteurs worden in hun eigen taal geciteerd (en
waar nodig met vertaling erbij; hoewel nogal wat Franse teksten onvertaald bleven...
wellicht onder het motto... ‘Pour les Flamands...’). Zo vinden we er fragmenten in
het Middelnederlands, modern Nederlands, Frans, Duits en Deens. Merkwaardig dat
Engelstalige auteurs ‘Veurne’ blijkbaar doodgezwegen hebben. Telkens wordt
informatie gegeven i.v.m. leven en werk van de behandelde auteurs en d.m.v.
plattegronden wordt aangegeven over welke plaatsen in de stad die auteurs hebben
geschreven. M.a.w. het boek is meteen ook een literaire gids voor Veurne geworden.
De auteur van het boek kreeg versterking van negen mede-auteurs, die instonden
voor de teksten van dit boek. Die tien zijn dus: Patrick Vanleene, Karlien Brysbaert,
Cecile Cambien, Edwin Coulier, Luc Joye, Ludo Note, Frans Terrie, Jan Van Acker
en Frank Willaert. Iedere bijdrage wordt, waar nodig omwille van het duidelijk begrip,
voorzien van commentaar bij personen en feiten uit de tekst en afgesloten met een
selectieve bibliografie. Achterin het boek is een register op de persoonsnamen
opgenomen. Een boek dat Veurne eer aandoet.
R.D.

• Hugo Claus e.a.
De nevel van den tijd, uitg. Stichting J.H. Leopold/Tilburg & Poëziecentrum,
Hoornstraat 11, 9000 Gent, 1992, 200 × 125 mm, 119 blz., genaaid 490 fr. - Naar
aanleiding van de tiende Nacht van het Boek in Tilburg, georganiseerd door beide
uitgevers, werd dit boekje uitgegeven met nieuw werk van de aan de nacht
deelnemende ‘topauteurs’. Van Vlaamse zijde waren dat: Hugo Claus, Monika van
Paemel, Eddy van Vliet, Johan Anthierens, Leonard Nolens; van Nederlandse zijde:
P.F. Thomése, Marja Brouwers, A.F.Th. van der Heijden, Remco Campert en Jan
Siebelink. De auteurs kregen als opdracht een in lengte vastgelegde tektst te schrijven,
geïnspireerd door de beginverzen van het gedicht ‘Het huwelijk’ van Willem Elsschot:
‘Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd / in d'ogen van zijn vrouw de vonken
uit kwam doven...’ De thematiek beweegt zich dus rond het ouder worden, herinneren
en vergeten. Uiteraard leidt dergelijke werkwijze tot uiteenlopende resultaten. Van
der Heijden en Campert b.v. stonden een fragment af uit een nog te verschijnen
roman. Nolens schreef een boeiende fictieve brief aan zijn lezers over het schrijven
zelf, Van Vliet bezorgde enkele gedichten bij foto's. Onder de verhalen vallen vooral
deze van Claus, Van Paemel en Siebelink op. Zij verantwoorden op zich reeds deze
uitgave.
rvdp

• Sonja Vanderlinden (red.)
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In Vlaanderen. Textes annotés, uitg. Didier Hatier, Antoine Lazbarrestraat 18, 1050
Brussel, 1992, voorwoord van Alain Germoz, zw.-w.-illustr., 205 × 135 mm,
paperback 295 fr. - Dit boekje verschijnt in de serie ‘Lire en V.O.’, waarbij V staat
voor ‘version’ en O voor ‘originale’. In de reeks zijn boekjes verschenen i.v.m.
Engels, Spaans, Duits en Latijn. Onderhavig werkje is het eerste i.v.m. het Nederlands.
Van elf ‘hedendaagse’ Vlaamse auteurs (‘quelques uns des meilleurs plumes
néerlandophones’ stelt de uitgever in een begeleidende publicitaire tekst) werd telkens
een tekstfragment gekozen door Prof. Sonja Vanderlinden (KUL) en voorzien van
aantekeningen door Véronique Biesiaga en Bernard Janssens (leraren Nederlands in
het A.S.O.). Die elf zijn: Ivo Michiels (met fragmenten uit ‘Vlaanderen, ook een
land’), Paul de Wispelaere (‘Tussen tuin en wereld’), Louis Paul Boon (‘De
Kapellekensbaan’), Walter van den Broeck (‘Brief aan Boudewijn’), Hugo Claus
(‘De verwondering’), Willy Spillebeen (‘De varkensput’), Greta Seghers (‘Ontregeling
en misverstand’), Leo Pleysier (‘De weg naar Kralingen’), Monika van Paemel (‘De
vermaledijde vaders’), Alstein (‘Het uitzicht op de wereld’) en Eric de Kuyper (‘De
hoed van tante Jeannot’). Iedere tekst is geannoteerd op een dubbele wijze:
woorduitleg (met vertaling) staat in de kantlijn en de achtergrondinformatie (bij
sommige woorden of zinnen of de context) werd in voetnoten gepresenteerd. Achterin
het boekje zijn bij iedere tekst oefeningen opgenomen (in het Nederlands): antwoorden
op vragen over de tekst, ontbrekende woorden invullen, juist of verkeerd-oefeningen...
Vooraan iedere tekst wordt de auteur (in het Frans) via een korte bioen bibliografie
voorgesteld. Hoewel men over de keuze van de auteurs en de fragmenten een flink
dispuut zou kunnen opzetten (zo missen we o.m. André Demedts, Jos Vandeloo...),
is het een lofwaardig initiatief dat een Frans(talig)e uitgeverij Vlaamse auteurs op
deze manier wil bekendheid geven bij Franssprekenden en we wensen de verspreiding
van het boekje alle succes toe. Ook de illustratie zal bijdragen tot de bekendmaking
van de auteurs. bij ledere tekst wordt een portretfoto afgedrukt en tussen de tekst
door vinden we foto's die Vlaanderen of Vlaamse kunstenaars evoceren.
R.D.

• Jeanne Bourin
De Kruisvaartsters, uitg. De Arbeiderspers / Amsterdam, 1992, verspreid door
Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, reeks Grote ABC nr.
796, 215 × 135 mm, 419 blz;, paperback 799 fr. - Jeanne Bourin verhaalt op
weergaloze wijze met een schat aan historische details de belevenissen van drie jonge
vrouwen tijdens de eerste kruistocht in 1096. De kruistochten waren blijkbaar geen
mannelijk monopolie en vrouwen vergezelden hun echtgenoot of familielid. Drie
zusjes uit Chartres gaan mee naar het heilig land, verzorgen de gewonden, leren de
liefde kennen, vechten om te overleven. Door de enigszins plechtstatige (en soms
archaische) taal met inbegrip van het gebruik van veel Latijnse woorden, slaagt
Jeanne Bourin erin een zeer schilderachtig beeld op te roepen van deze uitputtende
tocht. Historiek en romankunst zijn in dit epos op een voortreffelijke wijze verenigd.
DVK

• Frans Pointl
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De Aanraking, uitg. Nijgh & Van Ditmar / Amsterdam, 1990, verspreid door
Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 160 blz.,
genaaid 578 fr. - Frans Pointl (1933) is in Vlaanderen vooral bekend geworden door
zijn nominatie voor de AKO-literatuurprijs voor De kip die over de soep vloog, een
verhalenbundel, waarover hij ook kwam praten bij Adriaan Van Dis. De aanraking
is eveneens een verhalenbundel, geschreven in een uiterst sobere stijl die perfecte
formulering is van de vreemde trivialiteit van het dagelijkse leven, - sterk herinnerend
aan Gerard Reve. De verhalen in de ik-persoon lezen alsof ze autobiografisch zijn:
anekdotes over vrienden, huisgenoten, de moeder (die als ze boos is met Mevrouw
wil aangesproken worden door haar zoontje), katten, spiritisme, Jood-zijn in
Amsterdam, scherpe observaties die tussen neus en lippen meegedeeld worden, zijn
grappig en schrijnend. Het leven is waarachtig een verraderlijke zaak Een schriftuur
waarin mededeling en formulering wonderlijk samenvloeren
KvD

• Geertrui Daem
Boniface, uitg. Dedalus/Antwerpen, 1993, verdeeld door Uitgeverijen Singel 262,
Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 125 × 200 mm, 130 blz., paperback 599 fr - Wie
van het werk van Louis Paul Boon houdt zal ongetwijfeld ook dit boek graag lezen.
Geertrui Daem, die o.a. ook de theaterproduktie ‘De meisjeskamer’ schreef, vertelt
in ‘Boniface’ over haar eigen jeugd, haar eigen streek. Die speelt zich af in de jaren
zestig, in een Denderleeuwse wijk tussen de spoorweg, de (stinkende) Dender en
een moerassig gebied. Haar eigen jeugdervaringen vergroot Geertrui Daem uit en
verwerkt ze in boeiende en gedetailleerde verhalen. Haar taal is zeer authentiek en
direct, schilderachtig en indringend. Toch is er ironie en humor aanwezig. Hoewel
het vaak over de machteloosheid van de mens gaat is er een zekere lichtvoetigheid
die de soms schrijnende verhalen acceptabel maakt en uitnodigt tot inleving. Geertrui
Daem bewijst in dit boek haar talent en zorgt ervoor dat de eerder ‘realistische’ of
zelfs ‘naturalistische’ literatuur nieuwe rasschrijvers kan aanbieden.
DVK

• Ward Corsmit, pr.
Ongewoon Reisjournaal - in de geest en de voetsporen van Ernest van der Hallen,
uitg. Bertennest - Oranje, Sint-Jorisstraat 31, 8500 Kortrijk, 1993, 230 × 155 mm,
72 blz;, paperback 200 fr. - Ward Corsmit maakte een prettig leesbaar boekje met
reeds vroeger in tijdschriften gepubliceerde reisverhalen. Hij bracht ze onder in vier
hoofdstukjes: Intercontinentaal (Zuid-Afrika, de Amazone, Sri Lanka); Buitenbeentjes
van Europa (Schotland, Malta, Turkije); Ontmoetingen (Erasmus te Anderlecht,
Brueghel te Wenen, Grünewald te Colmar, Sluter te Dijon), Zwervend door de
zuidelijkste Nederlanden (de Casselberg, Boulogne/Bonen). Het is zeer persoonlijk
aangekleurde verhalen, anekdotisch gestoffeerd met historische wetenswaardigheden
en literaire citaten. Wat deze reisnotities boeiend maakt is de enthousiaste toon en
de humor van de auteur. Voor wie Ward Corsmit persoonlijk kent: je hoort het hem
zelf monkelend vertellen.
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K.v.D.
De recensies werden geschreven door:
DVK = Denijs Van Killegem
F.T. = Frank Tubex
G.K. = Gust Keersmaekers
K.v.D. = Karel van Deuren
R.D. = Robert Declerck
rvdp = Rudolf van de Perre
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Vroegere nummers van ‘Vlaanderen’ te koop
Dikwijls wordt ons gevraagd welke vroeger gepubliceerde nummers van ons tijdschrift
‘Vlaanderen’ nog te koop zijn. Om aan deze vraag te voldoen publiceren we hieronder
een lijst van de nog beschikbare nummers in ons ‘antiquariaat’. Deze restant-nummers
worden - zolang de beperkte voorraad strekt - te koop aangeboden tegen 500 fr.
(verzendingskosten inbegrepen) voor een pakket van vier nummers die u zelf uit
onderstaande lijst kunt kiezen. De nummers worden u toegestuurd, zodra uw bestelling
bij onze administratie is toegekomen.
Gelieve bij een eventuele bestelling op uw betalingsformulier te vermelden: Pakket
- Vlaanderen nrs: ...., ...., ...., + vervangingsnummers: ...., .... Dit laatste voor het
geval de door u bestelde nummers niet meer voorradig zijn.
Stuur uw bestelling aan: C.V.K.V.-Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Lindenlaan 18, 8700
Tielt - Tel. 051/40 21 22 - Rekening: 712-1102147-19.
Nr.

Thema + samensteller

55

Radio en Televisie
Hector Deylgat

74

Kunst en wetenschap
Hubert Peeters

101

De Franse kunst sedert 1950
Eugeen Van Itterbeek

104

De stad van morgen
Herman Baeyens e.a.

105

Mexico
Redactie

109

Jaarboek C.V.K.V. 1969
Redactie

118

Atelier
Fred de Swert e.a.

123

Jaarboek C.V.K.V. 1971
Redactie
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128

Symbiose der Kunsten
Joost Vanbrussel

130

Jaarboek C.V.K.V. 1972
Redactie

133

Theater en engagement na '50
Roger Arteel

134

Hendrik Conscience
Joost Vanbrussel

137

Jaarboek C.V.K.V. 1973
Redactie

BELANGRIJK BERICHT
Mogen we iedereen die wenst te corresponderen met het C.V.K.V. en/of het tijdschrift
‘Vlaanderen’ beleefd verzoeken de exacte adressen in acht te nemen.
Gelieve voortaan alle correspondentie van redactionele aard (artikels, ingezonden
gedichten, berichten voor de rubrieken ‘Tentoonstellingen’, ‘Uit het leven van kunsten
en letteren’, ‘Prijskampen’,...) enkel nog te sturen aan:
REDACTIESECRETARIAAT TIJDSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ p/a ROBERT
DECLERCK ‘TER HOOGSERLEIE’ HONDSTRAAT 6 8700 TIELT
en alle correspondentie in verband met de administratie (abonnementen,
proefexemplaren, adresveranderingen, facturen, ...) en alle betalingen te richten aan:
ADMINISTRATIE van het C.V.K.V. / TIJSCHRIFT ‘VLAANDEREN’ p/a ADIEL
VAN DAELE LINDENLAAN 18 8700 TIELT
REKENINGNUMMER: 712-1102147-19
Briefwisseling die aan het verkeerde adres gestuurd wordt, loopt zeker vertraging
op en/of... blijft misschien onbeantwoord...
Dagelijks Bestuur van het C.V.K.V.
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[nummer 248]
Verantwoording
Raoul M. de Puydt & Arthur Verthé
Driemaal is scheepsrecht. Ook voor het vlottende Brussel aan de Zenne.
‘Vlaanderen’ wijdde een eerste nummer aan Brussel in 1967 (nr. 91) onder de titel
‘Brussel-Bruxelles’. We vinden er een chronologische tabel van de verwording van
Brussel als Vlaamse stad, beginnend in 1404 en eindigend met de uitspraak van H.
Simonet in 1966 dat de verfransing van de agglomeratie Brussel onomkeerbaar is
(in voorliggend nummer begint H. Weckx zijn bijdrage met een repliek op die
uitspraak). Dat eerste nummer behandelde min of meer dezelfde themata als dit
nummer. Het is daarom boeiend beide uitgaven met elkaar te vergelijken. Het laatste
kan men - na een kwarteeuw - een balans noemen: welke verwachtingen werden al
dan niet ingelost, welke vooruitgang werd geboekt, welke zijn de culturele en sociale
evoluties... In 1967 spreekt men vanuit een eerder defensieve opstelling over een
malaise in het Vlaamse hoofdstedelijke cultuurleven - in dit nummer horen we een
meer zelfzekere reflex, in een nochtans sociaal bewogen stad, waar de franstalige
bedreiging van toen nu eerder komt uit de Europese hoek en deze der buiten-Europese
ingewekenen.
Het tweede Brussel-nummer, in 1979 (nr. 170), draagt de titel ‘Van Broecksele tot
Brussel’ en behandelt, naar aanleiding van Duizend Jaar Brussel, het verleden van
deze stad, vooral als kunsten-centrum, en... de taaltoestanden tijdens het Ancien
Régime.
En hiermee wordt thans het derde Brussel-nummer aangeboden. Het draagt de titel
‘Vlaams Brussel’ (niet te verwarren met het politiek geladen ‘Brussel Vlaams’). Het
neemt, vanuit een Vlaamse invalshoek Brussel onder de loupe, zijn bevolking, zijn
pastoraat en zijn onderwijs, zijn kunstopleiding en -beoefening, zijn rechtszekerheden,
dit alles geënt op de nieuwe politieke structuren. Het wil een beeld zijn van wat leeft
en beweegt in Brussel, de plaats en de opdracht daarin van de Vlamingen, met de
onvermijdelijke vraag in hoever de Vlaamse cultuur en identiteit politiek en
sociologisch beveiligd zijn.
Met deze drie Brussel-nummers bewijst ons tijdschrift zeer daadwerkelijk dat het
Brussel niet loslaat, als spreekbuis van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond,
dat met koesterende zorg het leven van de Vlamingen in Brussel op de voet wil
volgen en behartigen. Zij leven er in niet altijd gemakkelijke omstandigheden. Dit
is reeds een oud verdriet, tevens een uitdaging, - de inleider van het nummer van
1979 begint zijn stuk met ‘Voor zeer veel Vlamingen vormt Brussel een begrip met
pejoratieve bijklank, namelijk dit van een vijandige stad die zoveel mogelijk vermeden
wordt’. Het CVKV wil er het zijne toe bijdragen om Brussel beter te doen kennen,
om er begrip voor op te brengen, een begrip dat naar liefde tot onze hoofdstad moet
leiden.
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Het weze duidelijk gesteld dat we in dit nummer onder de term ‘Brussel’ steeds de
Brusselse agglomeratie verstaan, ook genoemd het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de 19 gemeenten. Deze
grens wordt een enkele keer overschreden, namelijk waar het rechtsleven behandeld
wordt, hetgeen onvermijdelijk is gezien de geëigende structuren van dit apparaat.
Blijft ten slotte, onze oprechte dank te betuigen aan de Vlaamse Minister van Cultuur
en Brusselse Aangelegenheden, die ons bij het samenstellen van dit nummer heeft
aangemoedigd, ook voor een ruime verspreiding ervan.

De Brusselse Grote Markt en omgeving (ontwerp Anne Lernout / Atelier perspective)
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De Vlaams-Brusselse gemeenschap
Een algemeen beeld
Hugo Weckx
‘La francisation de Bruxelles est irréversible’. Dat verklaarde de heer Henri Simonet,
toen een vooraanstaand PSB-voorman, op 3 november 1966 in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Het zag er toen allesbehalve goed uit voor de Vlaams-Brusselse gemeenschap.
Het Nederlandstalig basisonderwijs in de hoofdstad verloor van jaar tot jaar meer
leerlingen: het leek in een vrije, niet meer te stuiten val. Het Vlaamse verenigingsleven
in het hoofdstedelijk gebied werd vooral geschraagd door de gouwbonden van
Antwerpenaars, Limburgers, Oost- en Westvlamingen en de Vlaamse
amateurtoneelgezelschappen en Davidsfonds- en Willemsfondsafdelingen die het
lokale verenigingsleven in stand hielden.
En wat de culturele uitstraling betreft, was er de KVS en het pas ontloken Brussels
Kamertoneel (BKT)...
Aan Franstalige zijde zag het er zoveel beter uit.
Enkele uitzonderingen niet te na gesproken besteedden de Brusselse
gemeentebesturen hun geld en energie aan het steunen van louter Franstalige
initiatieven.
Rond dat tijdstip zag het FDF het levenslicht, een fransdolle en antivlaamse
politieke partij die tot diep in de jaren zeventig steeds meer aan macht en invloed
zou winnen. In haar francofilie vond zij vlug steun in de MPW en de Parti Wallon
waardoor, zowel op het culturele als op het economische vlak, de ‘axe
Bruxelles-Wallonie’ tot stand kwam.
De verkiezingen in 1971 van de Brusselse agglomeratieraad betekenden een groot
succes voor het Rassemblement Bruxellois (RB), een kartel van FDF, Franstalige
liberalen en onafhankelijken onder wie vele malafide-Vlamingen: het behaalde 42
van de 83 te begeven zetels. De bona fide-Vlamingen hadden 19 verkozenen.
De situatie vandaag is grotendeels anders. Niet dat het allemaal rozegeur en
maneschijn is voor de Vlaams-Brusselse gemeenschap. Maar toch...
Momenteel, na de grondwetswijziging van 1988 en de oprichting van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, kan gesteld worden dat Brussel niet meer zonder of tegen
de Vlamingen kan bestuurd worden.
In het institutionele kluwen dat Brussel ogenschijnlijk is, zijn verschillende
wettelijke maatregelen opgenomen die de Brusselse Vlamingen de nodige waarborgen
geven.
Het klinkt misschien verwonderlijk maar de belangrijkste zou wel eens kunnen
zijn dat de Vlaamse kandidaten inderdaad gegarandeerd Vlamingen zijn: onder meer
een peterschap en de taal van de identiteitskaart moeten dit waarborgen.
Daarenboven is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering quasitaalparitair
samengesteld uit twee Nederlandstalige, twee Franstalige en één ‘taalloze, tweetalige
Franstalige’ minister. Inzake gewestmateries kan de uitvoerende macht Brussel niet
zonder of tegen de Brusselse Vlamingen besturen. Dit geldt des te meer omdat
enerzijds alle ministers over gewaarborgde en gelijkwaardige bevoegdheidspakketten
beschikken en omdat anderzijds de regering werkt en beslist volgens de procedure
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van de collegialiteit en de consensus. Dit betekent gewoon dat alle beslissingen
gemeenschappelijk genomen worden en dat alle ministers het met de getroffen
beslissingen eens moeten zijn.
Dezelfde regels gelden in het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC), dat de uitvoerende macht is van de zogenaamde
bicommunautaire sector. Wellicht is voor de lezer(es) nu het ogenblik aangebroken
om op pagina 335 de samenstelling en de bevoegdheden van de Brusselse Instellingen
even te raadplegen. De GGC en de onder haar bevoegdheid ressorterende
bicommunautaire instellingen zijn trouwens zo bijzonder en belangrijk, dat ik hen
in een afzonderlijk artikel zal behandelen: het is immers niet altijd zo dat de macht
en de zeggingskracht, waarover iemand beschikt, ook altijd even effectief en efficiënt
gebruikt worden...
Waar in de uitvoerende macht de nodige waarborgen zijn ingeschreven voor de
Brusselse Vlamingen, daar is dat niet per definitie waar in de samenstelling van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, die de wetgevende macht vormt inzake de
gewestelijke materies en de facto ook inzake de bicommunautaire aangelegenheden.
Voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad geldt de verdedigbare
stelling: één kiezer = één stem. Dit betekent automatisch dat, rekening houdend met
het Belgisch kiessysteem, het aantal gekozenen op Franstalige lijsten gevoelig hoger
ligt dan dat op Nederlandstalige lijsten: vandaag telt de 75-koppige Brusselse
Hoofdstedelijke Raad 11 Vlaamse en 64 Franstalige leden. Goed, de wet bepaalt dat
er een ‘alarmbelprocedure’ bestaat wanneer er conflicten kunnen rijzen tussen de
beide grote gemeenschappen, maar...
Gezien de samenstelling van de Brusselse bevolking (30% zijn niet-Belgen, 20 à
25% zijn Nederlands- en de overige 45 à 50% zijn Franssprekende Belgen waardoor
Brussel in feite een stad van minderheden geworden is), gezien de gemeenschappelijke
belangen in het hoofdstedelijk gebied, gezien de uitdrukkelijke wil van de
Nederlandstalige en Franstalige bewoners van het hoofdstedelijk gebied om hun stad
weer bewoonbaar en leefbaar te maken zou het niet meer dan normaal zijn dat de
Brusselse Vlamingen een gewaarborgd minimum aantal zetels in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad toegekend wordt. Pas dan zullen Nederlands- en Franstalige
Brusselaars samen de belangen van hun gewest behoorlijk kunnen behartigen, pas
dan zullen zij op voet van gelijkheid kunnen opkomen voor een leefbare toekomst
van Brussel. Omdat Brussel, dat ook de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap is,
daar alle belang bij heeft, betekent het Sint-Michielsakkoord ook voor Brussel niet
het eindpunt van de staatshervorming.
Dezelfde redenering geldt voor de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die zich per definitie richt naar die
instellingen en diensten die, hetzij om wettelijke redenen (openbare instellingen,
zoals OCMW's), hetzij uit volledig vrije keuze, niet exclusief behoren tot één van
de twee grote gemeenschappen in het hoofdstedelijk gebied.
Ook in de gemeenteraden en de daardoor verkozen OCMW-
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raden is, uitgezonderd mogelijk één lid van het schepencollege en één ‘waarnemer’
in de OCMW-raad, geen Vlaamse aanwezigheid gewaarborgd. Toch zouden de
gemeenten en de OCMW's in Brussel daar beter van worden en is er dus nog een
hele weg af te leggen!
Op het vlak van de gemeenschapsaangelegenheden (onderwijs, cultuur, welzijn
en gezondheidszorg) ziet de situatie er nog beter uit.
In gemeenschappelijk overleg hebben de Vlamingen, de Brusselse zowel als de
andere, wijselijk besloten om hun onderlinge banden te verstevigen, om hun
onverbreekbare eenheid steeds nadrukkelijker te beklemtonen en te bewerkstelligen.
In Brussel worden de Vlamingen er zich steeds meer bewust van dat zij Vlaanderen
moreel en financieel nodig hebben om verdere groei- en bloeikansen te krijgen. In
Vlaanderen groeit het bewustzijn dat Brussel steeds nadrukkelijker als hoofdstad van
de Vlaamse Gemeenschap moet uitgespeeld worden, als onvervangbare toegangspoort
van Vlaanderen naar de wereld en omgekeerd. Daarom wordt het in Vlaanderen ook
steeds duidelijker dat de Vlaamse Brusselaars op hun juiste waarde moeten geschat
worden en naar deze waarde moeten behandeld worden.
Omdat de Vlaamse Brusselaars en hun instellingen en diensten volwaardig deel
uitmaken van de Vlaamse Gemeenschap, zijn de Vlaamse decreten en besluiten er
even effectvol van toepassing. Maar Vlaanderen begint van langs om meer in te zien
dat de situatie van de Vlamingen in Brussel geenszins te vergelijken is met de situatie
van de Vlamingen in het Vlaamse landsgedeelte. Brussel is het enige tweetalig gebied
in ons land; de meestal tweetalige Vlamingen hebben er de keuze tussen Nederlandsen Franstalige voorzieningen; in Brussel bestaat nog steeds verfransingsdruk
bijvoorbeeld in de gezondheidssector.
Daarom ook besteedt Vlaanderen steeds meer aandacht aan Brussel en zijn Vlaamse
ingezetenen, instellingen en diensten. In samenwerking en overleg met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) bouwt de Vlaamse Gemeenschap in Brussel de
nodige kwaliteitsvolle Vlaamse voorzieningen, die evenwaardig zijn aan deze in
Vlaanderen en die daarenboven de concurrentie met de Franstalige voorzieningen
moeten aankunnen. Dit heeft tot gevolg dat in decreten en besluiten geregeld
specifieke bepalingen moeten opgenomen worden die aangepast zijn aan de Brusselse
situatie. Wanneer straks het lokale jeugdbeleid en de daarbij horende subsidiegelden
van de Vlaamse Gemeenschap zullen gedecentraliseerd worden naar de
gemeentebesturen op basis van het aantal inwoners jonger dan 25 jaar, dan kan deze
norm onmogelijk gelden voor Brussel: bij gebrek aan subnationaliteit kan niemand
bepalen hoeveel jongere Vlamingen er in de hoofdstad leven. Derhalve zal het
betrokken decreet als aangepaste maatregel in een voorafname in het subsidietotaal
voorzien voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zoals dit vroeger reeds gebeurde
in het decreet op het gemeentelijk investeringsfonds en in het decreet op de
kansarmoedeprojecten.
Vandaag schijnt een dergelijke aangepaste maatregel in vele beleidsdomeinen een
bijna vanzelfsprekendheid. Vijf jaar geleden gold een dergelijke aanpak als een
quasi-onmogelijkheid.
Het is inderdaad zo dat in Vlaanderen op een relatief korte tijd veel ten goede van
Brussel is gekeerd. Er waren ook voldoende redenen voor. Mede dank zij de
smaakmakende activiteiten van de NCC, de Nederlandse Cultuurcommissie die in
1989 met ruimere bevoegdheden werd ‘opgevolgd’ door de VGC, de Vlaamse
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Gemeenschapscommissie, had de Vlaams-Brusselse gemeenschap haar vitaliteit en
levenskracht meer dan voldoende bewezen.
Vlaanderen reageerde hierop in 1988: toen werd voor het eerst een Vlaamse
minister belast met de bevoegdheid inzake ‘Brusselse Aangelegenheden’. Wat toen
voor velen een eretitel-zonder-meer leek, groeide uit tot een krachtig wapen van en
voor de Brusselse Vlamingen: bij de terzake bevoegde minister werd het beleid van
Vlaanderen ten aanzien van Brussel gecoördineerd. Bestendig worden alle Vlaamse
ministers aangespoord om in hun beleid rekening te houden met de specificiteit van
de Brusselse Vlamingen; voortdurend worden zij uitgenodigd om in decreten en
besluiten aangepaste Brusselse maatregelen en normen op te nemen. Steeds meer
gaan zij daarop in.
Na de staatshervorming van 1988-89 werden de banden tussen Vlaanderen en de
dan opgerichte Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel ook institutioneel
vastgelegd. Om het bestendig overleg tussen Vlaanderen en de VGC te bevorderen
en te waarborgen, maakt de Vlaamse minister belast met de Brusselse
Aangelegenheden van rechtswege deel uit van het College van de GGC, met dien
verstande dat hij er ‘slechts’ raadgevende stem heeft. In dezelfde gedachtengang
woont hij, eveneens met raadgevende stem, de vergaderingen bij van het Verenigd
College van de VGC: op die manier versterkt hij het Vlaamse standpunt bij
beslissingen inzake de bicommunautaire instellingen. Mede onder zijn invloed kon
de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan de VGC - en deze dotatie is haar
voornaamste bron van inkomsten - stijgen van 274,6 miljoen in 1988 tot 455 miljoen
in 1994. Met deze dotatie kan de VGC typisch Brusselse accenten toevoegen aan de
uitvoering van de Vlaamse regelgeving in het hoofdstedelijk gebied.
Blijft nu natuurlijk de vraag hoe de Brusselse Vlamingen aankijken tegen al deze
elementen en hoe zij deze ervaren.
Het lijkt nogal duidelijk dat de gemiddelde Vlaming in Brussel zich goed voelt in
zijn stad, veel beter dan één of twee decennia geleden. Hij voelt zich steeds meer
gesteund door de Vlaamse overheid. Zelfs de meeste gemeentebesturen hebben hun
‘apathie’ ten aanzien van hun Vlaamse ingezetenen afgelegd: wie had zich twintig
jaar geleden kunnen inbeelden dat het gemeentebestuur van Schaarbeek ooit een
gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek zou openen erkend door de Vlaamse
Gemeenschap? En toch is dat gebeurd, in maart 1993.
De Brusselse Vlamingen hebben ook een en ander om naar op te kijken, om fier
over te zijn. Het Vlaamse Gewest is, wat men
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ook moge beweren, uitgegroeid tot het meest welvarende van ons land.
Een dergelijk identificatiegegeven betekent een hele ruggesteun, vooral wanneer
niet-Nederlandstalige Brusselaars dat ook beginnen te merken en hun kinderen naar
Vlaamse scholen in de hoofdstad sturen.
De successtory van het Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs is trouwens
ook een reden tot fierheid bij de Brusselse Vlamingen: van een kwijnend aantal
schooltjes ontpopte het zich tot een kwaliteitsvol onderwijs dat een steeds grotere
aantrekkingskracht uitoefent ook op kinderen uit taalgemengde, Franstalige en
anderstalige gezinnen. Over hun motieven kan men twisten, maar feit is en blijft dat
deze kinderen en hun ouders niet langer uit de hoogte neerkijken op de Vlaamse
cultuur- en opvoedingsgemeenschap, maar er steeds meer belangstelling en begrip
voor opbrengen. Goed, voor de Nederlandstalige scholen stelt de aanvoer van
niet-Nederlandstalige kinderen problemen inzake de kwaliteit van het verstrekte
onderwijs. Maar problemen zijn er om opgelost te worden, met de nodige mensen
en vooral met de onontbeerlijke didactische hulpmiddelen.
Dan is er het ruime culturele aanbod waarop de Brusselse Vlamingen prat kunnen
gaan. Naast en in de gemeenschapscentra - zo worden de culturele centra in Brussel
genoemd - in elke gemeente, kent het verenigingsleven voor alle leeftijdscategorieën
een ongekende bloei. De podiumkunsten vieren er hoogtij. Het Festival van
Vlaanderen-Brussel is een internationaal begrip geworden; heel Vlaanderen wil de
hedendaagse populaire muziek leren kennen in de Ancienne Belgique; het Kaaitheater
is een Europese trendsetter; uit de Beursschouwburg groeide de ‘Brabantse polderpop’
met onder meer Johan Verminnen en Raymond van het Groenewoud; Rosas en Ultima
Vez veroverden de wereld met hun hedendaagse dansprodukties.
Er is veel waarover de Brusselse Vlamingen fier kunnen zijn; er is veel dat hen
een hart onder de riem steekt.
Toch zijn er een paar elementen die hen verontrusten.
In de eerste plaats is dat de steun die zij verwachten van de Vlaamse pendelaars
naar Brussel, steun die zij niet altijd krijgen. Zo'n 280.000 Vlamingen komen dagelijks
naar Brussel om er te werken, te winkelen of te studeren. Velen onder hen, veel te
veel van hen, menen nog altijd, om voor mij totaal onbegrijpelijke redenen, dat men
in Brussel alleen in het Frans terecht kan in winkels, herbergen en warenhuizen. Dit
is evenwel voltooid verleden tijd. In Brussel kan men ook in het Nederlands aan zijn
trekken komen.
Zelfs de adverteerders zijn gezwicht voor de economische groei in Vlaanderen:
circa de helft van de affiches 20 m2 in Brussel zijn in het Nederlands... Dat is wat de
Brusselse Vlaming van de Vlaming in Brussel verwacht, dat hij steeds en overal in
Brussel zijn eigen taal spreekt.
Een tweede verontrustend gegeven voor de Brusselse Vlamingen is hun aantal.
Om allerlei redenen verlaten vooral jonge en kinderrijke gezinnen de hoofdstad. Een
niet onbelangrijk deel van hen zijn Vlaamse gezinnen, die in slechts beperkte mate
vervangen worden door inwijkelingen uit Vlaanderen. Het wordt dan ook dringend
dat Brussel opnieuw aantrekkelijker wordt als woon- en leefstad, ook voor een
Vlaamse bevolking. Daarom moet Vlaanderen zo spoedig mogelijk met het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest akkoorden afsluiten in verband met onder meer
bewoonbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.
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Alles bij mekaar kan ik gerust stellen dat de Vlaams-Brusselse gemeenschap in
deze oorspronkelijk Brabantse stad opnieuw levenskrachtig geworden is en er zelfs
de drijvende kracht is inzake artistieke en culturele expressies, dat heel Brussel opkijkt
naar de vitaliteit van deze Vlaamse gemeenschap en er steeds meer aansluiting bij
zoekt, niet in het minst via het Nederlandstalig onderwijs.
Wij moeten wel waakzaam blijven en de Vlaams-Brusselse gemeenschap de nodige
waarborgen op de verdere ontplooiing geven. Vooral in het licht van het
Sint-Michielsakkoord, dat in juni en juli jongstleden in wetten werd omgezet, is dit
nodig.
Terwijl men aan Franstalige zijde niet alleen gemeenschapsbevoegdheden
overhevelde naar het Waalse Gewest maar ook decretale bevoegdheden en bijkomende
financiële middelen verleende aan de COCOF, de Franse Gemeenschapscommissie
in Brussel en derhalve de band tussen de Franse Gemeenschap in Wallonië en de
Franstalige Brusselaars haast volledig heeft doorgeknipt, hebben wij bewust gekozen
om de Brusselse Vlamingen geïntegreerd te houden in de grote Vlaamse Gemeenschap
en haar regelgeving, hebben wij duidelijk geopteerd voor een onverbreekbare band
tussen de Vlamingen in Vlaanderen en in Brussel. Wij moeten dan ook consequent
zijn en onze morele en financiële verplichtingen ten aanzien van de Vlaams-Brusselse
gemeenschap volledig op ons blijven nemen.
Zo zullen wij nooit mogen aanvaarden dat de COCOF gebruik kan maken van het
instrumentarium, de infrastructuur en het personeel van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om haar eigen doelstellingen te realiseren. Zo zullen wij nooit mogen
aanvaarden dat gelden, die de VGC toekomen vanuit het Sint-Michielsakkoord, een
negatieve invloed uitoefenen op de dotatie die de Vlaamse Gemeenschap de VGC
jaarlijks verschuldigd is.
De Vlaamse Gemeenschap moet, bewust, blijven investeren in haar hoofdstad
Brussel. In mensen en in middelen.
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De Vlaamse Kerk in Brussel
Luk De Hovre
Inculturatie van God en mens
Om verschillende redenen is het christelijk geloof intiem met cultuur verbonden.
Niet alleen omdat het een spirituele betekenis aan de menselijke activiteiten toevoegt,
maar vooral omdat het de menswording - de inculturatie - van God zelf verkondigt
in het woord en het leven van zijn Zoon, Jezus van Nazareth.
De inhoud en de kracht van de evangelische boodschap hebben gedurende eeuwen
onze samenleving en cultuur zo sterk geïnspireerd en ontwikkeld dat onze culturele
eigenheid en de christelijke spiritualiteit elkaar wederzijds zijn gaan doordringen. In
de oude stad Brussel kwam dat niet enkel tot uitdrukking in een onvergankelijk
patrimonium van religieuze kunstwerken, maar ook in de evangelische levensstijl
van mensen die in alle eenvoud getuigden van de ‘vruchten van de Geest’.
Niettegenstaande de zeer Latijnse taal en vormgeving van het kerkelijk leven groeide
hier een eigen volksreligiositeit. Contemplatieve en actieve religieuze
gemeenschappen, respectievelijk draagsters van intens gebedsleven en dienstbetoon,
vulden elkaar rijkelijk aan. In de 14e eeuw schreef de
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mysticus en kapelaan van Sint-Goedele, Jan van Ruusbroec ‘de wonderbare’, zijn
boeken in ‘onvervalst Dietsch’, de taal van het volk. En reeds 800 jaar geleden namen
gasthuiszusters augustinessen van het Sint-Janshospitaal en vele andere vrome mannen
en vrouwen de zorg voor armen en zieken op zich.

Brussel nu
Ondertussen is Brussel tot een kleine grootstad uitgegroeid met zowat 1 miljoen
inwoners uit vele volken en culturen. In hun bonte verscheidenheid vormen ze een
boeiende uitdaging tot wederzijdse verrijking. Anderzijds is het gevaar niet
denkbeeldig dat de eigen cultuur, taal en levensbeschouwing van sommige groepen
er in verdrukking komt. Voor de Vlaamse Brusselaars en voor velen die dagelijks
uit Vlaanderen naar Brussel komen, is het bewaren en ontwikkelen van hun culturele
identiteit in de eigen hoofdstad een oud en apart probleem. Een toenemende
verfransing heeft ook op het kerkelijk leven in Brussel gewogen. Toch leefde daar
steeds een volkse Vlaamse reflex, vaak gedragen door onderpastoors die dicht bij
het volk stonden - de legendarische ‘petits vicaires’. De culturele verscheidenheid
is de laatste jaren nog toegenomen, maar verschillen op materieel en sociaal vlak
lopen dwars door alle groepen heen: autochtone Brusselaars, ingeweken landgenoten,
Europese ambtenaren, immigranten en vluchtelingen.
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In het recente Pastoraal Project voor Brussel wordt pastoraat omschreven als ‘de
herderlijke zorg voor gemeenschappen en christengelovigen, opdat zij in de huidige
wereld gestalte zouden zijn van het Rijk Gods’. De prangende pastorale vraag voor
de Vlaams-Brusselse christen luidt: hoe in de spanning van de grootstad een stad
van ‘sjaloom’, van algehele harmonie tussen God en mens en tussen de mensen
onderling beleven en bevorderen?

Kerk in Brussel vandaag
De grondige vernieuwing van het kerkelijk leven in Brussel moet worden gesitueerd
in het wereldwijd aggiornamento dat op gang werd gebracht door het Tweede
Vaticaans Concilie. Dit onderstreepte het belang van een ‘geïncultureerde (aangepaste)
verkondiging van het geopenbaarde Woord’. Zo zou elk volk de boodschap van
Christus op eigen wijze tot uitdrukking kunnen brengen.

Vlaams-Brussels aggiornamento
Precies in die periode van grondige vernieuwing werden er in de Brusselse Kerk
belangrijke structuurveranderingen doorgevoerd. Het oude aartsbisdom Mechelen
werd in twee bisdommen opgesplitst: Antwerpen en Mechelen-Brussel (1961). Een
jaar later werd het nieuwe aartsbisdom in drie vicariaten verdeeld: Vlaams-Brabant,
Brussel en Waals-Brabant. De invoering van de volkstaal in de kerkelijke vieringen
leidde noodzakelijk tot een herschikking van het pastorale
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werk in Brussel. In 1969 werd de ‘autonomie’ van het Nederlandstalig en het
Franstalig pastoraat afgekondigd. Hoewel de kerkelijke bediening rond de jaren
'50-'65 theoretisch tweetalig was, overheerst het Frans er feitelijk als voertaal, niet
alleen in de preken maar ook in de organisaties en de dienstverlenende instanties.
Toen kardinaal Suenens in 1979 ontslag nam als aartsbisschop, kon men de
vernieuwde situatie reeds positief evalueren. De Vicariale Raad, toenmalig
adviesorgaan van het vicariaat Brussel-Nederlands, concludeerde toen dat de pastorale
begeleiding van de autonome en evenwaardige gemeenschappen met de nodige
soepelheid kon geschieden, zowel door pastores die uitsluitend voor één
taalgemeenschap worden benoemd als door pastores die de zorg voor beide
gemeenschappen behartigen. In 1982, ten slotte, worden in Brussel twee
hulpbisschoppen-vicaris-generaal benoemd, een voor de Nederlandstalige en een
voor de Franstalige gemeenschappen. Daarnaast komt er een bisschoppelijk vicaris
voor de niet-Belgische katholieken.
De pastorale begeleiding van de mensen gebeurt meestal in parochieverband. Om
zo dicht mogelijk bij de mensen te staan heeft de Kerk van oudsher het kerkgebouw
in het centrum van bewoonde buurten gebouwd. In de 19 gemeenten van Brussel
zijn er 110 parochies, gegroepeerd in 13 decanaten en 4 zones. In elke parochie draagt
een Nederlandstalig priester de pastorale zorg voor de Vlaamse gemeenschap. Hij
draagt zijn verantwoordelijkheid samen met een pastorale ploeg en met diakens,
religieuzen, pastorale werk(st)ers, benoemde en vrijwillig medewerkende leken.
Naast dit territoriale pastoraat is er een categoriaal pastoraat dat zich over de
parochiegrenzen heen tot specifieke groepen richt: de wereld van de arbeid, de
middenstand, het onderwijs, de studentenwereld, de gezondheidszorg, het gezin, de
senioren, de jeugd. Overkoepelende diensten staan in voor parochiecatechese (eerste
communie en vormsel), vorming en begeleiding van benoemde en vrijwillige
medewerkers in het pastoraat, missie-animatie en de jaarlijkse advent- en
vastencampagnes (Welzijnszorg en Broederlijk Delen) in parochies en op scholen.
Kerkelijke berichtgeving wordt behartigd op een Brusselse pagina in het weekblad
‘Kerk en Leven’ en in het eigen maandblad van het Vicariaat, ‘Kerk in de Stad’.
Sinds 1987 is de katholieke Vlaamse zender ‘Radio Spes’ 24 uur op 24 in de Brusselse
ether (FM 105). Begin juni dit jaar werd daar gestart met een telefonische service-lijn
onder de titel ‘Golven van Hoop’. Niet onvermeld mogen blijven de vele traditionele
en nieuwere vormen van katholiek verenigingsleven en sociaal dienstbetoon, die
soms parochiaal, soms interparochiaal of helemaal los van de parochies zijn
georganiseerd.
In het stadscentrum staan een aantal kerken specifiek open voor het onthaal van
de duizenden ‘passanten’ die Brussel dagelijks aandoen. ‘Kristelijk Dienstbetoon in
Toerisme’ zorgt voor een pastorale benadering van de toeristen in de historische
kerken. ‘Open Deur - Brussel Onthaal’ is een belangrijke ontmoetingsplaats voor al
wie de weg zoekt in kerkelijk en sociaal Brussel en heeft een bijzondere aandacht
voor de noden van immigranten en vluchtelingen. Andere initiatieven behartigen de
relaties met de islam en andere godsdiensten.
Voor het beleid van het Vicariaat Brussel-Nederlands wordt de hulpbisschop
bijgestaan door de Vicariale Ploeg, het Vicariaal Beraad (adviesorgaan met
afgevaardigden uit de verschillende pastorale sectoren) en de Priesterraad.
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Pinksteren 1993: een pastoraal project voor Brussel
Het uitbouwen van een geprofileerde Kerk voor de Vlaamse Brusselaars heeft reeds
een stuk geschiedenis gemaakt. De situatie werd moeilijker, maar tevens uitdagender
door de crisis van het geloof en de kerksheid. De vermindering van het aantal priesters
en het uitwijken van jonge geëngageerde christenen is voor de Brusselse Kerk een
beproeving. Dit jaar werd met Pinksteren een nieuw Pastoraal Project voor Brussel
voorgesteld waarin de uitdagingen voor de toekomst oproepend en bezielend worden
omschreven. In de loop van de twee volgende jaren zal dit project in overleg met de
basis per decanaat tot een concreet plan worden uitgewerkt en op de lokale situatie
worden toegesneden.
Het project beperkt zich niet tot binnenkerkelijke problemen en houdt de blik op
de samenleving gericht. Het pleit voor een voorkeuroptie voor de armen, voor
openheid en voor samenwerking met alle inwoners bij de uitbouw van een betere
samenleving.
Na een korte beschrijving van de stad wordt duidelijk bepaald waar het in de
pastorale zorg in ieder geval op aankomt: verkondiging, viering en dienstbetoon.
Door de voorgeleefde en expliciete verkondiging worden mensen in contact gebracht
met het bevrijdend woord en leven van Jezus Christus. Wie op de verkondiging
ingaat, wordt uitgenodigd tot het gemeenschappelijk vieren van het leven dat God
hem schenkt in de kerkelijke liturgie (eucharistie en sacramenten). Van daaruit wordt
de christelijke gemeenschap gericht op veelzijdig dienstbetoon aan de medemens.
Dat krijgt, zoals boven vermeld, gestalte in vele vormen van individuele inzet,
participatie aan niet-kerkelijke initiatieven tot en met het opzetten van specifieke
christelijk geïnspireerde vormen van dienstverlening.
In de inleiding bij ‘Een Pastoraal Project voor Brussel’ schrijf ik: ‘Het is onze
duidelijke wens dat dit Pastoraal Project voor de Vlaamse kerkgemeenschap in
Brussel niet louter een hulp zou zijn bij een bevestigend binnenkerkelijk gebeuren,
maar tevens een nieuwe doorstroming van de evangelische Boodschap teweeg zou
brengen naar de velen die uitzien naar woorden en tekenen van Gods liefdevolle
aanwezigheid. Samen met onze Franstalige en niet-Belgische katholieke
gemeenschappen en ook in oecumenische verbondenheid met onze broeders en
zusters van de andere christelijke Kerken in de hoofdstad zijn wij geroepen om
verantwoording af te leggen van de hoop die in ons leeft (le Brief van Petrus 3,15)’.
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Van Davidsfonds naar Rosas
Guido Fonteyn
De opdracht zag er deze keer eenvoudig genoeg uit. Maar iets over het Vlaams
verenigingsleven in Brussel, iets over de hoegrootheid ervan, en ook over de
hoedanigheid, enfin, gaan we vooruit of niet vooruit? Hoewel dit verzoek in meer
academische termen werd geformuleerd door de kernredactie van Vlaanderen kwam
het daar op neer.
Wie over de hoedanigheid van het verenigingsleven informatie wil verstrekken
en een oordeel uitspreken, moet beginnen bij de hoegrootheid. Een vraag naar het
aantal Vlaamse verenigingen in Brussel bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie
leverde ons in eerste instantie niets op. Er bestaat geen compleet repertorium van
Vlaamse verenigingen in Brussel, laat staan dat het zou worden bijgehouden. Enkele
dagen nadien had de computer van de Gemeenschapscommissie wonderen verricht
(maar vooral de mensen die hem bedienden), en vijf reeksen van verenigingen
geproduceerd: de sociaal-culturele verenigingen, amateuristische kunstbeoefening
inbegrepen; de instellingen en verenigingen voor culturele uitstraling; verenigingen
in de onderwijssector; de sector jeugd; de sector Derde Leeftijd. Wellicht zal op basis
hiervan een algemeen repertorium worden samengesteld. De redactie van Vlaanderen
ligt hieraan dus ten gronde. Wel moet meteen worden gezegd dat een dergelijk
repertorium vroeger reeds een paar keer werd samengesteld, maar dat deze pogingen
telkens weer in de onderste schuiven van bureaus of de schemerzone van een
opslaggebied verzeilden. We vermelden nu de vijf reeksen verenigingen en
instellingen in Brussel. We zeggen er nadrukkelijk bij dat de opsomming onvolledig
is.
Vierentwintig drukbedrukte bladzijden omvatten de adressen van sociaal-culturele
verenigingen, de amateuristische kunstbeoefening inbegrepen, à rato van 14
verenigingen per blad, behalve op blz. 16, waar maar 6 verenigingen waren
opgenomen, of een totaal van 328 verenigingen in deze sector. In deze zeer
uiteenlopende categorie staan bijvoorbeeld verenigingen van een oude generatie,
zoals de Bond der Oostvlamingen, het Davidsfonds Anderlecht-Centraal, het
Masereelfonds-Marollen, de KWB Jong Elsene, maar ook het Jets Leefmilieu, de
Vinoteek Koekelberg, het Brussels Gemengd Koor, de Koninklijke Toneelvereniging
De Zonnebloem.
De tweede reeks instellingen en verenigingen zijn deze in de sector culturele
uitstraling, toestand per 5 maart 1993, gerangschikt in Kunsten, Historisch Erfgoed,
Toerisme, Dienstverlening. De vijf bladzijden Kunsten omvatten 49 instellingen,
zoals Ancienne Belgique, de Astoriaconcerten, het Brusselse Operettetheater, Los
Cojones del Toro (de heer Arnaud Jacobs, Sint-Lambertusplaats 3, 1020 Brussel),
Rosas, Decorte en &, de Kathedraalconcerten, de KVS, maar ook de Koninklijke
Muntschouwburg en het Paleis van Schone Kunsten, waar de Vlamingen zich nu
eindelijk ook thuisvoelen. De opname van deze twee instellingen in deze lijst kan
worden betwist, voor wie strakke normen gaat hanteren.
Het Historisch Erfgoed is goed voor 4 verenigingen (Sint-Lukasarchief, Archief
en Museum van het Vlaams Leven), het luik Toerisme omvat 5 verenigingen (Brussel
Binnenste Buiten, Kristelijk Dienstbetoon voor Toerisme). Onder Dienstverlening
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Minister Weckx bespreekt in het Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel het boek ‘Boeren
de Vlamingen achteruit te Brussel?’ (Foto: Filip Frans van Cauwelaert)

staan het Contact- en Cultuurcentrum en de Dienst voor Cultuurpromotie. Het lijkt
mij logisch onder deze noemer ook de 22 Gemeenschapscentra onder te brengen,
die nog niet werden vermeld.
We tellen in de sector Culturele Verenigingen dus 82 adressen, en daar zijn
belangrijke nieuwkomers bij. De tijd dat deze sector door de KVS werd gedragen is
voorbij. Deze verheugende vaststelling is tegelijk ons besluit, dat we straks
formuleren.
Ook de sector Onderwijs telt nieuwe verenigingen. Naast de bekende oudercomités
schoten de Vriendenkringen uit de grond. De lijst omvat 32 verenigingen, en is
vermoedelijk ver van volledig. Zo werd voor mijn gemeente Jette maar één
Vriendenkring opgenomen, waar in werkelijkheid een tiental van deze kringen
bestaan. Wellicht werden in de computer van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
alleen bij de Gemeenschapscentra aangesloten Vriendenkringen opgenomen. Wij
stellen dat in de sector Onderwijs minstens 100 verenigingen bestaan, en onthouden
dit getal. (Onthou ook dat de scholen, academies e.d. zelf niet worden vermeld; deze
kunnen moeilijk als verenigingen worden beschouwd, al zijn zij bron van
verenigingen).
De sector Jeugd lijkt aan een expansie bezig te zijn: wij tellen 123 jeugdbewegingen,
jeugdgroepen en jeugdclubs allerhande. Naast de klassiekers 18 chirogroepen, 13
scoutsgroepen en
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het zeer goed uitgebouwde KAJ diverse nieuwe jeugdateliers en jeugdhuizen, maar
slechts een paar verenigingen voor migranten (Straathoekwerking Luttrebrug). De
bekende VZW ‘Foyer’ uit Molenbeek staat niet op de lijst, hoewel daar aan
jeugdwerking wordt gedaan. Laat ons deze lacune naar de jonge migranten toe
vaststellen, en het cijfer 123 respecteren.
De seniorenwerking kent een grote bloei, die wel zal overeenstemmen met het
vergrijzen van de bevolking. Senioren groeperen zich ook meer, sneller en beter dan
vroeger. In deze lijst werden 71 Vlaamse seniorenclubs, -academies en dergelijke
opgenomen.
We zetten ons inventariswerk verder: 328 sociaal-culturele verenigingen,
amateuristische kunstbeoefening inbegrepen, 80 verenigingen in de Culturele
uitstraling, een honderdtal rond de scholen, 123 jeugdverenigingen van allerlei aard,
71 seniorenclubs, of een totaal van 704 verenigingen.
De lijst is onvolledig, zowel wat het aantal verenigingen per sector betreft als wat
de sectoren zelf betreft. Dit is ook de mening van stafmedewerkers van de
Gemeenschapscommissie. Zo ontbreken geheel de sportverenigingen, de politieke
verenigingen, de pastorale verenigingen, de bibliotheken. Als wij weten dat bij een
vorige poging tot inventarisering (1981) in de sportsector alleen al 151 verenigingen
werden opgenomen, en dat alle Vlaamse politieke partijen in bijna alle Brusselse
gemeenten over plaatselijke afdelingen beschikken, zitten we met deze twee erbij al
meteen boven de duizend Vlaamse verenigingen in Brussel, en wellicht nog meer.
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Cijfers
We zetten de berekeningen stop, anders belanden we helemaal in de Hollandse
rekenkunde, die geen wetenschap was. We besluiten dat Brussel meer dan duizend
Vlaamse verenigingen telt, en we vergelijken dit cijfer met vorige pogingen tot
inventarisering.
Drie van die pogingen zijn mij bekend, plus twee pogingen aan Franstalige zijde
om het aantal Franstalige verenigingen in Brussel te inventariseren.
Renaat Roels telde in 1967 in Brussel 497 plaatselijke en 117
agglomeratie-verenigingen: 614. Toen Roels, een van de grondleggers van het
sociaal-culturele werk in Brussel, zijn studie in 1970 overdeed, vond hij 669
plaatselijke en 135 agglomeratie-verenigingen. In 1981 telden Vic Uyttebroeck en
Renaat Doms namens APSKW (Agglomeratieraad voor het Plaatselijk
Sociaal-Cultureel Werk) in hun inventaris 1.050 plaatselijke en 191
agglomeratie-verenigingen, of 1.241 verenigingen.
Aan Franstalige zijde telde de CRISP in opdracht van de Franstalige
Cultuurcommissie 1600 verenigingen in 1975, en 1921 verenigingen in 1980. In een
bespreking hiervan in de APSKW-inventaris van 1981 (Uyttebroeck-Doms) wordt
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opgemerkt dat de Franstaligen het begrip ‘vereniging’ zeer breed hadden
geïnterpreteerd.

Basis
Een wetenschappelijk verantwoorde vergelijking opzetten tussen deze diverse
inventarissen is niet doenbaar, omdat de gehanteerde criteria onderling tezeer
verschillen. Met de hoge
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cijfers aan Vlaamse en Franstalige zijde uit 1980-81 moet omzichtig worden
omgesprongen, omdat beide gemeenschappen in Brussel in een conflictsituatie
leefden, en mekaar met de sterkte van hun troepen probeerden te overbluffen. Ik kan
in de besluiten van deze bijdrage deze gegevens enkel als basis gebruiken voor een
paar persoonlijke indrukken, die ook gevestigd zijn op de waarneming, in hoofde
van mijn beroep, van onze doelgroep.
Mijn besluiten zijn kort.
In de eerste plaats moet men in Vlaanderen ophouden te zeuren over de
overlevingskansen van de Vlamingen in Brussel. Deze zijn wellicht nooit eerder zo
gunstig geweest. Het aantal verenigingen blijft op zijn minst stabiel in een periode
(80-90) waarin ongeveer 10 procent van de Belgische bevolking vervangen werd
door een niet-Belgische groep. Het Vlaams verenigingsleven in Brussel blijft een
feit. Men zou een nieuwe, wetenschappelijk opgestelde inventaris - waar nood aan
is - moeten kunnen leggen naast de inventaris van Vlaamse verenigingen in een
Vlaamse stad van rond de tweehonderdduizend inwoners, Mechelen bijvoorbeeld maar daar ben ik zelf bezig argumenten te zoeken om mijn bestaan als Vlaamse
Brusselaar te verrechtvaardigen.
Mij lijkt de verschuiving van de belangstelling van het lokale vlak naar het geheel
van de stad belangrijker, zeker omdat deze gepaard gaat met een verschuiving van
de klassieke defensieve verenigingen naar instellingen die - om het in economische
termen te zeggen - een produkt van een zeer hoge kwaliteit aanbieden aan de gehele
bevolking van Brussel en omstreken.

Vlaanderen. Jaargang 42

Vlaanderen. Jaargang 42

Of: vroeger was de type-Vlaamse vereniging het Davidsfonds, liefst nog van
Ukkel-Stalle of van Schaarbeek-Helmet. Zij bestaan nog, met al hun verdiensten uit
de moeilijke tijden van vroeger. De type-Vlaams-Brusselse vereniging van vandaag
is een al dan niet erkende instelling: Ancienne Belgique, Kaaitheater, Rosas, of de
hele chaotische Beursgroep rond Jan Decorte, Marc Didden en Jos De Pauw. Men
heeft in Vlaanderen nog niet voldoende de kracht van deze generatie kunstenaars
ingezien, die de voedingsbodem van de grootstad gebruiken zoals hun Angelsaksische
collega's dit doen in New York, Londen of Toronto. Niet het aantal van de
Nederlandstaligen in Brussel is van belang, laat staan van hun verenigingen, maar
hun zeggingskracht, en hun bijdrage tot het welzijn van Brussel, Vlaanderen en een
stuk van de wereld daarbuiten. Wij zijn in Brussel al lang het defensieve ontgroeid,
en staan Antwerpen als culturele hoofdstad naar de kroon.
Wat heeft Mechelen in de periode die wij hier behandelen de Vlaamse
Gemeenschap aan kwaliteit aangeboden, en bij die notie rekenen wij een
minister-president niet?
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De Vlaamse opvoedingsgemeenschap
Julien Junius
In 1971 ging er een schok door Brussel en Vlaanderen. In dat jaar werd de ‘vrijheid
van het gezinshoofd’ opnieuw ingevoerd in de Brusselse agglomeratie. Vanaf dat
jaar konden de inwoners van de 19 Brusselse gemeenten vrij de onderwijstaal voor
hun kinderen kiezen.
Het toen Fransdolle Brussel juichte. Gedaan met de taalverklaring! Gedaan met
de verplichting kinderen uit Vlaams-Brusselse gezinnen naar Nederlandstalige scholen
te sturen! Eindelijk konden de Brusselse Vlamingen hun kinderen vrij en
ongedwongen naar het Franstalig onderwijs laten gaan! Eindelijk was de laatste
hinderpaal naar de volledige verfransing van Brussel uit de weg geruimd!
De Vlaams-Brusselse gemeenschap en met haar heel Vlaanderen treurde. Maar
omdat treuren niet hielp, staken de Vlamingen de hoofden bij mekaar en de handen
uit de mouwen. Op basis van de koele redenering ‘wie vrij mag kiezen, moet ook uit
de onontbeerlijke keuzevrijheid tussen gelijkwaardige “produkten” beschikken’,
werd een hard spel gespeeld. Wanneer een Brusselaar vrij een school kon kiezen,
dan moest hij ook de reële keuze hebben tussen een Franstalige school en een
gelijkwaardige en even kwaliteitsvolle Nederlandstalige onderwijsinstelling; die
Brusselaar moest ook vrij kunnen kiezen tussen een Franstalige crèche en een
Nederlandstalig kinderdagverblijf. Waarbij de instellingen van de beide
gemeenschappen even bereikbaar moesten zijn, zowel op het fysieke als op het
mentale vlak. Deze stelling geldt nu trouwens nog even sterk als in het begin van de
jaren zeventig.
De Vlamingen haalden de lakens naar zich toe en sleepten als tegenwaarde voor
de ‘liberté du père de famille’, een aantal ‘aangepaste maatregelen’ uit de brand.
In eerste instantie werd het zogenaamde peuterplan opgesteld. In overleg met de
inrichtende overheden ([enkele] gemeenten, het rijks- en het vrij onderwijs) werd op
de plattegrond van Brussel een net van 104 peutertuinen aangebracht. De nationale

overheid stelde de nodige kredieten beschikbaar om dit plan te realiseren: zij verleende
een dotatie van 650 miljoen aan het rijksonderwijs voor de oprichting van 34
peutertuinen en een andere van 500 miljoen aan de toenmalige (maar nog in oprichting
zijnde) NCC - de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse
Agglomeratie of Nederlandse Cultuurcommissie - voor de oprichting en de
subsidiëring van 70 vrije en gemeentelijke peutertuinen. Deze wanverhouding werd
in de loop der jaren enigszins rechtgetrokken: in een drietal schijven ontving de NCC
nog een bijkomende dotatie van 187 miljoen frank voor de gesubsidieerde sector.
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In de tweede plaats kreeg het Nederlandstalig lager onderwijs in de Brusselse
agglomeratie aangepaste schoolbevolkingsnormen. Zij waren er vooral op gericht
om in elke lagere school zes klassen te laten functioneren. Toen moest - zo werd
algemeen aanvaard - elk leerjaar over een afzonderlijke klas met een eigen klasseleraar
beschikken om volwaardig onderwijs te kunnen verstrekken. Vanuit deze toen
gangbare mening werden de aangepaste normen dan ook beperkt tot de zesde klas
lager onderwijs. Later, in 1977, dwong ook het kleuteronderwijs onder impuls van
de NCC speciale schoolbevolkingsnormen af tot de derde klas.

De voorschoolse sector
In 1971 bestonden in de Brusselse agglomeratie juistgeteld 3 - zegge en schrijve drie
- Nederlandstalige kinderdagverblijven. Het peuterplan veroorzaakte een revolutie,
vooral nadat de NCC het had omgevormd tot ‘kinderdagverblijvenplan’ waar de
kinderen vanaf hun geboorte - en niet langer vanaf hun 18de maand - tot hun derde
levensjaar terechtkunnen.
Inderdaad, toen de NCC in 1974 het restant van haar dotatie, die tot dan beheerd
was door het Ministerie van Volksgezondheid, erfde, besloot zij in overleg met de
inrichtende overheden het peuterplan om te vormen tot een kinderdagverblijvenplan:
een Vlaams kind dat goed opgevangen was in een Franstalige crèche zou op de
leeftijd van 18 maanden nooit overgeheveld worden naar een Nederlandstalige
peutertuin. Die omschakeling gebeurde, met bekwame spoed. Het meest opvallende
bij de oprichting van de 5 peutertuinen en de 80 kinderdagverblijven die de
Vlaams-Brusselse gemeenschap momenteel rijk is, was de grote verstandhouding
tussen de verschillende inrichtende overheden en het toenmalige NWK (nu Kind en
Gezin): geen enkele inrichtende macht zou een nieuw kinderdagverblijf oprichten
of de capaciteit van de bestaande instelling uitbreiden zonder unaniem akkoord van
de ‘Contactcommissie Kinderdagverblijven’ die in de schoot van de NCC was
geïnstalleerd. Trouwens het NWK zou een dergelijke instelling of
capaciteitsuitbreiding nooit erkend hebben.
Met de NCC verdween evenwel ook de Contactcommissie en vooral het daarin
beleefde gentleman's agreement.
Momenteel kunnen de 85 voorschoolse instellingen samen zo'n 2.700 kinderen
opvangen. Dit is geen overbodige capaciteit. Er zijn iets meer dan 3.050 kinderen
ingeschreven en de gemiddelde bezetting bedraagt een goede 70%, een percenta-
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ge dat de vergelijking met Vlaanderen gerust kan doorstaan. Vanzelfsprekend
vervullen deze instellingen ook een belangrijke onthaalfunctie voor gezinnen uit de
Vlaamse rand rond Brussel: bijna 29% van de ingeschreven kinderen wonen buiten
de Brusselse agglomeratie. Even vanzelfsprekend staan deze instellingen open voor
kinderen uit niet-Nederlandstalige families: circa 25% komt uit Franstalige en bijna
6% uit vreemdelingengezinnen. Of dit problemen stelt? Neen, op voorwaarde evenwel
dat het personeel van deze instellingen consequent het Nederlands blijft spreken,
tegen de kinderen zowel als tegen de ouders.
Wat wel een probleem is, is een tekort aan opvangmogelijkheden: de meeste
instellingen zitten opgescheept met lange wachtlijsten. De vraag blijft natuurlijk of
dit tekort moet opgevangen worden met nieuwe instellingen die erg duur zijn of met
de organisatie van diensten voor opvanggezinnen die zowel goedkoper als flexibeler
zijn. Hoewel het niet voor de hand ligt om in Brussel een voldoende aantal
onthaalgezinnen te vinden, moet mijns inziens duidelijk voor de tweede mogelijkheid
geopteerd worden.

Het basisonderwijs
In 1971 was het Nederlandstalig basisonderwijs in de Brusselse agglomeratie op
sterven na dood: het aantal leerlingen kende een spectaculaire, blijkbaar niet te stuiten
val: van 21.733 tijdens het schooljaar 1967-68 daalde het tot 19.925 in 1971-72 om
tijdens het schooljaar 1981-82 een dieptepunt van 13.304 te bereiken.
Waardevolle promotiepogingen van het VOC, het Vlaams Onderwijscentrum,
brachten geen aarde aan de dijk.
Hugo Weckx, toen voorzitter van de NCC, maakte van het Nederlandstalig
onderwijs zijn stok- en vooral strijdpaardje. Hij was en is ervan overtuigd dat, wanneer
vandaag het Nederlandstalig onderwijs in Brussel teloorgaat, er morgen ook de
Vlaamse gemeenschap verdwijnt. En hij voegde de daad bij het woord.
In 1976 nam de NCC de promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs
over van het VOC. De promotiestrategie werd volledig gewijzigd. Er golden drie
stelregels:
1.
de recrutering moet aan de basis, in het eerste jaar kleuteronderwijs, gebeuren;
2.
wie in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zit, moet overtuigd worden
er te blijven (uit een wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat 50% van
de derdejaarskleuters overstapten naar het Franstalig lager onderwijs);
3.
voor het Nederlandstalig onderwijs moeten alle kinderen ‘gerecruteerd’
worden die er thuishoren en er thuis kunnen horen, te weten de kinderen uit de
homogeen Nederlandstalige maar ook uit de taalgemengde gezinnen.
De derde optie leidde tot een toen en ook nu nog omstreden promotionele aanpak:
om de taalgemengde gezinnen (één ouder Nederlands- en de andere Franstalig) aan
te spreken, werd ook geadverteerd in hun gebruikelijke gezinstaal, het Frans. Maar
ook in die taal werd duidelijk gesteld dat het om
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HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN DE BRUSSELSE
AGGLOMERATIE IN CIJFERS

Peutertuinen

Vestigingsplaatsen(1)
4

Aantal leerlingen(2)
83

Kinderdagverblijven

81

2.561

Consultatiebureaus voor
het jonge kind

20

Kleuterscholen

155

7.200

Lagere scholen

117

9.608

Secundaire scholen

12.608

- Algemeen vormend
onderwijs

25

- Technisch onderwijs

21

- Beroepsonderwijs

20

- Artistiek onderwijs

4

Hoger onderwijs buiten
universiteit

21

Onderwijs van universitair 4
niveau

6.652

5.407

Universitaire instellingen 3
Onderwijs voor sociale
promotie
- Secundaire leergangen

11

- Hogere leergangen

17

(2) Aantal leerlingen/kinderen dat regelmatig ingeschreven is in de betrokken instellingen cijfers ‘schooljaar’ 1992-1993, bezorgd door het Departement Onderwijs van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. De cijfers i.v.m. peutertuinen en kinderdagverblijven werden
bezorgd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
(1) Aantal plaatsen waar men voor een onderwijsvorm of -niveau terechtkan.
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- Academie Beeldende
Kunsten

5

1.569

- Academie Muziek,
Woord en Dans

14

3.295

- Kleuterscholen

4

64

- Lagere scholen

7

349

- Secundaire scholen

6

452

PMS-centra

14

Buitengewoon onderwijs

het Nederlandstalig onderwijs ging, dat kwaliteitsvol was en garant stond voor
een echte tweetaligheid en een goede drie- of viertaligheid.
Deze nieuwe aanpak, die Hugo Weckx bewust de recuperatiestrategie noemde,
kende succes, dat evenwel enkele nevenverschijnselen meebracht. Het succes wordt
grotendeels weergegeven in de hiernavolgende tabel, die de evolutie van het
leerlingenaantal in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 1978-79
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Recuperatie in het Nederlandstalig Basisonderwijs Brussel

tot het huidige weergeeft. Het is opvallend dat, drie jaar nadat het aantal kleuters
begon te stijgen, ook het aantal leerlingen lager onderwijs stabiel werd en begon toe
te nemen. Dat wijst erop dat in eerste instantie bij de kleuters gerecruteerd werd en
dat deze kleuters ook in sterke mate in de Vlaamse lagere scholen bleven. Inderdaad,
via aangepaste promotionele middelen stapten vanaf het schooljaar 1979-80 bijna
90% van de derdejaarskleuters over naar een Nederlandstalige lagere school.
De nevenverschijnselen waren eerder onverwacht, maar belangrijk. Van langs om
meer begonnen ook Franstalige gezinnen hun kinderen naar de Vlaamse basisscholen
te sturen. Momenteel maken zij reeds 29% van het aantal kleuters en 19% van het
aantal leerlingen lager onderwijs uit. Sommigen beweren dat hun keuze voor het
Nederlandstalig onderwijs hoofdzakelijk te wijten is aan het aantal vreemdelingen
in het Franstalig basisonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van H.
Weckx heeft deze sloganeske benadering ontkracht. De Franstalige ouders kiezen
Nederlandstalig onderwijs omwille van zijn kwaliteit, zijn meertaligheid en zijn
relatief kleine klassen. De relatieve rijkdom van Vlaanderen, dat uitgegroeid is tot
het meest welvarende gewest van ons land, is de economische factor die deze keuze
sterk beïnvloedt. Trouwens, in Ukkel waar onze scholen het hoogste percentage
kinderen uit niet-Nederlandstalige gezinnen telt, woont bij manier van spreken geen
enkele ‘gastarbeider’. En in de ‘gastarbeidersgemeenten’ bestaan aan Franstalige
zijde enerzijds een groot aantal concentratiescholen met migrantenkinderen en
anderzijds enkele vestigingsplaatsen waar haast uitsluitend Belgische kinderen
schoollopen. De stap naar het Nederlandstalig onderwijs gaat dus over de
laatstgenoemde scholen.
Niemand kan ontkennen dat de aanwezigheid van kinderen uit anderstalige en
zelfs taalgemengde gezinnen - die kinderen spreken thuis toch ook Frans en vormen
in de scholen gemakkelijk groep met de Franstalige kinderen - het Nederlandstalig
basisonderwijs voor belangrijke problemen stelt. Maar niemand heeft het recht deze
problemen te overroepen: het is niet omdat de kinderen uit niet-Nederlandstalige
gezinnen komen dat ook zij Nederlandsonkundig zijn. Na enkele jaren kunnen zij
immers hun mannetje of vrouwtje staan in de onderwijstaal, vooral omdat zij gradueel
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in onze scholen zijn ingetreden, zo'n twee à drie procent per jaar. Wellicht zijn dit
de kinderen die thuis Nederlands gaan spreken opdat hun ouders hen niet zouden
begrijpen...
Maar het probleem is er, en het mag geenszins onderschat worden. Denken dat
een oplossing kan gevonden worden in honderd of meer bijkomende leerkrachten of
in een logopedistenproject, is blijk geven van een gebrek aan realiteitszin. Hier zijn
in de eerste plaats aangepaste didactische methoden en materialen nodig, een
doelgerichte navorming voor directies en onderwijzend personeel samen met een
bestendige waakzaamheid van deze laatsten.
Ik herinner mij dat een vrije basisschool, waar tijdens een oudercontactavond de
vraag rees naar toelichting in het Frans - er waren en zijn inderdaad heel wat
Franstalige kinderen en derhalve ouders - onmiddellijk een bericht stuurde naar de
ouders: ‘Jullie hebben bewust een Nederlandstalige school voor jullie kinderen
gekozen, mede omdat jullie willen dat de kinderen echt twee- en meertalig worden.
Wij eerbiedigen jullie keuze zodanig dat elke activiteit in en rond onze school in
onze en derhalve de door jullie gekozen onderwijstaal verloopt.’ Er is geen reactie
geweest, enkel een blij aanvaarden. Nadien hebben andere scholen dergelijke berichten
verspreid. Eveneens met goed gevolg en zonder leerlingenverlies.
Wat de specifieke didactische aanpak betreft, ook dat heeft de Vlaamse minister
van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden goed bekeken. Drie jaar geleden gaf hij
de KUL en DOCEBO, het Didactisch en Onderwijskundig Centrum voor Brussel en
Omgeving, de opdracht om een specifieke methode en dito
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middelen te ontwikkelen om anderstalige kleuters op een vlotte en kindvriendelijke
manier Nederlands te leren. Vanaf het huidige schooljaar zijn deze middelen aanwezig
en worden zij effectief gebruikt in alle Brusselse kleuterscholen. Tot grote voldoening
van de betrokken kleuteronderwijzers/essen die zich eindelijk gesteund voelen in
hun specifieke onderwijssituatie. In deze geest komt het mij ook verwonderlijk over
dat de huidige Vlaamse minister van onderwijs geen oor heeft voor het voorstel van
Brussel om de bijkomende impulsen, die hij in de eerste leerjaren in Vlaanderen
terecht wil besteden om schoolse achterstand weg te werken of te voorkomen, in
Brussel te spenderen in het kleuteronderwijs: dáár immers wordt momenteel
schoolachterstand opgelopen of voorkomen in de hoofdstad.
Ook moet hier uitdrukkelijk het ‘bicultureel onderwijs’ vermeld worden, dat op
initiatief van de vzw Foyer in een tiental Brusselse basisscholen georganiseerd wordt
en dat uniek in ons land is. De beide taal- en cultuurgemeenschappen (enerzijds de
Vlaamse en anderzijds een niet-Belgische) starten in afzonderlijke klassen die
geleidelijk in mekaar overvloeien tot één klas. Ook de schoolresultaten zijn meer
dan bemoedigend.

Het secundair onderwijs
Op het eerste gezicht ziet de situatie van het secundair onderwijs er aan de goede
kant uit: de 12.906 scholieren kunnen secundair onderwijs volgen in 42 verschillende
scholen. Op 25 plaatsen wordt algemeen vormend onderwijs verstrekt, op 21 plaatsen
kan men terecht voor technisch en op 20 plaatsen voor beroepsonderwijs. Niet slecht,
zou men zeggen, vooral omdat het aantal scholieren nog het aantal leerlingen lager
onderwijs, dat toch nog zes jaren organiseert, met 3.000 overtreft.
Maar de waarheid is minder rooskleurig: gedurende de laatste tien jaar liep het
aantal scholen terug van 49 tot 42 en verminderde het aantal aangeboden
studierichtingen in nog grotere mate. In dezelfde periode daalde het aantal scholieren
met 9% (van 13.891 in 1983-84 tot 12.906 in 1992-93), wat beter is dan de 11,3%
daling in Vlaanderen. Maar in de hoofdstad, waar ook Franstalig onderwijs verstrekt
wordt, hebben wij nood aan stevige scholen met een grote uitstraling en
aantrekkingskracht naar de Vlamingen in Brussel en omgeving.
De Vlaams-Brusselse secundaire scholen kunnen daar wat aan doen, maar zij
kunnen het niet alleen: zij hebben de onontbeerlijke steun van heel de Vlaamse
gemeenschap nodig. Vooral in de huidige context ligt het voor de hand dat de
secundaire scholen onderling overleg moeten plegen, eerst binnen de afzonderlijke
netten en later wellicht over de netten heen. Zij moeten zich bezinnen over het
onderwijs dat zij willen en moeten aanbieden, over de te organiseren studierichtingen,
over het onderwijsaanbod dat zo volledig mogelijk en zo weinig mogelijk overlappend
moet zijn. Zij moeten een ‘structuurplan’ voor het secundair onderwijs opstellen.
Gelukkig is het KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel vzw) reeds ver
gevorderd in deze richting. En de Vlaamse overheid moet de realisatie van dit
structuurplan mogelijk maken door de invoering van een ‘moratorium’, dat nooit in
een mortuarium mag uitmonden, maar de Brusselse scholen de kans moet geven
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gedurende tenminste drie jaar zorgeloos, zonder vrees voor verdere afbouw te werken
aan de realisatie van het genoemde structuurplan.
Een belangrijke zorg voor de Brusselse secundaire scholen is de gevoelige daling
van het aantal eerstejaarsscholieren. Maar deze zorg moet in de eerste plaats Brussel
zelf lenigen, én door het structuurplan én door het begeleiden van de overstap van
lagere school naar secundair onderwijs. Wanneer de NCC onder het voorzitterschap
van H. Weckx erin slaagde om het aantal overstappende kleuters naar het
Nederlandstalig lager onderwijs op te voeren van 50% naar 90%, dan moet haar
rechtsopvolger, de VGC, gelijkaardige resultaten kunnen oogsten naar de secundaire
scholen toe.

Het hoger onderwijs
Lang vóór de term ‘schaalvergroting’ opgeld maakte, kon vastgesteld worden dat
Vlaams Brussel over (te) veel en te kleine scholen voor hoger onderwijs beschikt:
momenteel zijn er drie universiteiten, vier instellingen die onderwijs van universitair
niveau verstrekken met samen 5.407 studenten en 21 die hoger onderwijs van het
lange of het korte type organiseren voor 6.652 studenten.
Niet alleen om financiële redenen, maar vooral om enerzijds de kwaliteit van het
onderwijs op te voeren en anderzijds het studieaanbod te kunnen handhaven en
verfijnen, moet dringend aan schaalvergroting gedacht en gewerkt worden. Hier rijst
dan een zeer belangrijk knelpunt: moet deze schaalvergroting uitsluitend binnen de
netten gebeuren of kan en mag zij ook netoverschrijdend gebeuren; moeten
samenwerking en fusie beperkt blijven binnen de netten - en vooral binnen het vrije,
dat ook in Brussel het sterkst gevestigd is - of moet hier ‘het’ Nederlandstalig
onderwijs in Brussel primeren boven de netgebondenheid?
Mij lijkt het duidelijk dat samenwerking en fusie binnen de afzonderlijke netten
een eerste en ernstige kans moeten krijgen op voorwaarde dat deze netgebondenheid
geen ‘uitverkoop’ van Brussel betekent. Een fusie tussen een Brusselse pedagogische
hogeschool met een Leuvense waarbij de leerkrachtenopleiding zelf uit Brussel zou
verdwijnen, welke zin heeft dat dan voor Brussel? Op dat ogenblik lijkt een Brusselse
fusie over de netten heen mij aanbevelenswaardig! Dezelfde redenering geldt voor
de andere onderwijsvormen.
Maar ik herhaal, principieel en praktisch gaat mijn voorkeur uit naar een
netgebonden hogeschool in Brussel. Maar dan moeten de betrokken inrichtende
machten mekaar eindelijk en zeer snel vinden...
Een ander gegeven zijn de sociale voorzieningen, die vanaf het academiejaar
1992-93 aan de HOBU-studenten in Brussel werden toegekend. Na een experimenteel
jaar, waarin de middelen zinnig, maar vrij verspreid besteed werden, kunnen nu
bepaalde klemtonen en prioriteiten gelegd worden. Een speciale aandacht voor sociale
studentenhuisvesting lijkt mij van primordiaal belang. Dat menen de meeste studenten
trouwens ook...
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Vlaamse Kunsthogescholen te Brussel
Kamiel D'Hooghe *
Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa is een stad van vele culturen
met een zeer ruim artistiek en cultureel aanbod op hoog niveau. Levende illustraties
hiervan zijn: de Koninklijke Muntschouwburg, het Kaaitheater, de Art
Nouveau-architectuur, Europalia, het Festival van Vlaanderen, de Ancienne Belgique,
de diverse Radio- en Televisieomroepen en audiovisuele produktiecentra, het
Filmmuseum, het Paleis voor Schone Kunsten, de talloze musea, galerijen en festivals
en de vele belangrijke politieke, economische en wetenschappelijke activiteiten.
Naast al deze activiteiten telt Brussel ongeveer 60.000 hogeschool- en
universiteitsstudenten, waarvan 40.000 Franstaligen en 20.000 Nederlandstaligen.
Brussel is hiermee de grootste studentenstad van het land. De studenten krijgen hier
een meerwaarde aangeboden. Vanuit de ontdekking van en de confrontatie met de
internationale wereld kunnen ze zich verder en ruimer ontwikkelen.
Nadat de evolutie van het kunstonderwijs gedurende decennia bleef sudderen,
werd de laatste tijd gekenmerkt door een eruptie van veranderingsdrang. Met
duizelingwekkende snelheid wordt het centralistisch overheidsbeleid verlaten. Het
Conservatorium en het RITS staan sedert 1988 onder het beleid van de Autonome
Raad van het Gemeenschapsonderwijs. Sedert oktober 1991 werden de beide Brusselse
Vlaamse Kunsthogescholen, samen met Sint-Lucas e.a., geklasseerd bij het Hoger
Onderwijs van het Lange Type, het HOLT. Daardoor werd op wetgevend vlak
eindelijk orde op zaken gesteld. Het kunstonderwijs is geklasseerd op academisch
niveau en aldus opgenomen in het HOBU, het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit.
Door de klassering wordt op nationaal en internationaal vlak aangesloten met
vergelijkbare structuren en niveaus, binnen en buiten het kunstonderwijs. Als gevolg
van het HOLT-decreet van 23 oktober 1991 krijgen de kunsthogescholen een grote
mate van zelfstandigheid. Vanuit deze autonomie kunnen samenwerkingsverbanden
gemaakt worden met andere hogescholen, universiteiten en derden.

Erasmus
De naam Erasmus krijgt een nieuwe Europese dimensie vanuit een inspirerend
grensoverschrijdend project dat uitwisseling van studenten en docenten van het hoger
onderwijs mogelijk maakt. Tot voor kort was dit het uitverkoren terrein van de
universiteiten. Nu doen de Vlaamse Kunsthogescholen mee. Dat het niet blijft bij
intentieverklaringen wordt bewezen door het Koninklijk Conservatorium te Brussel
dat erin geslaagd is zich te integreren in het prestigieuze Europese netwerk van
muziekhogescholen met Amsterdam, Berlijn, Dresden, Leipzig, Londen, Milaan,
Parijs, Wenen e.a.

Regionaal Netwerk Sociale Voorzieningen Hoger Onderwijs
*

Gegevens en informatie werden bezorgd door collegae Guy Focqué, directeur Sint-Lukas
en Frank Roos, directeur RITS.
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De studenten van de drie kunsthogescholen behoren tot de elfduizend Vlaamse
hogeschoolstudenten die met hun kopzorgen over studie, examens, psyche, kot,
budget, studentenjob, fitheid, ontspanning of cultuur sedert 1992 in het Brusselse
terecht kunnen bij ‘SONET’.

Schaalvergroting
De Vlaamse overheid wenst het hoger onderwijs te herstructureren. Schaalvergroting
wordt hierbij vooropgesteld als een noodzakelijke evolutie. De beleidsopties die door
de overheid en de inrichtende machten in dit kader zullen worden genomen, zullen
wellicht voor lange tijd de kwaliteit en de uitstraling van het hoger onderwijs bepalen.
Vanuit hun specificiteit, zowel geografisch als wat het onderwijsaanbod betreft,
zouden de Brusselse kunsthogescholen in deze problematiek een eigen standpunt
kunnen innemen.
Naar aanleiding van een recente persconferentie van de Autonome Raad van het
Gemeenschapsonderwijs verschenen de berichten in de kranten over fusiegesprekken
tussen de drie Brusselse Vlaamse kunsthogescholen.

Het Koninklijk Conservatorium
Dit is de oudste onderwijsinstelling voor muziek en theater en is met zijn vele
aktiviteiten van primordiaal belang. Het heeft zijn wortels in de Hollandse tijd (1827).
De gebouwen dateren van 1877 en werden ingehuldigd in aanwezigheid van Koning
Leopold II.
Het monumentaal complex gelegen in de kunstwijk aan de Zavel, beschikt thans
over vijf podia, een ruime receptiehal annex tentoonstellingszaal, een imposante
zuilengalerij en een uitgebreide muziekbibliotheek.
Als gevolg van de taalwetten van 1963 werd in 1966 bij Koninklijk Besluit de
vroegere unitaire instelling omgevormd tot een autonoom Frans en Nederlands
Conservatorium.
Het Koninklijk Conservatorium te Brussel is een Vlaamse hoofdstedelijke
kunsthogeschool die opleiding geeft op het hoogste niveau in muziek en dramatische
kunst. Het onderwijscurriculum beoogt een diepgaande vorming waarbij de virtuositeit
onderbouwd wordt door studie van theoretische, kunsthistorische, analytische en
schriftuurvakken. Niet minder dan zes laureaten van het Koningin Elisabethconcours
zijn als docent verbonden aan dit conservatorium. Niet minder dan vijf afgestudeerden
werden laureaat van dit befaamd concours. Solisten, gevormd te Brussel werden
eerste laureaat op grote internationale wedstrijden in Europa en Amerika. Jonge
componisten kregen belangrijke onderscheidingen in nationale en internationale
compositiewedstrijden.
De afdeling Dramatische Kunst van het Conservatorium heeft de reputatie van
een kwaliteitsvolle en op de praktijk gerichte opleiding. In de periode 1972 tot nu
zijn een zestigtal acteurs afgestudeerd en daarvan is 90% nog steeds werkzaam in
de praktijk van het theater - sommige onder hen als regisseur met buitenlands
palmares.
Anderen maakten het waar in de film of bij de televisie.

Vlaanderen. Jaargang 42

Naast het gesproken toneel is er het Muziektheater, het Kleinkunstcircuit.
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Voorgevel van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Eclectisch gebouw (1872-1877) naar een
ontwerp van architect J.P. Cluysenaer. In de voortuin het borstbeeld van F.A. Gevaert (1828-1908),
componist en musicoloog, die in 1871 directeur werd van het (toentertijd Frans-georiënteerd)
Koninklijk Conservatorium, een functie die hij tot aan zijn dood uitoefende. (Foto: Pol De Prins,
St.-Lucasarchief, Brussel)

Vooral de televisie stelt hoe langer hoe meer acteurs en actrices te werk.
De Muziekbibliotheek van het Conservatorium heeft een wereldfaam omwille van
haar grote wetenschappelijke waarde. Niet minder dan 1.100.000 boekbanden zijn
ingeschreven, waaronder handschriften en eerste drukken.
De Concertzaal met haar 600 plaatsen is bekend en gewaardeerd omwille van haar
akoestische en architecturale kwaliteiten. Daarnaast is er een concertzaal van 200
plaatsen in de monumentale Boesdaelhoeve te St.-Genesius-Rode, voor recitals,
kamermuziek en toneel. Verder is er in De Bank op de Kleine Zavel, een concertzaal
van 150 plaatsen en in de Karmelietenstraat is er eveneens een kleine concertzaal.
De Concertvereniging van het Koninklijk Conservatorium organiseert jaarlijks
ongeveer tachtig concerten met optredens van de twee grote conservatoriumorkesten,
het Conservatoriumkoor, de vele instrumentale ensembles, het Lyrisch Atelier en de
talloze solisten. Tevens zorgt de afdeling Dramatische Kunst voor verschillende
theaterprodukties. De activiteiten in en rond het conservatorium worden bekend
gemaakt en gepromoot in het maandblad Tijdingen.
Sedert tientallen jaren wordt er in samenwerking met de Vriendenkring als Cultureel
Centrum gewerkt.

Sint-Lukas Brussel
Deze instelling werd in 1887 te Schaarbeek geopend. Zij voerde de neo-gotische stijl
hoog in het vaandel. In 1992 is deze oorspronkelijk bescheiden school voor
sierkunsten en architectuur uitgegroeid tot een complex van vijf instituten waarvan
er drie hoger onderwijs verstrekken.
Daarnaast is in de lokalen te Schaarbeek ook nog een vestiging ondergebracht van
het Hoger Architektuurinstituut Sint-Lukas Gent.
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Naast het onderwijs dienen ook diverse parascolaire activiteiten vermeld te worden.
Het geheel van onderwijsinstellingen wordt aangevuld met volgende centra voor
onderzoek en voor artistieke activiteiten.
De Lieven Gevaert-Leerstoel bestaat sinds 1988. Jaarlijks worden activiteiten
georganiseerd met medewerking van vooraanstaande binnen- en buitenlandse
cineasten en fotografen. Door workshops en lezingen wordt bijgedragen aan de
bijscholing van de Vlaamse studenten en beroepslui in de sector van de fotografie
en het audiovisuele.
De Sint-Lukas Werkgemeenschap vormt, in nauwe samenwerking met de
architectuuropleiding, een studiecentrum waar onderzoek verricht wordt naar de
haalbaarheid van nieuwe stedebouwkundige en architecturale projecten in Brussel
en daarbuiten. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de hedendaagse architectuur
op de voet gevolgd.
Het Sint-Lukas Archief bestaat ruim een kwarteeuw. Sensibilisering,
inventarisatie, onderzoek en actie vormen een essentieel onderdeel van de
doelstellingen. Zo wordt o.a. permanent gewerkt aan de herziening van de
inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in het Brussels Gewest. Aparte studies
worden gewijd aan belangrijke stedebouwkundige en architectonische entiteiten in
de hoofdstad. Het Sint-Lukasarchief

St.-Lukasschool.

staat met zijn documentatiecentrum en zijn uitgebreide geïnformatiseerde databank
dagelijks ter beschikking van studenten en onderzoekers.
De Sint-Lukas Bibliotheek is momenteel in Brussel de belangrijkste bibliotheek
inzake hedendaagse beeldende kunst. Zij is dagelijks geopend.
De Sint-Lukas Stichting werd in 1980 opgericht met het doel de uitstraling van
de Nederlandse cultuur op nationaal en internationaal vlak te bevorderen. Diverse
activiteiten op het gebied van de beeldende kunst werden inmiddels ontplooid: de
Sint-Lukasgalerij, het tijdschrift, de Sint-Lukasstudio en het Curriculum der Kunsten.
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De drie Vlaamse Kunsthogescholen Brussel:
Koninklijk Conservatorium
Hogeschool voor Muziek en Dramatische Kunst (HOLT)
Regentschapstraat 30
1000 Brussel

RITS
Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie
- Audiovisuele Kunst (HOLT)
- Dramatische Kunst (HOLT)
- Beeld-Geluid-Montage (HOKT)
- Animatie (HOKT)
Naamsestraat 54
1000 Brussel

Sint-Lukas
Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten
- Beeldende Kunst (HOLT)
- Audiovisuele Kunst (HOLT)
Hoger Instituut voor Binnenhuisarchitectuur en Bouw
- Bouw (HOKT)
- Interieurvormgeving (HOKT)
Hogere Leergangen
- Stedebouw (HOKT - Sociale promotie)
G.P.B. (HOKT - Modulair Stelsel)
Paleizenstraat 70
1210 Brussel

Het RITS
Toen de televisie in volle ontwikkeling was, werd het RITS, samen met het Franstalige
INSAS in 1962 opgericht als eerste audio-visuele school in België voor en door het
nationaal Radio-instituut, het NIR, om een professionele hoogstaande opleiding te
voorzien voor de velen die zich geroepen voelen in de machtig geworden
mediawereld. De regie, de produktie, het scenario, de dramaturgie en de journalistiek
worden bestudeerd. Hiervoor staan de Sonart-studio's, vroeger van het N.I.R., ter
beschikking.
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Naast twee zeer grote studio's is er nog één ruime TV- en één ruime filmstudio,
dit alles aangevuld met post-produktiecellen, TV-regiekamer en animatiestudio.
Belangrijke renovatiewerken worden uitgevoerd met het oog op een herschikking
om de opleiding van specialisten in de mediawereld te optimaliseren. Het RITS is
een hogeschool voor audio-visuele communicatie en een instituut met ruime
uitstraling. Het fungeert in veler ogen als springplank naar de radio- en
televisiestations. Het studiegebied audio-visuele kunst van het RITS recruteert samen
met de gelijknamige opleiding in Sint-Lukas, veruit het grootste aantal studenten uit
heel Vlaanderen. In het studiegebied Dramatische Kunst worden toneelregiseurs
opgeleid. Verder zijn er opleidingen van het korte type voor Beeld - Geluid - Montage,
Animatie en Assistentie.
Het RITS-atelier zorgt voor ondersteuning en begeleiding bij film- en
videoprodukties van jonge cineasten en audio-visuele kunstenaars. Een professionele
staf staat ter beschikking voor advies en produktiebegeleiding. Tevens wordt
bemiddeld inzake fund-raising, sponsoring en samenwerkingsverbanden met andere
organisaties en scholen.
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De ontvolking van de hoofdstad
Een normaal verschijnsel met een Belgisch kleurtje
Evert Lagrou
In zijn bijdrage ‘De Vlaams-Brusselse gemeenschap’ schetst Minister Weckx terecht
hoe jaren onderhandelen uiteindelijk geleid hebben tot een gewaarborgde deelname
van Nederlandstaligen aan het bestuur van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en
de negentien gemeenten. Hij eindigt zijn optimistisch verhaal evenwel met het
verontrustend gegeven van het dalend aantal Nederlandstalige bewoners in de
hoofdstad. Niet alleen het aantal Nederlandstaligen daalt maar ook de Franstalige
Belgen wijken uit en worden opgevolgd door een inwijking van vreemdelingen.
Vanuit verschillende standpunten wordt die ontvolking en de wijziging in de
samenstelling van de Brusselaars betreurd.
Toch is de ontvolking van Brussel zoals die van de meeste (westerse) grootsteden
een normaal verschijnsel, dat samenhangt met de toename van de welvaart na de
Tweede Wereldoorlog.
De toename van het inkomen vanaf 1950 leidde tot meer consumptie en een vraag
naar meer dienstverlening. Tijdens de oorlog was het concept van de verzorgingsstaat
uitgewerkt, dat vanaf 1950 in praktijk werd gebracht, waardoor het aantal ambtenaren
sterk toenam. Een en ander had een sterke vraag naar winkel- en kantoorruimten
voor gevolg. Het autobezit was nog laag, zodat voor de nieuwe functies in het centrum
van de stad, in de omgeving van de stations ruimten moesten worden vrijgemaakt.
Hiervoor moesten uiteraard duizenden woningen sneuvelen. De bewoners verhuisden
naar de rand. De omvorming van de stadskernen van woonmilieu tot economisch
hart van een streek ging niet zonder conflicten gepaard. In Amsterdam en Parijs
vormde de strijd tegen de binnenstedelijke winkels en kantoren een belangrijk - en
gewelddadig - onderdeel van de populistische revolutie van mei '68. In Brussel verliep
die omschakeling veel rustiger: de Noordwijk werd afgebroken zonder veel protest;
de Leopoldswijk van woningen leeggemaakt en vervangen door kantoren, enz. Het
protest kwam alleen van enkele buurtgroepen - terecht trouwens - maar heeft weinig
effect gehad in de praktijk.
België neemt inzake ruimtelijk beleid immers een bijzondere plaats in binnen de
Europese context. Sinds 1921 had het beleid inderdaad geopteerd voor het actief
bevorderen van eigen woningbezit. Hieraan gekoppeld werd in een ruime rand omheen
de steden een groot aanbod aan bouwgronden toegelaten en een soepel
vergunningsbeleid gehanteerd. Dit geldt tot op heden. De economische crisis van
1985 heeft de uitwijking uit Brussel even afgeremd. Zodra de economie echter
hernam, ging de uitzwerming van woningen (maar ook van handel en nijverheid) in
een grote straal omheen Brussel onverminderd verder. De randzone won in 10 jaar
62.300 inwoners; Brussel verloor er 46.000.
Hoewel ontvolking van een hoofdstad een universeel verschijnsel is, geven twee
aspecten de Brusselse demografie evenwel een typisch Belgisch kleurtje: de
verfransing van de randgemeenten en het beleggingsaspect. Rond de verfransing is
reeds veel onderzoek en actie gebeurd. Het beleggingsaspect is evenwel minder
bekend. Veel bouwbeslissingen zijn
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Brussel-Grootstad in het Communicatie-Centrum-Noord. Het ‘Manhattanplan’ van 1967 wordt in
1993 afgerond. (Opname: Sint-Lukaswerkgemeenschap, juni 1993)

immers meer ingegeven door een beleggingsoverweging dan wel door het
gebruiksaspect.
Enkele cijfers mogen deze eigen Belgische woonsituatie illustreren. De bewoonbare
oppervlakte van de particuliere woningen verdubbelde in Brabant tussen 1980 en
1990 (205,4 m2 in 1990) en nam in België met 23% toe (cijfers N.I.S.). Deze
woonoppervlakte is naar internationale normen onvoorstelbaar groot. Ook de
gemiddelde oppervlakte van een perceel bouwgrond is zeer hoog (1.290 m2 in 1991).
De bewoners hebben die overvloed aan ruimte niet echt nodig, maar vinden die toch
belangrijk als veilige belegging. Eén en ander hangt samen met het Belgische
huisvestingsbeleid dat sinds 1921 toegespitst is op eigendomsverwerving: de fiscaliteit,
economische en maatschappelijke waardering zijn erop gebaseerd. Meer dan de helft
van het vermogen van de Belgen bestaat uit vastgoed. Bij een conflict tussen
gebruiksvriendelijkheid (b.v. kleiner binnenstedelijk appartement voor een
seniorengezin) en het beleggingsaspect (‘Ook wij kunnen een villa betalen’), wordt
gekozen voor dit laatste.
Voor deze typisch Belgische woonaspiratie heeft Brussel weinig te bieden: slechts
38% van de woningen worden bewoond door eigenaars (Vlaanderen 68,3%); slechts
3,2% van de woningen zijn er vrijstaande ééngezinswoningen tegenover 66%
appartementen of studio's (volkstelling 1991). Slechts de helft van de nieuwe
woningen gebouwd in Brussel werd door particulieren gebouwd - in de drie andere
Brabantse arrondissementen (Halle-Vilvoorde, Leuven en Nijvel) is dit meer dan
90%. Het beeld van de ideale woning dat ons jarenlang wordt ingelepeld door de
reclame en Batibouw past niet in Brussel.
Niet alleen het bouwen, maar ook verkavelen en bouwgrondscheppen brengen de
bewoners van de randarrondissementen veel welvaart, ook door rabiate flaminganten
en groene milieuactivisten - soms in het geniep - gulzig meegepikt.
Het toeschuiven van de verloedering van Vlaams Brabant aan
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de aanwezigheid van Europese ambtenarij is een te eenvoudig beeld. Voor de
aftakeling van Brussel en het wild volbouwen van de rand dragen wij collectief de
schuld.
Via vastgoedprojecten - groot en klein - is er zoveel meer te verdienen dan met
hard werk. Kiezers brengen trouwens veel waardering op voor fraude terzake. Zo
werd enkele jaren geleden een kabinetschef na een gevangenisstraf voor zware fraude
aan de gewestplannen in volle verkiezingsperiode door de sterke stijging van de
voorkeurstemmen met klank tot senator verkozen.
Het behoud van open ruimten (rond Brussel), herwaardering van stadskernen (in
Brussel) liggen in onze prioriteiten naar het beleid toe zoveel lager dan de verwachting
dat de landbouwgrond in ons bezit tot bouwgrond kan worden omgeschakeld. Wellicht
kent ook u de bewuste Flamingant - rijke middenstander - die in een aan Brussel
grenzende randgemeente 1 ha landbouwgrond via zijn Vlaamse politieke relaties
wist om te zetten tot woongebied en zo netto 40 miljoen BF winst maakte, dit thans
laat vollopen met Franstalige Brusselaars, maar wel verder uit dankbaarheid de
Vlaamse partij financieel blijft steunen in haar actie tegen de verfransing en het
volbouwen van de randgemeenten.

Wat betekent wonen te Brussel nu?
Het wonen te Brussel stuit op twee moeilijkheden: een ongunstige woningmarkt en
een verloederde woonomgeving.
Binnen een Europese context is het wonen te Brussel relatief goedkoop
niettegenstaande de druk op de woningmarkt vanwege E.E.G.-ambtenaren. De
gemiddelde huishuur is 13.500 BF (bron: SEMA-studie, 1991). Er is een grote
verhuisbeweging (45.000 verhuizingen per jaar op 450.000 woningen!) en

Maquette van het ontwerp voor de H.S.T.-terminal aan het Zuidstation door Eurostation. De sociale
en ruimtelijke segregatie dreigen nog sterk toe te nemen. (Opname: Sint-Lukaswerkgemeenschap,
augustus 1993)

een algemeen bekende grote (speculatieve) leegstand (25 à 30.000 woningen staan
leeg).
Uit deze gegevens kan afgeleid worden dat het dus gemakkelijk is te Brussel een
woning te vinden. Dit is niet zo. In tegenstelling tot de meeste Europese steden
beschikt Brussel immers over een uitzonderlijk laag aantal sociale woningen (8%
t.o.v. minstens 35% in vergelijkbare Europese steden). Dit type woningen is in een
grootstad zeer belangrijk als marktregulator. Zij zijn bedoeld enerzijds voor permanent
of tijdelijk maatschappelijk zwakken en anderzijds voor starters op de woningmarkt
- die na enkele jaren normaal doorstromen naar de privé markt. Er zijn slechts 38.000
sociale woningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Dit aantal is zo klein dat
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zij voor starters geen echte huisvestingskansen bieden. Bij een onvoldoende aanbod
sociale woningen kan ook niet prijsregulerend worden opgetreden. Sommige jongeren
kunnen dit compenseren door een marktinzicht via hun netwerk van relaties in Brussel.
Zo vinden ze soms na wat langer zoeken nog wel een betaalbare huurwoning. Jonge
Vlamingen die te Brussel komen studeren missen vaak dit netwerk en krijgen er geen
huisvestingskansen. Recente pogingen om meer sociale woningen te bouwen stootten
op het gebrek aan overheidsmiddelen. In de huidige stand van zaken zou dit voor de
jonge Vlamingen bovendien weinig soelaas bieden gelet op het dominant Franstalig
karakter van de (34) vennootschappen die de sociale woningen beheren.
De woonomgeving is verloederd. De omschakeling van wonen naar meer rendabele
functies zoals kantoren, geschiedt nog steeds ongecontroleerd. Speculatieve leegstand
en braak zijn voor het wonen erg schadelijke voorfasen. Er wordt bovendien zo
weinig opgetreden tegen vervuiling, leegstand, storende reclames, wildparkeren,
gevaarlijk verkeersgedrag en jeugdcriminaliteit. Deze factoren zijn evenwel essentiële
onderdelen van een negatief woonklimaat. De normenvervaging zowel bij de overheid
als bij de bewoners jaagt de meer gegoede burgers weg. In 1980 behoorde 40% van
de burgers tot de hogere en middeninkomenscategorie; in 1990 was hun aandeel
teruggevallen tot 20% (SEMA-studie, 1991).
De meeste Vlamingen behoren tot deze klassen. Zij vluchten Brussel of zullen het
bij een start op de woningmarkt niet kiezen als woonplaats: er is een gebrek aan
betaalbare doorstroomwoningen; de omgeving biedt een onvriendelijk woonklimaat;
het aanbod gaat in tegen het zo lang ingehamerde woonideaal van het huisje en het
tuintje.
Dit is jammer voor Brussel, maar ook voor de jonge Vlamingen, omdat Brussel
als hoofdstad van een tweetalig land en van een multi-cultureel Europa zo'n rijke
mogelijkheden biedt aan confrontatie en verrijking. Het feit dat alhier 25.000
Nederlandstalige hogeschoolstudenten studeren heeft weinig effect op de wederzijdse
beïnvloeding van jongeren en stad. De meesten keren dagelijks terug naar Mama en
Papa en krijgen van thuis uit als student al de cultuur ingelepeld van het risicoloos
terugtrekken in de ‘kokon’ van het voorstedelijk perceel. De potentiële kracht van
de grootstad gaat aan hen voorbij.
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De Jacqmainlaan verbindt oud met nieuw. Het oude staat helaas in de schaduw. (Opname:
Sint-Lukaswerkgemeenschap, augustus 1993)

Voor senioren of voor de vijftigers die een tweede maal bouwen blijven de
negatieve omgevingsfactoren van doorslaggevend belang. Ook zij kiezen
noodgedwongen voor de verkavelingen in randarrondissementen, waar bij een lagere
mobiliteit om gezondheidsredenen de vereenzaming veel sterker dreigt dan in een
stadsmilieu.

Na de diagnose de oplossing a.u.b.!
Zoals alle maatschappelijke verschijnselen hangt ook de woningmarkt met zoveel
beïnvloedende factoren samen dat eenvoudige oplossingen niet werken. Toch vergt
bovenstaand, nogal pessimistisch verhaal een hoopvol einde. Op de vraag welke
elementen het wonen voor Vlamingen in Brussel kunnen bevorderen, bieden volgende
suggesties een begin van antwoord:

- Stop de negatieve imagocampagne tegen Brussel!
Sinds de grote ingrepen in het stadsweefsel van 1958 af zijn, is Brussel door de
publieke opinie zo negatief benaderd dat het internationaal verworden is tot het
symbool van de antistedebouw: ‘the Bruxellisation’. Dit is niet volledig ten onrechte:
het palmares van stedebouwkundige vergissingen en grove vastgoedspeculaties met
schuldige hulp van belangrijke politieke partijen blijft tot op heden groeien. Toch
biedt ‘Arm Brussel’ nog steeds een grote rijkdom aan ruimtelijke en maatschappelijke
structuren die men niet onderkennen wil. Wie de stad thans bezoekt, moet objectief
de vele tekenen van positieve opleving zien. De Brusselse Regering werkt trouwens
hard om de smet van het verleden weg te wassen.
Voor Vlaamse kandidaat-Brusselaars wordt de kritiek nog verzwaard met het
taalargument, dat evenwel steeds minder gaat wegen door de groeiende kennis van
het Nederlands door Franstaligen. Vlamingen blijven echter (voor hoe lang nog?)
taalmeesters en kunnen zich in deze stad die écht Europees is, vlotter bewegen dan
ééntalige Franstaligen.
Een onderdeel van de Brussel-vriendelijkheid vormt een positieve waardering van
het stedelijk wonen tegenover het voorstedelijk model dat ons is ingebakken. Het
delen van territoria, het leren oplossen van conflicten vandien, de nabijheid van
socio-culturele hoogtepunten, de confrontatie met vreemde culturen zijn zoveel
waarden die - voor jongeren vooral - een gevoelige bewustzijnverruiming betekenen.
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Voor zwakkeren past het veilige, homogene, voorstedelijke ‘kokon’ waar ‘my home,
my castle’ is: rustig, opgesloten, voorspelbaar, onveranderd.
Stedelijk leven is verandering, cultuurmenging, confrontatie, experiment. De
meeste jongeren houden aan het leven in Brussel een grote verrijking over. Enkelen
slechts verdragen dit moeilijk en sneuvelen. Veel verontruste ouders, onder invloed
van de permanente anti-Brussel campagne onthouden de grootstad aan hun volwassen
kinderen.

- De woonomgeving moet verbeteren.
De regionalisering heeft in elk van de negentien gemeenten ook Vlaamse schepenen
gebracht. Sommigen onder hen doen voortreffelijk werk ter verbetering van de
omgeving. Ook de Brusselse regering werkt er actiever dan ooit aan en produceerde
op enkele jaren tijd een nieuwe stedebouw - en een nieuwe monumentenwet
(‘ordonnanties’). Op zich hebben wetten nooit radicale veranderingen gebracht, maar
ze brengen wel signalen van een grondig veranderde houding t.a.v. stedebouw. Over
enkele jaren zal Brussel hiervan ongetwijfeld de positieve resultaten zien.

Overal in de Brusselse Vijfhoek zoals hier in de Spaarstraat, worden opnieuw woningen gebouwd ook voor Nederlandstaligen? (Opname: Sint-Lukaswerkgemeenschap, april 1993)
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- Het (ouderwetse) grondbeleid moet zorgen voor betaalbare
doorstroomwoningen en marktregulerend werken.
De notie grondbeleid is in de golf van privatiseringen en individualisering vanaf
1980 op de achtergrond geraakt. Om de (tijdelijk) minder-kapitaalkrachtigen ook
recht op stad te bieden is een economisch-beschermd wonen op voldoende schaal
nodig. 38.000 sociale woningen (8%) moeten minstens tot 160.000 (of 35%)
aangroeien. Dit kan, maar eist een veel efficiënter werkend overheidsapparaat dan
onze actuele gemeentebesturen en parallelle overheden. Maar dat is een ander verhaal!

De uurwerktoren van het Zuidstation van 1952 is afgebroken voor de H.S.T.-terminal. De Zuidertoren
op de achtergrond van de jaren zestig mag blijven. Het verdwijnen van dit herkenningsteken is een
verarming voor het stadsgezicht. (Opname: Sint-Lukaswerkgemeenschap, november 1992)

- Particuliere initiatieven specifiek gericht op wonen van Nederlandstaligen
kunnen alleen maar op kleine schaal.
De v.z.w. Sint-Lukaswerkgemeenschap formuleerde enkele jaren geleden een
gelocaliseerd voorstel voor de bouw van een aanzienlijk aantal doorstroomwoningen
voor jonge Vlamingen over heel Brussel. Op kaart lokaliseerden wij relatief goedkope,
in residentiële buurten gelegen panden en percelen waar door een Nederlandstalige
vastgoedfirma betaalbare woningen in Brussel konden worden aangeboden
(nieuwbouw en vernieuwbouw). De realisatie ervan vergde evenwel een systematische
aanpak met een niet onbelangrijk startkapitaal en grote beheerskwaliteiten. Ook
mocht in de eerste fase de winst niet maximaal worden verrekend om het project
commercieel attractief te maken. Het initiatief is gestrand, omdat de Vlaamse
intelligentsia die zo'n project aankan duidelijk in Belgische en zelfs multinationale
kapitaalgroepen opgenomen is. Eigen Vlaams kapitaal voor vastgoedoperaties bestaat
niet!
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Wel kunnen druppelsgewijs kleine projecten in die richting worden uitgewerkt.
Ook daar primeert echter de winstmaximalisering als motief boven sociale of culturele
bekommernissen. Zo werd voor enkele jaren het complex van de Vlaamse jezuïeten
aan de Schaarbeekse Poort (‘Gesùkerk’) in optie gegeven aan een Vlaams
vastgoedbedrijf. Gelegen in een wijk met 6.000 Vlaamse hogeschoolstudenten,
tegenover het Franse cultureel centrum ‘Botanique’ kon dit een paradepaardje worden
van een zelfbewuste Nederlandstalige aanwezigheid in de hoofdstad. Helaas! Het
project bevat alleen kantoren. ‘Tu quoque, fili mi’!
Ook in de huisvestingssector is te Brussel veel misgegaan, maar de mogelijkheden
die overblijven zijn nog zo eindeloos talrijker. Aan de Nederlandstaligen om deze
waar te maken. In deze bijdrage werden enkele suggesties aangereikt.
Stadsvlucht
je ziet daken
je hoort daken
je ruikt daken
nergens mensen
Gerrit Achterland
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Een podium met toekomst
Frans Puttemans
Wie zich aan de boeiende tocht door de Vlaams-Brusselse podiumwereld van vandaag
waagt, moet er zich al snel rekenschap van geven dat de historische, geografische
en sociologische weefsels van deze oude Brabantse stad een zeer eigenzinnige en
complexe culturele structuur hebben gegenereerd, die in het Westeuropese verband
uniek is.
Maar hoe grillig de moderne geschiedenis het lot van Brussel ook moge hebben
getekend, in zijn ontstaan, zijn opgang en zijn historische dimensie is Brussel van
nature en in wezen een Vlaams-Brabantse pool gebleven, die precies daardoor de
voedingsbodem kon ontwikkelen om een Europees cultureel kruispunt te worden.
En het is op dit Europese kruispunt dat de Vlaamse culturele uitstraling haar
legitieme historische plaats inneemt, waar de Vlaamse culturele identiteit zich
complexloos kan manifesteren, waar een specifieke door Brabant en Brussel gevoede
gamma van podiumkunsten leeft en bloeit.
Het is ook in de spiegel van dit Vlaams-Brusselse podiumgebeuren dat Vlaanderen
ten volle tot het besef moet komen dat Brussel cultureel Vlaanderens waardige en
representatieve hoofdstad kan en wil zijn; trouwens in geen stad binnen onze Vlaamse
Gemeenschap wordt onze moedertaal zo keurig gesproken, geschreven en ‘gespeeld’
als te Brussel.
Deze constatatie is niet zo gratuit als ze op het eerste gezicht wel lijkt: deze keurige
omgang met onze moedertaal is een historisch gegroeid fenomeen dat vandaag als
een logische en consequente proeve van antwoord zou kunnen passen op de actuele
vraag - een omkering tevens van A. Vermeylens gevleugeld woord - ‘hoe blijven we
in Brussel Vlaming, nu wij en de stad zelve Europeërs zijn geworden?’
De Europese uitdaging zal voor Vlaanderen, maar méér nog voor Brussel, een
culturele uitdaging zijn. Daarom moet het voor de Vlaamse Gemeenschap in het
algemeen en voor de Brusselse Vlamingen in het bijzonder een constante zorg zijn
om in de Europese vaart der volkeren onze Vlaamse aanwezigheid, onze culturele
identiteit en onze eigenheid te consolideren en bestendig te herbronnen.
De Europese schaalvergroting is relatief en zal de culturele verhoudingen binnen
haar grenzen kwantitatief niet grondig kunnen wijzigen, m.a.w.: de grotere landen
en taalgebieden hebben geen boodschap aan onze Vlaamse culturele verzuchtingen,
onze kwetsbare identiteit, ons ‘regionaal’ cultureel probleem. Het zijn in de eerste
plaats onze creatieve kunstenaars, onze zangers, onze schrijvers, onze choreografen,
onze componisten, onze dramaturgen... die het Vlaams accent op het Europese palet
zullen moeten aanbrengen en in stand houden, zoals hun roemrijke voorgangers dat
deden.
In deze context heeft de Vlaams-Brusselse podiumwereld een speerpuntrol te
vervullen; de Vlaamse culturele bewustzijnsindustrie moet in Brussel daarom over
de nodige materiële en financiële ruimte kunnen beschikken. Deze noodzakelijke
ruimte moet in de eerste plaats via een bewuste cultuurpolitiek worden aangereikt.
Het is in dit verband verheugend te kunnen constateren dat de huidige
verantwoordelijke Vlaamse
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Senne Rouffaer, nog altijd één van de boegbeelden van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. (Foto:
Leo Van Velzen)

minister zich zeer concreet en met bezieling inzet om de Vlaamse cultuur in zijn stad
te promoten en te sturen, omdat hij bij persoonlijke ervaring weet, welke schat aan
specifieke
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mogelijkheden en authentieke talenten hier aanwezig zijn, die in hun bloei - net als
bepaalde bloemen - ondersteund moeten worden.
In het voortreffelijke werkstuk ‘Een visie op Brussel Theaterstad’ dat door een
werkgroep, die zich zeer bescheiden informeel noemt, maar die in wezen uit de
Vlaamse culturele trekpaarden van het Brusselse gebied is samengesteld, wordt
terecht gewezen op het heterogene culturele karakter van de stad, waarvan het
Vlaamse element het oorspronkelijke is en het Franse element het overheersende.
De spanningen die uit deze constellatie voortvloeiden, hadden en hebben nog steeds
een invloed op het Brusselse artistieke podiumbedrijf: er blijft zich continu een eigen
specifieke Vlaams-Brusselse podiumproduktie ontwikkelen, die zich hardnekkig en
fataal met de stad zelve identificeert. Deze produktie draagt in zich nog steeds het
herkenbare getuigenis van echte en oorspronkelijke aanwezigheid van onvervalste
Vlaams-Brusselse cultuur in onze hoofdstad.
De idee als zou Brussel alleen maar een podium bieden aan wat in Vlaanderen
wordt gecreëerd is niet alleen uiterst eenzijdig, maar ook ten gronde fout: wie Brussel
kent, voelt en ervaart er het stadsgevoel dat én Brabantse én Vlaamse wortels heeft.
En hier moet o.i. een eerste obstakel worden opgeruimd om de culturele wisselwerking
tussen de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse regio beter uit te
bouwen en te intensifiëren.
Een niet te onderschatten probleem in deze wisselwerking is de consequentie van
de nog niet zo oude, maar inmiddels toch achterhaalde politieke visie op Brussel als
de in te dijken ‘olievlek’; daardoor ontwikkelde zich langs de rand van de stad een
gordel van Vlaamse culturele bastions, die de inwoners van dit bedreigde randgebied
cultureel zouden emanciperen en opvangen in centra waar hun een ruim pakket van
Vlaamse podiumprodukties werd gepresenteerd, maar helaas niet de Brusselse...
Dit nieuwe cultuurbeleid doorkruiste op een vrij brutale wijze de oude traditie die
er in zeer brede bevolkingslagen uit de randgemeenten in bestond jaarlijks geregeld
een paar keer naar de Vlaamse Schouwburg te trekken; dit theaterbezoek gebeurde
onveranderlijk met de klassieke en vertrouwde ‘boerentram’, die vanuit Asse, Dilbeek,
Wemmel, Londerzeel, Grimbergen... zijn publiek vlakbij de schouwburg deponeerde;
ook de anekdotes over ‘de laatste tram’ waarmee men huiswaarts keerde gaan zo
langzamerhand uit het collectieve geheugen verdwijnen, net als de tram zelve...
Dit fenomeen heeft - naast tal van andere factoren - beslist enige rol gespeeld in
de neergang van het repertoiretheater in Vlaanderen in het algemeen en in de crisis
van de KVS te Brussel in het bijzonder (135.479 bezoekers nog in het seizoen
1975-1976; 42.214 in 1989-1990).
De teruggang in de participatiegraad van de Vlamingen uit de rand aan het
Brusselse podiumgebeuren is kwantitatief hoe dan ook groter dan aan de Franstalige
zijde, waar de oprichting en de functie van de culturele centra veel minder aanwezig
en aanwijsbaar is.
Is de reeds vermelde crisis in de Brusselse KVS deels terug te voeren tot interne,
lokale en beheersmatige oorzaken, toch is ze tevens een teken des tijds: de overige
repertoire-theaters zoals de KNS te Antwerpen en het NTG - weliswaar in mindere
mate - te Gent delen hetzelfde lot. De belangstelling voor het klassieke toneel blijkt
vooral bij de jongeren af te nemen en te verschuiven naar meer ‘eigentijdse’ en
‘directere’ podiumactiviteiten; deze trend is in Brussel onder impuls van een aantal
jonge en artistiek bevlogen persoonlijkheden sterk voelbaar. Het zoeken naar nieuwe
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‘platforms’ waarbinnen de eigentijdse expressie haar weg vindt, het verkennen van
nieuwe artistieke vormen hebben in een relatief vrij korte tijdspanne het uitzicht van
de Vlaams-Brusselse podiumwereld grondig gewijzigd. Dat zulks het gevolg was
van het werk, de inzet en het talent van jonge mensen hoeft geen betoog; dat het hier
te Brussel ook uitging van jonge, zelfbewuste Vlamingen lijkt dan weer een natuurlijke
en gelukkige compensatie voor het wegdeemsteren van het enige grote Vlaamse
cultuurbolwerk dat de KVS was.
Een Brusselse Vlaming - na een langdurig verblijf van (iets meer dan) vijftien jaar
in een ontwikkelingsland - zou bij zijn terugkeer vrij onbeholpen opkijken, wanneer
hij geconfronteerd zou worden met de Vlaamse culturele affiche van Brussel van
vandaag.
Om hem cultureel te acclimatiseren en te initiëren zou het aan te bevelen zijn dat
Hugo De Greef hem een exemplaar ter inzage gaf van het fraaie boek ‘Humus Vijftien jaar Kaaitheater’, een gloednieuwe uitgave van de Stichting Kunstboek en
Kaaitheater; Hugo zou hem tevens zijn (lichtjes aangepaste) voorwoord kunnen
geciteerd hebben:
‘Het werd een fors boekwerk: 312 pagina's. Dat moest ook, dacht ik, want er is
veel gebeurd in die vijftien jaar, zoveel

Het dansgezelschap Ultima Vez van Wim Vandekeybus; een moment uit de produktie ‘Her body
doesn't fit her soul’.
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‘Erts’, choreografie Anne Teresa De Keersmaeker. (Foto: Herman Sorgeloos)

kunstenaars hebben het beste van zichzelf gegeven, het boek moest daarvan rijkelijk
getuigen. Tegelijk overvalt mij een vrees: is een boek niet teveel een monument?
Het belangrijkste aan een verjaardag zijn niet de jaren die voorbij zijn, maar de jaren
die komen’... (pag. 7)
Het Kaaitheater, gegroeid uit een in 1977 opgezette festivalformule, heeft zich op
zeer korte tijd als een toonaangevend produktie- en kunstencentrum met een
internationale reputatie gereveleerd. Een belangwekkende verdienste van het
Kaaitheater is alleszins dat het - in zijn ongeremde en multimediale aanpak - een
sterke binding van het moderne Vlaamse podiumgebeuren in al zijn facetten met de
internationale tendensen en produkties heeft uitgebouwd. Het bood, met beperkte
middelen, ruimte en vertrouwen aan een aantal artiesten die sedertdien school maakten
en internationale bekendheid verwierven.
Ook in de samenwerking tussen jonge kunstenaars van diverse disciplines en
herkomst wist Kaaitheater opvallende impulsen te geven en originele projecten op
te zetten.
Europees werd deze lijn ook doorgetrokken en ontstonden hechte
samenwerkingsverbanden met een aantal internationale centra, zoals daar zijn: The
Wooster Group (V.S.A.), het Hebbeltheater (Berlijn), Maatschappij Discordia
(Nederland), Theater am Turm (Frankfurt am Main), de Wiener Festwochen, e.a.
Wie het Kaaitheater uit het vak haalt, sleept onvermijdelijk de VZW Schaamte
(fusie in 1988) mee, waarbinnen zich o.m. Jan Decorte (‘Het Trojaanse Paard’), Luc
De Smet (van ‘De Kleine Academie’), Radeis (met Josse De Pauw, Pat van
Hemelrijck, Eric Devolder en Jan De Bruyne), Anne Teresa De Keersmaeker (van
‘Rosas’) en Jan Lauwers (van de Needcompany) hebben ontwikkeld; beide
organisaties voerden een opmerkelijke fusie door die was ingegeven ‘vanuit hun
gemeenschappelijke houding tegenover de hedendaagse theaterontwikkelingen én
vanuit hun complementaire werking’ (H. De Greef).
Ook het BKT (Brussels Kamertoneel), ontstaan in de kelders van de Nationale
Basiliek van Koekelberg, dat vanaf de jaren zestig zeer verdienstelijk werk had
gepresteerd in de context van het Vlaamse culturele leven in Brussel, werd in 1990
door het Kaaitheater opgeslorpt.
Onze Vlaams-Brusselse ontwikkelingshelper is evenwel nog niet aan het eind van
de verrassingen: wanneer hem door Anne Teresa De Keersmaeker en fotograaf
Herman Sorgeloos het knappe ‘Rosas Album’ overhandigd wordt, beseft hij in genen
dele dat hij geconfronteerd wordt met een stuk danscultuur, dat op het internationale
forum een benijdenswaardige plaats verwierf; het Rosas-gezelschap vond trouwens
een nationale erkenning in zijn status als huisgezelschap van de Koninklijke
Muntschouwburg.
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In de stroming van de moderne danscultuur en eveneens met een internationale
roep, beweegt zich het gezelschap Ultima Vez van de Brusselse Vlaming Wim
Vandekeybus, een authentiek choreograaf met bravoure, wiens groep zich vanaf dit
jaar gaat nestelen in de KVS. Onder de nieuwe en bezielende leiding van Franz
Marijnen wil deze eerbiedwaardige oude dame overigens opnieuw een symbool van
de Vlaamse culturele aanwezigheid met niveau in Brussel worden.
Toch is het ook passend en billijk - niet alleen terwille van het gevecht dat voor
het creatieve zelfbehoud werd geleverd, maar in de eerste plaats voor de koppige
artistieke moed waarmee zijn mentors zijn bezield - de sedert dit jaar, op voorstel
van H. Weckx, de Vlaamse Minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden,
erkende Vlaamse organisaties voor Dramatische Kunst op het Brusselse theaterveld
te vermelden. Het is een sprekend bewijs dat het de Vlaamse culturele aanwezigheid
in Brussel goed gaat, wanneer naast de oude bekende KVS ook de gezelschappen
Dito' Dito (Willem Thomas en Guy Dermul), de Parade (Rudi Meulemans en Willem
Carpentier), het Alibi-collectief (Pat Van Hemelrijck) en de reeds geciteerde
Needcompany (Jan Lauwers) werden in de rij van de zogenaamde
decreetgezelschappen opgenomen.
Nieuw in de Brusselse theatercontext is ook de verzelfstandiging van het Vlaamse
kinder- en jeugdtheater ‘Bronks’, het levenswerk van Oda Van Neygen, dat voorlopig
zijn tenten opsloeg in het ook al nieuwe CVA (Centrum voor Amateurskunsten) te
Anderlecht en vanaf het seizoen 1993-94 het podium van het Paleis voor Schone
Kunsten zal bespelen.
In het Paleis voor Schone Kunsten is ook de vzw Paleis actief, die een aantal
Vlaamse culturele manifestaties (o.a. de lunchvoorstellingen en middagen van de
poëzie) organiseert. Bekender en vertrouwder zijn de reeds vroeger geïnstalleerde
Brusselse podia als de Beursschouwburg en de Ancienne Belgique. Na een frisse en
succesvolle start als centrum voor hedendaagse kunsten in de vroege jaren tachtig
zocht de Beursschouwburg een hele tijd naar een tweede artistieke adem en blijkt
die door een programma- en directiewissel nu ook te hebben gevonden; de nieuwe
en multidisciplinaire infrastructuur waarover de Beursschouwburg na de lopende
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verbouwingen zal beschikken zal de verjongde en gedynamiseerde werking van dit
centrum beslist ten goede komen.
Vlak in de buurt staat de oude chansontempel, de Ancienne Belgique, sedert 1979
eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Dit complex, dat eveneens in de steigers
staat, is sedert jaren het trefpunt bij uitstek voor eigentijdse muziek en spektakelgenres.
In afwachting dat de nieuwe accommodatie en de verruimde capaciteit er hun
voltooiing krijgen, zal de Ancienne Belgique, samen met het Kaaitheater - dat
dringend aan ruimtelijke uitbreiding toe was - zijn werking verleggen naar het
Lunatheater aan het Saincteletteplein. Dit unieke en prachtig gelegen, alweer onder
impuls van de Vlaamse Minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden door
de Vlaamse Gemeenschap verworven complex, zal op korte termijn niet enkel een
oplossing bieden voor de verbouwingsproblemen van de geciteerde Brusselse podia
maar tevens een trots en nieuw Vlaams huis worden te Brussel, waar plaats zal

‘De Opdracht’ van H. Müller met Dirk Roofthooft, Bea Rouffart en Dries Wieme; produktie
Kaaitheater. (Foto: Herman Sorgeloos)

‘Radeis wegens ziekte. Theater zonder veel cinema’ met Jan De Bruyne, Josse De Pauw, Dirk Pauwels
en Pat Van Hemelrijck. (Foto Michiel Hendryckx)

zijn voor verdere en diepere integratie van Vlaams podiumwerk in onze hoofdstad.
Tegelijkertijd zal het Lunatheater in Brussel een internationaal trefpunt worden,
het sluitstuk tevens van een nieuw hoofdstuk in de Brusselse podiumgeschiedenis,
het sluitstuk ook van dit exposé, waaruit blijken moge dat Brussel inderdaad een
Vlaams podium met toekomst is.

Plaatselijk nieuws
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Als het donker daalt over deze stad
is het aangeraden in huis te blijven,
en niet te luistren naar de praat van vijven
en zessen aan de parlofoon, dat gat
langswaar ongewensten tóch binnensluipen.
Wie het echter waagt naar buiten te gaan,
en kloek gebouwd is en niet vreest de stuipen
op het lijf te krijgen, blijft liefst niet staan
om vuur te geven voor een sigaret.
Het voetpad is goed maar de straat is beter
als een tegenligger plots last met zijn veter
krijgt. En als ze met twee zijn is er net
één teveel voor een veilige doorgang.
't Geweld wordt voor deze stad teloorgang.
Marcel Coole
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Het rechtsleven
Raoul M. de Puydt
Wat een folkloristische gebeurtenissen toch als we terugdenken aan de zaak Schoep
of het geval Jasson!
Op 19 oktober 1872 deed de boekbinder J.G. Schoep aangifte van de geboorte
van zijn zoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Sint-Jans-Molenbeek. Hij
vroeg dat deze akte in het Nederlands zou gesteld worden. Vermits hem dit geweigerd
werd, keerde vader Schoep onverrichterzake huiswaarts. Er volgde een correctionele
veroordeling wegens niet-aangifte van zijn kind. Het eerste vonnis werd na
incidentrijke debatten in hoger beroep bevestigd. Schoep voorzag zich in Cassatie,
maar zijn advocaat werd zelfs het woord ontnomen en de debatten dienden verdergezet
te worden in de Franse taal.
Maurits Jasson van zijn kant werd van de lijst van de advocaten-stagiairs geschrapt
door de tuchtraad van de Orde van Advocaten, omdat hij het verslag in een ‘pro
deo-zaak’ in de Nederlandse taal had gesteld en zich in deze taal ook voor de
tuchtraad van de Orde wenste te verdedigen, wat ongepast was: ‘il est inadmissible
de se servir d'une langue que tous ne comprennent pas et ne sont pas obligés de
comprendre’. In graad van beroep werd de lat voor die tijd gelijk gelegd en het Hof
van Beroep motiveerde: ‘attendu que nos lois obligent tous les avocats à connaître
le français, mais point à connaître le flamand’. We zijn 31 december 1890. De leden
van de balie hadden zich te schikken naar de feitelijkheid dat de meeste rechters de
taal van de meeste rechtszoekenden niet kenden. Wel kon Mr. Jasson zijn stage aan
de balie te Gent verderzetten en er op het tableau worden ingeschreven.
Dergelijke incidenten bespoedigden de behandeling van de taalwetten van 1873
en 1891 in de Kamer en verantwoordden in hetzelfde jaar 1891 de oprichting van
het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel. Naar aanleiding van het
honderdjarig bestaan van deze achtbare vereniging gaf prof. dr. C. Matheeussen bij
Lannoo/Tielt een merkwaardig boek uit, waar dit verhaal van Vlamingen in de
hoofdstad in de verf werd gezet en waarin de anekdotes en atavismen die tot op heden
leefden, met de sappigheid die deze historicus siert, verhaald worden.

Het Gerechtelijk Wetboek
De spelregels voor het voeren van een proces liggen vast in wat vroeger het wetboek
voor burgerlijk procesrecht heette en in 1970 volledig hervormd werd tot het huidig
gerechtelijk wetboek.
De taal in gerechtszaken werd vastgelegd bij wet van 15 juni 1935.
Oorspronkelijk gold voor het arrondissement Brussel dat het hele arrondissement,
dus het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, op het niveau van de rechtbank
van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel dezelfde taalregeling in
gerechtszaken had. Waar een verweerder van buiten de Brusselse agglomeratie in
het Nederlands kon gedagvaard worden, omzeilde hij door middel van een verzoek
tot taalwijziging - meestal gevraagd op het gezamenlijk verzoek van Nederlands
onkundige advocaten - de taal van de procedure en kon hij de procedure in het Frans
verderzetten voor hetzelfde rechtscollege. De uiterst soepele houding van de Brusselse
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rechtbanken inzake taalwijziging, eigenlijk tegen de wet in, had tot gevolg dat in het
hele arrondissement tussen 1935 en 1970 het aantal processen in 't Frans veel hoger
is geweest dan de werkelijke taalverhoudingen. Aan die situatie is door het
Gerechtelijk Wetboek een einde gesteld. Ten gevolge van een amendement van Leo
Lindemans heeft de wet een onderscheid ingevoerd tussen de Brusselse rechtbank
‘intra muros’ (de Brusselse agglomeratie = 19 gemeenten) en ‘extra muros’ (buiten
de Brusselse agglomeratie = administratief arrondissement Halle-Vilvoorde). Bij een
verweerder van buiten de Brusselse agglomeratie wordt de zaak gebracht voor de
rechtbank zetelend ‘extra muros’, die een Nederlandse procedure volgt en slechts in
die taal het geschil kan beslechten. Een verzending naar een Franstalige rechtbank
is slechts mogelijk onder strikte voorwaarden en is niet mogelijk voor
vennootschappen, die uit hun aard zelf, o.m. door het voeren van publiciteit in beide
landstalen een tweetalig karakter hebben en moeilijk kunnen voorhouden dat ze de
taal van de procedure - in casu het Nederlands - niet voldoende begrijpen om zich
te verdedigen voor de rechtbanken.

Het parket
Het parket of het openbaar ministerie staat borg voor de sociale vrede door middel
van het opsporen en vervolgen van de misdrijven.
Deze repressieve rol van de parketmagistraten vermindert wel zienderogen. Steeds
meer moeten ze de objectieve bestanddelen van het misdrijf gaan onderzoeken en
dienen ervoor te zorgen dat de bewijzen op een regelmatige wijze aan de rechtbank
worden voorgebracht. De maatschappelijke evolutie vereist ook dat aan preventie
gedaan wordt o.m. in het domein van de jeugdcriminaliteit en het druggebruik.
Op 1 januari 1993 beschikte de Belgische magistratuur over een kader van 1962
beroepsmagistraten, waarvan 676 magistraten behoren tot het openbaar ministerie,
waaronder:
- 11 in het Hof van Cassatie (te Brussel)
- 91 in de parketten-generaal (verdeeld over de Hoven van beroep van
Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik)
- 574 in de parketten van eerste aanleg (28 gerechtelijke arrondissementen)
Het parket te Brussel bestaat uit 79 magistraten. De verdeling is als volgt:
- 1 procureur des Konings (F)
- 25 eerste substituten (14 N + 11 F)
- 53 substituten (14 N + 39 F)

Merkwaardig genoeg is van de 11 Franstalige eerste substituten er geen enkele
tweetalig. Van de 39 Franstalige substituten zijn er amper 4 tweetalig d.w.z. dat
nagenoeg 2/3 van het Brussels parket ééntalig Frans is. In het gerechtelijk tweetalig
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, waar nagenoeg elk
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De eerste Nederlandse Raad van Orde van advocaten bij de balie te Brussel zetelt o.l.v. Stafhouder
Hugo van Eecke. (Foto: Filip Frans van Cauwelaert)

dossier Nederlandse stukken kan bevatten, is dit onaanvaardbaar zowel op het gebied
van arbeidsvlotheid binnen het parket als ten overstaan van beklaagde en/of slachtoffer
die op onbegrip stoot.
Ieder jaar worden statistieken gepubliceerd van het aantal nieuwe zaken. De evolutie
sinds twintig jaar toont aan dat dit minimaal korps hiertegen niet is opgewassen.
1971
Nieuwe zaken 113.000

1981
159.000

1991
203.703

1992
220.540

%

+ 41%

+ 81%

+ 95%

100%

De rechtbanken en hoven
Binnen dit bestek heb ik een keuze moeten maken en heb me beperkt tot de rechtbank
van eerste aanleg (niet rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank), het Hof van
Beroep (niet Arbeidshof) en het Hof van Cassatie teneinde een doorsnee te geven
van de drie trappen van het gerechtelijke apparaat (zittende magistratuur) zetelend
te Brussel.
Buiten dit bestek vallen ook de 23 Vredegerechten van het grondgebied van de
19 Brusselse gemeenten, die alle tweetalig zijn alsook de tien vredegerechten van
het arrondissement Halle-Vilvoorde, die ééntalig Nederlands zijn. Alleen kunnen
binnen de Vredegerechten waar de faciliteitengemeenten onder vallen (Kraainem,
St.-Genesius-Rode, Wolvertem) de rechtszoekenden mits strikte voorwaarden vragen
om hun zaak in het Frans behandeld te zien.

A. De rechtbank van eerste aanleg
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft een bezetting van 80 magistraten:
- voorzitter (1 N)
- ondervoorzitters (6 N + 9 F)
- rechters (20 N + 44 F)
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Waar de taalwet voorziet dat minstens één derde van de magistraten tot de
Nederlandse of Franse taalgroep moet behoren, is deze voorwaarde thans vervuld.
Aan de tweede vereiste namelijk dat twee derde van alle magistraten een grondige
kennis van de tweede landstaal (na examen) moet bezitten, wordt reeds sinds vele
jaren niet voldaan, bij gebrek aan tweetalige kandidaten. Ook hier blinken de
Franstaligen uit door onkunde, vermits zij bv. bij de ondervoorzitters slechts 1
tweetalige leveren, terwijl de Nederlandstaligen er nog 4 op de 6 leveren. Ondanks
het feit dat deze oudere
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generatie rechters aan het verdwijnen is stellen we wonderwel vast dat nagenoeg alle
Nederlandstalige rechters officieel tweetalig zijn. Dit heeft twee oorzaken. Sinds
vele jaren worden ééntalige Vlaamse kandidaat-rechters geweerd omwille van hun
ééntaligheid en benoemt men heel wat Franstalige Vlamingen, die uiteraard voldoen
aan deze taalvereisten, maar wellicht niet altijd zo dicht staan bij taal en cultuur van
de burgers, waar ze moeten over oordelen.
Waar officieus het ministerie van justitie een taalkader hanteert om zijn
benoemingen te schragen, is men er biezonder karig met informatie over de
taalverhouding van de rechtszaken en de taal waarin vonnissen uitgesproken worden.
Eerst een algemeen overzicht:
1983
28.108

1990
32.608

1991
34.344

vonnissen
(burgerlijk)

38.431

42.654

41.870

(strafzaken)

7.602

7.329

7.009

nieuwe zaken
(burgerlijk)

Algemeen wordt aangenomen dat één derde van de zaken Nederlands is en twee
derden Frans, behalve in strafzaken en in jeugdzaken.
Dit verschil van nagenoeg 10% is niet normaal en is het gevolg van o.m. de houding
van de verbalisanten (Politie en Rijkswacht), die de ondervraging van de partijen te
Brussel al te gemakkelijk in het Frans ombuigen, taal die hen beter ligt dan de
eigenlijke moedertaal van de ondervraagde. De wetgeving helpt hen hierbij, omdat
de beklaagden, ook al wonen ze in het Vlaamse gewest, de taal van de rechtspleging
in strafzaken vrij mogen kiezen. Deze vrijheid van taalkeuze in de rechtspleging
bestaat niet in burgerlijke zaken, vermits de woonplaats van de partijen of van de
zetel van de vennootschap bepalend is voor de eventuele territoriale
bevoegdheidskeuze. Een derde van de Nederlandstalige strafzaken wordt aldus door
deze laksheid van de wetgever aan de Nederlandse strafrechtspleging onttrokken,
om niet te spreken van het feit dat een groot aantal vreemdelingen, die geen van
beide landstalen kent, door het parket zonder afdoende motivering in de Franse taal
vervolgd worden.

B. Het Hof van Beroep
Het Hof van Beroep te Brussel behandelt de hogere beroepen tegen de vonnissen
uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg en van koophandel, zowel uit
Brussel als uit Leuven en Nijvel. De uitspraken van het Hof van Beroep worden
arresten genoemd. Het korps telt thans 49 magistraten, raadsheren genaamd, waarvan
de pariteit, zijnde 24 N + 24 F + 1, steeds werd gewaarborgd. De taalpariteit is hier
ten volle gerechtvaardigd door de territoriale complexiteit van het rechtsgebied.
Zodra men hieraan raakt, wordt het gehele unitaire rechtsapparaat te Brussel op de
helling gezet. Alhoewel de cijfers hiertoe aanleiding kunnen zijn, zwicht men wijselijk
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om aan deze pariteit te raken, want dan sneuvelt meteen de taalpariteit van het Hof
van Cassatie. Dit gebeurt uiteraard ten koste van de Vlaamse magistraten, die
systematisch op een onwettige manier - als ze ééntalig zijn - zetelen in Franse zaken.
Men mag toch nooit uit het oog verliezen dat er geen tweetalige zaken bestaan en
als een stuk van het dossier in een andere taal is gesteld de officiële vertaling erbij
zit en als een beklaagde of een getuige de taal van de rechtspleging niet verstaat, hij
bijgestaan wordt door een tolk om zijn recht op verdediging volwaardig te waarborgen.
Babeltoestanden bestaan er niet.
1975
2.437

1991
5.883

1992
5.352

1.914

4.004

4.602

nieuwe zaken (straf) 1.284

1.469

1.424

arresten (straf)

1.854

1.914

nieuwe zaken
(burg/hand/fisc)
arresten
(burg/hand/fisc)

1.409

C. Het Hof van Cassatie
Hoewel het Hof van Cassatie geen deel uitmaakt van het gerechtelijk arrondissement
Brussel, omdat het zijn zetel heeft voor heel het land, wil ik toch statistisch gebruik
maken van de aanhangige zaken om aan te tonen dat het pariteitsevenwicht (12 N +
13 F raadsheren) hier behouden blijft ten nadele van de Nederlandstaligen.
Aangezien de bevoegdheid van het Hof van Cassatie zich over heel het land
uitstrekt, is het ook normaal dat we er de 60/40 verhouding in terug vinden.
Voor het gerechtelijk jaar 1978-1979 gevelde arresten:
a) burgerlijke + tuchtzaken

225 N/ 145 F

b) strafzaken

226 N/ 247 F

c) sociale zaken

102 N/ 74 F

d) fiscale zaken

45 N/ 17 F

e) militiezaken

4 N/ 5 F

f) gerechtelijke bijstand

5 N/ 1 F
_____
607 N/ 489 F

Voor het gerechtelijk jaar 1991-1992 gevelde arresten:
a) burgerlijke + tuchtzaken

336 N/ 198 F

b) strafzaken

985 N/ 824 F
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c) sociale zaken

90 N/ 77 F

d) fiscale zaken

56 N/ 86 F

e) militiezaken

40 N/ 19 F

f) gerechtelijke bijstand

38 N/ 37 F
_____
1545 N/1241 F

Dat het aantal strafzaken hoog scoort ligt in het feit dat de beklaagde persoonlijk
en zonder tussenkomst van één van de 16 door KB benoemde advocaten bij het Hof
van Cassatie hun verdediging kunnen laten kennen. Nochtans laat de prijs voor een
beroep op deze advocaten zich merkelijk voelen, wanneer we de verhoging van de
aanvragen tot gerechtelijke/kosteloze
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bijstand noteren. De trend van de taalverhoudingen van eerste aanleg en hoger beroep
zet zich ook tot in het opperste gerechtshof door.
Tot slot kan gesteld worden dat, een paar uitzonderingen niet te na gesproken, de
rechten van de verdediging op taalgebied gewaarborgd worden op alle niveaus van
het gerechtelijk apparaat te Brussel, alhoewel binnen het parket van de Procureur
des Konings te Brussel de toestand er vrij hachelijk uitziet en zeker aanleiding moet
geven op korte termijn tot een opsplitsing en reorganisatie.

De balie
Bij wet van 4 mei 1984 houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het
oog op de oprichting van twee orden van advocaten in het gerechtelijk arrondissement
Brussel werd de unitaire balie te Brussel opgesplitst in twee Orden van Advocaten
bij de balie te Brussel. De Nederlandse Orde bestaat uit de advocaten, die hun kantoor
hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het
arrondissement Halle-Vilvoorde. De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel
bestaat alleen uit de advocaten, die hun kantoor hebben in het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad, vermits de overgangsmaatregel van art. 8 par. 1
van dezelfde wet, die de vrije keuze uiterlijk tien jaar na de inwerkingtreding nog
waarborgde, een opschortende voorwaarde bevatte, die luidde ‘behoudens vroegere
definitieve vastlegging van de grenzen van de gewesten’. Terecht stelde prof. C.
Matheeussen in zijn hierboven aangehaalde boek dan ook dat sinds de biezondere
wet van 12 januari 1989 de grenzen van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest in art.
2 par. 1 sinds 1 januari 1989 zijn vastgelegd, zodat het overgangsregime niet meer
geldt. Zijn waarschuwing dat sinds de eenheid van kantoor is opgegeven, er zal
dienen gewaakt te worden op het behoud van de institutionele eentaligheid van de
in het arrondissement Halle-Vilvoorde gevestigde advocaten blijft dus in elk geval
aan de orde.
Sinds de oprichting van de Nederlandse Orde is het aantal Nederlandstalige
advocaten vrijwel verdubbeld. De Vlaamse vrees dat zij bij verdere federalisering
een minderheid worden, wordt door de feiten zelf de grond ingeboord. De richting
die de balie koos nl. twee orden op te richten, een Franse Orde ‘intra muros’ en een
Nederlandse over de grenzen heen, blijkt de goede geweest te zijn. Moge ze de politici
inspireren om het gehele gerechtelijk apparaat in die richting te laten evolueren.
Hoeveel advocaten zijn er in Brussel?
- Nederlandse Orde: 1.200 (waarvan 220 in het arr. Halle-Vilvoorde)
- Franse Orde: 2.200
- buitenlanders: 400
Het is biezonder interessant te constateren dat de nieuwe advocaten-stagiairs zich
voor 90% vestigen binnen de grenzen van Brussel 19 en dat de jonge advocaten
nagenoeg in gelijk aantal toetreden tot de Franse Orde als tot de Nederlandse Orde,
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die aldus is uitgegroeid, boven Antwerpen, tot de grootste Vlaamse balie van het
land.
Een van de grote realisaties van de Nederlandse Orde naar de burger toe is het
decentraliseren van het Bureau voor consultatie en verdediging (B.C.V.), de
alomgekende ‘pro deo’ bureaus, die thans zetelen op de vredegerechten of OCMW's
van de gemeentes van Halle-Vilvoorde. Buiten de dagelijkse bereikbaarheid tussen
9 en 11 uur op het gerechtsgebouw van het Poelaertplein te Brussel staan de leden
van de balie er bovendien elke namiddag telefonisch ten dienste met ‘telebalie’ voor
het geven van juridische adviezen.
Bij dit alles heeft het Vlaamse Pleitgenootschap een doorslaggevende rol gespeeld.
Het boek van Constant Matheeussen ‘Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de
balie te Brussel 1891-1991’ is er het overduidelijk bewijs van.
ANDERLECHT 1 & 2

Vredegerecht

elke dinsdag van 17 u. tot
18.30 u.

OUDERGEM

Vredegerecht

2e woensdag van 14 u. tot
15 u.

BRUSSEL 8 & 9

Vredegerecht

1e en 3e woensdag van 18
u. tot 19 u.

ELSENE 1 & 2

Vredegerecht

1e en 3e maandag van 12 u.
tot 13 u.

ETTERBEEK

Gemeentehuis

1e en 3e donderdag van 11
u. tot 12 u.

JETTE

Vredegerecht

2e en 4e dinsdag van 9 u.
tot 11 u.

MOLENBEEK

Vredegerecht

elke vrijdag van 10 30 u.
tot 12.30 u.

SCHAARBEEK

Vredegerecht

2e en 4e donderdag van 11
u. tot 12 30 u.

SINT-GILLIS

Vredegerecht

elke dinsdag van 11.30 u.
tot 12.30 u.
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SINT-JOOST

Centrum Verbondstraat
18-20, 1e verd.

elke vrijdag van 16.30 u.
tot 19 u.

UKKEL

Vredegerecht

2e en 4e maandag van 14 u.
tot 15 u.

VORST

Vredegerecht

1e en 3e maandag van 11 u.
tot 12 u.

WOLUWE

Gemeentehuis

1e, 3e en 5e woensdag van
14 u tot 16 u
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De Vlaamse rechtsliteratuur heeft hierbij een niet te onderschatten ondersteuning
geleverd, want de Vlaamse juristen zijn via tijdschriften als het Rechtskundig
Weekblad, het Tijdschrift voor Privaatrecht (T.P.R.), reeksen als de Algemene
Rechtsverzameling (A.P.R.), de Rechtsgids en publikaties door uitgeverijen als
Kluwer, Story-Scientia of Die Keure uitgegroeid tot de eminente vertegenwoordigers
van het juridisch woord, die sinds enkele jaren Franstalige monumenten als De Page
van het juridisch toneel hebben verdrongen.

De gerechtelijke achterstand
Eén der drukkende maatschappelijke fenomenen binnen ons democratisch rechtsbestel
is het fenomeen van de gerechtelijke achterstand.
Het is simplistisch om de volle schuld van het gebeuren in de schoenen te schuiven
van de politici, alhoewel die al jaren weten dat er een tekort is aan personeel en
middelen. De statistieken van de aangroei van strafdossiers zowel als van rechtszaken
van allerlei aard hebben in voldoende mate aangetoond dat er meer magistraten
moeten benoemd worden. Doch het zou al een hele opluchting betekenen bij het
korps, als er geen lange vacaties zouden zijn in de magistratuur. Hoe is het te
verantwoorden dat men geregeld één jaar moet wachten op de benoeming van een
vrederechter en dat het korps van 80 magistraten van de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel op een nagenoeg doorlopende wijze 4 à 5 vacatures telt. Dit is wel de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de politici. Wat ook tot hun uitsluitende
verantwoordelijkheid behoort, is het gebrek aan middelen. Een rechter heeft geen
bureau, moet zelf een computer kopen, moet een beroep doen op zijn eigen wetboeken.
Daarbij komt dat de functie van griffier verwaterd is tot die van typist of loopjongen,
terwijl de rechter iemand naast zich moet hebben, die opzoekingen moet kunnen
doen en dossiers voorbereiden.
Het groot aantal advocaten van zijn kant zorgt ook voor overbelasting en vertraging.
De vroegere summiere en mondelinge procedures worden vervangen door schriftelijke
procedures, die log en zwaar zijn. In principe gaat men alles betwisten. De burger
van zijn kant vraagt zelden naar het advies van zijn advocaat. De advocaat van zijn
kant durft het onvoldoende aan een negatief advies te geven, want de cliënt kiest dan
een andere advocaat. De adviserende taak van de advocaat vooraleer te procederen,
moet geherwaardeerd worden. Ik ben het volledig eens met de mercuriale van
Procureurgeneraal van Brussel A. Van Audenhove, waar hij op 1 september 1992
nl. nog stelde ‘men heeft echter meer en meer de indruk dat de moeilijkheidsgraad
en de spitsvondigheid van de problematiek zo opgedreven wordt dat een gezonde
duidelijkheid uiteindelijk verstrikt geraakt in kunstmatig en gewild of ongewild
opgebouwde hindernissen’. De spitstechnologie om de zaken op de lange baan te
schuiven is misplaatst. Het recht is niet gemaakt om zichzelf te dienen, maar om de
rechtvaardigheid te benaderen en na te streven. Alleen daarmee is de burger gediend.

Besluit
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Buiten het feit dat de opsplitsing van het gerechtelijk arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde zich opdringt, schenkt het gerechtelijk apparaat voor de
Vlamingen in de hoofdstad alle waarborgen die hun toekomen.
De Nederlandse Orde van advocaten kent er sinds haar oprichting een ongekende
opgang en bloei. Dankzij het systeem van de alomtegenwoordige bureaus van
consultatie en verdediging worden ook de rechten van de meest behoeftigen uit onze
maatschappij gewaarborgd.

Brussel
Brussel, gij waart onze stad,
kersten en ketters van binnen,
Ruusbroec en Bloemaerdinne,
leeuwen op al uw tinnen.
Brussel, vergeet gij dat?
Brussel, oud hart, oude stad,
hart van de Nederlanden,
stad van de stokebranden,
Brussel, uw kruit is nat.
Zeg wat gij wilt,
zeg wie gij zijt,
Brussel, het is meer dan tijd!
Brussel, gij zijt onze stad,
laat u niet ringeloren,
treiters en tricoloren,
geef hen de wind van voren.
Brussel, maar durft gij dat?
Brussel, gij wordt onze stad,
straks als de kansen keren,
zijn al uw vreemde heren
met hun geleende veren
weg in hun narrenpak.
Anton van Wilderode
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De bicommunautaire instellingen
Hugo Weckx
Natuurlijk bestaan ze, de Brusselaars. Maar als men even wil diversifiëren, dan wordt
het al wat moeilijker. Het onderscheid tussen Belgische en niet-Belgische Brusselaars
kan vrij eenvoudig gemaakt worden: de eerste groep maakt een goede 70% van de
bevolking uit, terwijl de tweede gegroeid is tot een kleine 30%. Maar wanneer het
erop aankomt om de Nederlandstalige en de Franstalige Brusselaars te onderscheiden
of te tellen, dan staat men voor een onmogelijke opgave. Officieel bestaan zij niet,
de Nederlands- en de Franstalige Brusselaars; officieel zijn er alleen maar Brusselaars.
Het grootste deel ervan praat Frans; een belangrijke minderheid spreekt Nederlands.
Wie wel officieel bestaan, zijn de instellingen, diensten en voorzieningen die zich
door hun organisatie en aanbod richten naar de Vlaamse inwoners van Brussel en
(verre) omgeving. Deze instellingen vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap. Andere instellingen richten zich naar de Franssprekende Brusselaars
en ressorteren derhalve onder de Franse Gemeenschap.
Een derde reeks instellingen en diensten - en dat is het overgrote gedeelte - richten
zich naar alle Brusselaars, Nederlands- zowel als Franstalige. Dat zijn de
bicommunautaire instellingen. Zij ressorteren onder de regelgeving en de bevoegdheid
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en haar uitvoerende macht,
het Verenigd College.
Volledigheidshalve moet ik hier vermelden dat de bovenbedoelde instellingen
zich in de sectoren van de welzijns- en gezondheidssfeer bewegen, en dus niet in de
onderwijs- of de culturele wereld. De openbare instellingen, afhankelijk van Brusselse
gemeenten of OCMW's, behoren per definitie, op grond van de taalwetgeving, tot
de bicommunautaire sector. De privaatrechtelijke instellingen konden in 1989 vrij
kiezen tussen ofwel de monocommunautaire (Vlaams of Frans) ofwel de
bicommunautaire sector. Omdat deze keuze autonoom en in alle vrijheid kon
gebeuren, is het onvermijdelijk dat deze keuze ook in de realiteit wordt beleefd. Dat
betekent dat bijvoorbeeld de bicommunautaire instellingen in rechte en in feite ook
toegankelijk moeten zijn voor de Vlamingen. Zowel inzake beheer, onthaal,
verzorging als personeelsbezetting.
En wanneer de Vlaamse Gemeenschap dan een specifiek beleid inzake welzijnsen gezondheidsinstellingen voor Brussel wil voeren, dan moet zij ervan uitgaan dat
alle bicommunautaire instellingen in het hoofdstedelijk gebied inderdaad op alle
domeinen openstaan voor de Brusselse Vlamingen (want die zijn er, en met velen,
ook al bestaan zij officieel niet...). Van dat reële bicommunautaire karakter, daarvan
zou de Vlaamse Gemeenschap moeten kunnen uitgaan...
In de onderstaande tabel wordt het aantal Vlaamse, Franstalige en bicommunautaire
(Bico) instellingen anno 1989 weergegeven.

-

Vlaams
Medisch-pedagogische 1
instituten

Frans
35

Bico
36

Totaal
72

Diensten
1
voor gezins-

7

21

29
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en
bejaardenzorg
-

Centra voor 1
Maatschappelijk
Werk

7

14

22

-

Prematrimoniale, 3
matrimoniale
en
gezinsconsultatiecentra

14

4

21

-

Rusthuizen

3

99

242

344

-

Centra voor 7
Geestelijke
Gezondheidszorg

19

5

31

-

Diensten
1
voor
Thuisverpleging

0

9

10

-

Ziekenhuizen 2

3

51

56

Totaal

absoluut
relatief
(in%)

19

184

382

585

3,25

31,45

65,30

100

Cijfermatig ziet de toestand er voor de Vlamingen in en rond Brussel niet al te
slecht uit: zij zouden in hun eigen taal terechtkunnen in tenminste 401 instellingen
voor welzijns- en gezondheidszorg (de 19 Vlaamse plus de 382 bicommunautaire).
Uit deze cijfers blijkt ook overduidelijk dat deze bicommunautaire instellingen
onontbeerlijk zijn om de Vlamingen, veel meer nog dan de Franstaligen, aan hun
trekken te laten komen inzake welzijns- en gezondheidszorg in de eigen taal. Dat is
trouwens vanzelfsprekend. De bicommunautaire instellingen worden immers
gesubsidieerd door de federale overheid en/of de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, die op haar beurt een dotatie hiertoe ontvangt van de
nationale regering.
Vermits 60% van alle belastingsgelden uit Vlaanderen afkomstig zijn, bestaat 60%
van de subsidies aan de bicommunautaire instellingen uit Vlaamse gelden. Ook dit
is een reden - of zou een reden moeten zijn - waarom de Vlamingen in hun eigen
taal terecht moeten kunnen in al deze instellingen.
Maar daar wringt, in meerdere gevallen, het schoentje. Men moet maar eens bellen
naar een bicommunautair rusthuis of ziekenhuis. De kans is reëel dat de telefonist(e)
geen of onvoldoende Nederlands kent. Of men moet eens langsgaan aan het onthaal
van een dergelijke instelling. De ‘Je ne comprends pas! Parlez-vous français?’-s, zijn
nog lang niet uit alle vocabularia van de receptionisten geschrapt. Goed, dat zijn
enkel vervelende aspecten, die terecht ergernis opwekken.
Maar wie dan als patiënt in zo'n bicommunautair ziekenhuis belandt, en er geen
Nederlandstalige dokter of verplegende vindt, die is er erg aan toe. Het is in de eigen
taal al zo moeilijk om over de gezondheidsperikelen te praten, om de pijn en de
localisatie ervan juist te kunnen omschrijven. En als men dat dan moet doen in een
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vreemde taal, dan staat men eigenlijk voor een onmogelijke opgave: vanuit de sterke
afhankelijkheidspositie, die de patiënt per definitie ten aanzien van een geneesheer
heeft, kan hij zich geenszins exact uitdrukken in een andere taal dan de zijne. Ook
voor de dokter en de verplegende moet het bijna uitgesloten zijn om de juiste
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diagnose te bepalen en de nodige verzorging te verstrekken op basis van informatie
die zij niet of slechts gedeeltelijk begrijpen. Ik geloof niet dat vandaag nog kan
gebeuren wat in 1958 effectief geschiedde in een Brussels ziekenhuis: toen werd bij
een Vlaamse volksvrouw een nier weggenomen terwijl zij enkel haar slechte tanden
wilde laten trekken...
Het is dus overduidelijk dat om redenen van humanitaire aard de bicommunautaire
instellingen echt bicommunautair moeten zijn of worden, in eerste instantie op het
vlak van het onthalend en zorgenverstrekkend personeel, maar in de tweede plaats
ook op het niveau van de personeelsbezetting en vooral van het beheer. Enkel een
gezond tweetalig beheer zal er bestendig en bewust over waken dat de patiënten
menswaardig en dus in de eigen taal behandeld en verzorgd worden. Er zijn ook
redenen van een andere aard om echt bicommunautair te worden. Er zijn de wettelijke,
tenminste voor de publiekrechtelijke instellingen en diensten waarop de taalwetgeving
van toepassing is. Deze instellingen hadden geen keuze en moesten zich op basis
van de wet tot de bicommunautaire sector bekennen: zij worden immers georganiseerd
door een openbaar bestuur (gemeente, OCMW,...) dat per definitie aandacht moet
besteden aan al zijn ingezetenen. En dat wetshalve moet doen in de taal van de
gebruiker, ook al omdat alle inwoners - ongeacht hun taal - belastingen aan de
gemeente betalen. Op een voor mij onverklaarbare wijze zijn de Brusselse
gemeentebesturen en OCMW's er in de dertig jaar waarin de huidige taalwetgeving
vigeert, nog altijd niet in geslaagd om deze elementaire menselijke, wettelijke en
financiële principes in realiteit om te zetten. Om van deze vaststelling over te gaan
tot een gefundeerd pleidooi voor een gewaarborgde aanwezigheid van Brusselse
Vlamingen in de Brusselse gemeenteraden, schepencolleges, OCMW-raden en
-besturen, is maar een kleine stap: alleen het echt tweetalig beheer betekent een
waarborg voor een gelijke behandeling van alle patiënten. Waarmee ik dus duidelijk
wil stellen dat de staatshervorming haar definitief eindpunt lang niet heeft bereikt.
Op de privaatrechtelijke bicommunautaire instellingen is de taalwetgeving niet
toepasselijk. Toch hebben ook zij alle redenen om zich echt bicommunautair op te
stellen en te gedragen. Er is niet alleen de subsidiëring door de federale overheid
en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en derhalve met gelden die
voor 60% afkomstig zijn uit Vlaanderen. Er is vooral de keuze die zij in 1989 op
volledig autonome en vrije basis gemaakt hebben. Toen zij konden kiezen tussen de
monocommunautaire sector, Vlaams of Frans, en de bicommunautaire sector hebben
zij om wellicht verschillende redenen vrijwillig geopteerd voor een bicommunautair
statuut. Of deze keuze nu ingegeven werd door een betere subsidiëring, door een
soepelere normering of door andere argumenten, het doet er niet toe: zij kozen
bicommunautair en zijn het aan zichzelf en hun keuze verplicht om zich ook
bicommunautair te gedragen: toegankelijk voor iedereen op alle niveaus.
Ik kan best begrijpen dat de toestand moet evolueren, dat de betrokken instellingen,
zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke, de nodige tijd moeten krijgen
om zich aan te passen, om zich te ontwikkelen tot echte bicommunautaire instellingen.
Maar wanneer de openbare besturen er niet in slaagden om de door hen georganiseerde
rust- en ziekenhuizen echt tweetalig te maken in een ‘overgangsperiode’ die nu al
dertig jaar duurt, dan moet tenminste betwijfeld worden of de wil hiertoe wel aanwezig
is. En waar overtuigingskracht en financiële maar vooral humanitaire argumenten
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niet helpen, daar moeten andere middelen aangewend worden, daar moeten financiële
maatregelen worden gebruikt, daar moet aan de subsidiekraan gedraaid worden.
Hetzelfde geldt voor de private bicommunautaire instellingen die, zoals gezegd,
in 1989 vrij voor deze sector hebben gekozen en derhalve de consequenties van hun
keuze hebben aanvaard.
Het beperken of sluiten van de subsidiekraan is evenwel gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Zeker wanneer wij aan Vlaamse zijde in de eerste plaats humanitaire
redenen inroepen om de betrokken instellingen echt bicommunautair te maken, lijkt
het niet voor de hand te liggen om een eerder inhumane daad, namelijk het
verminderen of het weigeren van

Zuster Leontine: palliatieve zorgen St.-Jansziekenhuis, Brussel (Foto: P. Van Den Abeele)
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toelagen, te gebruiken om een volledig humane situatie te bereiken waarin de beide
grote taalgemeenschappen in ons land en in onze hoofdstad volwaardig aan hun
trekken komen. Of moeten wij ‘de vijand’ toch met zijn eigen wapens bestrijden?
Want over de wapens hiertoe beschikken de Brusselse Vlamingen: zij hebben de
macht en de middelen, ook de financiële, om deze toestand grondig te wijzigen. De
bicommunautaire instellingen en diensten ressorteren immers onder de bevoegdheid
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van haar uitvoerende macht
het Verenigd College. Welnu, dit Verenigd College is volledig taalparitair
samengesteld. Het bestaat uit twee Nederlandstalige (de heren J. Chabert en R. Grijp)
en twee Franstalige leden (de heren D. Gosuin en J.L. Thijs) en wordt voorgezeten
door een ‘taalloze’ voorzitter (de heer C. Picqué), die de vergaderingen enkel leidt
maar geen stem- of medebeslissingsrecht heeft. Eveneens met alleen maar
raadgevende stem kunnen een Brussels lid van de Vlaamse regering (de heer H.
Weckx) en van de Franse Gemeenschapsregering (de heer E. Tomas) de vergaderingen
van het Verenigd College bijwonen. Paarsgewijs (telkens één N en één F) zijn de
collegeleden bevoegd voor hetzij de bicommunautaire gezondheidsinstellingen hetzij
de bicommunautaire welzijnsinstellingen en -diensten. Daarenboven werkt het
Verenigd College volgens de principes van de collegialiteit en de consensus: de vier
leden nemen alle beslissingen gemeenschappelijk en ieder van hen staat achter elk
genomen besluit. Ook in de bicommunautaire sector kan Brussel dus niet meer zonder
of tegen de Vlamingen bestuurd of gesubsidieerd worden. Op voorwaarde natuurlijk
dat deze in een geest van bewuste en doelgerichte geleidelijkheid ook efficiënt en
effectief gebruik maken van de hen toegewezen macht en middelen.
Zo lijkt het voor de hand te liggen dat nieuwe erkenningen en subsidiëringen in
de bicommunautaire sector er nooit zouden mogen komen, indien de betrokken
instellingen niet alle waarborgen bieden om echt bicommunautair te zijn en te blijven:
hun beheer moet ook in de feiten taalparitair zijn en hun dienstverlening moet, ook
inzake personeelssamenstelling in de verschillende functies, de toegankelijkheid van
de zorgverstrekking waarborgen in de taal van de patiënt. Met deze minimale eisen
wordt niemand geschaad, de instellingen niet en evenmin de beide grote
gemeenschappen en hun leden: wanneer een nieuwe instelling op basis van deze
criteria geen toegang krijgt tot de bicommunautaire sector, dan kan zij zich wenden
tot hetzij de Vlaamse hetzij de Franse Gemeenschap om daar erkenning en
subsidiëring te bekomen.
Dezelfde richting moet ingeslagen worden met de nu reeds erkende en
gesubsidieerde instellingen: langzaam maar zeker moeten deze aangezet en zelfs
genoodzaakt worden om echt bicommunautair te worden. Indien vriendelijkheid,
overredingskracht en humane argumenten hier niet kunnen toe leiden, dan moeten ultima ratio, zou ik zeggen - de financiële drukkingsmiddelen ingezet worden, dan
moet inderdaad aan de subsidiekraan gedraaid worden.
Deze doelbewuste en misschien wel hard lijkende houding is van wezenlijk belang
voor een humane zorgenverstrekking in de taal van de patiënt; zij is onontbeerlijk
voor de medebepaling van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap voor Brussel
inzake de persoonsgebonden aangelegenheden; zij is medebepalend voor de toekomst
van de dienstverlening inzake welzijns- en gezondheidszorg in het Brussels
Hoofdstedelijk gebied.
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Binnen afzienbare tijd - dat lijkt mij onafwendbaar - zullen de financiële middelen
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ontoereikend worden om de
totaliteit van de bicommunautaire sector te blijven subsidiëren. Haar belangrijkste
bron van inkomsten is immers een dotatie van de federale overheid (2.381,7 miljoen
in 1989) die jaarlijks wordt aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Het
is uitgesloten dat deze dotatie de toename van het aantal bicommunautaire instellingen
en de stijging van hun personeels- en werkingskosten kan blijven opvangen. Op dat
ogenblik zullen een aantal instellingen, en mettertijd wellicht alle privaatrechtelijke,
zich voor een nieuwe keuze gesteld zien: overstappen naar ofwel de Vlaamse ofwel
de Franstalige sector. Op dat ogenblik ook moeten deze instellingen zodanig
geëvolueerd zijn in hun beheer en bestaffing, dat zij even vrij voor de Vlaamse
Gemeenschap als voor de Franstalige kunnen kiezen.
Vandaag zou de Vlaamse Gemeenschap ervan moeten kunnen uitgaan dat haar
leden in en rond de hoofdstad voldoende aan hun trekken komen in de 401
monocommunautaire Vlaamse en bicommunautaire Brusselse instellingen en diensten
voor welzijns- en gezondheidszorg en dat zij derhalve geen inhaaloperatie terzake
moet organiseren en financieren. De waarheid en de realiteit leren evenwel dat de
situatie in zeer veel bicommunautaire instellingen alles behalve rooskleurig is voor
de Vlamingen, die bij voorbeeld - dat blijkt uit een recente studie van de KUL en de
ULB - in 57% van de gevallen naar het Frans moesten overschakelen om zich
verstaanbaar te maken bij het personeel van de algemene ziekenhuizen. Als dat
humane geneeskunde is...
Het wordt dus de hoogste tijd dat de bicommunautaire instellingen inzake
gezondheids- en welzijnszorg echt bicommunautair worden of kleur bekennen en
kiezen voor de ene of de andere gemeenschap. Niet alleen de Vlaamse leden van het
Verenigd College moeten hiervoor instaan, maar ook hun Franstalige collega's die
samen met hen verantwoordelijk zijn voor hoogwaardige en dus ook humane
zorgenverstrekking. En dit laatste betekent ook: in de taal van de per definitie
afhankelijke patiënt.
Op basis van de nieuwe situatie, die uit deze houding zal volgen, moet de Vlaamse
Gemeenschap dan met kennis van zaken uitmaken in welke sectoren zij zal moeten
investeren in Vlaamse instellingen en diensten inzake welzijns- en gezondheidszorg
in het hoofdstedelijk gebied. Dan pas kan zij haar verantwoordelijkheid ten aanzien
van de Vlamingen in Brussel en de rand volledig opnemen. Dan zal zij dat ook moeten
doen.
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Stad van vele gemeenschappen
Arthur Verthé
Een overzicht
Brussel, meer dan duizend jaar oud, is de eeuwen door een kameleon geweest, steeds
op zoek naar een eigen identiteit en naar een politiek en sociaal evenwicht.
Meer dan ooit is Brussel vandaag een stad van vele gemeenschappen.
Men noemt de Brusselaars ‘kiekenfretters’, maar dit verwijst nog naar zijn
burenruzie met Gaasbeek. Nu kan men in Brussel gastronomisch een wereldreis
ondernemen, met zijn horeca uit alle 's Heren landen. Deze horeca-situatie
weerspiegelt de huidige Brusselse realiteit: een stad sui generis, een microkosmos
waar 120 nationaliteiten al of niet op weg zijn naar een versmelting, en indien ja:
wie wordt dan de toonaangevende koningin in de tot bijenkorf omgetoverde stad, àls het ooit tot een geordende bijenkorf komt, en niet een voortdurende panta rei-stad
blijft, waar ieder het hoofd boven water tracht te houden, dansend op een slappe
koord.
We zijn verplicht, bij het begin van deze bijdrage, aan de hand van cijfers een
panoramatische schets te tekenen van de boeiende stad die Brussel is. Men leze
derhalve deze cijfers niet als een 2+2-sommetje, maar men late ze leven en hun
intrigerend en soms verrassend verhaal vertellen, men drome en denke erbij, en men
weze vooral niet ontmoedigd als ze soms uitzichtloos lijken. Men sta er vooral niet
weemoedig van uit het verleden op te staren, niet romantisch, maar men hantere ze
zakelijk, realistisch, kijkend op een werkelijkheid die moet in de hand gehouden
worden. In Brussel van vandaag steekt wellicht het potentieel materiaal voor een
experiment van de nieuwe wereldorde die men soms in hoge regionen hoort poneren.
Bijna 30 t.h. van de Brusselaars zijn buitenlanders, zo leren de ‘koude’ cijfers, die
geen illegalen kennen en die er de recent genaturaliseerden (dank zij de wet-Gol van
1985) niet bij rekenen, hoewel dezen vaak nog met hun wortels - en gevoelens élders zitten.
Om precies te zijn: volgens de laatste ‘koude’ telling, deze van 1991, heeft Brussel
954.045 inwoners, waarvan 271.587 buitenlanders, hetzij 28,6 t.h. ‘Warme’ cijfers
laten ons echter weten dat ongeveer 4 op 10 inwoners van Brussel van buitenlandse
herkomst zijn. Maar we beperken ons verder tot de ‘koude’ cijfers, die meteen
aantonen dat er in Brussel meer buitenlanders wonen dan in de rest van Vlaanderen.
In de bijdrage van Evert Lagrou vinden we reeds cijfermateriaal, we laten dit hier
verder aan het woord.
De bevolking van Brussel neemt sinds einde 1980 voortdurend af:

1980

Belgen
760.264

%
(76%)

Buitenlanders%
239.957
(24%)

Totaal
1.000.221

1991

682.458

(71,4%)

271.587

954.045

(28,6%)

1.000.221 vertegenwoordigt nog 10,14% van de totale bevolking van België,
954.045 nog slechts 9,61%.
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Uit de 120 aanwezige nationaliteiten geven we hierna de in aantal voornaamste
groepen buitenlanders:
- uit de EG-landen
Italië

31.648

Frankrijk

26.742

Spanje

25.367

Griekenland

10.444

Portugal

10.146

Verenigd Koninkrijk

6.753

Duitsland

4.919

Nederland

4.529

Luxemburg

1.561

Ierland

1.144

Denemarken

1.130

totaal:

124.383

- uit niet-EG-landen
Marokko

77.409

Turkije

21.182

Zaïre

6.066

Tunesië

2.895

Joegoslavië

2.862

V.S.A.

2.475

Algerië

2.353

Japan

2.211

Zwitserland

886

Polen

848

andere landen

28.017

totaal:

147.204

Algemeen totaal:

271.587

Het cijferverhaal wordt pikant wanneer we de buitenlandse aanwezigheid vernemen
in elk van de 19 Brusselse gemeenten:

Anderlecht

Belgen
65.760

Vreemdel.
22.124

Totaal
87.884

Oudergem

25.262

3.962

29.224
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Sint-Agatha-Berchem 16.513

1.976

18.489

Brussel

87.332

49.092

136.424

Etterbeek

28.851

10.043

38.894

Evere

25.403

3.826

29.229

Vorst

32.291

14.146

46.437

Ganshoren

18.399

2.023

20.422

Elsene

49.484

23.126

72.610

Jette

33.392

5.031

38.423

Koekelberg

11.717

4.419

16.136

Sint-Jans-Molenbeek 42.226

26.533

68.759

Sint-Gillis

20.276

42.684

Sint-Joost-ten-Node 8.969

12.348

21.317

Schaarbeek

64.064

38.638

102.702

Ukkel

59.679

14.042

73.721

Watermaal-Bosvoorde 21.749

2.818

24.567

Sint-Lambrechts-Woluwe 38.909

9.054

47.963

Sint-Pieters-Woluwe 30.050

8.110

38.160

Totaal

271.587

954.045

22.408

682.458
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Joodse Synagoge in de Regentschapsstraat.

Tot zover het cijfer-verhaal. We hadden graag de numerieke verhouding
Vlamingen-Franstalige landgenoten laten vertellen, doch gezien de Belgische
subnationaliteit niet bestaat, blijft het bij een benaderend aftasten. Het begrip
‘Vlaming’ is bovendien in Brussel een elastisch begrip. Laat het ons houden bij iets
boven de 200.000, zoals blijkt uit het ‘Algemeen Beeld’ dat minister Hugo Weckx
heeft toegelicht.
De cijfers brengen slechts een kader-beeld omtrent de gemeenschappen in Brussel,
namelijk de vele nationaliteiten. Maar de verscheidenheid van talen, rassen en culturen
is nog groter, want het kader kent vaak autonome compartimenten. Denken we bv.
aan de Spaanse Basken of de Turkse Koerden, of de Turken uit het Oosten die hier
hun eigen gemeenschap vormen, los van de overige Turken. Of de Marokkanen die
met de Berbers en de anderen een nog heterogener groep vormen dan de Turken.
Daarbij zijn er vele gemeenschappen die doorheen de nationaliteiten lopen. Er is
het circuit rond de Europese instellingen, de vreemde school- en religieuze
gemeenschappen; er is de gemeenschap van de Marollen, en er zijn de
scheidingslijnen, vaak breuklijnen tussen sociale groepen, tussen politieke,
ideologische en leeftijdsgroepen. Er lopen zelfs scheidingslijnen binnen een zelfde
taalgroep: de Franssprekende Brusselaar, de Waal, de Franssprekende immigrant.
En er zijn de vele belangengroepen, om niet van de kunst-, de folklore- of de
amusementswereld te spreken, boven- of ondergronds. En ga zo maar verder.
Brussel is een bonte mozaïek, waarvan het kleureneffect afhangt van de invalshoek
van de toeschouwer. Een mozaïek is samengesteld uit gewillig materiaal, Brussel
echter is een amalgaam van menselijke schakeringen, betrachtingen en gevoelens.

Een poging tot inzicht

Vlaanderen. Jaargang 42

Er is de rijkdom der verscheidenheid. Maar deze rijkdom wordt gehypothekeerd
wanneer binnen de verscheidenheid tegenstellingen opduiken. En die zijn er legio
in Brussel. Belangen-, taal-, macht- en etnische tegenstellingen. Brussel is geen ark
van Noë, waar alle ‘soorten’ passief het eind van de zondvloed afwachten, maar het
is een ‘eiland in Europa’ waar elke ‘soort’ vaak de eigenheid cultiveert, waar ieder
soms voor eigen rechten opkomt, en waar men een multicultureel etiket op plakt,
zonder vooraf te definiëren wat men precies onder multicultureel verstaat en wat er
mee beoogd wordt. Multiculturalisme is een dubbelzinnig begrip, net als het
ideologisch pluralisme: voor de enen betekent dit het eerbiedigen van de anderen
mét zelfrespect, voor sommigen het verdringen van de eigenheid en opgaan in de
anderen.
Als christenen kunnen we geen mens-negerend zuiver geopolitiek of biologisch
nationalisme aanvaarden. Een territorium bezit echter één - of meerdere - gevestigde
culturele patronen, die met recht eerbied voor zich mogen opeisen vanwege hen die
van buiten komen.
Wie zich in Brussel komt vestigen uit ‘den vreemde’ kan gerust binnen de eigen
leefwereld zijn cultuur behouden. Dit dient zelfs ondersteund te worden om tijdens
het integratieproces vervlakking te voorkomen, zoals we aan de Vlamingen in het
buitenland steeds voorgehouden hebben ‘do integrate but don't deny’, en voor de
Spaanssprekende gebieden ‘integrar sin renegar’. Zonder echter een bruusk assimileren
te eisen - deze verschuiving laten we aan het generatie-proces over - mag wel een
integreren verwacht worden in het geheel van wetten, rechten, gebruiken en
communicatie. Daarom dient de nieuwkomer iets af te weten van de plaatselijke
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Vreemde gezichten in de Beenhouwersstraat.

geschiedenis, aardrijkskunde, wetgeving en taal. Pas onder deze voorwaarden kan
men terecht aan een gemeenschapsleven volwaardig deelnemen.
Uit voorgaande bijdragen moge reeds blijken dat op gebied van pastoraat, onderwijs
en sociaal dienstbetoon een hand uitgestoken wordt naar de vreemdelingen. Dit alles
neemt niet weg dat naast de theoretische en officiële opstelling er spanningsvelden
blijven bestaan in Brussel, die door de veldwerkers, binnen een globale toekomstvisie,
een dag-aan-dag pragmatische opgave betekenen.
Met het oog op de toekomst kunnen we een paar axioma's en ervaringen voorop
stellen.
De ideale maatschappij is er een met zo weinig mogelijk diversiteit, doch de
diversiteit van Brussel is een feit, en feiten zijn sterker dan een lord. Bij het beleid
dient op lange termijn een homogenisering betracht te worden, zij het wellicht in een
gewijzigde toestand. De heterogene maatschappijen zoals Amerika, Canada of
Australië zijn er na decennia en generaties nog niet aan toe. In Brussel hoeft men
dus niet ongeduldig te zijn, hoewel de vergelijking met de geciteerde gebieden niet
helemaal opgaat, gezien men daar - buiten de opzij geschoven autochtonen - met
niets dan inwijkelingen te maken had, terwijl in Brussel overwegende
cultuurgemeenschappen gevestigd zijn.
De antropoloog stelt het ‘feit’ vast dat de reflex van het eerste te zijn op een bepaald
territorium en dit ook te willen verdedigen, een reflex is die hij ook in de natuur
vindt: nieuwkomers moeten zich aanpassen of worden geweerd.
De geschiedenis leert ons de ervaring dat culturen steeds een homogeniteit
betrachten, en dat elke verstoring ervan tot spanningen, zoniet tot conflicten leidt.
Als christenen luisteren we hier, zij het met de evangelische argwaan van de duif
tegenover de slang, naar de boodschap van Paulus die wil dat een universele
broederschap moet betracht worden: dat de liefde derhalve alle conflicten moet pogen
op te vangen op basis van de gelijkwaardigheid van de mensen. Doch ‘feit’
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Russisch-Orthodoxe kerk in de Defrélaan.
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blijft dat de liefde van twee kanten moet komen - en dat dit ook in Brussel niet steeds
het geval is. Er is de soms liefdeloze opdringerigheid van - met gevaar van verdringing
door - bijvoorbeeld de hautaine kaste van eurocraten en multinationals, die door hun
koopkracht de autochtoon uit zijn territorium verdrijven; of er zijn sommige etnische
groepen die doelbewust een ideologisch en fysisch getto uitbouwen en van uit dit
isolement het lokaal patroon prikkelen en de rust verstoren.
De feiten en ervaringen brengen ons terug tot de realiteit van ons vertrekpunt,
namelijk dat Brussel een microkosmos is, waar velen samen naar een evenwicht
moeten zoeken, een langzame wandeling, waar goede wil vaak uitgedaagd wordt
door een voortdurend spanningsveld en sociologische wetmatigheden.
Als ‘eersten ter plaatse’ kunnen we veel problemen opvangen door een onderwijsen economisch beleid. Het onderwijs moet begrip, eerbied en integratie in de hand
werken. Economisch: de ervaring leert dat ‘vreemdelingen’ hun getto verlaten, zodra
ze het economisch beter stellen; het is een psychologische reflex om zich te
distantiëren van het armoedig verleden - voor zover een religieuze binding geen
solidariteit oproept die sterker is dan de sociaal-economische reflexen.

De Vlaamse uitdaging
In zijn bijdrage ‘Een podium met toekomst’ heeft Frans Puttemans gewezen op de
uitdaging waarvoor de Vlamingen zich in Brussel gesteld zien. En bij de aanvang
van deze bijdrage noemden we Brussel een bijenkorf: in hoever kunnen de Vlamingen
er een koninginnerol blijven spelen - in feite zijn er twee korven, een Vlaamse en
een Franse, beide bestookt door vreemden in de bijt.
Tot slot bezinnen we ons over deze uitdaging, met verwijzing naar en samenvatting
van alle gegevens die hoger en in de bijdragen van de andere medewerkers vermeld
worden. Daaruit blijkt hoe de Vlaamse gemeenschap in Brussel politiek, pastoraal
en juridisch beschermd wordt. Cultureel, pedagogisch en sociaal werd de nodige
infrastructuur ter beschikking gesteld, het is aan de Vlamingen deze volwaardig uit
te bouwen.
Een paar honderdduizend Vlamingen wonen in Brussel, bijna driehonderdduizend
komen er dagelijks werken. Leeft in ‘slapend’ Brussel een relatief kleine groep, dan
is de Vlaamse aanwezigheid in het ‘wakkere’ Brussel een vitale inbreng, die sociaal,
cultureel en economisch sterk kan geprofileerd en gevaloriseerd worden.
Als Vlamingen moeten we in Brussel herkenbaar blijven in de onvermijdelijke
invloedssfeer van de europeanisering en internationalisering. Het groeiend aantal
genaturaliseerden van vreemde herkomst, die door hun Franstaligheid eerder toegang
hebben tot de Franse dan tot de Vlaamse cultuur, zal de Vlaamse aanwezigheid in
Brussel verhoudingsgewijze doen afnemen. We hoeven het derhalve in Brussel, de
hoofdstad van Vlaanderen, door onze kwaliteit te halen en te houden, én door de
steun van de hele Vlaamse gemeenschap en haar verantwoordelijken, zowel de
officiële als deze uit de culturele, sociale en economische sectoren.
Met Antwerpen, Zeebrugge en Gent, met Zaventem, Deurne en Oostende, en met
de uitlopers van het wegennet heeft Vlaanderen zijn toegang tot de wereld, maar
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uiteindelijk wordt over het aanwenden van deze internationale infrastructuur nog
altijd grotendeels in Brussel beslist. Vlaanderen heeft Brussel nodig, als toegangspoort
tot de wereld, zoals de Vlamingen in Brussel de rest van Vlaanderen nodig hebben
voor een volwaardig menselijk behoud.
De mogelijkheden zijn er om de Vlaamse identiteit in Brussel te bewaren en eigen
accenten te leggen in de verscheidenheid en het samenspel van een bruisende
maatschappij in beweging, indien we de kansen benutten voor eigen en andermans
verrijking door spontane interactie die in Brussel dynamisch lijkt te zijn.

De negentien gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad vormen het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is 161,78 km2 groot en telde 964.385
inwoners in 1990. Het omvat de gemeenten Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere,
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem,
Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe,
Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde.
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Vlaamse kunst in de metro
Raoul Maria de Puydt
Ook onder de grond van een stad is het leven belangrijk. In het rioolmuseum aan de
Anderlechtse poort doorwaadt men het verleden. De metro is het verkeersmiddel van
de toekomst waarmee dagelijks duizenden van school of werk naar huis trekken en
omgekeerd. Duizenden Brusselaars en pendelaars brengen een vrij groot deel van
hun leven door in deze ondergrondse verbindingsroute zonder rode lichten en
stoptekens, die op 20 september 1976 voor het eerst door koning Boudewijn I in
gebruik werd genomen. Waar de Noord-Zuid verbinding van federaal levensbelang
is, is de metro voor een grootstad in wording een slagader.
Uiteraard was dit fenomeen niet aan bod gekomen, ware het niet dat - uniek in de
annalen van openbare werken - de Brusselse metro een levend museum van moderne
kunst is geworden. In de meer dan vijftig stations is een kunstwerk aangebracht. Elk
van deze kunstenaars heeft naar zijn inspiratie, in zijn stijl en vorm en met eigen
materies een afbeelding neergezet voor de eeuwigheid.
Het is niet de bedoeling om elk van deze kunstwerken te beschrijven. Daarvoor
dient de zopas verschenen 3e uitgave van het door het Gemeentekrediet uitgegeven
boek ‘Kunst in de metro/Brussel’ geraadpleegd te worden. Even wil ik een sfeerbeeld
oproepen, waarbij enkele specifieke stromingen in onze kunst op een rijtje worden
gezet. Hierbij valt op te merken dat de public relations dienst van de MIVB ook
metrowandelingen organiseert om deze metrostations onder deskundige begeleiding
te bezoeken.
Als ik van sfeerschepping spreek denk ik meteen aan het werk van Jan Cox in
station Herrmann-Debroux, aan de panelen van Pol Mara in het station Montgomery
en aan de kleurvelden van Maurice Wyckaert. De val van Troje van Jan Cox is met
zijn ondergaande zon en zijn doodskoppen een protest tegen terreur en oorlog. Met
zes ruitvormige panelen herneemt

Joseph Willaert bezingt het vlakke land in het station Clémenceau.
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De kosmische visie van Frans Minnaert in het station Sint-Guido.

Pol Mara zijn in de publiciteit gedompelde thema's uit het dagelijkse leven. Over
een lengte van 120 m speelt Wyckaert met kleur en ruimte in het station Jacques
Brel. Ook Jan Burssens heeft in het station Zwarte Vijvers voor de metrogangers de
sfeer van weleer willen herscheppen door met blauw-groene kleuren waterglans en
vijvervegetatie voor ogen te brengen.
Octave Landuyt en Frans Minnaert roepen de combinatie tussen mens en natuur
op. Voor de Naamse poort koos Landuyt voor bas-reliëfs in keramiek. Het zijn
poorten, die op de witmarmeren hall zijn aangebracht en de vier levensstadia van de
mens uitbeelden: geboorte, lief hebben, volwassen worden en sterven. Telkens
verwerkt in een samenspel van gezicht, hand en natuurelementen. Frans Minnaert
heeft voor het station St.-Guido, aan de voet van de bloeiende rijksacademie, waarvan
hij de inspirerende directeur is, 42 panelen van tinlegering van 1m20 aangebracht,
waar de kosmische idee, die zijn oeuvre beheerst zijn volle uitdrukkingskracht
terugvindt. Onder de titel Wij leven brengt hij in een samenspel van mens en natuur
een apocalyptische visie op de schepping. Plant en bloem, vogel en mens worden
één in het licht van de cilindrische beweging.
De zestien Icarus-figuren, die Paul van Hoeydonck in het station Graaf van
Vlaanderen ophing vertolken tevens de exploten van de astronauten in de verovering
van de planeten. Om lichteffecten te veroorzaken maakt Vic Gentils geen gebruik
van de hem klassiek geworden assemblagemateria-
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len, maar wendt hij spiegelglas aan, dat in het station Thieffry een trek naar het licht
teweegbrengt. Ook Michel Martens maakt in het station Diamant van de vele reepjes
glas een lichtbron. Camiel van Breedam van zijn kant blijft dichter bij zijn imago.
Het Belgicaplein dat voor de gelegenheid met Boomse baksteen is aangelegd vertoont
enerzijds een constructie in roestkleurig staal, die aan het schip ‘Belgica’ herinnert,
waar de Gerlache de Zuidpoolexpedities mee ondernam, en anderzijds is de
toegangstrap van het station overspannen door zeven in emailverf bedekte bogen,
die de kleuren van de regenboog symboliseren en aldus een pleidooi vormen voor
het behoud van een ongeschonden milieu.
Misschien zijn de beeldhouwers in de minderheid, omdat plastisch gezien kleur in
onderaardse gangen een weldoend effect geeft en de schilders hiervan bij uitstek
gebruik maken. Toch wekken het koperreliëf van Reinhoud (D'Haese) in het
Osseghemstation en het bronzen paard van Rik Poot in het Herrmann-Debroux station
bewondering op.
Het meest monumentale is wellicht het marmeren carrarablok, dat Hilde van
Sumere plaatste in het station Osseghem. Misschien zal geen voorbijganger er stil
blijven staan, vooral als hij de roltrap afgaat, omdat hij te haastig is. Spijtig want het
dynamisch karakter van Driehoek in beweging moet nochtans tot enige meditatie
leiden. De cirkel, als kringloop van het leven, omsluit vier ritmische driehoeken, die
licht en schaduw met elkaar laten afwisselen. De zuiverheid van materiaal en
uitvoering blijven aanspreken. Hiermee zijn we meteen beland bij de abstracte kunst,
o.m. vertegenwoordigd door werken van Gilbert Decock en Luc Peire, die met hun
geometrische vormentaal hun aanwezigheid vertolken. Verrassend voor het oog is
het glasraam, dat Guy Vanden Branden in het Weststation plaatste. Deze muur van
glas fonkelt met zijn veelheid aan kleuren, die zich steeds herhalen in de ruimte van
de stationhall. Constructivisme kan heel aantrekkelijk zijn.

Compositie van Guy Vanden Branden in Weststation.

Dit is ook het geval voor onze naïeven in de schilderkunst. Terwijl Roger Raveel
met zijn ‘Vive la sociale?’ reeds vele jaren aanwezig was in het station Merode, krijgt
hij eindelijk het gezelschap van Joseph Willaert. Het zopas ingehuldigde metrostation
Clemenceau aan de slachthuizen van Anderlecht is als tegenpool van het Brelstation
een prachtig schouwspel geworden. Langs de lengte van beide muren heeft Willaert
36 doeken geschilderd, die een terugblik vormen naar het Vlaamse landelijk leven.
Het boerenhof, de prikkeldraad, de kerktoren, alle ingrediënten van het Vlaamse
polderlandschap zijn er aanwezig. Met de meetkundige preciesheid van zijn penseel
heeft de schilder gedurende twee jaar onafgebroken gewerkt om elke dakpan, en elke
baksteen te onderwerpen aan zijn techniek. Het metrostation Clemenceau getuigt
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van geduld, inspiratie, kunde. Maar hiermee is Vlaanderen ook levend aanwezig in
de ondergrond van onze hoofdstad.

Adressenlijst
Mgr. Luc DE HOVRE
Vlasfabriekstraat 14
1060 BRUSSEL
Raoul Maria DE PUYDT
Ninoofsesteenweg 153
1080 BRUSSEL
Samensteller
Guido FONTEYN
Esseghemstraat 133
1090 BRUSSEL
Julien JUNIUS
Gudrunlaan 34
1860 MEISE
Evert LAGROU
Beatrijslaan 11
1850 GRIMBERGEN
Frans PUTTEMANS
Spaans Hof 7
1850 GRIMBERGEN
Kamiel D'HOOGHE
Beiaardlaan 1
1850 GRIMBERGEN
Arthur VERTHE
Veydtstraat 11
1050 BRUSSEL
Samensteller
Hugo WECKX
Kunstlaan 46 (5de verd.)
1040 BRUSSEL
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Felix De Boeck. Bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1993 (in het Staatsblad van 20 juli 1993 verschenen)
werd onze eredeken, boegbeeld van onze Vlaamse actuele schilders, in de adelstand verheven. Hierbij
willen we hem in naam van het Bestuur van het C.V.K.V. en de redactie van ‘Vlaanderen’ van harte
feliciteren! (Foto: Filip Frans Van Cauwelaert, Dilbeek)
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wij huldigen / wij gedenken
Kunstschilder
Albert Hulstaert 75

Reeds herhaaldelijk in het verleden is het oeuvre van Albert Hulstaert beschreven
en werd de nadruk gelegd op zijn fauvistisch kleurgebruik en op de mythische
beeldtaal. De insekten en vogels vertolken zijn sterke betrokkenheid op het leven.
De vogels pronken, kirren, dreigen of ondergaan gewillig, precies gelijk mensen zich
gedragen. Het flamboyante kleurgebruik, waarin schrilheid en kristalhelderheid het
moeten opnemen tegen dreiging en duisternis, illustreren de eigen gespletenheid,
een polarisatie tussen het keurslijf van de levensdruk en de plicht enerzijds, en de
absolute noodzaak anderzijds, hieruit te ontsnappen en de totale vrijheid te realiseren.
Schilderen wordt hier een voortdurende zelfanalyse, het antwoord op een nooit
ingehouden zelfkritiek. Dit voor wat het olieverven betreft. De aquarellen van Albert
Hulstaert zijn transparant, materieloos en atmosferisch. Welnu, ondanks het vluchtige,
word ik door de aquarellen uitgenodigd om afstand te nemen, tot een geduldig
beschouwen, tot een uitgesponnen nagenieten: polderzichten, het echte Wase
landschap, de Westerschelde, zelfs de wat futuristische koelheid van de Antwerpse
linkeroever worden plots poëtische mijmeringen, vragen om even stil te staan, geven
me de rust van de herkenning. Dan hebben we nog de ‘grotesken’ van Albert Hulstaert.
Het zijn fantasiestukken met aan Bosch, Brueghel, Goya of Ensor herinnerende
figuurtjes die ons een totaal ander aspect tonen. De felle kleuren zijn weg, wat
overblijft zijn wat sombere mengkleuren waarin de tekening, de lijnvoering nu veel
meer aandacht krijgt. Menselijke figuurtjes, vaak slechts maskers, bewegen vloeiend
tussen dieren, bomen en fruit, als verwijzend naar een Aardsparadijselijk bestaan.
Niet zelden voeren spot en sarcasme de boventoon. Grappen en grollen zijn
herkenbaar. Via deze wat sprookjesachtige ver-van-ons-bed wereld, geeft Albert
Hulstaert hier commentaar op ons menszijn, niet in zijn concrete hic et nunc-situatie,
maar in zijn universaliteit ‘das ewig Menschliche’. (Melselebaan 21, 2070
Zwijndrecht)
Louis Hulstaert

Penningmeester-administrator
Adiel van Daele 65
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De heer Adiel Van Daele wordt binnenkort 65 jaar. Van deze gelegenheid willen wij
graag gebruik maken om Adiel te danken voor zijn vele jaren onverdroten inzet.
Zolang ik het mij herinner vervult hij nauwgezet de taak van penningmeester en
administratief beheerder van ons tijdschrift ‘Vlaanderen’. Mede dankzij hem is het
tijdschrift uitgegroeid tot wat het nu is.
Adiel, die werkzaam was in de drukkerij Lannoo, is enkele decennia geleden op
de dienst reeds in contact gekomen met ons tijdschrift. Naast zijn beroepshalve
betrokkenheid heeft hij heelwat ‘vrije’ tijd vrijgemaakt voor het tijdschrift. Al die
jaren doet Adiel dit met volle overgave en totale toewijding. Hij is de ‘stille werker’
op wie men steeds kan rekenen. Dit belangeloos engagement bleef Adiel waarmaken
door de enorme ondersteuning van zijn echtgenote Mariette.
Nu Adiel reeds 5 jaar op ‘rust’ is, heeft hij de laatste jaren nog meer tijd
geïnvesteerd in ons tijdschrift.
Maar naast zijn administratieve zorg en inzet voor ‘Vlaanderen’ is Adiel geboeid
door de wereld van kunst en cultuur. Zijn liefde voor de waarden die het C.V.K.V.
in zijn vaandel draagt, heeft hem sterker verknocht aan zijn C.V.K.V. en tijdschrift
Vlaanderen.
De beheer- en redactieraad hopen van harte dat we nog vele jaren kunnen rekenen
op de accurate inzet van Adiel.
Bedankt,
Werner Vens
LAATSTE NUMMER 1993
Spaar u zelf en ons kosten door onmiddellijke abonnementshernieuwing.
Prijs: Binnenland: 850 fr. - Buitenland: 1.000 fr.
Rekening 712-1102147-19 t.n.v. C.V.K.V., 8700 Tielt.
Vermelden: ‘Herabonnering 1994’.
Geef een abonnement als geschenk en u krijgt een prachtige houtsnede van
Roland De Winter, Wanzele (Lede).
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Poëtisch Bericht
Samenstelling: Fernand Florizoone en Chris Torfs
Zowel C.V.K.V.-leden als abonnees kunnen gedichten ter selectie sturen aan:
Tijdschrift ‘Vlaanderen’, Redactiesecretariaat ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat
6 - 8700 Tielt. Behalve naar de gevestigde namen gaat de aandacht in het bijzonder
naar nieuw en creatief talent. Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift
(tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres.
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.

Kapiteel in Vézelay
Van het plein ontstijgen
de bogen het zwijgen.
't Licht ontbolstert de uren
van de nacht - opgebroken, alleen stuw ik, in steen
gevestigd, de muren.
Een wervelende trens
van lijnen schiet uit de hiel,
wordt waaier van de ziel:
de engel wordt bevrijde mens.
We slapen onder een ster
tot hij van ver
ons met de wijsvinger raakt
en alles wekt en wáákt.
Herman Vanderplaetse

Dichter
niets
dan het glanzende woord
wil ik vangen
vissen de helderheden
graaien naar de wolken
wuiven wil ik
ik wil de woorden
wit wassen
tot ze als levende
druppels
op dit papier
te beven staan
wijzen wil ik

Vlaanderen. Jaargang 42

het allesoverstelpende
licht
Denijs Van Killegem
De oorlog is lang voorbij
De kinderen spelen verstoppertje
In de loopgraven
Hun vaders hangen kogels
Aan gouden kettingen
Als sieraad op hun borst
Grootvaders wenen in stilte
De oude dag: wordt gezegd.
Ina Stabergh

Noordzee
Met verstijfde tanden
klotst je gestadig
tegen mijn polderland aan.
Ik staar uitzichtloos
naar de grauwe meeuwen
die het welvaartsafval
opengereten uit plastieken zakken
verbekken in wind en storm.
Raoul Maria de Puydt

Tweesprong
Als het uur dat verder moet
is aangebroken,
over de grenzen valt
en wegzeilt naar de verte
is ook het uur nabij
dat tussen twee tijden
stil blijft staan,
bij herhaling zich bedenkt.
Dat is het moment
om weg te gaan
en elders aan te komen.
Hannie Rouweler
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Ontmoeting op Tinos
Op wandel tussen keien
over dorre velden
met aan de rand
hun stenen muren,
zag ik een groepje ezels onbewogen
naar de distels turen,
bedachtzaam, ingetogen,
zonder sporen van verwijt.
En in die bruine ogen
zag ik tederheid
die ik, behalve bij een kind
in weinig mensenogen vind.
Goele Van Roy

Pax
Hier rusten wij onder het gras,
door bom en kogel ongestoord,
waar het kanon niet wordt gehoord,
wie gister nog de vijand was
met ons de vrede deelt.
O, moeder die eens zonen baarde,
niet treurig zijn, heb geen verdriet.
Zorg goed voor ons, o, Vlaamse aarde.
Wij die hier slapen stierven niet.
Schoon is de poppie in de weide.
Het is ons bloed dat weder bloemt.
Het is de wonde van ons lijden.
In hare naam staan wij genoemd.
Rode papavers zullen groeien
waar ik mijn jeugdig leven liet.
Mensen der wereld, laat ze bloeien.
O, Vlaams kindje, pluk ze niet.
Leon Meersseman
het heimwee is verlegd
naar velden, waar woorden
gestorven zijn.
de dag staat bol van wachten
tot een trein vertrekt naar
later oord.
verwachtingen splijten: doorkliefd door scherp naar meer
behoud.
toch zingt wéér die vogel!
over het traject vliegen vragen
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als zonnen, lang voor de dag
vandaag.
wanneer zal licht de aarde raken?
Lia Barbiers

Rückschau
De plekken in kaart gebracht. Overgangen.
Pleisterplaatsen. Zelden maar,
mag ik wel zeggen, de grenzen
verlegd.
Vanuit mijn standpunt in de gaten
alsmaar gehouden de straalstroom, naar
engelen speurend. Dagenlang soms
er was géén trek.
En de zee gezien. En het land.
Daartussen de duinpieper gebleven, héél
een leven. Geen ander, geen beter bed
gehad dan helmgras
ontrafeld legerstedeke nu naast holle-bolle
hortensia's van herfst (een aangetaste kamer,
een achtertuin vol beelden, de meeste
meer dood dan levend).
Roger Verkarre
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar: Robert Declerck Verbondssecretaris
C.V.K.V. ‘Ter Hoogserleie’ Hondstraat 6, 8700 Tielt

Ereleden 1993
Het C.V.K.V. vzw geniet van de toepassing van art. 71, p. 1, 4od van het wetboek der
inkomstenbelastingen, waardoor giften van tenminste 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 graag hartelijk
dank aan alle schenkers.
Maurits Baertsoen, Tielt - Bervan Design cv, Tielt - Carl Beuselinck, Kortrijk Etienne Breem, Adinkerke - Maria Caluwe, Berchem - Ivo Ceulemans, Mechelen Jan Coghe, Roeselare - College van Burgemeester en Schepenen, Kuurne - Theo
Coun, Diepenbeek - Felix De Boeck, Drogenbos - Noëlle de Boeck-Vanluyten,
Keerbergen - Robert Declerck, Tielt - Irma De Corte, Antwerpen - Emiel De Deyne,
Grobbendonk - Mark Delrue, Kortrijk - Karel De Ranter, Kieldrecht - J. De Schrijver,
Meise - Familie Renaat Desmet-Vanbrabant, Eppegem - Wim De Wit, Waasmunster
- Willy De With, Antwerpen - Fernand Florizoone, Koksijde - André Goudsmedt,
Tielt - Bert Iven, Mol - Gust Keersmaekers, Duffel - Kortrijkse Fudiciaire nv., Kortrijk
- Philomene Lauwerijssen, Eeklo - Oswald Lecluyse, Zeebrugge - Gentiel Lemey,
Kortrijk - Jean Luc Meulemeester, Sint-Andries - Karel Schotsmans, Stokkem Joseph Seuntjens, Kasterlee - 't Schrijverke, Tielt - Georges Teugels, Lebbeke - Marc
Van Biervliet, Brugge - Roger Vanbrabant, Sint-Truiden - Adiel Van Daele, Tielt Dré Vandaele, Kortrijk - André Vandecasteele, Oostende - Luc Vandenbulcke, Tielt
- G. Vandeputte-Debeurme, Brugge - Jozef Vandromme, Geluwe - Flor Van
Vinckenroye, Hasselt - Henri Van Winckel, Lokeren - Werner Vens, Izegem - Luc
Verbeke, Waregem - Johan Vercruysse, Willebroek - Kan. J. Verheecke, Kortrijk Lodewijk Verslegers, Neeroeteren - Wouter Vlaanderen, Brasschaat - Frida Vleugels,
Leuven - Yolande Wittouck, Kluisbergen - Jan Wouters, Hove - Zusters van Maria,
Pittem.

Belangrijk Bericht
Als V.Z.W. geniet het C.V.K.V. van de toepassing van art. 71 p. 1, 4od van het
Wetboek der Inkomstenbelastingen, waardoor giften van minimaal 1.000 frank
mogen afgetrokken worden van het totaal belastbaar nettoinkomen van de schenker.
Om als aftrekbare gift in aanmerking te komen, moet het bedrag echter ‘geheel
om niet’, m.a.w. bovenop het abonnementsgeld, worden overgemaakt en mag aan
de schenker geen enkel voordeel verstrekt worden.
Daarbij moet duidelijk vermeld worden:
- Gift voor het C.V.K.V.
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-

(natuurlijke personen) geboortedatum en/of nationaal nummer
(rechtspersonen) B.T.W.-nummer

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor elke gift.

Andere giften
Jozef Arnou, Brugge - Raoul Beeuwsaert, Koksijde - M. Caudron, Dendermonde Herman Crommelinck, Zwijndrecht - Maurits De Smedt, Nieuwenrode - Jeanne
Franck, Antwerpen - Rik Hamblok, Lommel - Mgr. Eugeen Laridon, Roeselare Hendrik Musschoot, Brugge - Joris Ostyn, Heule - G. Planckaert-Staessens, Roeselare
- A. Raes-Libeert, Harelbeke - Paul Van den Sijpe, Aalst - Renaat Vander Linden,
Zottegem.
Lijst afgesloten op 1 november 1993.

Nieuwe leden
De Raad van Bestuur van het C.V.K.V. aanvaardde volgende nieuwe leden, die we
hier hartelijk welkom heten in onze grote kunstenaarsfamilie!

Antwerpen
Albert Jos Frank (L), Wilrijk/Antwerpen
Marie Heylen (L), Merksem/Antwerpen
Armand Jacobs (BK/M), Antwerpen
Willy Lauwens (L), Wilrijk/Antwerpen
Armand Lauwers (L), Merksem/Antwerpen
Ludovic Leysen (L), Kasterlee
Christiane Luyten (L), Edegem
Marcel Pira (L), Mortsel
Roger Pottier (D), Antwerpen
Gert Vingerhoets (L), Kapellen
Albert Wiëers (L), Antwerpen

Brabant
P. Schaerlaeken (L), Londerzeel

Limburg
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Germain Janssens (L), Zelem/Halen
Didier Prossler (BK), Lommel

Oost-Vlaanderen
Lutgarde D'Hulster (L/BK), Aalter
Claude Van de Berghe (L), Assenede
Jaak Van Holen (M), Stekene

West-Vlaanderen
Yvonne Dalle (L), Oostende
Raoul Haerens (BK), Zwevezele/Wingene
Ben Houttekiet (BK), Harelbeke
Piet Labian (L), Beernem
Hilde Noël (L/DK), Brugge
Gilbert Swimberghe (BK), Brugge
Etienne-Remi Thienpont (L), Koksijde
Agnes Vermeersch-Dupont (BK), Tielt

Buitenland
Olivier & Els Streich-Cools (BK), Faaborg (Denemarken)
J. Van Delden (L), Appingedam (Nederland)
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In en om de kunst
Felix timmermans
Ik ben een snaar op Uwe harp
Timmermans gaf zijn bundel Adagio op de titelpagina een mottogedichtje mee:
Ik ben een snaar op Uwe harp,
en wacht naar 't roeren van Uw vingren,
om ook mijn klank doorheen 't gerank,
van Uwe symphonie te slingeren.

Al is het beeld niet identiek, toch denkt men hier onwillekeurig aan De Harp van
Sint Franciscus (1932) en aan de eis van Franciscus: ‘Een Minderbroeder mag niets
hebben als zijn harp. Dat is zijn ziel, waarmee hij God gedurig looft’ (p. 257). Maar
reeds in Het Hovenierken Gods (1926) wordt van Franciscus gezegd: ‘Hij is als een
gespannen snaar, als men er tegen tikt, springt ze kapot’ (p. 63). Het beeld van de
harp voor mens, wezen of ziel komt in de handschriften ook voor in een reeks van
een dertigtal titels voor Onze-Lieve-Vrouw, met de aanhef ‘Mijn lief mijn bruid en
mijne moeder’, waaruit een uitvoerig Maria-gedicht zal groeien; daarop volgt: ‘O
Harp waar God zijn schoonste lied op speelt’. De verliefde verteller van Ik zag Cecilia
komen (1938) ‘prevelt [...] een litanie van schoone dingen’ om zijn verering voor
Cecilia uit te spreken, al zijn het ‘maar woorden en galmen’; daarbij noemt hij haar
ook: ‘Gulden harp’ (p. 38); het Adagio-motto stemt echter als beeld volkomen overeen
met wat Cecilia voorleest uit ‘Het Lied van God’ van haar vader: ‘De snaren van uw
harp zijn van ster tot ster gespannen’ (p. 34). Tussen de talloze bladen van het
Timmermans-archief treft ook de notitie: ‘Ik ben een klank in uwe [eerst stond er:
de] symfonie. De dood brengt elke klank op een andere toonladder. Zoo wisselt [?]
door leven en dood uw lied gedurig in schoonheid.’ Veel beelden en gedachten zijn
de dichter bijgebleven tot op het einde van zijn leven... De eerste worp van het
motto-gedicht - de eerste in zoverre de in het Adagio-archief bewaarde handschriften
ons helpen - werd met potlood neergekrabbeld op een blad uit een scheurblok; op
de andere zijde ervan schreef Timmermans een paar notities voor zijn Van
Eyck-novelle Plus est en vous, waaraan hij in juni 1944 werkte, maar ook ‘tijdens
zijn laatste levensdagen’1. Enige duidelijke aanwijzing voor de datering van die eerste
worp is er niet, omdat uit niets blijkt welke van de zijden het eerst werden beschreven.
Maar in de drie Adagio-schriften en in de ‘bloemlezing’ voor zijn vrouw staat dit
kwatrijn telkens voorop; dat het op alle lijsten en in de drie schriften vooraan staat
kán erop wijzen, dat het tot de vroege Adagio-gedichten behoort, d.w.z. dat het nog
dateert van 1944/45.
De eerste worp (voor zover het zeer onduidelijke geschrift te ‘ontcijferen’ is) luidt:
Ik sta gespannen als een snaar
1

J. De Ceulaer, Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947 samengesteld door -, p. 181, en
R. Veremans, Herinneringen aan Felix Timmermans. Antwerpen (1950), illustraties achteraan:
een reproduktie van de ‘roman’-tekst. Reeds in 1927 had Timmermans aan die ‘novelle’
gedacht; zie L. Vercammen, Felix Timmermans, de mens - het werk. Hasselt (1971), p.
212-213.
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en wacht naar 't tokkeln uwer vingern
ik wil mij als een schoonen klank
doorheen uw lied doen slingern.

Boven een snaar schreef hij: harp; boven doorheen stond eerst: in 't lied, maar dat
werd geschrapt en het schrijven ging verder op de volgende (vijfde) regel; boven uw
lied schreef hij
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nog eeuwig [?], ietwat verder: symphonie en onder de laatste regel: in de melodie
laten slingeren. Onzeker is of al die wijzigingen - behalve de doorhaling - meteen
werden aangebracht, maar daarover is geen uitsluitsel te geven. Hoe dan ook, de
gespannen snaar heeft het idee van de harp opgeroepen en al wat de dichter in het
kwatrijn wilde uitdrukken staat er; het beeld is er, ook het rijm en het stukje heeft
reeds de jambische beweging. Maar áf is het niet: vooral de tweede helft zal
bijgeschaafd worden in de twee volgende fasen.
Ook de ‘entourage’ van het kwatrijn vraagt de aandacht. Onder die tekst, gescheiden
door een streepje, volgt:
Ik ben heel donker, en [doorgehaald]
maar als gij mij beroert
zal ik als een lente, als een morgen
van zilver opspringen.

Na weer een streepje:
Ik zit vol vuur en zangen
uw [?] vinger prangen
't is door dit hol verdriet
dat ik het verlossen/schoonen [?] zal

Op die laatste regel staat ook Timmermans' paraaf (ft).
Naar de mogelijke samenhang tussen de drie gescheiden notities kunnen we slechts
gissen: het derde stukje is duidelijk niet samen met de andere geschreven; dat de
dichter de eerste twee ‘samen’ opschreef is trouwens ook niet zeker. Er zijn echter
elementen die een samenhoren laten vermoeden: dat ‘beroeren’ en ‘uw vinger
prangen’ kunnen verband houden met ‘(ik) wacht naar 't tokkeln van uw vingern’.
Misschien was (of werd) het zelfs de bedoeling, een gedicht van drie kwatrijnen te
schrijven: daarop kán wijzen dat alleen boven het eerste een kruisje (+) staat, dat de
andere slechts met een streepje van elkaar zijn gescheiden en dat aan het einde de
paraaf voorkomt. Zo was Timmermans' gewoonte. Duidelijk is in alle geval dat uit
de eerste vier regels het motto-gedicht zal groeien.
Op een uitgescheurd folio-blad, in twee geplooid en langs weerskanten
volgekribbeld, komt op de eerste ‘bladzijde’ onderaan en met een nieuw kruisje
erboven een ‘tweede’ geut van het gedicht voor, nog eens allesbehalve duidelijk in
potlood neergekrabbeld zoals de (weleens onleesbare) rest:
Ik ben een snaar op uwe harp
en wacht naar 't roeren van uw vingern
om mijnen klank, doorheen de baren
van uwe symphonie te laten slingern

Dit staat reeds merkelijk dichter bij de definitieve versie. De snaar is verbonden met
de harp, gespannen is verdwenen, terecht want overbodig; tokkeln werd vervangen
door het vagere roeren, dat herinnert aan beroert in het geciteerde tweede fragmentje.
Door het derde vers loopt nu een tweevoudige beweging, maar het eindigt op een
onbeklemtoonde lettergreep; de baren vervangen hier blijkbaar het lied, maar melodie
is verdwenen, al had dat een gemakkelijk binnenrijm in het volgende vers mogelijk
gemaakt. Tevreden over die laatste twee verzen was de dichter nog niet.
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Op dezelfde bladzijde komen nog drie andere kwatrijnen voor, door een kruisje
duidelijk aangewezen als afzonderlijke stukjes, zonder verband met het motto-gedicht.
Al de andere afschriften (8) in het Adagio-archief zijn duidelijk en net in inkt
overgeschreven, één is getikt; ze hebben de definitieve tekst met zeer geringe
verschillen. Wanneer hij ‘ter gelegenheid van haar naamdag Santa Maria 15o Oogst
1946’ voor zijn vrouw ‘uit Adagio enkele gedichten’ overschrijft met z'n beste pen,
dan is het eerste:
Ik ben een snaar op Uwe harpe,
en wacht naar 't roeren van Uw vingren,
om ook mijn klank doorheen 't gerank
van Uwe Symphonie te slingren.

In deze derde fase - waarmee niet gezegd is dat die er pas in augustus 1946 zou zijn
gekomen - is het derde vers verrijkt met een binnenrijm; het gerank is niet alleen
poëtischer dan de baren, maar accentueert bovendien de tweevoudige beweging van
het vers. In het vierde vers is zowel doen van de eerste redactie als laten van de
tweede weggelaten, misschien om hun overbodigheid; nu is alleszins de actieve
medewerking duidelijk. In het eerste vers staat nu harpe; was die verlenging een
overblijfsel van een wens naar gelijkheid met baren uit de vorige fase? In de
definitieve redactie is die ongelijkheid echter weggewerkt.
Dezelfde tekst - met enig verschil in de leestekens - komt voor in vier andere
net-afschriften. In twee van de drie schriften is de e van harpe doorgehaald, in één
- het jongste - staat harp; daarin komt echter ook de vorm slingeren voor. Inzake
komma's is er heel wat ongelijkheid, maar leestekens waren niet de grote bekommernis
van de dichter. Zo mag als ‘definitieve’ redactie, ietwat afwijkend van de gedrukte,
beschouwd worden:
Ik ben een snaar op Uwe harp
en wacht op 't roeren van Uw vingren,
om ook mijn klank doorheen 't gerank
van Uwe symphonie te slingren.

Dat dit kwatrijn voor Timmermans een bijzondere betekenis heeft gehad, blijkt uit
de plaats die het kreeg in de drie verzamelschriften, in de bloemlezing en in de
uitgave: wat volgt werd daardoor aangekondigd als zijn ‘klank’, dank zij Gods
beroering, zijn aandeel in de grote symfonie. Zo stond het trouwens in ‘Het Lied van
God’ van Cecilia's vader: ‘Wij gelooven soms dat het onze ziel is die zingt, doch als
Gij daar niet waart zou er geen klank uitkomen’ (p. 34).*
Gust Keersmaekers

Anton Van Wilderode 75
Op 25 juni 11. ontving Anton van Wilderode op een plechtige zitting te Antwerpen,
samen met Hubert Lampo en Max Wildiers, de gouden erepenning met oorkonde
vanwege de Vlaamse Raad, waarbij Voorzitter L. Van Velthoven een waardige hulde
bracht aan de dichter. Twee dagen later, op zondag 27 juni, daags voor z'n 75ste
verjaardag, werd Anton van Wilderode gehuldigd door een talrijke schare van
vrienden. In die viering deelde ook zijn tweelingbroer Filemon. Het was een hartelijk
*

Voor de toelating tot reproduktie van de handschriftfragmenten dank ik de erven Timmermans
en de huidige eigenaar Dr. D.J.E. Baestaens.
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vriendenfeest, dat begon in de parochiekerk van Moerbeke-Waas met een
eucharistieviering, met vele vrienden-concelebranten en muzikaal opgeluisterd door
het Gemengd Sint-Ceciliakoor uit Zaffelare. In zijn homilie gaf de dichter Maurits
van Vossole een toepasselijke duiding van de twee lezingen uit het Nieuwe Testament.
De Paulus-tekst (Rom. 8, 8-23) ‘verwijst, in de schepping, naar de eerste vruchten
van de Geest. De bewuste mens, en vooral de kunstenaar,
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Anton van Wilderode in zijn werkkamer.

wil uit de stoffelijke aarde loskomen, niet echter voor zichzelf alleen. Ook de tijd
wil hij te boven komen. Vooral de kunstenaar schept voor zichzelf en voor anderen
eeuwigheidsmomenten in de tijd. En dit stukje aardse eeuwigheid hoeft de hemelse
niet te verdringen, zij kan daarvan de voorsmaak zijn.’ De evangelie-tekst (Luc.
5,1-11), het verhaal van de wonderbare visvangst en de keuze van de eerste leerlingen,
is uiteraard toepasselijk op de priester met de opdracht: ‘voortaan zult gij mensen
vangen’; met filologisch-exegetische scherpzinnigheid interpreteerde de predikant
de opdracht niet als: ‘de mensen vangen in netten of aan de haak slaan, maar mensen
redden, gekapseisde mensen’. ‘De gevierde heeft, als priester en als kunstenaar, dat
woord intuïtief op de juiste wijze begrepen. Hij heeft niemand gestrikt of gehengeld,
maar God weet, hoevelen hij heeft opgevist. En dat niet alleen rechts van de boot
maar ook, en even bijbelvast, links van de boot.’ M. Van Vossole besloot zijn homilie
met woorden, die de aanwezigen uit het hart waren gegrepen: ‘Heer, wij danken U
voor een zo begaafde, vooraanstaande en trouwe priester en vriend. Wij weten dat
hij vaak zelfs bij nacht en ontij is uitgevaren, en op de voorplecht heeft gestaan, om
maar niemand in de steek te laten.’
Het vriendenmaal, waarop aan de jarige een werk van mevr. Denise Van Doorselaer
werd aangeboden, was een feest van de hartelijkheid en de gezelligheid aan ‘de rijke
tafelen van Vlaanderen’. Gust Keersmaekers huldigde de dichter Anton van Wilderode
als de ‘Vergiliaanse’ dichter: ‘Anton van Wilderode behoort tot de nog levende
“vrome zieners die in woorden spreken Apollo waardig”, de “pii vates” van Vergilius,
met de rijke betekenis van de Latijnse pietas: de vrome trouw tegenover de goden,
tegenover het vaderland en tegenover de familie, verwanten naar bloed en geest.
De trouw tegenover God spreekt uit zoveel gedichten van Van Wilderode die vaak
gebeden zijn, met alle hunker, kommer, hoop en blijde verwachting, maar ook het
leed van een mens, en bovenal met de weemoed om al wat is en niet is, nóg niet is
of al geweest is.
Anton van Wilderode is ook trouw aan zijn land, zijn Vlaanderen, waarvan hij
“het lied altijd zal horen”. Al heeft de dichter-reiziger ook heel de oude en een deel
van de overige wereld bezocht, het land van zijn gaan en terugkeer is hem altijd
nabij: het Waasland, het land van de wortelstok.
De Vergiliaanse dichter is tenslotte ook trouw, dankbaardenkend aan ouders,
familie, vrienden, de “weldoeners” in de ruimste zin van het woord. Schaars zijn de
hedendaagse Vlaamse dichters van wie dat kan gezegd worden. Voor Anton van
Wilderode is het een essentieel kenmerk van zijn poëzie. Een heel bijzondere band
met de thuis wordt duidelijk in de talrijke gedichten waarin Anton van Wilderode
zijn kinderjaren herdenkt, zijn jeugd, voor hem een onvolprezen gelukkige tijd.’
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De spreker besloot met: ‘Ten slotte moet ik nog wijzen op zijn rijke taal-macht
en wondere vormbeheersing: tref-zeker en vaak suggestief is zijn woordkeuze, de
beweging van zijn verzen en de zingende klankrijkdom vertolken en verhullen op
meesterlijke wijze de gevoeligheid en de milde weemoed van de dichter; het gedicht
is werkelijk zijn natuurlijke, lijflijke ademhaling. Daar doorheen ontmoet de lezer
de mens Anton van Wilderode.’
Clem De Ridder huldigde de dichter ‘als Vlaming’, die hij zag in de glorieuze rij
van Gezelle, Verriest, Verschaeve. ‘Alleen te weten dat de dichter Anton van
Wilderode een Vlaamsgezinde, een Vlaamsvoelende is, ware voor de flamingant van
grote verheugenis. Maar er is méér: plus est en vous. Albert Westerlinck zaliger heeft
U ooit naar waarheid getekend toen hij zei: “U staat achter elk woord dat U zegt, en
men wéét U staan.” Dàt is het wat de flamingant zo bemoedigt en hem dankbaar
stemt tegenover U: hij weet U inderdaad staan, nl. naast hem, naast de voortrekkers
en het voetvolk, naast moeders van gesneuvelde zonen en de vrouwen van vervolgde
mannen. En ook, als het moet, oog in oog met de voogden, de dynamiteurs, de
weigeraars van amnestie, de woordeters en woordbrekers. Dan worden uw zachte
woorden hoekig en scherp en snijden zij on-Vlaamse gewetens open. Nog vóór de
term gangbaar was, was U al een geëngageerd dichter van formaat.’
Dat flamingantisme is, volgens spreker, ‘niets anders dan een konsekwentie van
zijn levenshouding, die gekenmerkt wordt door o.m. zijn echtheid en zijn trouw.
Echtheid en trouw, wat zijn we arm geworden! In de roes naar de onbestaande totale
oorspronkelijkheid zijn vele van onze literatoren en andere soorten “bekende
Vlamingen” verzand geraakt in een denkwereld die pas gisteren zou begonnen zijn
en alleen met hen, zonder geheugen, zonder wortels, - tenzij dat die “roots” zouden
heten. De nieuwe mens werd geobsedeerd door de onbarmhartigste en
onrechtvaardigste afrekening met zijn verleden, met ouders en volksgemeenschap,
opvoeding en opvoeders, met eigen cultuur en zeden, vaak ook met geloof en Kerk.
En deze mens krijgt dan eerbetoon en ministeriële opdrachten en zijn facie is niet
meer weg te denken van het autonoom Vlaamse televisiescherm, want... deze nieuwe
mens bezit het waarmerk van de on-trouw. In deze wilde stroming staat de mens, de
priester en de dichter Coupé-Van Wilderode als een rots van echtheid en trouw, als
een niet bange belijder en verdediger van waarden en waarheden, in de literatuur, in
het onderwijs, in de christengemeenschap, in het leven.’
Van het dankwoord van Anton van Wilderode zullen velen dit getuigenis
onthouden: ‘Anderen moeten over mijn werk als priester en als poëet oordelen, maar
ik zou daaromtrent toch iets willen zeggen. Ik weet heel goed dat ik door sommigen
niet, of niet juist, word beoordeeld (ingeschat) ten gevolge van partijdigheid, onbegrip,
kwaadwilligheid, polarisatie en napraterij. De redenen?
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1. Katholiek durft zich niemand nog openlijk belijden, en Rooms-katholiek zeker
niet, behalve RK in kruiswoordraadsels en in Het Katholiek Nieuwsblad, in
Nederland, al haast ik mij te zeggen dat Nederland voor mij geen norm is.
Desnoods is ‘christelijk’ nog even toegelaten als een passe-partout of loper. Uit
mijn status leidt men af wie ik ben én wat ik denk. In dit land zijn radio en
televisie tegen ons, n'en déplaise pater Staf Nimmegeers.
Vlaams (nationaal) mag ook niet meer, behalve elders in Europa en in de wereld.
Men mag wel alles zijn: extreem links, internationalist, anarchist, homofiel,
aidsslachtoffer..., en dat wordt nooit in besprekingen of recensies als afwijkingen
vermeld.
2. Ik heb (te) veel geschreven, vooral gelegenheidspoëzie (dienstbare ja) en dat
mogen sommigen wél, anderen niet (de gelegenheid maakt de dichter!). Ik heb
toch vragen: is er àndere dan gelegenheidspoëzie? Vergilius, Horatius, Goethe,
Gezelle, maar ook Neruda en Claus! En vooral: men moet die gelegenheidsverzen
eerst lezen en daarna (be-)oordelen, eventueel veroordelen. En niet vooraf! Ik
heb wel veel geschreven maar lang niet alles gepubliceerd of aan het licht
gebracht (noch zelfs bewaard).
3. en vooral dat: ik heb mijn naam verbonden aan een aantal manifestaties en
akties die niet direkt conform waren met de voorgesorteerde en voorgekauwde
opinies (ut minus sapiens dico!).
Bijvoorbeeld:
- de IJzerbedevaarten (25 keren!). Ik zou mij zeer verplicht gevoelen indien
iemand mij één enkele ‘fascistoïede’ tekst kon aanwijzen!
- amnestie, in de overtuiging overigens dat die er nooit komt in dit koninkrijk!
- voor het klassiek onderwijs en tegen de eenheidsschool!
- voor de geografische begrenzing van Brussel (al in 1976, 17 jaar geleden, samen
met Boon, Gijsen, Rosseels, Westerlinck en Walschap).’
En de dichter besloot zijn dankwoord met de overweging: ‘Ik onderschrijf de strofe
die Jan van Nijlen in 1957 - hij was toen bijna 75 - schreef:
Ik merk het telkens als ik schrijven ga:
mijn handen zijn die van een oude man.
Ik neem het aan, dit lot van alleman,
maar weemoed en verlangen blijven na.’

Als herinnering aan de heuglijke dag en de heuglijke viering heeft de redactie van
Vlaanderen gemeend, de lezers met dit verslag van dienst te zijn. Het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond feliciteert op deze wijze zijn ere-deken, Anton van
Wilderode en wenst hem nog menig zalig ‘najaar in Vlaanderen’.
Gust Keersmaekers

Uit de ongepubliceerde kwatrijnen van Anton van Wilderode
Damals 1
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De geur van vroegertijd, een vleug latijn
bereikte mij. Het deed me bijna pijn
na al de jaren dat ik elders thuiswas
niet in die klas meer thuis te mogen zijn.

Damals 2
De stem die ik ternauwernood vernam
alsof zij uit een ander tijdperk kwam
vervoerde weerloos mij naar een verleden
waarin de wortel zit waaruit ik stam.

Damals 3
Dit is de weide, weet ik, hier de dreef
waar ik mijn eerste knapenverzen schreef,
de wetering waarlangs ik liep te dromen
en in mijn eigen wereld achterbleef.

Damals 8
Polk
Een bergplaats in het hooi. Onder de binten
lagen de appelen niet om te vinden
voor wie de plek niet kende, een regaal
voor de beproeving van de vroege winter.

Damals 9
De geur van sinaasappelen en marsepein
hangt in de kamer waar we kinderen zijn
en op een vreemde morgen vreemdelingen
die niet, en nooit, volwassen zullen zijn.

Tongerlo 1
Boven de psalmen uit hoor ik de rauwe
regengeluiden van de kloosterpauwen,
een hees herhaalde wanroep in de dag
en voorbericht van plotselinge koude.
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Tongerlo 2
De grote binnenhof, de kloostergaarde
ligt omgewoeld, werd niets dan enkel aarde
waaruit het gras verdween en elke boom
met de verblijdenis van zijn geblaarte.

Tongerlo 3
Wanneer ik van hier wegga laat ik zachte
herinneringen in mijn voetspoor achter,
gregoriaans en gras en lange dreven
bladstil geworden voor de zomernachten.

Reis 1
Nu lopen door de parken van het zuiden.
De kinderen tot in de voornacht buiten
met danspassen en blijde vogelstemmen.
Hier zwijgt de mist als melk tegen de ruiten.

Reis 2
Ik ga niet verder weg dan ik al ben
noch naar een landstreek die ik beter ken
dan waar ik al mijn jaren ben gebleven
en zonder weg te willen toch niet wen.

Uit het raam 3
Mijn zwaluw werpt een inktspat op het puur
gespannen zeil van onbevlekt azuur
die zij met arabesken uit laat vloeien
tot aan haar nestbalk boven in de schuur.

Wit
Alles was wit toen: tortels op het dak,
de kersebloesem blinkend aan zijn tak,
de ongedaanten van gewassen hemden
getergde draken als de wind opstak.

Verleden tijd 1
Ik hoor de jonge stemmen uit de klas
waar ik in betere tijden leraar was
dezelfde namen zeggen en herhalen
uit boeken die ik met hun vaders las.

Weimar 1993
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Ten tijde van Goethe was Weimar de hoofdstad van een hertogdom en telde ongeveer
zesduizend inwoners. Het heeft er nu tienmaal meer en is een provinciestad, maar
een dan met een zeer actief cultureel leven, grotelijks maar niet alleen bepaald door
het grootse verleden dat Weimar het cliché van ‘Athene van het Noorden’ bezorgde,
door de Franse schrijfster Madame de Staël doorgestuurd. Weimar is een
aantrekkelijke, nog rustige stad, ze heeft weinig geleden van de oorlog, vrijwel geen
industrie noch hoogbouw. Louter architectonisch gezien is het een ietwat ordeloze
stad, waarvan de vele gebouwen vooral interessant zijn minder door hun architectuur
dan door de geschiedenis die eraan vast is en door de inhoud die hen leefbaar houdt.
Een goed uitgangspunt om de stad te verkennen is het kleine Liszt-hotel in de
gelijknamige straat, te midden van een stille wijk. Het is maar een wandelpas naar
het Frauenplan waar zich het Goethe-museum bevindt, voorbij het plein waar het
gedenkteken voor Wieland prijkt, de beschermeling van hertogin Amalia, de
filosoferende dichter die hier o.m zijn Oberon schreef waaruit Weber in zijn ouverture
met een hoornroep de feeën deed openfladderen.
Op een zomerdag van het jaar 1775 stapte uit de koets van Frankfurt de jonge
Johann Goethe, aangezocht door de zoon van Amalia, hertog Carl-August die hem
als raadsman wil aanwerven en hem het huis ter beschikking stelt dat nu, zopas
volledig gerestaureerd, het Goethe-museum bergt. Het ruime gebouw is prachtig
ingericht en men kan er van zaal tot zaal het leven en het werk van de veelbegaafde
volgen: de dichter en de vorser, de reiziger en de acteur, de ambtenaar en de...
minnaar.
Men heeft wel een paar uren nodig en we gaan na dit vermoeiend bezoek even
rusten bij een drankje in het stamlokaal van de dichter, de belendende Zum weiszen
Schwann die altijd ‘de vleugels openhield’, voor de gasten van Goethe.
Maar liever dan in zijn grote huis vertoefde Goethe in zijn Gartenhaus, het
tuinhuisje in het park aan de Ilmrivier, hem door de hertog geschonken, waar hij een
meer persoonlijk leven kon leiden en genieten.
We gaan het opzoeken langs de Marktplatz. In een van de mooiste huizen van
Weimar dat uitgeeft op dit plein overleed de schilder Lucas Cranach de Oudere. Het
pas opgeknapte Hotel Elephant op een hoek, is het decor voor de ironisch getinte
roman van Thomas Mann Lotte in Weimar. Wat verder lezen we op een muur:

Goethe's Gartenhaus.
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Hier stand das Haus in dem Johann Seb. Bach
von 1708-1717 wohnte. Hier werden geboren
Friedemann Bach am 17. Nov. 1710,
Philipp Emanuel Bach am 8. März 1714.

Tijdens zijn jaren als hofmusicus in Weimar heeft Bach tal van kantaten en
orgelmuziek gecomponeerd. Toen hij zich zonder toelating een slippertje naar Dresden
veroorloofde plaatste hertog Wilhelm hem in huisarrest. Hij gebruikte die tijd om
dat juweeltje samen te stellen, Das Orgelbüchlein, korte koraalstukjes waarin men
ook met de klank het hele leven Christi kan volgen, van het kerstlied ‘Nun kommt
der Heiden Heiland’ tot de Verrijzeniszang ‘Christ ist erstanden’.
We komen aan de zogedoopte Platz der Demokratie. Rechts zien we de
Liszt-hogeschool voor muziek, links de Nationalbibliotheek waarin het Goethe-Archiv,
het Schiller-Archiv en nog vele andere zijn opgeborgen. Maar vooraleer enig boek
te raadplegen blikken we naar het hoge decoratieve gewelf van de prachtige
rococo-zaal in het midden.

In het park aan de Ilm
Goethe's Gartenhaus staat aan de overkant van de Ilm, geborgen in het groen van het
uitgestrekte park. Hier liet hij zich de ‘Vogeln was vorsingen’ maar zong hen ook
heel wat na. Hier ontmoette hij de oudere gehuwde barones Charlotte von Stein aan
wie hij toegaf ‘Kanntest jeden Zug in meinem Wesen’ en voor wie hij menige strofe
schreef. Zijn hartstochtelijkste gedicht voor haar is wel Rastlose Liebe. Schubert
componeerde er een even hartstochtelijk lied op, en ving de afwisselende metra op
in een doorlopende ‘rastlose’ arpeggio-beweging. Na de Italiaanse reis moest Charlotte
het bed ruimen voor het bloemenmeisje Christiane Vulpius, op wiens rug Goethe
het ritme van menig vers telde. Want de strofe met ‘des Hexameters Masz leise mit
fingernder Hand Ihr auf den Rücken gezählt’ slaat niet zozeer op de Romeinse
Faustina, want de Römische Elegien zijn na de thuiskomst geschreven.
Het Gartenhäuschen is nogal ruim, het heeft een verdieping en is volgestouwd met
allerlei gerief van en herinneringen aan Goethe. Men ziet er zijn toeklapbed, zijn
clavecimbel, zijn keukenraad, het biezenmandje dat hij meenam om de geplukte
planten te bergen. Voor het venster: de staander en de zitkruk want Goethe schreef
graag rechtstaande. Verder zijn er kopieen van antieke en andere kunstwerken in
Rome gezien.

De Jachthut waar Goethe zijn gedicht ‘Über allen Gipfeln ist Ruh’ schreef.
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Goethe in 1828. Schilderij naar J. Stieler v.F. Düsch.

We kochten een mooie perkamenten facsimile met het handschrift van het gedicht
An den Mond dat Goethe hier tijdens een heldere zomernacht werd ingegeven.
Aan de rand van het Ilm-park bereiken we het door een kleurige bloementuin
omgeven huis van Liszt; een van de vele huizen in Weimar die tot museum zijn
ingericht en waarvan het niet gespreide bezoek licht tot oververzadiging kan leiden.
Men kan hier tal van documenten, brieven, partituren bekijken, ook van Wagner,
Berlioz en andere belangrijke musici die in Weimar te gast waren. De vleugel staat
er waarop Liszt speelde, de tafel waar hij componeerde (hier ontstond o.m. de
beroemde Sonate in B klein) en het bed waarop hij rustte. Het bezoek wordt begeleid
met de tonen van de tweede Hongaarse rapsodie. Men had beter kunnen kiezen.
Op de Herderplatz staat het gedenkteken voor de veelzijdige humanist van die
naam. Goethe had hem in Straatsburg ontmoet, lokte hem naar Weimar waar Herder
tot hofintendant werd benoemd en waar hij verder werkte, ook aan zijn verzameling
volksliederen die als titel kreeg Stimmen der Völker. Op zijn standbeeld keert Herder
de rug naar de kerk - waar hij, volgens de gelovigen, veel te lange preken opdiende.
In dit overigens bescheiden kerkgebouw staat een kostbare triptiek van Lucas Cranach
de Oudere, voltooid door zijn zoon. Het schilderij steekt boordevol symbolen, vooral
met reformatorische betekenis. Op het middenpaneel heeft de schilder zichzelf
voorgesteld, tussen Johannes de Doper die naast de Gekruisigde staat en Luther die
de bijbel in de hand houdt. Op zijn hoofd spuit een bloedstraal.
De Rittergasse leidt naar het Wittumspalais waar hertogin Anna Amalia haar
hofhouding had. De eerste zaal die men binnentreedt is de ‘Tafelrundezimmer’ waar
Amalia iedere vrijdag de grote geesten van de tijd samenbracht ter discussie (vgl. de
‘Mardis’ van Mallarmé), Wieland, Goethe, Herder, Schiller en anderen. De fijn
gemeubileerde salons in het groen, het blauw, het rood, de muziekkamer met haar
drie instrumenten, de schilderkamer, de bibliotheken getuigen van de hoge talentrijke
begaafdheid voor deze verlichte geest.
De met platanen afgezoomde Schillerstrasze is de mooiste dreef van Weimar. Het
gerestaureerde Schillerhuis met een fraaie, okerkleurige gevel is - alweer eens - tot
museum ingericht. In de kamer waar Schiller zijn Wallenstein voltooide en aan zijn
Maria Stuart werkte staat een pianoforte en een strijkinstrument. Men kan er zijn
brieven lezen met het rustig geschrift. Er zijn er aan Goethe gericht, de man die
volgens Schillers eigen bekentenis zijn gedachten in beweging bracht en zijn
dierbaarste vriend werd. Na een korte breuk volgde een
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blijvende verzoening, en nu staan ze naast elkaar hand in hand op het monument
voor het Nationaltheater waar niet alleen hun werken maar ook stukken van moderne
auteurs worden opgevoerd.
We hebben wat rust verdiend en gaan een koffie drinken in het Goethe-café - een
naam die men niet kan ontwijken in Weimar - Wielandstrasze 4. Op de drankkaart
is met een fraaie letter een gedicht opgetekend, het Ginkgo Biloba dat Goethe in
Heidelberg opstelde in de gelukkige tijd dat hij in het Schloss met Marianne von
Willemer stoeide. Het tweeledig blad van de boom, die er nog altijd bloeit, wees de
dichter op de tweeslachtigheid van zijn temperament:
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
dasz ich eins und doppelt bin...

We keren naar het hotel terug langs de Humboldstrasze om het huis te zien waarvan
de inrichting en de gevel ontworpen werden door onze Henry Van de Velde die vele
jaren in Weimar (1902-1917) de toonaangevende architect was. Het huis is voorlopig
niet toegankelijk en het archief van Nietzsche die hier gewoond heeft en in Weimar
gestorven is, werd naar de Zentralbibliothek overgebracht.

Uit een Goethe-itinerarium
De weg van Weimar naar Ilmenau voert ons door het mooiste deel van Thüringen,
‘das grüne Herz Deutschlands’. Glooiende valleien, beboste zones, gele
koolzaadvelden omrand door purperen malva-bedden, geen agressieve bergen met
stekelige toppen, een landschap op mensenmaat. Vergelijkingen lopen mank maar
men zou dit het Duitse Toscane kunnen noemen, maar cypressen zijn hier niet te
zien.
Goethe trok vaak naar het door hem geliefde stadje Ilmenau waaraan hij een lang
gedicht heeft gewijd (Anmutig Tal! du immergrüner Hain). Maar we willen verder
naar de bergstreek waardoor de Rennsteig kronkelt, een van de mooiste
‘Wanderwegen’ in Europa, aangeduid met de letter R. We laten de wagen staan bij
de Gabelbach, aan de voet van de Kickelhahn (890 m). Vele jaren geleden was het
mijn wens geweest in de sporen van Petrarca ook eens de Mont Ventoux op te
klimmen, een tocht die de levensinzichten van de dichter had gewijzigd. Het werd
voor mij een mislukking. De Kickelhahn is niet half zo hoog maar het is een bijna
twee uur durende voettocht langs steile mospaden. Samen met drie reisgenoten zijn
we bovenop geraakt tot aan de beroemde Jagerhut waarin Goethe soms de nacht
doorbracht en waar hij tijdens een stille zomeravond van 1780 op de houten muur
met een potlood het gedicht grifte: Über allen Gipfeln ist Ruh',... Tussen de hoge

Het rococo-kasteeltje in Dornburg.
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loofbomen die de hut omringen ontwaart men de Thüringse bergketen. Men zwijgt,
zoals de vogels van het gedichtje.
Meer dan vijftig jaar later, in de zomer van 1831, keerde de stokoude dichter nog
eens naar de plaats terug. Het verhaal is geen verdichting want de ambtenaar Mahr
die Goethe vergezelde heeft het opgeschreven. De dichter herzag de verzen die nog
steeds op de muur te lezen waren, hij kon zijn tranen niet bedwingen en herhaalde
bedenkend het slot: Warte nur, balde ruhest du auch.
Weer naar Weimar rijden we om langs Erfurt, een stad waar Goethe graag
terugkeerde. Hij groette dan, zo vertelt hij in een gedicht, de ‘alte Frauen’ die hij hier
in zijn jeugd had ontmoet (glaubt ich Jugendzeit zu schauen...).
Van uit Weimar trok Goethe ook dikwijls - hij had een eigen koets - naar Dornburg.
Op een hoge rots staan drie kastelen enkel door tuinen gescheiden, hoog boven de
vallei waar, in de diepte, de Saalerivier zodanig kronkelt dat ze een paar
schiereilandjes omsnoert. Het noordelijke slot is het oudste en vermengt romaanse
en gotische elementen. Het zuidelijkst gelegen kasteel is in Renaissance-stijl maar
het interieur is barok ingericht en is nu een klein ‘Goethe-museum’, het zoveelste.
Het mooiste, in het midden, is een verrukkelijk rococo-paleisje volkomen symmetrisch
met een toegesnoerde trap en mansarde-schaliedaken. Goethe vertoefde hier vele
malen. Vooral tijdens zijn laatste jaren kwam hij hier het rumoer van Weimar
ontvluchten, wandelen, mediteren, zijn laatste gedichten ritmeren, andere geschriften.
Vanaf 1830 wogen bedrukte dagen op hem: zijn beschermvorst was overleden,
Christiane was er niet meer, ook zijn zoon was hem voorgegaan en was in Rome
begraven. In een gedicht bekent de bejaarde:
Verfolgen mich manche Sorgen
Und meine Liebe zu dir...

Zu dir, wie is dat? Het is al jaren geleden dat de liefde van de drieënzeventigjarige
ontbloeide voor de zeventienjarige Ulrike von Levetzow die niet veel begreep van
de voor haar geschreven poëzie en die hem de Mariënbader Elegie ingaf, geschreven
in de koets die hem naar Weimar terugvoerde. Ulrike was zijn laatste liefde maar
niet zijn enige herinnering. In een gedicht dat hij op 25 augustus 1828 in Dornburg
schreef Dem aufgehenden Vollmonde, richt hij zich symbolisch tot de maan wanneer
hij in de tweede strofe het verzoek doet:
Zeugest mir dasz ich geliebt bin,
Sei das Liebchen noch so fern.

We weten uit een aanduiding van Goethe zelf dat het met ‘Liebchen’ om Marianne
von Willemer gaat, die de dichter maar niet kon vergeten, de Suleika van zijn
Westöstlicher Divan.
Goethe werd tweeëntachtig, zijn werk is nooit oud geworden. Wat er in 1993 in
Weimar aan Goethe-uitvoeringen op de programma's staat of stond! Ondermeer een
opvoering van de Urfaust in een nieuwe opvatting van Manfred Karge; een ballet
van Béjart met als gegeven Faust-Variationen en ook een opera van Luca Lombardi,
naar een toneelwerk van E. Sanguineti, getiteld Faust, eine Travestie! Verder is er
ook een productie geïnspireerd op Die Wahlverwandtschaften.
Een opsomming van wat er in Weimar het hele jaar door aan opvoeringen,
exposities, concerten geboden wordt is hier niet op haar plaats maar is het getuigschrift
van een zeer levende stad, ook zonder verwijzingen naar haar verleden. Weimar
wordt in 1999 Kultuurhauptstadt Europas.
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Prijskampen en Onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nr.
051/40.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 249 (jan.-febr. 1994) moeten
die berichten ons bereiken vóór 15 januari 1994.
Met dank voor uw medewerking.

A. Letterkunde
• Amersfoort
De Poëziekring Eemland bestaat in 1994 twintig jaar. Ter gelegenheid van dit vierde
lustrum organiseert de stichting in samenwerking met theater De Lieve Vrouw, dat
in '94 vijf jaar bestaat, een Poéziewedstrijd voor Nederland en Vlaanderen. De
avonden van de Poëziekring vinden o.a. plaats in theater De Lieve Vrouw, aan de
voet van de Lievevrouwetoren in Amersfoort. Mede daarom is als thema voor de
wedstrijd ‘de lieve vrouw’ gekozen. De in het Nederlands geschreven gedichten
kunnen tot uiterlijk 15/2/94 ingezonden worden. Tijdens de Boekenweek, op 12/3/94
wordt om 16.00 uur de uitslag bekend gemaakt in theater De Lieve Vrouw. De
wethouder van Cultuur, de heer R. van der Veen, zal de prijzen uitreiken aan de
bekroonden. Inzendingen dienen anoniem onder schuilnaam (met
identificatie-enveloppe met naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer)
gezonden te worden aan het secretariaat van de Poëziekring, Waltoren 5, 3811 PA
Amersfoort, waar ook het volledige reglement kan bekomen worden.

• Antwerpen
De Bestendige Deputatie deelt de uitslag mee van de Provinciale Prijzen voor
Letterkunde 1993. De prijs voor een kinderboek (100.000 fr.) gaat naar Gie Laenen
voor zijn werk ‘De verboden tuin’. De prijs voor een jeugdboek (100.000 fr.) gaat
naar Bart Moeyaert voor zijn werk ‘Kus me’. De prijs voor een toneelwerk, T.V.of radiospel (100.000 fr.) wordt toegekend aan Tom Lanoye voor zijn toneelwerk
‘Blankenberge’. De jury was samengesteld uit: V. Van Eetvelt, bestendig
afgevaardigde (voorzitter), M. van Santvoort en Ch. De Weze (ondervoorzitters),
mevr. F. Pluym-Wuyts (secretaris) en als leden: Jury jeugd- en kinderboek: mevr.
Irina Van Goeree, Marie-Claire Verbeek-Luts, Chris Versteylen en de heren Gaston
Van Camp en Luk Wenseleers; jury toneelwerk, T.V.- of radiospel: de heren Fernand
Auwera, Jan Christiaens, Wim Meewis, Walter Tillemans en Guido Van Hoof. De
prijs wordt plechtig uitgereikt op de provinciale Cultuurdag in maart 1994 in het
Provinciehuis.
- Het Hugues C. Pernath-Fonds vzw (Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen)
deelt de uitslag mee van de Hugues C. Pernathprijs 1993. Uit 57 dichtbundels
en manuscripten, ingezonden voor de Hugues C. Pernathprijs ten bedrage van
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75.000 F, die naar aanleiding van Antwerpen Culturele hoofdstad van Europa
voor de vijfde maal wordt toegekend, heeft de jury bestaande uit Leen van Dijck,
Joris Gerits, Roger Rennenberg, Gerd Segers en Georges Wildemeersch op
21.9.93 volgende titels voor bekroning in aanmerking genomen: ‘De val van
verf en roest’ van Paul Gellings, ‘Ogentroost’ van Herman Leenders, ‘Paard
van glas’ van Koen Stassijns, ‘De wetten van de zwaartekracht’ van Marc
Tritsmans, ‘Langzaam en zacht’ van Nachoem Wijnberg en ‘Beeldenstorm’
van Michael Zeeman. Beslist werd de prijs toe te kennen aan Herman Leenders
voor zijn bundel ‘Ogentroost’, verschenen bij de uitgeverij De Arbeiderspers
in 1992.

• Brugge
De jaarlijkse Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen is in 1994
bestemd voor de Dramatische Kunst (toneelstuk, luisterspel, libretto, film- en
tvscenario). Een totaal bedrag van 150.000 fr. wordt beschikbaar gesteld voor het
verlenen van prijzen en premies. De prijs bedraagt 50.000 fr. De prijskamp is
voorbehouden aan alle Westvlamingen van geboorte of met tenminste vijf jaar
domicilie in West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag één of meerdere werken indienen,
zowel dramatische werken die nog niet werden gepubliceerd, opgevoerd of
uitgezonden als werken die reeds werden gepubliceerd, opgevoerd of uitgezonden
tussen 1 januari 1988 en 1 januari 1994. Het prijskampreglement en alle verdere
inlichtingen kunnen worden aangevraagd bij de Provinciale Dienst voor Cultuur /
Sectie Letteren en Podiumkunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan
41, 8200 Sint-Andries (telefoon: (050) 40 34 06.
- Dichter Lieven Maertens kreeg een eervolle vermelding in de Poezieprijskamp
van Hulshout en tijdens het Rozenkransconcert van 17/10/93 in
Damme-Moerkerke werd de ‘Rozenkranskantate’ voor orkest, mezzo-sopraan,
koor en orgel gecomponeerd door Marnix Annys op tekst van Lieven Maertens
gecreëerd.

• Deinze
Het Stadsbestuur organiseert i.s.m. de multicultureel literaire vereniging ‘Concept’
en het Comité van Canteclaer Deinze de Literaire Prijzen Reynaert de Vos en
Canteclaer 1994. Men verwacht één ongepubliceerd gedicht van max. 30 lijnen en/of
een mini-verhaal van 1 pagina A4-formaat en/of 2 à 6 spreuken/aforismen en/of 1 à
4 limericks (die moeten beginnen met ‘Een listige Reynaert uit Deinze...’ en/of ‘Een
fiere Canteclaer uit Deinze...’ en er mogen ook halfrijmen (bv. op ...ijnen, ...ijpen)
gebruikt worden). Iedere inzending moet duidelijk een thema of een interpretatie van
het Reynaertepos verwoorden. Getypt en in zesvoud moet elke inzending (slechts
één per auteur) toekomen bij het Stadsbestuur van Deinze, Dienst Cultuur, Markt
21, 9800 Deinze (onder schuilnaam met identificatie-enveloppe). De jury bestaat uit
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Anton van Wilderode, Rik van Daele, Ton Luiting, Chris Ferket, Willy Jonckheere
en Roger Wastijn. Info: 09/386 23 23 (vragen naar Germain Van Beversluys).

• Dilbeek
Op 9/10/93 werden in het Gemeentehuis de laureaten van de eerste Internationale
Poëzieprijs 1993 van de uitgeverij Dilbeekse Cahiers vzw, bekend gemaakt. De eerste
prijs werd toegekend aan Romain John Vandemaele uit Heverlee voor zijn gedicht
‘De stilte is een lied zo hard’. Tweede laureaat werd Cyriel Gladines uit Tessenderlo
met zijn gedicht ‘Gegijzeld in je vel’. De derde laureaat was Mark Meekers uit
Heverlee met het gedicht ‘Verscheurd’. In totaal werden 1.299 gedichten ingezonden.

• Eernegem/Hilversum
Concept, de Vlaams-Nederlandse culturele vereniging (Postbus 1313, 1200 BH
Hilversum, tel. en fax: 035-213462 of Kerkhofstr. 2, 8480 Eernegem, tel. 059/299640)
schrijft andermaal de Concept Poezieprijs 1994 uit, waarvoor men één ongepubliceerd
gedicht van max. 30 lijnen kan inzenden (in 5-voud) tegen uiterlijk 15/5/94. Inzenden
onder schuilnaam met identificatie-omslag. De bekroonde en geselecteerde gedichten
zullen worden gepubliceerd in de verzenbundel ‘Ik tel de maanden’, samengesteld
door Ton Luiting en Roger Wastijn die zal verschijnen n.a.v. de uitreiking van de
prijzen op 10/9/94. Jury: Mark Meekers, Helma Michielsen, Roger Wastijn, Moris
De Smet en Ton Luiting.

• Hove
Het thema van de Poëziewedstrijd vzw Erato 1994 (info: p/a Walter Suys, Molenstraat
68, 2540 Hove, tel. 03/455.77.46, tussen 18 en 20 u) luidt ‘De eenzaamheid voorbij’.
Men verwacht tegen uiterlijk 31/3/94 per deelnemer één (ongepubliceerd) gedicht
(onder schuilnaam met identificatie-enveloppe). Er zijn twee leeftijdscategorieën:
tot 21 jaar en ouder dan 21 jaar. De jury bestaat uit Hendrik Boonen, Walter Suys,
Gaby Lahaye, Caroline Delbaen, Ann Vanderschoot en Myriam Corsmit. De laureaten
komen in aanmerking voor een publikatie van hun eigen gedichtenbundel in Erato's
Literaire reeks.
Op 28/5/94 organiseert Erato voor de 3e keer het Erato Poeziefestival (met o.m.
een Poëziemarkt: ontmoeting van dichters, verenigingen en uitgevers) en voor de 2e
keer De Antwerpse Nacht van de Poezie met o.m. de proclamatie van de
Poëziewedstrijd, de praatgaste ‘Rosalie Niemand’, een vrij podium voor Vlaamse
en Nederlandse dichters... Aan beide manifestaties kan men gratis deelnemen. Het
Erato Poëziefestival vindt plaats in de lokalen van Grand-Café Poesjkin,
Sint-Nicolaasplaats 3, 2000 Antwerpen.

• Keerbergen
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Voor de 11e Poëziewedstrijd van Keerbergen 1994 (categorie volwassenen) kan men
inschrijven tot 15/5/94 op het adres Poëziewedstrijd 1994, Gemeentehuis,
Haachtsebaan 54, 3140 Keerbergen, waar men tevens het volledige reglement kan
bekomen (antwoordzegel bijvoegen en schrijven t.a.v. Mevr. Lydie Perckmans). Er
worden drie prijzen, zes eervolle
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vermeldingen en één ‘Beste inzending uit Keerbergen’ toegekend. De drie eerste
prijzen zijn: 15.000, 10.000 en 5.000 BF. De tweede prijs ontvangt tevens een
kunstwerk geschonken door de Keerbergse kunstenares Denies Celie. De derde prijs
een kunstwerk geschonken door de Aarschotse kunstenares Suzy Van Bever. De
beste inzending uit Keerbergen ontvangt een kunstwerk geschonken door de
Keerbergse kunstenaar Claude Pire. De eervolle vermeldingen ontvangen een
boekenpakket.

• Merchtem
Voor de 14de keer richt Jeugd en Poezie, vroeger bekend als Jeugdboekenweekcomité
Merchtem, een internationale jeugdpoeziewedstrijd in voor jonge mensen van 7 tot,
nu voor het eerst, 30 jaar. De inzendingen worden verdeeld over veertien
leeftijdscategorieen: één per leerjaar vanaf het tweede basistot het zesde secundair
onderwijs, en bovendien drie groepen voor 18/21-, 21/25- en 26/30-jarigen. De
wedstrijd staat open voor iedereen, ook voor deelnemers uit het buitenland. Het
volledige reglement kan - met postzegel voor verzending - worden aangevraagd bij
Ben Reynders, Sint-Huybrechtstraat 66, 1785 Merchtem. Naar dit adres moeten de
inzendingen ten laatste op 8 juni 1994 worden verzonden. Belangrijke regel: de
verschillende gedichten moeten in zes exemplaren onder schuilnaam worden
ingezonden met een omslag die de identiteit verduidelijkt.

• Sint-Truiden
Het tijdschrift ‘Appel’ organiseert jaarlijks de (intussen al 19e editie van de)
Poezieprijs van de Stad Sint-Truiden m.m.v. de Cultuurraad, waarvoor men kan
insturen tot 1/3/94. De winnaar ontvangt een origineel kunstwerk en door de abonnees
van het tijdschrift wordt eveneens een prijs toegekend, de S.M. Coninckx-prijs. Max.
10 gedichten (getypt in 3-voud) onder schuilnaam (met identificatie-en-veloppe en
toevoeging van 2 antwoordzegels) sturen aan Appel vzw, Houtstraat 37, 3800
St.-Truiden. Voor de 18e editie ontving men 423 gedichten. De jury, bestaande uit
Jos Wilmots (voorzitter), Bets Putter, Hilde Knaepen, Jean Severijns, Herman Rohaert
(leden) en Guidon Wulms (secretaris) kende de le prijs toe aan Eddy D'Haenens voor
zijn gedicht ‘Allah Akbar Istanbul’, de 2e prijs (de S.M. Coninckxprijx) aan Gert
Moerman voor zijn gedicht ‘Woud van Steen’. De jury drukte tevens heel veel
waardering uit voor het gedicht ‘Buurvrouw’ van Leo Stilma en ‘Portret van een
zoon’ van Job Degenaar.

B. Beeldende kunsten
• Antwerpen
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Het Complex van Maatschappelijke Werken (C.M.W.), Arenbergstraat 24, 2000
Antwerpen deelt de uitslag mee van de jaarlijkse prijzen beeldende kunsten, toegekend
aan de disciplines grafiek (hoog- en vlakdruk) en fotografie. Chris Van der Veken
(Antwerpen) kreeg de Prijs voor Grafiek C.M.W. 1993 (50.000 fr.) en Jan De Vocht
(Lint) ging lopen met de Prijs voor Fotografie C.M.W. 1993 (50.000 fr.).

• Brugge
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving was in 1993
voorbehouden aan juweel. Hiervoor kwamen in aanmerking: unieke draagbare
creaties, ongeacht het materiaal. Voor deze prijs werden in totaal 92 juwelen ingediend
door 24 Westvlaamse ontwerpers, hetzij door geboorte, hetzij door domicilie. De
jury was samengesteld uit mevrouw Anne Zellien (juweelontwerpster, Antwerpen)
en de heren Lieven Daenens (Museum voor Sierkunsten, Gent), Siegfried De Buck
(juweelontwerper, Gent), A. Van Willegen (juwelier en kunstverzamelaar, Rotterdam)
en Jan Walgrave (Provinciale Musea, Antwerpen). Voorzitter was de heer Ludo
Valcke, Directeur van de Dienst voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen.
De uitslag luidt: - Provinciale Prijs t.b.v. 50.000 fr. en de zilveren ereplaket van de
Provincie West-Vlaanderen wordt toegekend aan Dominique Van Heddegem (o 1955)
uit Knokke voor haar inzendingen: hoedenspeld in goud en glas, ring in goud met
briljant, hanger in goud met bergkristal en hanger in goud met blauwagaat. - Premie
t.b.v. 25.000 fr. en de bronzen ereplaket van de Provincie West-Vlaanderen wordt
toegekend aan Joost Laroy (o 1932 - Beernem) uit Leuven voor zijn inzendingen:
halssnoer Gekruld I in roestvrijstaal en zilver, halssnoer Gedraaid in roestvrijstaal,
broche Gedraaid II in roestvrijstaal, broche Gekruld II in roestvrijstaal en zilver en
halssnoer Geveerd in zilver - Een aanmoedigingspremie t.b.v. 10.000 fr. (geschonken
door de vzw Vriendenkring Kunst Houtland uit Torhout i.s.m. Innset uit Nieuwpoort)
wordt toegekend aan Bastian Maerten (o 1974) uit Middelkerke voor zijn Ring Tricolor
in wit, geel en groen goud, platina en diamantbaguetten. De bekroonde juwelen zullen
worden opgenomen in een rondreizende tentoonstelling met de bekroonde en
geprimeerde inzendingen van 4 jaar Provinciale Prijzen voor Kunstambacht en
Industriële Vormgeving (keramiek, textiel, glas en juweel). Deze tentoonstelling
start midden 1994.

• Haacht
De Kunststichting Perspectief vzw en de Kulturele Vereniging Kulturama
(Mercatorlaan 25, 3150 Haacht, tel. 016/60 33 35) organiseren een Nationale
Grafiekwedstrijd waarvoor men kan inschrijven tot uiterlijk 1/9/94 en tevens een
Nationale Tentoonstelling Keramiek op 9, 10, 16, 17 april 1994. Inschrijven kan tot
uiterlijk 28/2/94.

• Leopoldsburg
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De Lions Club Leopoldsburg bestond in 1991 25 jaar en organiseerde daarom i.s.m.
het CC Casino Beringen een wedstrijd voor tekenkunsten. Als gevolg van het grote
succes wordt thans de wedstrijd in februari 1994 herhaald. Inschrijvingsformulier te
bekomen bij en terug te sturen aan LC-Leopoldsburg t.a.v. Frank Geyskens,
Botermarkt 13, Diest (tel. 013/311089). Er wordt 250 fr. inschrijvingsgeld gevraagd.
Men vraagt per deelnemende kunstenaar (niet ouder dan 45 jaar en die in Belgie
verblijft) 2 à 3 oorspronkelijke tekeningen (potlood, houtskool, conté, inkt, pastel,
aquarel... en niet groter dan - lijst inbegrepen - 1,5 × 1,5 m) in te leveren op 22 of
23/2/94. Op de rugzijde naam, adres van de kunstenaar en waarde van het kunstwerk
vermelden. De prijzen bedragen 35.000 fr. (laureaat), 25.000 fr (2e prijs) en 15.000
fr. (3e prijs).

• Oudenburg
Het Dagelijks Bestuur van de Raad voor Cultuur van de Stad Oudenburg schrijft een
wedstrijd uit voor het ontwerpen van een logo voor de Oudenburgse Raad voor
Cultuur, dat niet alleen een herkenningsteken moet zijn, maar tevens op het briefpapier
moet kunnen afgedrukt worden. De tekening (geen foto) moet in één kleur (niet
noodzakelijk zwart) kunnen afgedrukt worden. De kleur mag door de ontwerper
worden bepaald. Het logo moet gemakkelijk na te tekenen zijn. Voor de winnaar is
er een prijs voorzien. De ontwerpen (op tekenpapier A4) moeten voor 15/1/94 worden
ingediend bij de Dienst voor Cultuur van de Stad Oudenburg (Brugse Steenweg 109,
8460 Roksem). Op de achterzijde dient de naam van de ontwerper vermeld te worden.

C. Muziek
• Brugge
Het Concours Musica Antiqua Brugge 1993 trok 110 deelnemers voor
solo-uitvoeringen. De 1e prijs ging naar Kate Clark, traverso (Australië), 2e prijs:
Elisabeth Scholl, zang (D), 3e prijs ex-aequo: Michael Form, blokfluit (D) en Hélène
Schmitt, barokviool (F) en de 4e prijs ex aequo: Chinatsu Kijima, zang (Japan) en
Ann Vanlancker, barokhobo (B). Er waren tevens nog heel wat ‘eervolle
vermeldingen’. Bij de Ensembles, waarvoor 16 inschrijvingen waren, behaalde het
Trio Van Beethoven (Japan) de 1e prijs, 2e werd het Ensemble Flûte Harmonique
(D), 3e: Ensemble Les Agrémens (Canada) en 4e: Ensemble Les Haulz et Les Bas
(CH). Eervolle vermelding: Ensemble Aventure (Nl) en Musica Petropolitana
(Rusland). De Prijs Radio 3 ging naar Les Haulz et Les Bas (CH). Info: C.
Mansionstraat 30,8000 Brugge; tel. 050/33 33 83; fax: 050/34 52 04.

• Brussel
De Unie van Belgische Componisten kende de Trofee Fuga 1992 toe aan Frits Celis
(Kalmthout) en de Trofee Fuga 1993 aan Vic Neefs (voor de Vlaamse afdeling).
Deze onderscheiding werd hen toegekend uit erkentelijkheid voor hun ononderbroken
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activiteit ter bevordering van de hedendaagse Belgische muziek. De toegekende
‘Fuga's’ zijn een beeldhouwwerk van Jeanne De Dijn.
Namens de Raad van Bestuur en de Redactieleden van het tijdschrift
‘Vlaanderen’ feliciteren we van harte alle bekroonde en/of gehuldigde
kunstenaars.
R.D.
Mogen we beleefd - toch met aandrang - vragen dat abonnees die verhuizen iedere
adreswijziging onmiddellijk aan de administratie zouden meedelen op het adres:
C.V.K.V. - ‘Vlaanderen’, Lindenlaan 18, 8700 Tielt.
Gelieve telkens - om misverstanden te vermijden - zowel het nieuwe als het oude
adres te vermelden.
We danken u van harte voor uw medewerking!
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Uit het leven van kunsten en letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat
van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Fax: 051/40.81.64. Om in aanmerking te komen voor publikatie in het volgend
nummer 249 (jan.-febr. 1994) moeten de berichten ons bereiken vóór 15 januari
1994. Met dank voor uw medewerking.

• Antwerpen
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen,
tel. 03/238 78 09; fax: 03/248 08 10) pakt uit met een eigen tentoonstelling onder de
titel ‘In depot - Uit depot’ waarbij kunstwerken uit de 19e en 20e eeuw getoond
worden. Periode: 13/11 tot en met 30/1/94, dagelijks van 10 tot 17 u (gesloten op
maandag, 25/12 en 1/1/94). Toegangsprijs 100 fr. (met reductiemogelijkheden voor
groepen). Rondleidingen kosten 2.500 fr. voor max. 20 personen. Sedert de viering
van het honderdjarige bestaan van het huidige museumgebouw, in 1990, was de
verzameling moderne kunst niet meer te zien. Gebrek aan ruimte voor tijdelijke
tentoonstellingen en een gevulde tentoonstellingsagenda waren er de oorzaak van
dat deze verzameling naar de reserves werd verwezen. Natuurlijk is het ‘in depot
nemen’, het bewaren en beschermen van kunstwerken, de bestaansreden van het
Koninklijk Museum. Maar het behoort evenzeer tot de opdracht van het museum om
een groeiend aantal kenners, liefhebbers, belangstellenden en cultuurtoeristen toegang
te verschaffen tot deze unieke verzameling. Verborgen in de depots van het museum
riskeren de 19e- en 20e-eeuwse kunstwerken onbekend en onbemind te worden. De
tijdelijke presentatie van de vaste collectie moderne kunst beklemtoont het historisch
karakter van de verzameling en openbaart meteen de problemen van een
aankoopbeleid dat rekening moet houden met een reeds bestaande collectie met
hiaten die slechts moeizaam kunnen weggewerkt worden. Ongeveer 250 kunstwerken
zijn te zien van o.a.: Alechinsky, Brusselmans, Burne-Jones, Cox, De Smet, De
Braekeleer, Delvaux, Daeye, Ensor, Fréderic, Fontana, Grosz, Lucebert, Meunier,
Minne, Magritte, Modigliani, Permeke, Peeters, Raveel, Redon, Smits, Servranckx,
Toorop, Uecker, Van Gogh, Van Lint, Van den Berghe, Van de Velde, Van
Rysselberghe, Van de Woestijne, Willink, Zadkine.
- Van 6/12/93 tot en met 19/1/94 is het Provinciaal Museum voor Fotografie
(Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tel. 03/216 22 11 of 12) gesloten wegens
verbouwingswerken. In december '93 wordt de inkomhal verbouwd die
functioneler en publieksvriendelijker zal worden ingericht. De herinrichting
van de inkomhal heeft tot gevolg dat de gevel van het monumentale Pakhuis
Vlaanderen bijna volledig terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld zal worden.
Vanaf januari '94 worden de twee nieuw aangekochte aanpalende panden in de
Lakenstraat omgebouwd tot museale ruimten. Het museum wordt uitgebreid
met een nieuw auditorium en bijkomende galerieruimten. In de toekomst wordt
het dan ook mogelijk om verschillende tentoonstellingscircuits te organiseren;
enerzijds het zogenaamde ‘artgebeuren’ en anderzijds expo's die toegankelijk
zijn voor een ruim of voor een specifiek publiek. In een volgende fase wordt
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het nieuwe pand geïncorporeerd in het museum en zal de vaste collectie van
het museum uitgebreid en herschikt worden volgens een nieuw
tentoonstellingsconcept. Ná 19/1/94 zullen de uitbreidingswerken stelselmatig
verder gezet worden én blijft het museum toegankelijk voor het publiek. Tijdens
die periode opteert de museumdirectie voor thematentoonstellingen; de
tentoonstellingskalender wordt later bekend gemaakt. In de herfst van '94 zullen
de verbouwingswerken voltooid zijn. Het nieuwe seizoen zal geopend worden
met een primeur: een tentoonstelling rond het fotografisch werk van Stijn
Streuvels met als catalogus een boek, samengesteld door Jan Coppens (Ndl),
Piet Thomas (Kortrijk) en Karel van Deuren (Berchem). Complementair aan
deze tentoonstelling worden ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen activiteiten
rond Streuvels georganiseerd.
- De vereniging ‘Europa Nostra’ ijvert voor de bescherming van het
architectonisch en natuurlijk erfgoed van Europa. Van 18/11 tot 3/12 wordt in
de BBL, Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen, een tentoonstelling
georganiseerd die meer dan 100 foto's laat zien van laureaten uit 21 landen die
met succes kerken, paleizen, stadhuizen, villa's, openbare gebouwen, boerderijen,
bruggen, poorten, enkele schitterende natuurgebieden hebben gerestaureerd.
Jaarlijks wordt tevens een wedstrijd uitgeschreven voor het beste
restauratieproject. Speciaal t.g.v. Antwerpen '93 looft de internationale jury van
Europa Nostra die bijzondere prijzen uit (elk 75.000 fr) aan een gerestaureerd
‘Antwerps Spaans Deurke’.
- Het Internationaal Kunstcentrum de Singel programmeert op 21 en 22/12 om
20 u. in de Rode Zaal het dansconcert ‘Mikrokosmos Monument/Selbstporträt/Bewegung - Quatuor No4’, gebracht door Anne Teresa
De Keersmaeker/Rosas in een scenografie van Herman Sorgeloos (600 fr.).
- Op 24/4/94 organiseert het ANZ (Baron Dhanislaan 20/2, 2000 Antwerpen, tel.
03/237.93.92) het 57ste Vlaams Nationaal Zangfeest, waarmee het ANZ bewust
wil meewerken aan de promotie van Vlaanderen op het internationale forum en
aandacht vragen voor de positie van het Nederlands op wereldvlak. Vlaanderen
is op zoek naar zijn eigen plaats binnen de nieuwe Europese context en tast
tegelijkertijd het internationale forum af. Voor Vlaanderen is het van
levensbelang rechtstreeks en zonder inmenging van het Belgisch niveau, te
kunnen deelnemen aan de Europese en internationale besluitvorming. Vlaanderen
kan die opdracht alleen aan als een volwaardige staat in de Europese confederatie
der volkeren. Taal en cultuur kunnen de bindende elementen vormen bij de
uitwerking van nieuwe internationale samenwerkingsverbanden. Op de vorige
zangfeesten heeft het ANZ daarom steeds gepleit voor de oprichting van een
Nederlands Gemenebest. Het Nederlands Gemenebest wordt op wereldvlak de
spreekbuis van de Nederlandse taal en cultuur. Zorg voor taal en cultuur is lang
niet voldoende om die samenwerking op Europees en internationaal vlak kansen
te geven. Samenwerking tussen volkeren kan alleen gedijen in een klimaat van
vrede en verdraagzaamheid. Ook aan deze basisvoorwaarden wil het ANZ op
het komende Zangfeest aandacht besteden. Onze stem wordt dus een stem voor
vrede, verdraagzaamheid en culturele ontplooiing. Op het komende Zangfeest
werkt het ANZ deze gedachten uit tot bruisende en creatieve culturele
manifestatie. Zo brengt het ANZ de idee van het Nederlands Gemenebest
opnieuw op het voorplan.

Vlaanderen. Jaargang 42

- De eerste fase van de herinrichting van de Arenbergschouwburg (o.m. gevel
en inkomhal) is beëindigd en tegen 1/10/94 zal het gehele werk voltooid zijn.
Toen de Arenbergschouwburg in 1968, op initiatief van Gouverneur Kinsbergen,
door het Provinciebestuur van Antwerpen werd aangekocht - nipt vóór
bouwpromotoren het geheel wilden ombouwen tot parking - bekwam het
toenmalige Reizend Volkstheater, dat in 1967 een gezelschap van de Provincie
Antwerpen was geworden, eindelijk een thuishaven! In 1971 onderging de
schouwburg een eerste gedaanteverwisseling: de verouderde zetels in de zaal
werden vervangen, de technische installaties werden aangepast aan de noden
van de tijd, de huidige tentoonstellingsruimte kwam tot stand (met in 1971 een
eerste expositie gewijd aan schilderijen van Jack Godderis!), vestiaire en buffet
werden heringericht, wanden en vloerbekleding werden vernieuwd, de lift werd
zodanig aangepast dat ook gehandicapten zonder enige moeilijkheid toegang
kregen tot het theater, enz. De evolutie en de sterke groei als receptief theater
alsook de technische vooruitgang maken, na meer dan 20 jaar, een nieuwe
ingreep noodzakelijk. Bovendien werd in 1988 het aanpalende gebouw nr. 26,
gelegen langs de Arenbergstraat, verworven door het Provinciebestuur van
Antwerpen. De incorporering van dit gebouw in het schouwburgcomplex lag
derhalve voor de hand. Een verdubbeling van de gevelbreedte (2 × 12 meter)
biedt veel meer bewegingsruimte voor de talrijke bezoekers en opent
perspectieven voor een efficiëntere werking in de dienstverlening naar het
publiek toe (ticketverkoop, vestiaire, foyer-buffet, tentoonstellingsruimte,
sanitair, e.a.).
- Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Plaatsnijdersstraat 2, 2000
Antwerpen, is gestart sedert oktober jl. met de uitgave van de ‘Museumkrant’,
waarop men zich kan abonneren door 100 fr. over te maken op rek. nr.
091-2224017-30. De zondagse wintervoordrachten zijn eveneens gestart in
oktober jl. maar men kan nog volgende voordrachten mee-

Vlaanderen. Jaargang 42

359
maken: 19/12: Prof. Dr. Sylvain De Bleeckere over ‘Iconologie en liturgie. Over
een wensbare toekomst voor het beeld’; op 16/1/94: Dr. Erik Duverger over
‘Vlaamse wandtapijten’; 30/1/94: Prof. Dr. Hugo Brems over ‘Uitzicht op
uitzicht op leegte: Rutger Kopland en Henri De Braekeleer’; 20/2/94: Prof. Dr.
Hans J. Van Miegroet over ‘Tegenstrijdige opvattingen omtrent “origineel” en
“copie” in de 15de, 16de en 17de eeuw’ en op 6/3/94: Prof. Dr. H.W. van Os
over ‘Simone Martini. De Orsini-polyptiek’. Deze voordrachten vinden plaats
op zondagmorgen om 11 u. in de voordrachtenzaal; toegang 100 fr.
- In de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (tel. 03/248.28.00) loopt van
27/1/94 tot 6/3/94 de tentoonstelling ‘Mein erstes Haus’. Recent werk van jonge
Vlaamse architecten', dagelijks toegankelijk van 14 tot 18 u. (gesloten op
maandag). Architectuur is niet alleen de gedachte of de droom op papier. Ze
moet ook geconcretiseerd worden in een fysieke verschijning. Dit laatste is
meestal een moeilijk proces. Vele jonge ontwerpers blijken genoodzaakt om in
perifere gebieden te werken. Ze leggen zich toe op tentoonstellingsconcepten
en standenbouw, produkt design, meubelontwerp, scenografie, grafiek, beeldende
kunst, filosofie en literatuur. Het uitkienen van een functioneel plan op uiterst
beperkte ruimte, de lijnvoering, de dramatiek, licht- en effectenbeheersing, het
artistieke en de theoretische onderbouw zijn slechts enkele facetten die uitgediept
worden. Dit contact blijkt inspirerend voor de eigenlijke architectuuropdracht.
Maar de droom voor het eigenlijke bouwen blijft primordiaal. De tentoonstelling
toont werk van Lieven Achtergael, Hans Barbier, Marc Belderbos, Hugo Kinnaer
& Johan Bruynseraerde, Yves Schoonjans & Gilles Van Bogaert, Geert Buelens,
Guy Cleuren, Ralf Coussée & Klaas Goris, Lieven Dejaeghere, Koen Deprez,
Anne Mie Depuydt, Pascal François, Govaert & Vanhoutte, Peter Kint, Johan
Laethem, Kris Mys & Geert Clarysse, Rik Nys, François Ponette, Erik Van
Daele, Dirk Vandekerkhove, Pascal Van der Kelen, Werner Van Dermeersch,
Vincent Van Duysen, Koen Van Synghel.
- Nog tot 8/1/94 kan men de tentoonstelling ‘Antwerpen geplakt. Vooroorlogse
Antwerpse Affichekunst’ bekijken in het AMVC, Minderbroedersstraat 22,
2000 Antwerpen (tel. 03/232.55.80; fax: 03/231.93.10), van dinsdag t/m zondag
van 10 tot 17 u. Het AMVC beschikt over een - ten onrechte weinig bekende afficheverzameling, die ca. 30.000 exemplaren telt en die nog dagelijks aangroeit.
Het selectiecriterium hierbij is in eerste instantie de documentaire of informatieve
waarde van het plakkaat i.v.m. het ruime domein van het cultuurleven in
Vlaanderen. Uit deze gevarieerde collectie werden in het kader van Antwerpen
93 een honderdtal hoogtepunten van Antwerpse affichekunst geselecteerd.
Aangevuld met enkele bruiklenen schetsen zij de kunsthistorische evolutie van
de beeldaffiches met betrekking tot het Antwerpse socio-culturele leven vanaf
het einde van de negentiende eeuw tot omstreeks 1940. Vele - soms nooit eerder
getoonde - ontwerpen illustreren het verband tussen tekening en druk. Een
documentair luik zorgt met brieven, documenten en persknipsels voor
achtergrondinformatie. De Belle Epoque is vertegenwoordigd door de stijlvolle
affiches van Alfred van Neste, Emiel van Averbeke e.a., die fel contrasteren
met het streng klassieke ideaal in de voorbeelden van G. Jos. Buschmann. De
klemtoon ligt in de expositie op het Interbellum, een iconografisch uitermate
interessante, op het vlak van de Antwerpse affichekunst minder bekende, periode.
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Vaak unieke stukken belichten het anecdotische bij Robert Hens; het modernisme
van Jozef Peeters, Karel Maes, Jos Leonard en Prosper de Troyer; het
expressionisme van Lode Seghers; het barokke realisme van Alfred Ost. Een
vernieuwende synthese vindt men bij Leo Marfurt, Alfons Marchant en hun
epigonen. Het werk van Lode Sebregts en Franck Mortelmans kondigt de nieuwe
generatie aan. De expositie belicht tevens de evolutie van de Antwerpse
kunstdrukkerijen: Ratinckx Frères is tot na de Eerste Wereldoorlog
toonaangevend, in de jaren twintig wordt die positie overgenomen door Fr. de
Smet. Samen met L.F. de Vos drukt deze in de jaren dertig ook markante affiches
van minder gekende ontwerpers, b.v. ter gelegenheid van de Antwerpse
Propagandaweken. J.-E. Buschmann blijft al die tijd voor de Antwerpse elite
werkzaam. De tentoonstelling geeft dan ook een kleurrijk beeld in uiteenlopende
ontwerpstijlen van een bruisend cultureel en artistiek leven. Voor de lay-out
van de expositie kon het AMVC rekenen op de welwillende adviezen van
mevrouw Lou Bertot, ontwerpster van meerdere paviljoenen op de
wereldtentoonstellingen van New York (1939) en Brussel (1958). De catalogus
(300 fr.) werd geschreven en samengesteld door Karl Scheerlinck, historicus
van de Antwerpse affichekunst, en Robert Lucas, verantwoordelijke voor de
afficheverzameling van het AMVC. Deze publikatie biedt een gedetailleerde
beschrijving en reprodukties - waarvan 13 in kleur - van alle tentoongestelde
affiches, gegevens over de verschillende ontwerpers en begeleidende artikels
over de affichekunst in Antwerpen voor 1940.
- De Vlaamse Ingenieurskamer organiseert voor de negende maal de Tech-Art
Prijs. Deze prijs bekroont een vernieuwende creatie op technisch en artistiek
gebied, verwezenlijkt in de loop van het voorbije jaar. Een jury bestaande uit
vooraanstaande personen uit de diverse sectoren bepaalt de criteria tot deelname
en bekroont de winnaars. De prijs zelf bestaat uit een symbolische prijs, een
verguld ei op marmeren voet, en een geldprijs van 100.000 BF. Welke zijn de
criteria? Het gaat om een hoogstaande en unieke creatie die verwezenlijkt werd
in 1993 op technisch en artistiek gebied. Elk individueel persoon vanaf 18 jaar,
elke groepering, elke firma kan deelnemen. De realisatie moet ontwikkeld zijn
in België. Origineel (geen uitbreiding van een bestaand idee of produkt). Nuttig
voor de gemeenschap en een uitstralingsmogelijkheid op internationaal niveau.
Stuur een volledige omschrijving van uw werk (max. 15 blz.) met illustraties
of foto's naar volgend adres: Van Putlei 11, 2018 Antwerpen, t.a.v. Christine
Malfeyt. Afsluitdatum voor de inzendingen: 24 februari 1994. Info: 02/216.00.70
of fax 03/237.76.27.

• Antwerpen/Leuven
Het VOCB (Vlaams ondersteuningscentrum voor de basiseducatie - Frankrijklei 64,
2000 Antwerpen, tel. 03/226 84 83) en het Davidsfonds/Infodok (Brabançonnestraat
95A, 3000 Leuven, tel. 016/22 87 44) brachten samen een boek op de markt met als
titel ‘Pennetrekken. Verhalen van bekende Vlamingen’. Het kost 345 fr., telt 140
blz. en meet 200 × 125 mm. Dertig bekende Vlamingen vertellen een verhaal. Over
wilde kinderjaren, pittige reisperikelen, bizarre huis- en tuinavonturen, over
vriendschap en andere zieleroerselen. Het resultaat is gevarieerd, fantasierijk, nu
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eens ernstig en dan weer té gek... De verhalen zijn met opzet eenvoudig geschreven
en daarom voor iedereen leesbaar. Alle auteurs hebben, uit overtuiging, hun
medewerking verleend om boeiend leesmateriaal te creëren voor mensen die
moeilijkheden hebben met lezen en schrijven. Zij tonen hiermee hun solidariteit met
de volwassenen in lees- en schrijfgroepen in de basiseducatie. De samenstelling en
eindredactie was in handen van VOCB, 29 Vlaamse centra voor Basiseducatie
verzorgen cursussen lezen, schrijven en rekenen voor laaggeschoolden. Het boek
bevat verhalen van: Jef Burm, Willy Claes, Stijn Coninx, Paula D'Hondt-Van
Opdenbosch, Frank Deboosere, Jan Decorte, Jean-Luc Dehaene, Guido Depraetere,
Ingrid de Putter, Linda de Ridder, Marijn Devalck, Michel Follet, Eddie Groenwals,
Margriet Hermans, Robert Mosuse, Sandra Naelaerts, Jef Nys, Faroek Özgünes,
Jean-Marie Pfaff, Armand Pien, Brigitte Raskin, Lutgart Simoens, Mimi Smith, Luc
Vandenbossche, Bea van der Maet, Marcel Vanthilt, Louis Verbeeck, Guy
Verhofstadt, Johan Verminnen, Mieke Vogels, Lynn Wesenbeek.

• Brugge
In 1994 wordt voor de 31ste keer het Festival van Vlaanderen Oude Muziek - Brugge
georganiseerd van 30/7 tot en met 13/8/94. In 1994 staat Het Orgel opnieuw centraal.
Het programma van de 11 de Internationale Orgelweek (30.7-6.8) vertoont volgende
krachtlijnen: - een Solistenconcours rond de Barok in Europa en een Concours
Orgelpositief voor duo's; prijzen en premies: min. 750.000 Bfr.; de kandidaten worden
beoordeeld door Jean Boyer (Frankrijk), Dorthy de Rooij (Nederland), Johan Huys
- voorzitter (België), Karl Maureen (Duitsland), Simon Preston (Groot-Brittannië)
en Luigi Fernando Tagliavini (Italië); - een tentoonstelling rond Het Orgel (Provinciaal
Hof, 1-5.8); - referaten, demonstraties en tien orgelrecitals. De Middag- en
Avondconcerten stellen 30 internationale produkties voorop rond volgende thema's:
Musica Britannica - Musica Sacra (Magnificantus) - en de markante verjaardagen:
de eeuw van Memling († 1494), de eeuw van Lassus en Palestrina († 1594) en H.I.
Biber (o1644). Wedstrijdbrochure (vanaf heden), programmafolder (15.1.1994),
kaartenverkoop aan kassa (1.2.1994), inlichtingen: Dienst Toerisme, Burg 11, B-8000
Brugge; tel. 050/44.86.86 - fax 050/44.86.00 en Secretariaat Festival, C. Mansionstraat
30, B-8000 Brugge; tel. 050/33.22.83 - fax 050/34.52.04. - Het Instituut voor
Zelfstandig Ondernemen (VIZO), Warrenplein 3, 8310 Brugge 3; 050/36.01.62)
organiseert van 18/12 t/m 9/1/94 de tentoonstelling ‘Op zoek naar een schoon servies’
in de KB Galerij, Steenstraat 40, Brugge. De tentoonstelling omvat 12 serviezen, elk
gecreëerd door een andere Vlaamse keramist. Door de kunstenaars werd
geëxperimenteerd op vormelijk, technisch, materieel of decoratief vlak. Boeiend is
de confrontatie van de serviezen van keramisten die vertrouwd zijn met
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gebruiksgoed en de hieraan gekoppelde technieken van draaien of gieten, en anderen
die monumentaal, sculpturaal werken; Authenticiteit en originaliteit onderscheiden
hen van de industriële produkten. Er is een catalogus beschikbaar.

• Brussel
De Kon. Musea voor Schone Kunsten van België publiceren een boek over de
briefwisseling van Henri Evenepoel (1872-1899) met zijn vader. Tot 16/1/94 kan
men het aan voorintekenprijs bekomen (1550 fr. + 200 fr. port over maken op nr.
310-0375803-14, t.n.v. KMSKB, Museumstraat 9, 1000 Brussel). Het meet 165 ×
240 mm, bestaat uit twee delen van elk 450 blz. en het verschijnt op 2/3/94. De
KMSKB verwierven in 1970 voor hun afdeling ‘Archief voor Hedendaagse Kunst
in België’ de originele brieven, door Henri Evenepoel, van 1892 af, gericht aan zijn
vader. Dit fonds, tot dusver slechts uiterst fragmentair gepubliceerd, omvat 394
brieven en briefkaarten, waarvan sommige voorzien van onuitgegeven schetsen en
tekeningen in potlood, houtskool of sanguine, enkele zelfs geaquarelleerd. Ook 875
fotonegatieven maken er deel van uit, opgenomen tussen juli 1897 en december 1899
door middel van een klein Pocket-Kodaktoestel, ongeveer 400 daarvan tot stand
gekomen tijdens het verblijf van de kunstenaar in Algerije. Doorheen deze
briefwisseling, die aanvangt op 21/12/1892, de dag van zijn aankomst te Parijs, en
doorloopt tot slechts enkele dagen vóór zijn dood op 27/12/1899, vertelt Evenepoel
dag na dag wat in zijn levensloop meetelt: de Ecole nationale des Beaux-Arts, zijn
leermeesters, de decorateur Pierre-Victor Gallard en vooral Gustave Moreau, bepalend
voor de richting die hij zal uitgaan; zijn vrienden: Charles Didisheim, Robert
Goldschmidt, Paul Baignières, Simon Bussy, Charles Milcendeau, Charles Hoffbauer,
Henri Matisse en tal van anderen, allen aangetrokken door zijn generositeit en zijn
spontaneïteit; anderen die zijn bewondering genieten: Degas, Manet of
Toulouse-Lautrec, de illustratoren Forain, Steinlen, Chéret, Willette of nog zijn
medeleerling Georges Rouault. Tussen de regels van deze brieven leest men echter
het relaas van het eenzame bestaan van een jonge man, opgegroeid in een
voornamelijk mannelijke omgeving en die op elk moment in zijn korte leven slechts
één ding betrachtte: te beminnen en bemind te worden, te begrijpen, compromisloos
en met enthousiasme. Twee vrouwen zullen hem deze tederheid en deze attentievolle
affectie, waaraan hij absoluut nood heeft, ten volle schenken: zijn tante, Sophie
Fraikin, en zijn nicht, Louise De Mey-Van Mattemburgh, die hem weldra een zoontje
zou schenken, de kleine Charles. De gecommentarieerde uitgave van deze documenten
is bijzonder belangrijk, niet enkel met het oog op een beter begrip van het oeuvre
van de kunstenaar, maar ook omwille van de even kostbare als spontane gegevens
die zij aan het licht brengen aangaande een historische periode die in feite zeer dicht
staat bij het heden.
- Het Koninklijk Conservatorium van Brussel (Regentschapsstraat 30a, 1000
Brussel) organiseert volgende concerten: 16/12: Huldeconcert Peter Cabus 70
jaar; 23/12 (om 20 u.): Vocale en instrumentale Ensembles van het
Conservatorium o.l.v. Marijke Coghe: Kerstconcert; 13/1/94 (om 20 uur):
Kamermuziek-ensembles o.l.v. Jan Michiels met hedendaagse Hongaarse
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Kamermuziek; 27/1/94 (om 20 uur): Symfonieorkest Conservatorium Brussel
o.l.v. Robert Casteels: Nieuwjaarsconcert; 17/2/94: Harmonieorkest
Conservatorium Brussel o.l.v. Norbert Nozy: diverse componisten; 3/3/94: (om
20 uur): vocale en instrumentale ensembles o.l.v. Marijke Coghe: werk van R.
Schroyens, H. Badings, S. Barber e.a. Info: tel. 02/513.45.87
- De Q-concerten worden georganiseerd door de Vrije Universiteit van Brussel,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel (Aula Q). Op 16/3/94 (om 20 u.) treedt het Trio Molino
op (Janna Van Mechelen, dwarsfluit; David De Groodt, gitaar en Kris
Matthijnssens, altviool) met werk van Kreutzer, Piazolla, Diabelli, Molino,
Maes, Velasco en Rossini. Info: 02/641.23.25.

• Diest
De literaire Culturele Kring Apollo organiseert voor de 5de maal in 1994 het literair
evenement ‘Literatuur op zondag’, telkens op de eerste zondag van de betreffende
maand van 11 tot 12 u. in het CC Begijnhof in Diest. Het programma biedt: januari:
Kamiel Vanhole: De beet van de schildpad; februari: Leonard Nolens: poëzie; maart:
Regine Beer en Paul De Keulenaer: Auschwitz-belevenissen; april (op 2e zondag):
Mark Insingel: Boeken versus Televisie; mei: Gerda van Erkel: een vrouw die schrijft;
juni: Mark Braet: over Pablo Neruda: september: Monika van Paemel: proza; oktober:
Marcel Möring: Ako-literatuurprijs 1993; november: Mark Andries: literatuur en
werkelijkheid; december: Raoul M. de Puydt: over Leopold Sedar Senghor. Info:
Papenbroekstraat 217, 3290 Diest; tel. 013/33.39.94.

• Gent
Op 19/2 (van 14-18 u) en op 20/2 (van 10-17 u) organiseert de Koninklijke Bond
van de Oostvlaamse Volkskundigen vzw, Kraanlei 65, 9000 Gent (tel. 09/225 64 47
of 09/223 13 36) de Zevende Geschiedkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen in het
Centrum voor Kunst en Cultuur (St.-Pietersabdij). Deze boekenbeurs is uitgegroeid
tot het belangrijkste forum voor het geschiedenisvak in Vlaanderen. Zowat alle
disciplines zijn er vertegenwoordigd: archeologie, politieke/sociale/ekonomische
geschiedenis, heemkunde, familiekunde, volkskunde, de paleografie, de wapenkunde,
de cultuurgeschiedenis. Dit brede spectrum verleent deze beurs ook een
wetenschappelijk belang: de nieuwste publikaties op elk van deze gebieden worden
er gepresenteerd. Wie zich op de hoogte wil stellen van de recentste vorderingen in
het historisch onderzoek, heeft op die beurs een unieke kans zich te informeren.
Zeker ook omdat er heel wat publikaties te vinden zijn die niet in de boekhandel te
koop zijn. De zesde editie (1992) lokte méér dan 4.000 bezoekers en bewees dat er
een levendige belangstelling bestaat voor het historisch onderzoek. Een reden te meer
voor zowel auteurs, instellingen, verenigingen (categorie aan voordeeltarief) als
antiquariaten, gespecialiseerde boekhandels en uitgevers (ook van vakbladen) om
deel te nemen aan deze voornaamste geschiedenisboekenbeurs van Vlaanderen.
Deelnemingsformulieren (met de deelnemingsvoorwaarden) kunnen verkregen
worden bij de organisator.
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• Hasselt
Mevr. Frieda Brepoels, gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Limburg, heeft
onlangs haar beleidswijzer Cultuur 93-94 verspreid. Het is een luxueus uitgegeven
brochure geworden van 48 blz. waarin in woord en statistiek het culturele leven van
Limburg wordt uitgetekend. In haar voorwoord lezen we dat ‘het beleidsaccent ligt
(...) op het geven van ondersteuning en het stimuleren, misschien zelfs inspireren,
van vernieuwing’ en haar ‘beleid inzake kunst en cultuur meer wil zijn dan een
financieel beleid’. Voor Limburgers zeker een lezenswaardig document. Info: Directie
Cultuur, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (011/23.75.12).

• Kortrijk
In het CC (Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk; tel. 056/22 07 68; fax:
056/25 87 31) loopt van november 1993 tot april 1994 een project rond
installatiekunst. Er worden zes tentoonstellingen georganiseerd met werk van acht
(overwegend) jonge kunstenaars. De zes tentoonstellingen zijn afzonderlijke projecten
die zeer uiteenlopend zijn, en toch samen een geheel gaan vormen. De kunstenaars
tonen deels bestaand werk, of gaan via een project ter plaatse de ruimte opladen met
nieuwe visuele tekens. Op de tentoonstelling zullen eveneens video's te zien zijn,
gemaakt door de kunstenaars. De reeks opende met het project ‘Het Mathematische
varken’ van Rebecca Glass en Trudo Engels. Trudo Engels kreeg in '92 de prijs René
Lust t.g.v. van de prijs voor Jonge Belgische Schilderkunst in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel. Hij werkt eveneens mee aan het project ‘Momentum’ met Josse
De Pauw, Guy Cassiers, Eric Sleichim en het Blindman Kwartet. Dit muziektheater
wordt opgevoerd in het Lunatheater (Brussel) op 31 januari en 1 februari '94. De
catalogus met inleidende tekst, kunstenaarsbijdragen en foto's van de ingrepen in de
galerijruimte, verschijnt op het einde van de reeks. Deze kan besteld worden door
voorintekening aan de prijs van 200 fr. De deelnemende kunstenaars zijn: Trudo
Engels & Rebecca Glass (Brussel) van 29/10 tot 21/11; Hendrik Vermeulen (De
Pinte) van 26/11 tot 19/12; Koen Wastyn & Johan Deschuymer (Brussel) van 7 tot
30/1/94; Wim Vanderplaetsen (Gent) van 4/2 tot 27/3/94; Edwin Carels (Gent) van
4/3 tot 27/3 en Yves De Smet (Gent) van 1 tot 24/4/94.
- Van 14 tot 23/10/94 organiseert de Stichting Interieur (Groeningestraat 37, 8500
Kortrijk) de 14de Internationale Biennale voor woonkreativiteit onder het motto
‘European Qualities’. In de korte geschiedenis - 26 jaar - van de Stichting
Interieur is het niet bepaald rustig geweest. Elke Biënnale kende nieuwe
designstromingen, experimenten en successen. Het expositieplatform met zijn
vele commerciële standen en culturele evenementen was voortdurend in
beweging. Niet als gevolg van een designchaos. Integendeel het was een bewuste
keuze. Voor de Biënnale 94 is Interieur blijven zoeken naar een nieuwe aanpak,
met duidelijke intenties op termijn. Men liet zich leiden door ambities en
inzichten van mensen met wie werd samengewerkt en de bereikbaarheid van
een zo groot mogelijk en ‘juist’ publiek (118.620 in 1992). Het
tentoonstellingsplatform biedt in '94 plaats aan ruim 500 internationale merken
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en fabrikanten (± 15 landen) actief in de sector van de eigentijdse vormgeving
en design voor woning en kantoor. Omdat Interieur niet alleen
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wenst te organiseren en te presenteren, heeft Interieur 94 extra plaats en tijd
uitgetrokken voor kwaliteit en uitstraling: - ‘European Qualities’ van bedrijven,
merken en innovatieve designprodukten wordt een leidmotief. Het strategisch
concept van dit project werd uitgeschreven door professor Andrea Branzi uit
Italië. - Het juist duiden van design in de hedendaagse samenleving wordt
geïllustreerd met een historische tentoonstelling. - De Ideeënwedstrijd ‘Deisgn
for Europe’ biedt jonge ontwerpers de mogelijkheid om hun nieuwe creaties en
prototypes aan een professioneel publiek te presenteren. Aanvraag tot deelname
ter beschikking op de Stichting Interieur (tel. +32/56/22 95 22, fax. +32/56/21
60 77). - Vijf internationale architecten zullen via een trend- of toonkamer hun
visie op de binnenhuisinrichting van de jaren negentig toelichten. - Interieur 94
zal zich presenteren in een volledig nieuw en revolutionair lay-out concept.
- N.a.v. het ingebruiknemen van een nieuwe museumruimte in de Groeningeabdij,
Houtmarkt, Kortrijk werd een dubbele tentoonstelling uitgebouwd ‘Het Franse
landschap van Corot tot Monet’ (een selectie uit het Museum voor Schone
Kunsten van Rijsel) en ‘De Geschiedenis van de Groeningeabdij’, die men nog
tot 13/2/94 dagelijks van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u. kan bekijken (gesloten
op maandag en feestdagen). Het Gemeentekrediet gaf de catalogus (750 fr., 96
blz., 30 kleurenillustraties) uit. Het Museum van Rijsel heeft - op het Louvre
na - de belangrijkste schilderijenverzameling van Frankrijk. Momenteel worden
de museumgebouwen gerestaureerd en uitgebreid. Een deel van de collectie
werd reeds in diverse buitenlandse musea voorgesteld. Na New York, Londen
en Tokio komt nu Kortrijk aan de beurt. ‘Het Franse Landschap. Van Corot tot
Monet’ biedt een zeer gevarieerd overzicht van de belangrijkste Franse
landschapschilders van de negentiende eeuw. Doorheen de negentiende eeuw
is een evolutie merkbaar van academisch classicisme, over het romantisch en
realistisch natuurschilderen (de school van Barbizon) tot en met de experimenten
met kleur en licht die zullen leiden tot het impressionisme. Thematisch komt
zowel de epiek van het heroïsch landschap, met mythologische of historische
onderwerpen, als de intimiteit van het alledaagse landelijke leven aan bod, met
zijsprongen naar het orientalisme en de marineschilderkunst. Het landschap zelf
speelt telkens de hoofdrol. De personages zijn slechts figuranten in een decor
dat alle aandacht voor zich opeist; vaak zijn de uitgebeelde scènes niet meer
dan een voorwendsel om het grootse, het intense of het serene van een stuk
natuurschoon weer te geven. Bij het bekijken van deze doeken zal men ontdekken
dat het landschapsgenre een eigen taal, een eigen code bezit. Het wordt dan
meteen duidelijk dat het landschap drager kan zijn van een boodschap, of een
ideologie kan weerspiegelen. Er zijn een dertigtal werken te zien van ondermeer:
Blin, Bonheur, Breton, Cabat, Corot, Courbet, Daubigny, Dauzats, Français,
Harpignies, Hedouin, Marilhat, Monet, Washington en Ziem.

• Neerpelt
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In het Provinciaal Instituut voor Cultuur en Sport, Dommelhof, Toekomstlaan 5,
3910 Neerpelt (tel. 011/64.27.05; fax: 011/66.30.78) staat nog tot 19/12 de reizende
internationale tentoonstelling ‘De tooi als sieraad’ te kijk, toegankelijk op werkdagen
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.; op zondag van 14 tot 17 u.; gesloten op zaterdag.
Deze tentoonstelling is een organisatie van het World Crafts Council - Belgique
Francophone (WCC-BF) in samenwerking met Dommelhof. WCC-BF telt een 150-tal
leden kunstenaars die professioneel actief zijn binnen de diverse domeinen van de
plastische kunsten: beeldhouwen, keramiek, papier, textiel, juweel,... Het doel van
WCC-BF is de promotie van de kunstenaars en daarom wordt het WCC-BF ook als
dusdanig door de publieke instanties, culturele instellingen en de media erkend.
Daarom neemt WCC-BF deel aan internationale kunstmanifestaties en organiseert
er ook. Deze tentoonstelling met de titel als thema bevat een 40-tal kunstenaars uit
verschillende disciplines die geselecteerd werden door een professionele jury. De
kerngedachte: tooi, overschrijdt van oudsher die van het juweel. Juwelen zijn amper
een paar eeuwen geleden ontstaan en zijn over het algemeen gebonden aan
machtsverschijnselen en rijkdom. De tooi heeft altijd bestaan, ongeacht het gebruikte
materiaal, is gebonden aan feest, riten en verleiding. In tegenstelling tot het juweel
bezit de tooi iets magisch. Oorspronkelijk stelt de tooi de overgave van man en vrouw
voor aan de natuur. Het is de uiting van de geestelijke en symbolische waarde in het
dagelijks leven van een groep mensen, die om te leven of om te overleven, de
innerlijke en uiterlijke destructieve krachten die hen omringen, proberen te beheersen
en zodoende in harmonie te leven met het universum. In de loop der tijden hebben
tooien hun betekenis verloren. Vooral de burgerlijke 19e eeuw heeft de tooi met al
zijn betekenis herleid tot poëzieloze juwelen in kostbare materialen. Van de tooi rest
nog het juweel vervaardigd uit goud, zilver en diamant. De jonge generaties verwerpen
de pronkerige rijkdom van de juwelen van hun ouders. De tooi krijgt opnieuw een
betekenis. Een streven naar vernieuwing is overal merkbaar. Een veelheid aan
materialen: verschillende metaalsoorten, rubber, pluimen, leder, glas, hout, strass
worden verwerkt in soms merkwaardige assemblages die niet noodzakelijk moeten
gedragen worden. Deze tentoonstelling zal voor het eerst getoond worden in het
Dommelhof te Neerpelt, vervolgens te Doornik in het Maison de la Culture waarna
zij naar het buitenland zal vertrekken (o.a. Frankrijk, Zwitserland,...).

• Nieuwpoort
Het Beauvarletkoor (p.a. Chris Castelein, Bruggesteenweg 67, 8433 Mannekensvere,
tel. 058/23.66.56) meldt dat het een nieuwe CD heeft opgenomen met geestelijke en
wereldlijke composities van de Renaissance tot heden: Orlandus Lassus, H.
Beuavarlet, Schütz, J.L. Bach, J.M. Bach, Mendessohn-Bartholdy, Wermann, J. Van
Nuffel, H. Distler, Duruflé, Vic Nees, I. De Sutter, R. Schroyens, W. Kersters en
negrospirituals in bewerking van J. Wilmots en W.L. Dawson. Totale speelduur 73',
kostprijs 675 (port incluis) over te maken op rek. 712-9700302-94. De titel luidt
‘Ebbe en Vloed’. Ignace Thevelein dirigeert en Karolien De Meyer is sopraansolo.
Op 6/3/94 om 20 u. in de St.-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, op 18/3/94 om
20.30 u. in de St.-Jacobskerk in Brugge en op 19/3/94 om 20.30 u. in de
St.-Walburgakerk in Veurne voert het koor de Johannespassie van J.S. Bach uit.
Michaël Scheck neemt de algemene leiding waar en het Bachcollegium uit Antwerpen
voert de orkestpartituur uit. Solisten: Jeanine Lambrechts, sopraan (Antwerpen),
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Karolien De Meyer, sopraan (Brugge en Nieuwpoort), Steve Dugardin, altus, Jan
Caals, tenor en Chris De Moor, bas.

• Oostende
Uit het winterprogramma van het Casino Kursaal (info & plaatsbespreking:
059/70.76.18 / fax: 059/70.85.86) stippen we volgende evenementen aan: op 18/12
om 20 u.: Het Nationaal Orkest van België, o.l.v. Kees Bakels, met werk van Rodrigo,
Mozart en Beethoven; op 19/12 om 20 u.: Aida van G. Verdi door solisten, orkest,
koor en ballet van de Nationale Opera van Lodz (Polen); 26/12 om 20 u.: Vijf
Zangkoren uit de Vlaamse Provincies: Jongenskoor Colliemando (W.-Vl.), Kinderkoor
Papageno (O.-Vl.), Gemengd Koor A. Cuppens (Lim.), Gemengd Koor Dennegalm
(Brab.) en Meisjeskoor Konsinjoorkens (Antw.); 14/1/94: Het Franz Liszt
Kamerensemble uit Budapest (Boccerini, Dvorak, Grieg, Stravinsky en Liszt); 16/1/94:
Das Land des Lächelns van F. Lehar door de Staatsopera Bromberg.
- Bij de Uitg. Marc Van de Wiele (Jakobijnessenstraat 5, 8000 Brugge) verscheen
op initiatief van de Vrienden van de Stedelijke Musea Oostende vzw het
kunstboek ‘Beeldend Oostende. 200 jaar beeldende kunsten in Oostende’ van
de hand van Norbert Hostyn. Het bestaat uit twee delen: het historisch overzicht
(11 hoofdstukken) en het documentair deel (3 hoofdstukken). Het boek meet
320 × 250 mm, telt ca. 200 blz., is geïllustreerd met 100 kleurenreprodukties
en een 100-tal in zw.-w. Het is garengenaaid en kost 2.450 fr.

• Oudenburg
Het Koor Bryghia Cantat uit Brugge brengt op 26/12 om 20 uur in de
St.-Audomaruskerk van Westkerke-Oudenburg een kerstconcert met een zeer
gevarieerd repertorium van inheemse en uitheemse kerstcomposities. Het koor, o.l.v.
Raf Stieperaere, wordt bijgestaan door het S.A.S.K.J.A.-meisjeskoor en het
Orfeus-strijkersensemble. Op het programma o.m. Bach, Buxtehude, A.
Hammerschmidt, F. Mendelsohn-Bartholdy... Toegangsprijs 200 fr. (voorverkoop).
Info: Dienst voor Cultuur (dhr. J.L. Meulemeester), Stadhuis, Weststraat 24, 8460
Oudenburg, tel. 059/26.60.27.

• Rekkem
Kort geleden verscheen het eerste jaarboek The Low Countries. Arts and Society in
Flanders and the Netherlands, uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse ‘Stichting
Ons Erfdeel’, met de steun van het Nederlandse en Vlaamse Ministerie van Cultuur.
De redactie en de uitgever willen met dit jaarboek aan de Engelstalige wereld de
cultuur en de samenleving van het Nederlandse taalgebied presenteren. De artikelen,
geschreven door Britten en Amerikanen, Nederlanders en Vlamingen, verkennen
zowel de eigentijdse, levende cultuur als het culturele erfgoed in de Lage Landen.
Er wordt ook ruim aandacht besteed aan de culturele wisselwerking tussen die Lage
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Landen en de wereld daarbuiten. Het eerste jaarboek telt 320 pagina's in
vierkleurendruk. Naast een aantal grote artikelen over literatuur, kunst en
maatschappij, bevat het boek
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ook een culturele kroniek, waarin korte bijdragen over manifestaties, gebeurtenissen
en boeken, relevant voor de Engelstalige wereld, zijn opgenomen. Het boek kan
worden besteld bij ‘Stichting Ons Erfdeel’, Murissonstraat 260, 8931 Rekkem (1.500
fr., Ned. f 85 en andere landen 2.500 fr.).

• 's-Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum (Postbus 1004, 5200 BA 's-Hertogenbosch, tel.
073-139664) organiseert van 23/4 tot en met 17/7/94 de tentoonstelling ‘De Romeinen
langs de Maaskant’.

• Zonnebeke
Het Kunstcentrum De Poort C.C. Kasteel, (Ieperstraat 5, 8980 Zonnebeke, tel.
051/77.04.41) organiseert op 19/12 om 10.30 u. een literaire voormiddag waarbij
Luc Declercq (hoofdproducer bij BRTN-TV) als gastheer optreedt voor Gerard
Bodifée (oMortsel 1946), wetenschappelijk redacteur bij de Krantengroep De
Standaard en columnist voor de Standaard der Letteren. Bodifée's merkwaardige
essays trekken sinds enkele jaren sterk de aandacht: zijn vaak controversiële, maar
goed doordachte ideeën zijn van een verrassende originaliteit. Uit zijn geschriften
en talrijke lezingen spreekt het verlangen de gevestigde wetenschappelijke
natuurbeschrijving aan te vullen met een meer betekenisvolle en vooral meer menselijk
georiënteerde interpretatie. Toegangsprijs: 100 fr.

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. 249 (jan.-febr. 1994)
vastgesteld op 15 januari 1994. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax
051/40.81.64 doorgestuurd worden.
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. Ter wille van de documentaire
waarde worden die berichten toch geplaatst. Met oprechte dank voor uw
medewerking.
De Redactie

• Gonda Aelst
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Olieverven, aquarellen en gouaches, Stolz bvba, Zavelstraat 72, 3071 Erps-Kwerps,
van 20/11 t/m 31/12, van maan- tot vrijdag van 8-12 en van 13-18 u., zaterdag van
10-12 en van 13-18 u.

• Gaston Berden & Johan Deckers
...en het vuur bleef..., keramiek, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan
12, 3500 Hasselt, van 9/10 t/m 21/12, di-, do- en vrijdag van 18.30-21.30 u., wovan
14-21.30 u., zaterdag van 14-17 u.

• André Bertels
‘Mythische Landschappen’, foto's, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 5/11
t/m 4/12.

• Colette Bitker
Recente schilderijen, Argo Modern Art Contemporary Art Gallery, Zeedijk 734,
8300 Knokke-Zoute, van 24/10 t/m 29/11.

• Frank Bogaert
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof Te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van
1 t/m 24/10.

• Ditmar Bollaert
Fotografie, Galerij S 65, Tragel 7, 9300 Aalst, van 24/10 t/m 27/11.

• André Bongibault
Grafiek, Artiste Epreuve, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 16/10 t/m 31/10.

• Paul Bourgeois
Perforaties van papier, Galerij 't Zand vzw, Balsakker 28, 2275 Lille, op vrijdag van
20-22 u. en op zater- en zondag van 14-18 u.
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• Jan Carsau
Recente schilderijen, De Kasteelhoeve, Doorniksesteenweg 314, 8582 Avelgem, van
11/10 t/m 4/1/94.

• Denies Celie
Recent werk, Taverne-Restaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen,
van 16/10 t/m 9/12.

• Raoul Chanet
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof Te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van
29/10 t/m 28/11.

• Claude Chenais
Houtsculpturen, Gemeentehuis van Boom, Zaal Robert Lombaerts, Antwerpsestraat
44, 2850 Boom, van 23/10 t/m 2/11.

• Luc Claus
Gravures en werken op papier, Galerie Path, Léo de Béthunelaan 59, 9300 Aalst,
van 22/10 t/m 28/11.

• Francia Collete & Paula Willems
Recent werk, Galerij Acade, G. Gezellestraat 19, 3500 Hasselt, van 5 t/m 28/11.

• Edward Sheriff Curtis (1868-1952)
Fotogravures: The North American Indian, Galery' en Kultuurkaffee, VUB, Pleinlaan
2, 1050 Brussel, tot 30/11.

• Marc Dejonghe
Kunstzeefdruk, Galerij St.-Amandusinstituut, Reigerlo 10, 8730 Beernem van 17/10
t/m 28/11.
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• Ronny Delrue
Schilderijen, AD Galerie, Romestraat 6, 8400 Oostende, van 12/11 t/m 12/12, op
donderdag- en vrijdag van 14-18 u., op zater- en zondag van 15-18.30 u.

• José Deprez
‘Natuur’, CC Brussel, voormalige St.-Nikolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5, 1120 Brussel,
van 6/11 t/m 12/12.

• Irenée Duriez
Bronssculpturen, Kunstcentrum 't Hof Te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
van 1 t/m 24/10.

• Mariano Frare
Sculpturen en juwelen, Kunstcentrum Pro Arte Christiana, Prosperdreef 9, 3054
Vaalbeek, van 7 t/m 21/11.

• Cyr Frimout
Recente schilderijen, ABB-Galerij, Hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat, 3000
Leuven, van 6/11 t/m 17/12, werkdagen van 9-16 u., op zaterdag van 14-17 u.

• Rebecca Glass & Trudo Engels
‘Het Mathematische varken’, CC Kortrijk, Benedengalerij, Hazelaarstraat 7, 8500
Kortrijk, van 30/10 t/m 21/11.

• Rik Hamblok
Retrospectieve n.a.v. 70ste verjaardag, CC ‘De Adelberg’, 3920 Lommel, van 4 t/m
27/2/94.
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• Rudolf Hausner
Grafiek, Artiste Epreuve, Oude Kerkstraat 64, 2018 Antwerpen, van 13 tot 28/12,
op donder-, vrij-, zater- en zondagen van 14-18 u.

• Leen Kooreman
Glaswerk, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, van
8/10 t/m 8/11.

• Wil Kuiper
‘Versierd’, verluchte initialen en manuscripten, Museum voor Volkskunde, Kraanlei
65, 9000 Gent, van 16/10 t/m 16/1/94, dagelijks (behalve op maandag) van 10-12
en van 13.30 tot 17 u.

• Leo Loomans
Zijdeschilderkunst, Gemeentehuis van Boom, Zaal Robert Lombaerts, Antwerpsestraat
44, 2850 Boom, van 23/10 t/m 2/11.

• Danny Matthys
Schilderijen in combinatie met acrylschilderijen van de Australische Aboriginals
Artists, Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle van 7/11 t/m
12/12.

• Marie-Christine Meesschaert
Recente schilderijen, C.C. Anto Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, van 1/6 t/m
28/11.

• Tjen Meylemans
Diverse technieken op doek, Galerij 't Zand vzw, Balsakker 28, 2275 Lille, van 14/1
t/m 20/2/94, op vrijdag van 20-22 u. en zater- en zondag van 14-18 u.

• Rita Michiels
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Potlood, pastel en aquarel, Gaselwest Studio, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van
20/11 t/m 5/12, op zaterdag, zon- en feestdagen van 10-12 en van 14-18 u.

• Miodrag
Recent werk, Casino Kursaal Oostende, van 30/10 t/m 14/11.

• Marc Moon van Overmeir
Pasteltekeningen, objecten en installaties, Galerij 't Zand, Balsakker 28, 2275 Lille,
van 3/12 t/m 9/1/94, op vrijdag van 20-22 u., zater- en zondag van 14-18 u.

• Marcello Morandini
Retrospectieve 1964-1993 van architectuur, beeldhouwwerk en design, Museum van
Val-Saint-Lambert, rue du Val 245, 4100 Seraing, van...

• Ursula Mumenthaler
Foto's van installaties, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, 19/11 t/m 23/12,
op woens-, donder- en vrijdag van 10.30-12 en van 14-18.30 u., op zater- en zondag
van 10.30-18.30 u.

• Liliane Passchyn
Recent werk, CC Anto Diez, Centrumplein, 8450 Bredene, open van woens- tot
zondag van 15 tot 19 u.

• Eli Peeters
‘Brussel en zijn mensen’, foto's, Galery' en Kultuurkaffee, VUB, Dienst Kultuur,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, van 12/1 t/m 10/2/94, werkdagen van 11.30-17 u.
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• Ben Pieters
Olieverf, pastel, grafiek en aquarel, Leonard's Fine Arts Gallery, Donksesteenweg
212 (Winkelcentrum), Brasschaat, van 11 t/m 14/12, dagelijks van 10-18.30 u.
(gesloten op zondag).

• Carl Soete
Overzichtstentoonstelling ‘Tekens worden Taal’, Alfons Blomme Museum, Ooststraat,
8800 Roeselare, van 22 t/m 30/1/94, open op zondagen van 10-12 en van 14-18 u.
en op weekdagen van 14-18 u.

• Henk Somers
Recent werk, Centrum Netwerk, De Ridderstraat 28, 9300 Aalst, van 23/10 t/m 26/11.

• Piet Stockmans
Recent werk, CIAP, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 1 t/m 30/10.

• Godfried Theunynck
Recent werk, in eigen atelier, Klerkenstraat 13, 8600 Diksmuide-Esen, w.e. van 9/10
t/m 7/11.

• David Tremlett
A wall drawing/Publications, Galerij S 65, Tragel 7, 9300 Aalst, van 11 t/m 17/11.

• Lilia Van den Eyunde & Leona Van Lerberghe
Recente schilderijen, Galerij-Atelier vzw ‘Vocar’, Dorp 77, 2870 Breendonk, van
12/11 t/m 28/11.

• Hans Vandekerckhove
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Twee series werken op papier ‘Hortus Conclusus’ en ‘Türhüter’, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 20/11 t/m 19/12.

• Philippe Vandenberg
Portretten, Richard Foncke Gallery, St.-Jansvest 18, 9000 Gent, van 30/10 tot 28/11
en ‘De Kruisingen 1982-1993, Kapel op de Campo Santo, Antwerpsesteenweg, 9040
St.-Amandsberg, van 6/11 t/m 5/12.

• Dries Vandenbroeck
Retrospectieve ‘Dries 70 in zijn dorp’, Kard. Van Roey-Instituut ‘De dageraad’,
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar en Gemeentehuis van Vorselaar, van 8/10 t/m 1/11,
zaterdagen van 14 tot 18 u., zondagen en 1/11 van 10-12 u. en van 14-18 u.

• Marcel Vandenven
Retrospectieve, Gemeentelijk Kunstcentrum ‘Huis Hellemans’, Strijdersstraat 14,
2650 Edegem, van 23/10 t/m 21/11.

• Wim Vanderplaetsen
Installaties, Benedengalerij CC Kortrijk, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van 4/2/94
t/m 27/2/94.

• Lea Vanderstraeten
Recente schilderijen, Museum Leon De Smet, Museumlaan 18, 9831 Deurle, van
17/10 t/m 7/9.

• Rogier Vandeweghe
Retrospectieve n.a.v. 70ste verjaardag, tekeningen en aquarellen, Kunstgallerij
Amphora Finippon, Oudstrijderslaan 14, 8200 Sint-Andries, van 22/10 t/m 31/12,
op weekdagen van 10-12 en 14-18 u., op zondag van 15-18 u. Gesloten op 25 en
26/12.

• Dorothea Van de Winkel
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Wandtapijten en textiel design, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, van 10/11 t/m 13/12.

• Theo Van Rintel
Schilderijen, Kunstcentrum 't Hof Te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, van
29/10 t/m 28/11.

• Willy Verbrugge
Schilderijen, Atelier Ter Linde, Lindenlaan 10, 8700 Tielt, van 9/10 t/m 31/10.

• J. Verbruggen-Franck
Aquarellen en poëzie, Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven, van 8/10 t/m
3/12.

• Chris Vermeulen
Recent werk: aquarel, olieverf, grafiek en collage, Kasteel van Wissekerke
(Spiegelzaal en inkom), 9150 Bazel, w.e. van 10, 11, 12 en 17, 18, 19 december.

• Hendrik Vermeulen
Installaties, Benedengalerij CC Kortrijk, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van 26/11
t/m 19/12.

• Guy Vervotte en Roger Gysebrechts
Recent werk, Taverne-Restaurant 't Kasteel, Haachtsebaan 85, 3140 Keerbergen,
van 11/12 t/m 24/2/94.

• Jo Voets
Foto's '30 vluchtige ontmoetingen op de stoepen', Galery' en Kultuurkaffee van de
VUB, Dienst Kultuur, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, van 8/12 t/m 8/1/94, iedere werkdag
van 11.30-17 u.
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• Walter Wanten en Simone Vermeulen
Olies, aquarellen en pastels, Art Gallery Branzinni, Fortenstraat 111, 9250
Waasmunster, van 2/10 t/m 8/11.

• Koen Wastyn & Johan Deschuymer
Installaties, Benedengalerij CC Kortrijk, Hazelaarstraat 7, 8500 Kortrijk, van 7/1/94
t/m 30/1/94.

• Jan Winkels
Keramiek, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen, van 10/11 t/m
13/12.

• John Zinsser
Schilderijen, Galerij S 65, Tragel 7, 9300 Aalst, van 24/10 t/m 27/11.

• Groepstentoonstellingen
- ‘Transfer’ - Actuele kunst uit België en Nordrhein-Westfalen - Een
uitwisselingsproject, Centrum voor Kunst en Cultuur, St.-Pietersabdij,
St.-Pietersplein 9, 9000 Gent, 7/11 t/m 19/12, dagelijks van 10-17 u. (behalve
op maandag) met werk van Jochem Ahmann, Concha Argüeso, Christian Hilgert,
Andrea Hold-Ferneck, Mathias Lanfer, Albert Markert, Gerhard Reinert, Johanna
Roderburg, Gabriele Rothemann, Andreas Sansoni, Diemut Schilling, Martin
Schuten, Christian Sery en Cel Crabeels, Hugo Debaere, Berlinde de Bruyckere,
Jan Deconinck, Danny Devos, Daniel Fauville, Francis Feidler, Alain Geronnez,
Guido'Lulu, Philip Huyghe, Babis Kandilaptis, Joelle Tuerlinckx, Wim
Vanderplaetsen en Angel Vergara.
- Honoré d'O en ManfreDu Schu, recent werk, CD Art Gallery, van 19/11 t/m
24/12, open op donder-, vrij- en zaterdag van 14.30-18 u.
- ‘Latento 93’, Laureatententoonstelling Kulturamaprijs 1992 - Haacht Literair,
Forum - Haacht, Wespelaarsestwg 39, 3150 Haacht, van 3 t/m 18/12.
- CC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst, van 10/10 t/m 5/11 met
grafiek van Roger Raveel en schilderijen van Katrien De Graeve, Lawrence De
Maupeou, Tom Jooris, Khadija Haja, Tim Heirman, Stephanie Le Blon en Stijn
Van Dorpe.
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- André Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710 St.-Baafs-Vijve, recent werk van
Linda Molleman, Ann-Marie Jonckheere, Marc De Roover en Ria Verhaeghe,
van 8 t/m 31/10.
- ‘Achter het Werkelijke - Dietro il Reale’, met werk van Mario Callens, Gianni
Guidi en Marco Pellizzola, CC ‘Scharpoord’, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
Van 1 t/m 28/11.
- Recent werk van Geert Bauwens, Philippe Bouttens, Rik Delrue, Joel De Rore,
Frank Messely, Pol Pazmany, Stefaan Roelstraete en Robie Van Outryve, Atelier
De Gryse, Gentsestwg 41, 8500 Kortrijk, van 21/11 t/m 9/1/94, dagelijks
toegankelijk (behalve op dinsdag) van 10-12 en van 14-19 u.
- 200e tentoonstelling in Gaselwest Studio, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk, van
23/10 t/m 7/11, met werk van Jennie Wyseur (aquarel), Renée Gerard
(schilderijen) en Riet Vandecasteele (beeldhouwwerk).
- Oude Mexicaanse Kunst (uit privé-verzamelingen) & Tamayo (sculpturen),
Lenero (schilderijen) en Riestra (inkten - sculpturen), Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, van 16/10 t/m 4/12.
- Foto's ‘3 in-één’, werk van Celesta Daniëls, Tania Selleslags en Viriginie
Vlaminck, Galerij Pluto vzw, Plotersgracht 7 (Patershol) 9000 Gent, van 13/11
t/m 5/12.
- Harmagedon, Sasboslaan 7, 8510 Kortrijk-Bellegembos, van 24/9 t/m 1/11 met
werk van Hans Fohan (schilderijen, litho's, zeefdrukken), Nucha Sauvage
(bronzen sculpturen) en Michael Dürnholz (hedendaagse kunstjuwelen).
- Resonans Galerij, Zuidstationstraat 20, 9000 Gent, ‘Sensual Oxymorons’
schilderijen van Liene en ‘Gestolde Oerbeelden’ van Annie Boheure, van 11
t/m 28/11.
- E. Fonteyne (beeldhouwwerk) en Fove (schilderijen), Galerij ‘Straffe Hendrik’,
Walplein 26, 8000 Brugge, van 31/10 t/m 14/11.
- Mexicaanse Kunst met Veronica Mendez (wandtextiel), Cha Chazaro
(fotopainting) en Minerva (foto's), Gemeenschapscentrum ‘De kroon’, J.B.
Vandendrieschstraat 19, 1080 Brussel, van 16/10 t/m 2/11.
- ‘De Kloof overbrugd’ met werk van Danielle Van Belle, Monique Schotte en
Jean-Marie Swerts, Gemeentelijk CC ‘Den Blank’, Overijse, van 5 t/m 27/11.
- ‘Aquarels’, selectie uit de Nationale Aquarelwedstrijd 1993, Provinciemuseum
P. Van Humbeeck-M. Piron, Mechelsevest 108, 3000 Leuven, van 3 t/m 25/12.
Gastkunstenaars: Nicole Thienpont, Willy Langmans en Peter Hantson.
R.D.
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Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar: Redactiesecretariaat ‘Vlaanderen’, ‘Ter
Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt.

Literair proza
• De Kuyper, Demeester, Hoste, Van Heulendonk
3 BIC(s) et un PC, een Vlaamsche onderneming, uitg. Dedalus/Antwerpen, verspreid
door Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 1992, 200 × 125
mm, 88 blz., paperback 499 fr. - De Franse titel is een grapje, blijkbaar. Het 80
bladzijden tellende boekje bevat vier toneelstukjes (Nederlandstalig, dat wel) die
geschreven werden met kogelpen (of ballpoint zo u wil) en tekstverwerker. Eerlijk
gezegd, je merkt het er niet aan; hoewel, het vlotste stukje lijkt me ‘Ava en Silvana
en Greta op de Olympus’ te zijn, maar in hoeverre dit aan Eric De Kuypers
tekstverwerker ligt, is moeilijk na te gaan. Zijn eenakter zet Hollywoodstars na hun
overlijden vrolijk samen in een soort van hemel, maar dan wel exclusief en uitermate
selectief: tegen het jaar 2000 mogen er niet méér dan 637 in. Momenteel zitten ze
aan 537! Een leuke badinerie, met behoorlijke typering van de betrokken dames en
heren. Ene Guido van Heulendonk heeft voor zijn ‘All over the Place’ maar twee
personages nodig, allebei 65. En centraal in hun bekommernissen is momenteel hun
dochter, die haar eerste kindje gaat krijgen. En verder staan er in de moderne
huiskamer een drietal opgezette katten, plus een groot zwartwit doek voorstellend
een Egyptisch kattebeeld. De vrouw schijnt met deze dieren een vrij speciale binding
te hebben. Er wordt gedialogeerd en getelefoneerd, herinneringen worden opgehaald
samen met de obligate verwijten, en klap op deze natte vuurpijl is de bekentenis van
de gepensioneerde ‘oorlogsheld’: zijn trommelvlies werd niet gescheurd in de
Koreaanse vuurlinies, maar in een bordeel. Toch blijven de oudjes, gezellig (?) samen
de sirtaki dansen. Pol Hoste zoekt anderzijds zijn inspiraties bij een jong koppeltje.
In zijn ‘Een Proefopstelling’ duikt ook een souffleur op die meestal bijzonder leuk
uit de hoek komt. Althans, dat vond ik bij een eerste lectuur. Naar het schijnt heeft
de regisseur de voorstelling zonder dit personage laten lopen. Mij een raadsel, want
buiten een truitjeswissel beklijft er heel weinig. De truitjes gaan uit en komen naast
elkaar verstrengeld te liggen: een wat doorzichtig alternatief voor mannetje en
vrouwtje. Zegt de souffleur, net voor hij de scène verlaat: ‘Het stuk is niet zo goed
geschreven, dat is het’... En nummer vier is een in dialogen gegoten korte roman van
Rita Demeester. Misschien wel meer literatuur dan theatertekst. Weer
mannetjevrouwtje, maar nu staan ze op trouwen. De lijst van te vragen cadeautjes
wordt moeizaam bijeengeschreven, en verder hebben ze het over vrij voor de hand
liggende levensvragen. Een ‘tranche de vie’ als het ware. Titel: ‘Land van Belofte’.
Dit kwartet werd geschreven en opgevoerd in opdracht van het Gentse
Nieuwpoorttheater dat staat voor eigentijdse - vaak ook relevante - programmering.
Een vijfde auteur, met name de dichter Hertmans, werd eveneens aangezocht voor
het project, maar bij levering bleek dat zijn script de aanvankelijke opzet oversteeg.
Gezien de kwaliteit van zijn werkstuk werd het door Kritak uitgegeven en in het
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Nieuwpoorttheater achteraf voorgelezen door acteur Dirk Roofthooft. Titel: ‘De
Kopnaad’, zijnde een onvolledig dichtgegroeide fontanel. Dit nog, en voor een beter
begrip: de titel 3 Bic(s) et un PC kreeg als verklaring mee: ‘Een Vlaamsche (sic)
Onderneming’.
dv

• Paul De Wispelaere
Bar en bizar. Ontsluierde geheimen, uitg. De Arbeiderspers/A'dam, 1993, verdeeld
door Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 115 × 195 mm,
183 blz., paperback 500 fr. - Paul de Wispelaere, onlangs in de belangstelling met
‘Het verkoolde alfabet’, heeft in ‘Bar en bizar’ een vijftiental auteurs verzameld uit
de reeks van het Privé domein. Uit autobiografieën, dagboeken en brieven heeft de
Wispelaere fragmenten gekozen die raak en soms bizar zijn. Erotiek neemt een grote
plaats in. Zo vertelt Claire Goll, hoe ze op latere leeftijd, van een jonge man geleerd
heeft wat liefde is. Of wat zij liefde pleegt te noemen. Michel Leiris, dichter en
essayist, schreef in ‘Arena’ over de verbeelding van de onderkende
sadomasochistische dualiteit van zijn seksuele ervaringen via twee vrouwenfiguren:
Lucretia (uit de Romeinse oudheid) en Judith (uit het oude testament) zoals ze
voorkomen op een schilderij van Cranach. In ‘Bar en bizar’ verzameld door Paul de
Wispelaere schuilt wel een beetje veel erotiek, maar bij het lezen ervaar je de echtheid
van de betrokken auteurs, die hoe dan ook meestal teleurgesteld terug kijken naar
vervlogen tijden.
E.O.

• Paul Verhuyck
Moord door geboorte, uitg. De Arbeiderspers / Amsterdam, 1993, verdeeld door
Uitgeverijen Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 215 × 134 mm, 228 blz.,
paperback 699 fr. - Bij het begin van deze roman staat Emile aan het graf van zijn
jeugdvriend Abraham Bontebal, gestorven op zijn negenenveertigste jaar. Hij mijmert
over hun beider leven en vriendschap. Emile laat zijn gedachten zwerven over hun
kinder- en jeugdjaren, een tijd van sterke samenhorigheid en in een roes gezworen
dure eden. Hun wegen lopen uiteen wanneer Emile filosofie studeert en werk vindt
als bibliothecaris, terwijl Abraham niet studeert, ‘niets’ wordt. Uiteindelijk bereikt
Abraham vervulling in zijn leven als beeldhouwer, waarbij in zijn verbeelding de
meest fantastische bouwselen en composities ontstaan. Toch wordt ook Abraham
door de gang van het leven achterhaald. Hij belandt in de fuik van Fokkelien: de
verstokte vrijgezel Abraham trouwt. Fokkelien leeft van zwangerschap naar
zwangerschap en bij elke geboorte sterft Abraham Bontebal een beetje. Het wordt
hem allemaal teveel. Hij vlucht in zijn verslaving aan zure zult. Het paar krijgt zeven
dochters; wanneer Abraham in het graf wordt gelegd is Fokkelien zwanger van het
achtste kind. Het boek sluit af met de beschrijving van het ultieme beeldhouwwerk
waarvan Abraham de schetsen laat zien aan Emile. Het moet een soort eiken tarotspel
worden waarvan de wriemelende taferelen zin en samenhang van alles moet tonen
en verbeelden terwijl de lege achterkant van het paneel het chaotische niets verbeeldt
waarop de zin bevochten wordt. Verhuyck zet zijn personages neer in een nauwelijks
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verhuld decor. Zo staat Volksblaam voor Antwerpen, Glibbie voor België en Gajeinte
voor Gent. Tegen die haast mythische achtergrond schetst hij op exuberante wijze
hun levensloop met vele parallellen, maar ook periodes en vlakken waarbij de wegen
van Emile en Abraham andere richtingen uitgaan. De keuzes die zij maken zijn
exempel voor de keuze waarvoor elk mens staat of gestaan heeft: realist worden,
volwassen worden; of het kind in zich bewaren en dromen blijven koesteren. Paul
Verhuyck debuteerde eerder met de roman ‘De doodbieren’, bekroond met de Anton
Wachter-prijs 1992 en de Debuutprijs Boekenweek Vlaanderen 1992. Hij werd toen
geprezen om zijn sterk verhaaltalent en zijn rijke, barokke taal. Ook hier wordt de
lezer weer in een overrompelend taalbad gedompeld. Af en toe krijg je een gevoel
van overdaad en dat is het enige schaduwkantje van deze roman. Verhuyck heeft
met dit boek een moeilijke klus geklaard: een behoorlijke tweede roman schrijven
na een opmerkelijk debuut.
G.S.

• Anke de Vrij
Sporen, uitg. C. de Vries-Brouwers, Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen, 1991, 210 ×
135 mm, 94 blz., genaaid 485 fr. - De titel verraadt niet zo direct de inhoud. Op het
eerste gezicht is er een verwijzing naar treinsporen of afdrukken in sneeuw of zand.
Niets van dit alles. Het is de verwarde rit die een zekere Martine onderneemt. Zij is
actrice en heeft zopas een toneelstuk achter de rug als zij gevraagd wordt op te treden
in een film. Vooraf belooft de regisseur haar niets, maar eens op de set moet zij
voldoen aan verregaande voorstellen. Zij leeft zich zodanig in haar personage in dat
zij hieraan een trauma overhoudt. Psychologisch stuikt zij totaal in elkaar om het
niet meer te boven te komen. De auteur werkt de intrige zeer goed uit, dikwijls in
korte volle lijnen, met een voldoende tekening van de personages. De lezer is hierdoor
sterk aangesproken. Spijtig evenwel dat de verbeteringen niet oordeelkundig
gebeurden. Foute afsplitsingen, verkeerd gebruik van deeltekens en foutieve
schrijfwijze van woorden remmen het lezen en komen storend over.
uv
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• Norbert Fonteyne
De late lente van mijnheer Quisthoudt. Novelle, uitg. Flandria Nostra,
Torhoutsesteenweg 265, 8310 Zedelgem, met nawoord van Hans Deree, zw.-w. illustr. van Hans Fonteyne (= Fohan = kleinzoon van de auteur), 215 × 115 mm, 64
blz., gelijmd. - In 1939 verscheen postuum het meest bekende maar ook meest
tragische werk van Norbert E. Fonteyne (16 dec. 1904 - 7 juni 1938). Trouwens de
meeste werken van deze Vlaamse auteur verschenen pas na zijn dood. Dit is ook
logisch, want slechts in de eerste helft van de jaren tachtig wordt het ongepubliceerde
nagelaten werk ‘herontdekt’. Daartoe behoren o.a. ‘Sprookjes van spijt’, ‘Wij beiden’,
‘Het kerstlied’ en ‘La Martinière’. Nu werd nog zo'n werk gepubliceerd. Onderhavige
novelle schetst enkele tragische episodes uit het leven van René Quisthoudt. Deze
welstellende burger werkt in een saai kantoor in Brugge. Belangrijker in het verhaal
is, dat die lieve man zich ook moet onthouden van amoureuze en seksuele
bevliegingen. Dit komt vooral omdat hij met zijn zussen in hetzelfde huis woont. Na
het bezoek van zijn nicht ontwaken de eerste verlangens. Maar zijn late liefde laait
op tijdens een uurtje schaatsen. Daar redt hij een meisje. Hij wordt een held. Maar
intussen blijft hij het meisje achterna hollen... Het boek handelt over vernederingen,
over machteloosheid en over het minderwaardigheidscomplex van heertje Quisthoudt:
door zijn onervarenheid, zijn puberaal gedrag, zijn incompetentie en karakterloosheid
vernietigt hij eigenlijk zelf wat een mooie relatie had kunnen zijn. Dit maakt van
hem een boeiende figuur. Het boek beantwoordt volkomen aan de stijl van het
interbellum in Vlaanderen en juist daarom is het goed dat het werk werd uitgegeven.
JLM

• Paul Baekeland
Het voddenboek, uitg. De Roerdomp, Van de Reydtlaan 62, 2960 Brecht, 1991, geill.
met tekeningen van Danny Provost, 240 × 160 mm, 86 blz., genaaid. - Paul Baekeland
heeft in ‘Het Voddenboek’ gekozen voor een stijl die eerder meesterlijk is gehanteerd
door Johan Daisne en Hubert Lampo, nl. het magisch-realisme. Werkelijkheid en
verbeelding zijn zodanig verweven dat het moeilijk wordt te ontdekken waar
werkelijkheid eindigt en droom begint. Een jong echtpaar (de ik-figuur en zijn vrouw
Annemie) koopt op een veiling een oud en onvolledig boek, boek ook graag gewild
door een veertigjarige man Johannes Frederikus Van Achter. Later blijkt deze man
een eeuw geleden geboren te zijn en overleden rond 1920. Geheimzinnig genoeg
voor het echtpaar om deze Johannes Van Achter op te sporen en het ‘geheim’ op te
lossen. ‘Het Voddenboek’ is een vrij vlot geschreven, redelijk spannend verhaal,
misschien iets te summier uitgewerkt. Zeer sfeerscheppend zijn de beschrijvingen
van de drukte op de autosnelwegen en op de boekenbeurs van Frankfurt. Baekeland
beschikt over alle talent om zich bij het rijtje van de magischrealistische schrijvers
bij ons te kunnen voegen, indien hij ook een werk van wat langere adem en met wat
meer diepgang zou kunnen tot stand brengen. De acht mooie illustraties getekend
door Danny Provost geven het boekje een aparte klasse. Ze dragen heel wat bij tot
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de sfeer. ‘Het Voddenboek’ is zeker geen prul-boek, maar een aanrader voor wie wil
proeven van dit speciale genre: het magisch-realisme.
DVK

• Willy Spillebeen
In vele Staten. Een Amerikaans relaas, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen,
1992, gmp 422, 200 × 125 mm, 216 blz., paperback 650 fr. - Dit reisverslag is een
‘bescheiden boek’, zo zegt de auteur zelf in een woord vooraf. In die zin waarschuwt
hij de lezer ervoor dat hij geen grondige studie van de Amerikaanse samenleving
mag verwachten. Het is een reeks indrukken en persoonlijke ervaringen die hij - als
‘writer in residence’ in Madison, Wisconsin - heeft moeten verwerken. Het boek is
zelfs een poging om een jaar Amerika van zich af te schrijven, zo stelt Spillebeen
voorop. Welke cultuurshock heeft deze Vlaamse schrijver dan meegemaakt? Als een
rode draad doorheen het boek loopt de verwondering-verbazing over een Amerika
dat in alles ‘té’ is: de uitgestrekte universiteitscampussen waar hij een groot deel van
zijn verblijf doorbracht, zijn verwondering over ‘smiling, eating, drinking America’,
zijn bewondering voor de milieubewuste Amerikaan, zijn ervaring met de delicate
onderwerpen van een multiculturele samenleving waar ‘political correctness’ geen
ijdel woord is, zijn confrontatie met de consumptiemaatschappij bij uitstek, zijn
contacten met studenten en docenten die de Nederlandse cultuur en literatuur anders
benaderen dan de Vlaamse letterkundige, de informaliteit in de sociale vormgeving,
de Amerikaanse cultuur (eetcultuur incluis) die een mengelmoes is van allerlei
ontleende componenten, etc. Vooral in het eerste deel van zijn boek weet de auteur
ons te boeien door zijn eerlijke en ontwapenende benadering van een nieuwe
omgeving waarin hij omzichtig zijn weg zoekt. De schrijver van een reisverhaal zegt
inderdaad vaak meer over zichzelf dan over het nieuwe van de omgeving. Het tweede
luik van zijn relaas is een aaneenschakeling van uitgeschreven momentopnamen van
reizen kriskras door de Staten: hier treedt de toerist op de voorgrond die gefascineerd,
soms wat relativerend, aan sightseeing doet. De culturele bagage van onze gids maakt
ook van dit deel een interessante benadering, al staat het duidelijk in de schaduw van
de pittige getuigenis over zijn belevenissen als ‘writer in residence’.
J.V.

• Ward Ruyslinck
De claim van de duivel, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1993, gmp
435, 125 × 200 mm, 267 blz., paperback 650 fr. - Met dit boek gaat Ward Ruyslinck
op de thriller-toer. Hij levert een vlot leesbaar geheel af dat geleidelijk naar een
climax leidt. Scherpe dialogen wisselt hij af met de geleidelijke evolutie van het
verhaal op zich. Inclusief de onvoorspelbare feiten als het falen van bepaalde personen
van het gerecht. De vrouw van een schrijver wordt vermoord aangetroffen op het
appartement dat haar minnaar huurt. De voor de hand liggende verdachten worden
verhoord en op één ervan liggen zware verdenkingen. Door de opmerkingsgeest van
een lid van het onderzoeksteam neemt heel de affaire Bettina Verhulst een heel andere
wending. Ward Ruyslinck heeft voldoende literaire ervaring om een boek, ook al is
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het een thriller, af te leveren waarin de lezer zich laat meeslepen door de intriges.
Inzake taalgebruik scoort de auteur niet onaardig in dit boek waarvoor hij over
achtergrondinformatie beschikt. ‘De claim van de duivel’ bezorgde mij verscheidene
uren aangename lectuur.
uv

• Françoise Sagan
Uitvluchten, uitg. Manteau, Isabellalei 76, 2018 Antwerpen, 1991, 200 × 125 mm,
paperback. - ‘Uitvluchten’ is het verhaal van Parijzenaars die het oorlogsgeweld
ontvluchten. Zij rijden richting Portugal om vandaar de nieuwe wereld te bereiken.
Het verloopt de leden van de Parijse high society helemaal anders dan ze gepland
hadden. Hun luxe wagen wordt gebombardeerd en hun chauffeur gedood. De
vluchtelingen vinden een onderkomen bij een boerenfamilie en worden mee
ingeschakeld in de oogst. Hoogst ongebruikelijke werkzaamheden voor wie het
mondaine uitgangsleven gewend is. Françoise Sagan leverde een vlotte en goed
lezende roman af waarin zij heel wat dialogen schreef. Spijtig dat het boek echte
diepgang mist. De intrige werd enigszins oppervlakkig uitgewerkt, zodat de inhoud
grotendeels voorspelbaar is. De personages beschrijft ze haarfijn, zodat de lezer een
beeld krijgt van de ingesteldheid, de moraliteit, de levensopvatting en -wandel van
de hogere kringen van de Franse hoofdstad. Een verzorgde uitgave met een goede
vertaling die spijtig dat vleugje spanning ontbeert.
uv

• René Schwab
Normaal doen. Korte verhalen, uitg. De Horizon, Postbus 3070, 1620 GB Hoorn,
1991, 190 × 120 mm, 77 blz., paperback 425 fr. - René Schwab vult zijn bundel
‘Normaal doen’ met 22 vlotte korte verhalen. Enerzijds blikt de ambtenaar bij de
sociale dienst terug op een ruig seventies-leventje, waarbij de liefde de armoede
verdoezelde. Tussen de regels van de stukjes over het afstompende bandwerk door
vindt de aandachtige lezer een niet te miskennen portie kritiek aan het adres van een
oneerlijke standenmaatschappij. Ook de bedrogen of de zich minstens bedreigd
voelende winkel- of bankclient is vaker aan de orde. ‘Nog meer service’,
‘Hoerenloper’ en het iets langer uitgesponnen ‘Aasgieren’ zijn echt om van te
genieten, geschreven in een onvervalste Carmiggeltstijl. Momenten waarop men
zichzelf in de schets herkent, lezen vanzelfsprekend het vlotst. Toch dreigt René
Schwab af en toe te ver uit te weiden, zodat verhaaltjes hun draagkracht verliezen.
Zo gaat het leuke effect van ‘Voordringen’ daardoor bijna de mist in. Is de taal in de
stukjes van Schwab alledaags en toch verzorgd, dan moeten tegenstanders van Engelse
woorden (hij was stoned, had een short memory) in de omgangstaal of van typisch
Noordnederlandse gemarkeerde woorden (piespaal, grutter, meur) af en toe eens de
ogen sluiten.
R.A.
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• Brigitte van Aken & Annemie Fierens
Goed gek, uitg. De Clauwaert, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven, 130 × 207
mm, 219 blz., gebonden 695 fr. - Een brievenroman. Je komt dit genre niet zo veel
meer tegen in onze prozaliteratuur. Twee jonge schrijfsters, Annemie Fierens en
Brigitte van Aken, namen de uitdaging echter aan. Het resultaat van hun gezamenlijke
arbeid mag gezien worden: ‘Goed gek’ (1992) is een knappe debuutroman. Een
psychologische brievenroman over de relatie tussen twee jonge vrouwen, die toevallig of niet? - dezelfde voornamen dragen als de auteurs van het boek. Annemie
is actrice. Brigitte geschiedenislerares en toneelrecen-
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sente. Beiden hebben een ‘verhouding’ met Diederic, de regisseur van het gezelschap
waartoe Annemie behoort. Diederic heeft een liefdesrelatie met Brigitte en beschouwt
Annemie als zijn lievelingsactrice. Tot Riet haar intrede doet en zij van hem de
hoofdrol krijgt in een toneelstuk... Van dat moment af hebben Annemie en Brigitte
een gemeenschappelijke rivale. De twee vriendinnen zinnen op wraak en dokteren
een moorddadig plan uit om Riet uit te weg te ruimen. De werkelijkheid verloopt
echter anders. Riet neemt tijdens het bergbeklimmen te veel risico's, valt en raakt
zwaargewond. Uiteindelijk trekt Diederic er met Riet vandoor en laat de twee jaloerse
dames achter... Twee vrouwen op zoek naar zichzelf en naar de liefde. Zo zou je de
algemene thematiek van dit eigentijdse boek kunnen samenvatten. Het schrijversduo
hanteert daarbij een vlotte, moderne vertelstijl.
J. Vs

• Jos Smeyers
Neem nu Jack London, uitg. De Clauwaert, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven,
1992, 120 × 195 mm, 62 blz., genaaid 295 fr. - De tumultueuze jeugdjaren van Jack
London en Benjamin Constant inspireerden hen tot het schrijven van boeken. Anders
is het gesteld met het hoofdpersonage in ‘Neem nu Jack London’, een novelle van
Jos Smeyers. Hij heeft een gewone kindertijd gekend in een gezin zonder geschiedenis.
Of toch niet? De hoofdfiguur leeft van boeken en films. Al van in zijn kindertijd
heeft hij een goede relatie met zijn moeder, maar aan zijn vader heeft hij een
hartsgrondige hekel. Aan het einde van dit knap opgebouwde verhaal kennen we de
ware reden van die haat. Er was met name dat vreemde voorval met zijn nichtje
Catherine, op wie de hoofdfiguur als puber verliefd was, maar die zich integendeel
aan zijn vader gaf... ‘Je vergat die dingen niet helemaal’, zegt het hoofdpersonage
aan het einde van het boekje, ‘maar een verhaal hield je er niet aan over’. Gelukkig
staat er boven hem een auteur als Jos Smeyers, die de taak met brio overnam en een
sfeervolle novelle uit de pen liet vloeien.
J. Vs

Poezie
• Rudolf van de Perre
Woorden om wakker te lezen. Vijftig gedichten kort belicht, uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1992, 217 × 160 mm, 131 blz., genaaid
395 fr. - Na het succes van de vorige bundel met 50 geselecteerde en van commentaar
voorziene gedichten (Die lezen mogen eenzaam wezen) verscheen bij het Davidsfonds
deze tweede bundel, waarin de auteur op dezelfde wijze te werk gaat: de gedichten
worden voorzien van een verhelderend commentaar, zonder daarbij het gedicht tot
op het bot uiteen te rafelen. Van de Perre geeft net voldoende informatie om het
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gedicht nog zelf ‘ontdekkend’ te kunnen lezen. En het moet gezegd: Rudolf van de
Perre is hierin een meester. De keuze van de gedichten is gemaakt uit een halve eeuw
Noord- en Zuidnederlandse poëzie, chronologisch gerangschikt, beginnend met
Hubert van Herreweghen en eindigend met Eddy van Vliet. Dat kiezen een delicate
taak is (zeker i.v.m. kunstuitingen!) weet iedereen die voor zo een keuze heeft gestaan.
De keuze van Rudolf van de Perre is dus aanvechtbaar, maar getuigt toch van een
grote variatie en houdt rekening met de toegankelijkheid van de gedichten voor de
gewone poëzieliefhebber, om aldus zoveel mogelijk lezers de gelegenheid te bieden
zich te laten inpalmen door het (taal)wonder van de poëzie.
R.D.

• Cecile Vandoorne
De tekens in mij. Gedichten, uitg. De Kering vzw, Gullegemsestraat 64, 8768
St.-Eloois-Winkel, 1990, kleurenillustr. van de auteur, 200 × 140 mm, paperback
350 fr. - De sprookjesachtige sfeer van het kind-zijn verwoordt de dichteres in een
schrijfact die rijk is aan associaties. De adolescentie roept het eerste verdriet op: ‘Zijn
voorhoofd / rimpelend drijfwater / van vervroegd geschreven verdriet / trilt klanken
leeg’. Met de komst van de lente ontluikt het roezig liefdesverlangen: ‘Hij wil haar
uitgelaten bewonen’. De zomer incarneert de blijde verwachting van het kind, symbool
van nieuw leven en nieuwe taal: ‘Het ademhalen van woorden / wordt in het kind
geboren’. Het herfstgedicht ‘Ik word dronken van binnen’ laat een mooi voorbeeld
beleven van synesthesie (‘kamt licht uit haar haren / scherpt een luit aan riet / kruidt
de avond met muskaat / gespt een aureool van woorden aan’). De wintergedichten
worden overheerst door een gevoel van kille eenzaamheid. Als een ‘Leitmotiv’ komt
het symbool van de vis vaak voor in heel deze bundel naast talrijke andere symbolen.
G.D.C.

• Frans De Haes (samensteller)
Toevertrouwd aan de tijd, uitg. Point International Poetry, 1990/91, p/a Germain
Droogenbroodt, Brusselsesteenweg 356, 9402 Meerbeke/Ninove, 210 × 210 mm, 55
blz., gelijmd 295 fr. (jaarabonnement 1.450 fr.) - ‘Toevertrouwd aan de tijd’ is de
mooie titel van de verzorgde uitgave van het literaire tijdschrift Point, met werk van
hedendaagse Franstalige dichters uit België. Voor vele Nederlandstalige Belgen zijn
hun landgenoten vrijwel onbekend (dus onbemind), en het is een goeie zaak dat - in
het licht van het toekomstige Grote Europa - de redactie het eens ‘dichter bij huis’
heeft gezocht. Dank zij vroeger vertaalwerk van Frank De Crits maakte ik vroeger
al kennis met de poëzie van William Cliff, en De Crits hoort dan ook tot het
drie'man'schap (samen met Annie Reniers, die de hoofdbrok van het vertaalwerk
voor haar rekening nam, en Germain Droogenbroodt die voortreffelijk vertaalwerk
afleverden). Samensteller Frans De Haes somt in zijn korte maar degelijke inleiding
een aantal kenmerken op van de Franstalige poëzie in Belgie: deel uitmakend van
het Franse cultuurgebied hebben de grote Belgische dichters toch eigen accenten
gelegd in de diverse richtingen (symbolisme, surrealisme, kritisch formalisme,
lyrisme). De dichters (Henry Bauchau, William Cliff, Gaston Compère, Francis
Dannemar, Guy Goffette, Christian Hubin, François Jacqmain, Werner Lambersy,
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Serge Meurant en Anne Rotschild) vertolken dan ook vanuit hun eigen individualiteit
gevoelens en gedachten met een heel eigen stem. Ook de lezer zal vermoedelijk
vanuit zijn literaire ingesteldheid voorkeuren hebben. Ik las het liefst William Cliff,
Francis Dannemark, Guy Goffette en François Jacqmin.
Diro

• Hervé Casier e.a.
De Boom van de stilte draagt vruchten van vrede, uitg. 't Kofschip, p/a Edith Oeyen,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1990, 230 × 150 mm, 64 blz., genaaid 300 fr. Nummer 100 van de Getijdenreeks ('t Kofschip) bevat versjes van vijf dichters, vijf
artistieke individualiteiten die genoegzaam van elkaar verschillen om niet onder te
gaan in een ‘flou artistique’ van vrijblijvend gekabbel. Hervé J. Casier, Edith Oeyen,
André Polfliet, Raoul Maria de Puydt en Ugo Verbeke hebben stellig iets te vertellen
dat je nergens anders te lezen krijgt. Graag zou ik me aansluiten bij de waarderende
benadering van dichter-letterkundige Erik Verstraete, die de bundel vorig jaar in
Antwerpen presenteerde: ‘...ademen een toon van vrede, van verlangen naar vrede,
naar bevrijding. Uit deze verkrampte, verziekte en beschadigde wereld naar iets dat
puur en zuiver is, naar een herstel van harmonie tussen aarde en hemel, tussen stof
en geest’. Niettemin, en misschien ligt het aan mijn ‘smaak’, komt het me voor dat
in heelwat van deze versificaties een stukje teveel wordt geredeneerd en geconstrueerd.
Er blijkt veel moeizaams uit, een neerslag van bezielde vlijt.
dv

• Dirk Vanderstraeten
Gevangen in een zeepbel, uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjeberg 9, 1700 Dilbeek, 1990,
220 × 140 mm, 31 blz., gelijmd. - Het thema van de titel verwijst naar het gesloten
en broos bestaan van de dichter. De contrastwerking tussen de poëtische verbeelding
(‘uit het licht geschapen’) en de alledaagse realiteit (‘onder de moker van de smid’)
is het spanningsveld en meteen de tragiek van het kunstgebeuren. De dichter voelt
de vergankelijkheid van dit bestaan scherp aan: ‘de eenzame wandelaar / die het
steile / aftakelen aanschouwt / van wat eens / gedroomde goden waren /’. Het enige
lichtpunt blijft de geliefde waarbij hij zich nog afvraagt ‘zal voor mij / deez’ hand
verlangend zijn / of stijf / en geldvervroren?/’
G.D.C.

Zoekertjes
• Dr. Lieven De Lille (Dahlialaan 4, 9990 Maldegem, tel. 050/71 41 18) zoekt al
geruime tijd (en vergeefs) informatie over Dr. Victor De Knop, die o.m. de
Vlaamse expressionist Frits Van den Berghe in Nederland na Wereldoorlog I
bepaalde schilder- en tekentechnieken bijbracht. Wie kan helpen?
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• Te koop: ‘Vlaanderen’, nrs. 123 tot en met 243 (jrg. 1972 t/m 1992), in perfecte
staat. Adres: W. Van Assche, Grétrystraat 50, 2018 Antwerpen (tel. 03/230 44
65).

De recensies werden geschreven door:
Diro = Dirk Rommens
dv = Dré Vandaele
DVK = Denijs Van Killegem
E.O. = Edith Oeyen
G.D.C. = Gaston De Cock
G.S. = Geert Swaenepoel
JLM = Jean Luc Meulemeester
J.V. = Julien Vermeulen
J. Vs = Jan Vorsselmans
R.A. = Rudi Alliet
R.D. = Robert Declerck
uv = Ugo Verbeke
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